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ÉRDEKES, TARTALMAS, LEBILINCSELŐ, LÁTVÁNYOS. MI AZ?

A Városi Múzeum megújult kiállításai
Belvárosi Napok

Kikapcsolódás
Megnyílt a Gödöllői Városi
Múzeum „A mi városunk”
és a „Gödöllői Művésztelep”
című megújult állandó kiál-
lítása. Az átalakításra a Ku-
binyi Ágoston Programnak
köszönhetően kerülhetett
sor, amelynek a múlt évi és
idei pályázatán összesen 30
millió forintot kapott a mú-
zeum az Emberi Erőforrások
Minisztériumától, a szüksé-
ges önrészt, 7 millió forintot
pedig az önkormányzat biz-
tosította. A megnyitó rangját
emelte, hogy ezzel az ese-
ménnyel nyílt meg a Gödöll-
Ősz Fesztivál.

Hogy milyen a múzeum új kiállítása?
Érdekes, hiszen a kiállítás számtalan
eddig nem látott tárgyat, dokumentu-
mot tár a látogatók elé.

Tartalmas, mivel a bemutatott tár-
gyakról minden eddiginél több infor-
mációt találnak az érdeklődők a kihe-
lyezett tableteken.
Látványos, ugyanis az erre a célra

tervezett tárlóknak, látványelemek-

nek és a XXI. századi technikának
köszönhetően minden eddiginél „kéz-
zelfoghatóbbá válnak a tárgyak” – ter-
mészetesen csak képletesen.
Lebilincselő, hiszen ki tudna egy-

könnyen elmozdulni a monitortól,

amin a településanimációnak kö-
szönhetően végigsétálhatunk a
Grassalkovichok korának gödöl-
lői utcáin, terein; a barokk szo-
bában megelevenedik az eredeti
freskó; az egykori művésztelep
anyagát kiállító helyiségben pe-
dig megmozdulnak a mézeskalá-
csos kárpitfigurái.
És ez csak néhány olyan külön-

legesség, ami magával ragadja a
látogatót!
A megnyitón Gémesi György

polgármester mondott köszöntőt,
aki kiemelte, a kiállítás ugyanazt
üzeni, mint az idén 50 éves vá-
ros kulturális tematikus évének

szlogenje: „A megújuló értékek vá-
rosa”. A megújulás nem azt jelenti,
hogy átrendezték a múzeum anyagát,
hanem új tartalommal, a XXI. század
igényeihez igazodva, töltötték meg.

(folytatás a 6. oldalon)
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Sportrendezvények, látványos bemu-
tatók és koncertek váltották egymást a
Belvárosi Napokon szombaton és va-
sárnap. A látnivalókban bővelkedő ren-
dezvény mindkét napja több ezer ember
vonzott.
Aki elfáradt a sportban, az leülhetett

egy jóízű beszélgetésre a Civil Utcában,
finom falatokat kóstolhatott, válogat-
hatott a vásárosok termékeiből, vagy
élvezhette a jó zenéket, színes produk-
ciókat.
A két nap során többek között olyan

sztárokkal találkozhatott a közönség,
mint Csonka András, a KFT együttes,
Radics Gigi, Rubint Réka és Takács
Nikolas. A rendezvénynek idén két kü-
lönleges vendége is volt: a várossá válá-
sának 50. évfordulóját ünneplő Tiszaúj-
város és Afrika. Mindkettő színvonalas
bemutatók keretében adott betekintést
kulturális életébe.

(Fotóösszeállításaink és kapcsolódó

írásaink a 3., a 4., az 5. és a 8. oldalon.)
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Napokon belül megkezdődik 
a Petőfi Sándor tér és a Lum-
niczer Sándor utca csapadék-
víz elvezető rendszerének ki-
építése, emiatt forgalmi rend 
változásra és torlódásra kell 
számítani a belvárosban. 

A fejlesztésnek köszönhetően meg-
szűnnek majd a nagyobb esőzések 
során tapasztalt problémák, többek 
között a mélygarázs elöntése és a 
Gábor Áron utca időszakos túlterhe-
lődése.
A beruházás során zárt csapadék-
víz-elvezető csatornát építenek a 
Petőfi tértől a Lumniczer utcán ke-
resztül a Rákos-patak Szilháti mel-
lékágáig. A munkákat két ütemben 
végzik.
Az I. ütem szeptember 15-től novem-
ber 30-ig tart. Ennek során lefektetik 
a csapadékvíz elvezető rendszer ele-
meit és ezt követően ideiglenes bur-
kolatot kap a terület. 
A II. ütemre 2017 nyarán, az iskolai 
szünetben kerül sor, ekkor a Petőfi 
téren és a Lumniczer utcában  teljes 

burkolat rekonst-
rukcióra kerül 
majd sor.
A szakemberek 
többek között 
azért döntöttek a 
két ütemben tör-
ténő munkavég-
zés mellett, hogy 
a tanítási időben 
minél hamarabb 
vissza lehessen 
adni a forgalomnak az érintett utcá-
kat, továbbá a burkolatépítési mun-
kák nyáron jobb körülmények közt 
végezhetők.

Az I. ütem idején a következő for-
galmi rend változásokra kell szá-
mítani: 

Szakaszosan lezárják a Lumniczer 
Sándor utcát, de a Kampis Antal térre 
folyamatosan biztosítani fogják a be-
hajtást. Az ott lakóknak azonban fel 
kell készülni arra, hogy a munkála-
tok ideje alatt időnként csak kerülő-
vel, például a Szent János utca felől 

lesz majd megközelíthető a terület. 
A Petőfi téren ideiglenesen lámpa 
irányítja majd a forgalmat, ez egya-
ránt érinti a Petőfi Sándor, a Kossuth 
Lajos és a Bajcsy-Zsilinszky Endre 
utcát.
Mivel ez jelentős torlódást fog ered-
ményezni, érdemes a területet gép-
kocsival elkerülni, a Török Ignác 
Gimnáziumba és a Református Lí-
ceumba járó diákoknak pedig tömeg-
közlekedéssel vagy gyalogosan meg-
közelíteni az intézményeket. 
A munkák idején minden gépjármű-
vel közlekedőtől fokozott türelmet 
kérnek a szakemberek.   jk

Megváltozik a forgalMi rend a belvárosban!

Kezdődnek a munkák a Petőfi téren

Új fázisba érkezett a Várka-
pitányi lak, közismertebb 
nevén a Testőrlaktanya fel-
újítása. Az épület alapozásá-
nak megerősítését követően 
a napokban megkezdődik 
a tető, a fafödémek és a fa 
szerkezetű loggia felújítása.

Mint arról lapunk korábban már 
beszámolt, az épület tetőszerkeze-
tének felújítására az önkormányzat 
az NKA pályázatán 8 millió forintot 
nyert, ami azért rendkívül fontos, 
mert a tető helyreállításával megál-
lítható az épület további állagrom-
lása. 
A munkálatok során az eredeti 
barokk tetőszerkezetet és a belső 
fafödémeket az eredeti szerkeze-

ti kialakítás másolataként állítják 
helyre, úgy, hogy lehetőség szerint 
a még menthető eredeti faanyagból 
is maradjon meg egy-egy elem.  Az 
elmúlt hetekben a restaurátorok is 
dolgoztak az épületben, a meglévő 
falfestésekről részletes felmérést 
készítettek, és különböző védőszer-
kezetek felállítását javasolták an-
nak érdekében, hogy a megmaradt 

értékes részletek ne sérül-
jenek a munkák során. A 
falakon egészen a meny-
nyezet csatlakozásánál is 
több helyen megmaradt 
az eredeti barokk kori, 
majd a klasszicista festés. 
Megújul az épület jel-
legzetességének számító 
fa loggia is. Mint azt a 

szakemberek megállapították ez a 
restaurálás után valószínűleg nyolc-
van százalékban az eredeti faanyag 
felhasználásával állítható helyre. A 
munkát nem a helyszínen, hanem a 
farestaurátor műhelyében végzik el. 
A bontásra a napokban sor kerül, s 
a visszaépítésre az alap helyreállítá-
sát követően jövőre kerül majd sor. 

kj

A Szent István Egyetem (SZIE) 
az idei tanévben a világ 72 or-
szágából 340 újonnan érke-
ző külföldi hallgatót fogad. A 
hallgatók többsége ösztöndíj-
jal szerzett lehetőséget, hogy 
az egyetem angol és magyar 
nyelvű képzéseiben vegyen 
részt alap, mester vagy dokto-
ri szinten. 

Az Európai Unió országaiban nép-
szerű Erasmus+ mobilitási program 
keretében idén 112 diák vesz részt 
részképzésben, akik közül 51 diák 
Gödöllőn, 61 pedig a SZIE Buda 
Campusán tanul majd. A legtöbben 
Franciaországból jöttek, de finn és 
görög diák is érkezett. Bilaterá-

lis egyezményeknek köszönhetően 
dél-koreai, japán, kazah és brazil 
felsőoktatási intézmények is küldtek 
hallgatókat a SZIE-re. 

A Földművelésügyi Minisztérium 
2008 óta adományoz ösztöndíjakat 
fejlődő országokból érkező hall-
gatók részére az ENSZ Élelmezési 
és Mezőgazdasági Szervezetével 
(FAO) kötött megállapodás alapján. 
E program keretében idén tizenegyen 
kezdik meg tanulmányaikat a Mező-
gazdaság- és Környezettudományi 
Karon. A diákok többsége afrikai or-
szágokból származik: Csád, Gambia, 
Nigéria, Szomália, Szudán és Ugan-
da is képviselteti magát egy-egy diák 
személyében. 

Szintén a fejlődő országokkal való 
együttműködést szorgalmazza az 
Erasmus Mundus európai közössé-
gi program, amelynek célja, hogy 
támogassa az európai felsőoktatási 
intézményeket abban, hogy magas 
színvonalú képzést nyújtsanak a vi-
lág legkiválóbb hallgatói részére. Az 
Európai Bizottság ezért támogatja a 
felsőoktatási intézmények együttmű-
ködését, és ösztöndíjat kínál európai 
és Európán kívüli hallgatóknak és 
oktatóknak. Továbbá olyan projek-
teket is támogat, amelyek növelik 
az európai felsőoktatás vonzerejét. 
A SZIE két konzorciumnak is tagja: 
a KITE az afrikai és csendes-óceáni 

térség országaival, a TIMUR pedig 
Üzbegisztánnal valósít meg cse-
reprogramokat. 
A Stipendium Hungaricum Magyar-
ország kormánya által a „keleti és 
déli nyitás” külpolitikája jegyében 
alapított ösztöndíjprogram.  Okta-
táspolitikai célja, hogy elősegítse a 
magyar felsőoktatás nemzetköziesí-
tését, minőségfejlesztését, erősítse a 
magyar tudományos elit nemzetközi 
kapcsolatait, növelje a felsőoktatási 
intézménynek kulturális sokszínű-
ségét és népszerűsítse a világban a 
versenyképes magyar felsőoktatást. 
A program külpolitikai és gazdasá-
gi céljai, hogy megalapozza a ha-
zánkban végzett külföldi hallgatók 
személyes és szakmai kötődését 

Magyarországhoz, po-
tenciálisan elősegítve 
a magyar sajátosságok 
és érdekek hazájuk elit-
jének körében történő 
megismertetését. Mind-
ez megalapozhatja az 

adott országban hazánk gazdasági 
kapcsolatai fejlesztéséhez, piacra ju-
tási törekvései támogatásához szük-
séges kapcsolati tőkét. Nem elha-
nyagolható tényező, hogy a külföldi 
hallgatók jelenléte az adott város és 
régió gazdasági fejlődését is pozití-
van befolyásolja. A program minde-
mellett hozzájárul a magyar kultúra, 
a magyar nyelv népszerűsítéséhez is, 
mivel a hallgatók egy része egyéves 
előképzést követően magyar nyelven 
kezdi meg tanulmányait. 

A Stipendium Hungaricum program 
keretében a kormány ebben a tanév-
ben több mint 3000 pályázónak ado-
mányozott ösztöndíjat, akik közül 
körülbelül 150 hallgató kezdheti meg 
tanulmányait a SZIE-n teljes képzés-
ben. A legtöbb diák Algériából, Kí-
nából, Vietnámból, Törökországból 
és Ecuadorból érkezik, továbbá a kö-
zel-keleti államokból, palesztin, jor-
dániai, jemeni, libanoni, iraki, szír, 
izraeli és szaúdi hallgatók is.
A hallgatók számára szeptember 6-9. 
között orientációs hetet szervezett az 
egyetem, amelynek része volt Gödöl-
lő város bemutatása is. A főbb neve-
zetességek mellett megismerhették a 
bevásárlóközpontokat (a Tesco vasú-
tállomásról induló buszjárata nagyon 
népszerű lett), éttermeket, bankokat 
és egyéb szolgáltatásokat is a külföl-
di hallgatók.

szie

rekord létszáMú neMzetközi 
hallgató az egyeteMen

új szakaszban a testőrlaktanya felújítása

folytatódik a helyreállítás 

Az elmúlt hetekben szin-
te folyamatosan problémát 
okoznak és munkát adnak a 
városüzemeltetéssel foglal-
kozóknak, hogy bel- és külte-
rületen, egyre több az illegáli-
san lerakott hulladék. 

Egyre gyakoribb, hogy nem csak 
az erdőket és a mezőket csúfítja el 
a szemét, hanem egyesek a városi 
parkokban, a szelektív hulladék-
gyűjtők környékén, vagy épp a 
lakótelepi gyűjtőedényeknél sza-
badulnak meg feleslegessé vált hol-
mijuktól.  
A jelenség a köztisztasággal foglal-
kozók és a lakosság körében egya-

ránt nagy felháborodást váltott ki, s 
az elmúlt időszakban több eredmé-
nyes akciót is folytattak, a megelő-
zésre helyezve a hangsúlyt. 
A kritikus területeken egyre több 
helyre kerül ki rejtett kamera, ami-
nek köszönhetően folyamatosan nő 
a tettenérés és a megindított eljárá-
sok száma. A szakemberek mind-
emellett folyamatosan dolgoznak 
egy olyan rendszer kiépítésén, ami 
megakadályozná, hogy a hulladék-
gyűjtőkbe bárki, bármit bepakol-
hasson, vagy kivehessen. Bármeny-
nyire is meglepő, erre is egyre több 
példa van. Az elmúlt időszakban 
többen is jeleztek hulladék lopást. 
Az elkövetők, számukra használha-

tó holmik után kutatva, szabályosan 
kiürítik a kihelyezett gyűjtőedénye-
ket. A később használhatatlannak 
ítélt dolgokat azután egyszerűen 
szétszórják. 
Ez nem csupán jelentős költséget 
és sok munkát jelent a városnak, 
hanem rendkívül sok bosszúságot 
azoknak, akikhez később a hulladék 
elvezet. Ilyenkor ugyanis sok eset-
ben a hulladékban talált számlák és 
egyéb dokumentumok alapján in-
dítják meg eljárást.
Ennek megelőzésére rendkívül fon-
tos, hogy ha valaki észleli, hogy ki-
helyezett kukákból, konténerekből 
nem a hulladékgazdálkodást végző 
cég munkatársai vitték el a szeme-
tet, vagy látja, hogy valaki épp ké-
szül azt kipakolni, azonnal jelezze 
azt a közterületfelügyelet munka-
társainak.      bj

jelezni kell, ha kipakolják a kukát!
Új trend: Hulladéklopás
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(folytatás az 1. oldalról)

Az érdeklődőket a Nagyszínpad mellett a
NoVo Cafénál is várták a koncertek, a Művésze-
tek Háza előtti területen főzőversenyen vehettek
részt, „csodababázhattak” Benedek Krisztiná-
val, majd néphagyományaink elevenedtek meg.
Sokan látogattak el a Magyar Teátrumi Sátor-

ba is, ahol egyaránt szó esett a sportról, a költé-
szetről és a divatról, no és persze a humor sem
maradhatott ki a kínálatból.

Vasárnap délelőtt – már hagyomá-
nyosan – a kutyáké volt a főszerep.
Az Ebugatta Piknikre az ország min-
den részéből érkeztek a négylábúak,
és természetesen a gazdik.

A gyerekeket is érdekes programok várták.
Sok standnál nyílt lehetőségük a kézműveske-
désre, kipróbálhatták a régi idők játékait, és ter-
mészetesen ők is találtak nekik szóló koncertet a
kínálatban, Szalóki Ági és Kalap Jakab nekik
énekeltek.
A nyári napokat idéző hétvégén minden kor-

osztály talált a maga számára érdekes progra-
mot.

(Kapcsolódó írásaink a 4., az 5. és a 8. oldalon.)

Minden, aMi kikapcsolódás

Belvárosi Napok
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Augusztusban a gödöllői Te-
leki Pál Egyesület egy hatna-
pos erdélyi tanulmánymányi 
kirándulás keretében meglá-
togatta Gödöllő erdélyi test-
vérvárosát, Csíkszeredát. A 
találkozón Gödöllő Város Ön-
kormányzatát dr. Jeney László 
és Kis Antal, lokálpatrióta vá-
rosatyák képviselték.

A 38 ezres lélekszámával Gödöllőnél 
valamivel népesebb magyar több-
ségű hargitai megyeszékhely 1990 
óta testvérvárosunk, a két település 
élénk kapcsolatot ápol. A Teleki Pál 
Egyesület küldöttségét Füleki Zol-

tán, Csíkszere-
da alpolgármes-
tere fogadta, 
akit városunk 
nevében Kis 
Antal üdvözölt. 
A színvonalas 
és értékes ta-
nulmányi kirán-
dulás tartalmát 
Mészáros Já-
nos és Mészá-
ros Piroska er-
délyi származású, régóta Gödöllőn 
élő házaspár állította össze, mindket-
ten a Teleki Pál Egyesület aktív tag-
jai. Egyesületünk ezúton is köszöni  

Gödöllő Város Önkormányzatának a 
testvérvárosi kiránduláshoz nyújtott 
támogatását.

A Teleki Pál Egyesület elnöksége

TesTvérvárosi láTogaTás Csíkszeredába

Huszonöt civil szervezet mu-
tatkozott be, és várta az érdek-
lődőket a Belvárosi Napokon 
a Gödöllői Civil Kerekasztal 
Egyesület szervezésében. A 
fősétányon, de a korábbitól el-
térő helyen sokan éltek a lehe-
tőséggel, hogy megismerked-
jenek a városunkban működő 
egyesületek és alapítványok 
munkájával. 

Idén is piknik hangulatban telt az 
idő a Civil Utcában, ahol minden 
korosztály képviseltette magát, s 
ami alaposan bemutatta a gödöllői 
aktív civil szervezetek tevékenysé-
gét és sokszínűségét. A rendezvény 
kiváló lehetőséget 
adott arra, hogy 
az olyan nagy 
hagyományokkal 
bíró egyesületek, 
mint például a 
Gödöllői Kert-
barátok, a Royal 
Ranger vagy a 
Gödöllői Nyugdí-
jasok Egyesülete 

mellett az új szervezetek is 
bemutatkozzanak, mint pél-
dául a vízitúrákat szerve-
ző Vízenjárók, vagy a Jane 
Goodall Intézethez kapcso-
lódó Rügyek és gyökerek 
gödöllői csoport, amelyek-
nek a standja sok érdeklődőt 

vonzott. Először jelentek 
meg önállóan a városrészi 
egyesületek is. 
A találkozó nem csak azt bi-
zonyította, hogy van igény 
a civilek munkájára, hanem 
azt is, vannak még lefedetlen 
területek.                jb

NÉGY NAP, NÉGY KONCERT
Az Arpeggio gitárzenekar idén is nagy 
sikerrel turnézott Németországban 
és hódította meg a közönség szívét 
Brühlben, a II. Nemzetközi Gitárze-
nekari Fesztiválon. Az első koncerttel 
– tavalyi buszdefekt miatt – pótolták 
az elmaradt fellépést test-
vérvárosunkban, Aichach- 
ban, a városháza előtti té-
ren. Klaus Habermann fő-
polgármester és helyettese 
Helmut Beck „Terülj, te-
rülj asztalkám!”-mal fejezte 
ki köszönetét, hiszen ritka 
dolog, hogy egy zenekar 
a hátráltatás ellenére is ragaszkodik 
az ígéretének megtartásához. Ezután 
Brühlbe utaztunk, ahol gitárosaink há-
rom napos nemzetközi gitárzenekari 
találkozón vettek részt, amelyen rajtuk 
kívül többek közt a németországi Intra-
da Ensemble (Brühl), Fastinatio Citha-
ris (Brühl), a holland Studenten Gitaar 
Ensemble (Utrecht), Jugendgitarrenor-
chester Baden-Würtenberg lépett fel. 
A gödöllőiek Walter Barbarino meghí-
vásának tettek eleget, aki a brühli ze-
neiskola igazgatója, gitár tanárja, a két 
helyi gitárzenekar művészeti vezetője, 

zeneszerző, és a fesztivál szervezője 
volt, és az Arpeggio zenekarral hét éve 
ápol baráti kapcsolatot. Ezt megelőző-
en ez év áprilisban vendégeskedett a 
brühli zenekar Gödöllőn, a VI. Nem-
zetközi Gitárzenekari Fesztiválon.  A 
brühli találkozót szakmailag magas 

színvonal jellemezte, az együttesek ha-
mar összebarátkoztak, kottákat cserél-
tek, meghívták egymást saját szűkebb 
hazájukba. Jövő áprilisban jubileumi 
koncertjükön szeretnék bemutatni a 
gödöllői közönségnek turnéjuk gyü-
mölcsét, az ajándékba kapott műve-
ket. Nagy megtiszteltetés és öröm volt 
számomra, hogy elkísérhettem őket. 
Szívből ajánlom a gitárzenét szerető 
közönségnek, látogassák továbbra is 
koncertjeiket és töltekezzenek lélekben. 

Scherzinger Mária

Testvérvárosok és Barátai Egyesület tagja

A hétvége különleges látványossága volt a 
veterán kerékpárosok és autósok látogatása. 
A szemet gyönyörködtető és sokakat mo-
solyra fakasztó járgányokkal tulajdonosaik 
már nem először látogatnak ki Gödöllőre. A 
Zuglóból indult menet szeptember 10-én, szombaton délután érkezett meg a 
kastélyba, ahol Gémesi György polgármester köszöntötte a túra legidősebb 
kerékpárosát, a maglódi Bene Károlyt.              lt

TALÁLKOZÁSI PONT VOLT A CIVIL UTCA

Gödöllőre jöttek a veteránok

Arpeggio-turné, 2016 július 14-18., Németország
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Tessék? Hogy a nyelvtan ne-
héz és unalmas?! Micsoda! 
Nem, biztos nem ugyanarra a 
nyelvtanra gondolunk. Amiről 
most szó lesz, az igenis, érde-
kes, izgalmas, egyáltalán nem 
nehéz és rengeteget lehet vele 
játszani. Ráadásul muszáj, 
mert különben Tündérszép 
Ilona örökre egy nádszálba 
zárva marad a Főnevek biro-
dalmában!  Igazán nem kíván-
hat neki senki sem ilyen szo-
morú sorsot.  Nem marad más 
hátra, Árgyélus királyfi csapa-
tot gyűjt, akikkel útnak indul, 
hogy kiszabadítsa szerelmét.

Ismerős a történet? Bizony, gyer-
mekkorunk nagy kedvence kapott új 
köntöst, hogy segítsen megérteni a 
gyerekeknek a magyar nyelvtant. 

Balázs Ágnes Mesélő nyelvtan so-
rozatának második kötete  a Hangok 
Birodalmában játszódik, pontosab-
ban kezdődik, innen indulnak útnak 
Árgyélus királyfi és barátai, akik az-
után bejárják a Szófajok Szigetten-

gerét, a Főnevek, a Melléknevek és 
az Igék Birodalmát.
A gyerekek a magyar népmesék 
felhasználásával készült történet se-
gítségével játszva sajátíthatják el a 
magyar nyelvtant. A mondatfajták, a 
szófajok meghatározása, a szabályok 
megjegyzése lényegében kalanddá 
válik.
Mindeközben pedig rajzolhat, szójá-
tékokat oldhat meg, zenét hallgathat 
az ifjú olvasó, aki maga is mesehős 
lehet, óriásoknak és tündéreknek 

segíthet. És meg kell említeni egy 
fontos dolgot, a könyvhöz hangzó-
anyag is tartozik, a történetekhez 
kapcsolódó énekeket, zenéket a ki-
adó honlapjáról lehet letölteni.
A mesés, játékos tanulást szép il-
lusztrációk segítik, a képekhez 
pedig szintén feladatok kapcsolód-
nak. 
A kiadvány egyik nagy erénye 
azonban, hogy a jelenleg divatos 
egyszerű – mondhatnánk teszt sze-
rű – válaszok mellett a beszédre 
is nagy hangsúlyt helyez. Minden 
fejezethez tartozik olyan feladat, 
aminek során az ifjú olvasónak el 

kell mesélnie valamilyen részletet a 
saját szavaival. 
Különleges kiadvány ez, olyan, ami-
vel szívesen tölti idejét a kisiskolás, 
amit elvihet magával a család egy 
hosszabb utazásra, és amit akkor is 
nyugodtan kézbe vehet a szülő, ha 
gyermeke még nem tanulta a szófa-
jokat, mivel a történet meseként is 
megállja a helyét. 
(Balázs Ágnes: Mesélő nyelvtan – 
Boszorkányos hajsza a szófajok vilá-
gában)     jk

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Kalandozás a szófajok világában

A világi élvezeteket dicsőítő, a ta-
vasz, a bor és a szerelem himnu-
szaként is ismert Carmina Burana 
műfaját Orff úgy határozta meg: 
világi dalok szóló- énekesekre és 
kórusokra, hangszerkísérettel és 
mágikus képekkel; eredeti elképze-
lése szerint ugyanis a művet szín-
padi játék egészíti ki. Legtöbbször 
azonban oratórikus formában csen-

dül fel, péntek este is így hallhatta 
a közönség. 
Az eseményen Gémesi György 
mondott köszöntőt, aki elmondta, 
több jubileumot ünnepel idén Gö-
döllő, egyrészt várossá válásának 
50. évfordulóját, másrészt pedig 20 
esztendeje nyitotta meg kapuját a 
látogatók előtt a Gödöllői Királyi 
Kastély. 

Beszédében kitért arra is, hogy a 
városban jelenleg több mint ötven 
művészeti műhely gondoskodik 
az igényes kulturális rendezvé-
nyekről. Ezeknek a csoportoknak 
a munkáját méltatva úgy fogalma-
zott: bízik abban, hogy Gödöllő – 
ami 2011-ben az Európai Unió el-
nökség helyszíne volt – a jövőben 
Európa kulturális fővárosa is lehet.
A GödöllŐsz fesztivál nyitóhang-
versenyét az amerikai, a brit, a 
dél-afrikai, az indonéz és a japán 

nagykövet, a cseh, a lengyel és a 
svéd követség képviselői valamint 
Antall Józsefné Klára asszony, 
egykori miniszterelnökünk özve-
gye és Jókai Anna, a Nemzet Mű-
vésze címmel  kitüntetett, kétszeres 
Kossuth-díjas és József Attila-díjas 
író- és költő is megtisztelték jelen-
létükkel. 

bj

sikerkoncerttel nyitott A gödöllŐsz Fesztivál

Telt ház a Carmina Burana előadásán

Ismét Gödöllőn a Sajtófotó kiállítás

A Belvárosi Napok keretében nyílt meg a 
Művészetek Háza konferenciatermében a 34. 
Magyar Sajtófotó Kiállítás. A szakma által 
a legjobbnak tartott, többek között aktuális 
társadalmi kérdéseket feldolgozó, portrékat, 
művészeti eseményeket megörökítő, a ter-
mészet és a tudomány fontos pillanatait be-
mutató alkotásokat felvonultató tárlat március 25-én nyílt meg Budapesten, a Robert 
Capa Kortárs Fotográfiai Központban, s az év folyamán, folytatva az elmúlt évek ha-
gyományát, több városban is bemutatkozik. A Művészetek Házában október 4-ig látható 
kiállítást Gémesi György polgármester és Szigeti Tamás fotóriporter nyitotta meg.

Több mint negyven művészeti prog-
ramot fog össze a GödöllŐsz Feszti-
vál, ami szeptember 9-tól november 
12-ig kínál programokat valameny-
nyi korosztály számára. Az újdon-
ságok mellett ennek részeként kerül 
megrendezésre a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja, az október 7-9. között 
zajló, a Vigh Andrea nevével fém-
jelzett Nemzetközi Hárfa Fesztivál 
és az október 21-23-ig tartó, Bogá-
nyi Gergely zongoraművészhez kö-
tődő XV. Liszt Fesztivál is.
A nyitórendezvényeket követően 
egymást váltják a programok.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar a 
fesztivál folyamán több koncertet 
is ad, többek között október 15-én 
– szintén  a Lovardában – Liszt Fe-
renc és Bartók Béla népszerű műveit 
hallhatja  a közönség. A zeneművek 
tolmácsolásában a szimfonikusok 
mellett Annus Réka (ének) Langer 
Ágnes (hegedű) és a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem népzene 
szakos hallgatói közreműködnek. A 
zenekart ezen az estén Kovács János 
Kossuth-díjas karmester vezényli. 
A rendezvénysorozat egyik jelentős 
eseménye az a különleges, október 
14-én öt különböző helyszínen, a 
Gödölői Városi Múzeumban, a Le-
vendula Galériában, a GIM-házban, 
a városi könyvtárban és a kastélyban  
megnyíló kiállítás, amivel a várossá 
nyilvánításának 50. évfordulóját ün-

neplő Gödöllő a település művésze-
ti és kulturális életét meghatározó 
Remsey család előtt tiszteleg. 
A programsorozatot több irodalmi 
műsor gazdagítja. Szeptember 21-én 
Piros Ildikó, Kossuth-díjas, Jászai 
Mari-díjas Érdemes Művész Sze-
relem? című zenés irodalmi estjére 
kerül sor a Királyi Váróban; Radnóti 
Miklós, József Attila, Paul Geral-
dy, Ady Endre, Nagy László, Szabó 
Lőrinc, Robert Burns és Shakespeare 
műveit hallhatja majd a közönség. 
Szintén a Királyi Váró ad otthont ok-
tóber 2-án a Kávéházi Esték sorozat 
következő részének, amelynek ven-
dége Juhász Anna, Juhász Ferenc 
költő lánya lesz. A kiváló irodalmár 
a Hadik, a Central és a New York 
kávéházak kulturális menedzsere-
ként immár hatodik éve szervezi és 
vezeti irodalmi beszélgetéseit. Ezen 
az estén őt faggatja édesapjáról és az 
irodalomról L. Péterfi Csaba.

A GödöllŐsz Fesztivált november 
12-én a kastély lovardájában a Gö-
döllői Városi Fúvószenekar 25 éves 
jubileumi koncertje zárja.  
A fesztivál eseményeiről lapunkból, 
Gödöllő város honlapján és hivatalos 
facebook oldalán, valamint a feszti-
vál facebook oldalán folyamatosan 
tájékozódhatnak az érdeklődők. 

jb

Ahogyan a korábbi években, 
úgy idén is GÖMB Alkotócso-
port kiállításával köszönti az új 
tanévet a Fréderic Chopin Zenei 
AMI. A kiállítás egyben Györe 
Zolán Maringora és Feketelaki 
kántáló című műveinek ősbe-
mutatója is lesz, tökéletesen 
fedve a tárlat címét: Hang-kép.
A megnyitóra szeptember  
15-én, 18 órakor kerül sor a ze-
neiskola hangversenytermében.

Előadók: Kissné Zilahi Anikó, 
T. Pataki Anikó, Tápai Dóra, 
Buka Enikő, Fodor László, 
Pechan Kornél, Barta Katalin, 
Soós Gabriella és Szitha Mik-
lós. 
Kiállítók: Balla Vera, Bér-
ces-Dienes Erika, Fábián Dé-
nes, Kőhalmi Ákos, Kovács 
Gabriella, Madarász Gergely, 
Márvány Miklós, Mészáros 
János, Pirók Irén, Rehák Ju-

lianna, Szentiványi-Székely 
Enikő, Sz. Jánosi Erzsébet, 
Szinvai Pál és Varga Zoltán 
Zsolt. 
Köszöntőt mond Gémesi 
György polgármester és Buka 
Enikő, a Frédéric Chopin Ze-
nei AMI igazgatója.
Rendhagyó zeneirodalom órát 
tart és a kiállítást megnyitja: 
Barta Katalin.
A kiállítást rendezi: Kecskés 
József.

A Carmina Burana nyitotta meg az őszi kulturális program-
sorozatot, s egyben a második alkalommal megrendezésre 
kerülő GödöllŐsz Fesztivált. A Gödöllői Királyi Kastély lovar-
dájában a Gödöllői Szimfonikus Zenekar a Gödöllői Városi 
Vegyeskar, a Szent István Király Oratóriumkórus, a Frédéric 
Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Gyermekkórusa és 
a Talamba Ütőegyüttes közreműködésével csendült fel a nép-
szerű oratórikus mű. A szólókat ez alkalommal Sáfár Orsolya 
(szoprán), Gavodi Zoltán (kontratenor) és Haja Zsolt (bariton) 
énekelte, vezényelt Horváth Gábor. 

két hónAp A kultúrA jegyéBen

GödöllŐsz Fesztivál

Hang-kép – kiállítás a zeneiskolában 
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Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gö-
döllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:

1966 őszén az atlétikai Eb után szépen visszarázódott
minden a megszokott mederbe. A delegációk elutaztak,
helyükre pedig beköltöztek az egyetemisták. A tané-
vet dr. Pethő György egyetemi
tanár, rektorhelyettes ünnepi
bevezetője után az Agrártu-
dományi Egyetem új rektora,
dr. Kiss Albert nyitotta meg
és sor került az elsőévesek
ünnepélyes eskütételére.
Mindeközben a mezőgazdaság-
ban dolgozók az őszi gabona
vetésére készültek, a vadá-
szok pedig örömmel vették a
hírt, hogy megkezdődött a
szarvasbőgés, ami a vadá-
szidény nyitását is jelen-
tette.
Szeptember 1-jétől lehetett
lőni a golyóra érett és se-
lejtezésre váró szarvasbi-
kákra, szarvastehenekre,
ünőkre, borjakra. A vadá-
szatra külföldről is ér-
keztek vendégek.
Míg a vadászok csak néhány
napot tartózkodtak Gödöllőn, addig másokat évekre
ide kötött a munka.
Az ÉM.25.sz. Állami Építőipari Vállalt Kinizsi fes-
tő-mázoló brigádja 1958-ban kezdett dolgozni váro-
sunkban, és 1966-ban már jól ismertnek számítottak a

szakmában. Munkájukat Csiba József méltatta a lapban,
tőle tudjuk, hogy ők végezték az Agrártudományi Egye-
tem, a gépgyár, a kutatóintézet falainak festését,

valamint az ajtók és ablakok
mázolását. A cikk írása idején
épp a Humán Oltóanyaggyárban
dolgoztak. Brigádvezetőjük,
Lipták József elmondta, 16.
hónapja dolgoztak a gyár festé-
sén, de besegítettek a budapes-
ti Árpád fejedelem és Lakatos
utcai építkezéseknél is. „De
nem csak munkában mutat példát
a Kinizsi Brigád. A legutóbbi
véradáskor valamennyien önként
jelentkeztek s a nemrégen megkö-
tött szocialista szerződésükben
ár most vállalták, hogy a jövő
v áprilisában ismét jelentkezik
éradásra az egész brigád”.
városban lévő gyárak, intézmé-

yek szépültek, és fejlődött a
áros, aminek lakói mindig öröm-
el fogadták, ha új üzlet, szol-
ltatás jelent meg. 1966 szep-

temberében a piactéren tejivó,
pecsenyesütő-falatozó és borkóstoló nyitotta meg ka-
puját az itt élők előtt.

Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

50 éve történt
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(folytatás az 1. oldalról)

A kiállítás megnyitását vállaló
dr. Vígh Annamária, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Kultú-
ráért Felelős Államtitkársága főosz-
tályvezetője sajnos nem tudott részt
venni a rendezvényen,
gondolatait Kerényi-
né Bakonyi Eszter, a
Gödöllői Városi Mú-
zeum igazgatója tol-
mácsolta:
Levelében dr. Vígh

Annamária egyaránt
elismerését fejezte
ki a Gödöllői Váro-
si Múzeumban folyó
példaértékű szakmai
munkáért és az intéz-
mény múzeumpedagó-
giai tevékenységéért.
Kiemelte: a kiállítás
elsődleges törekvése,
hogy a város lakóinak
és az idelátogatóknak is megfeleljen,
amit bizonyára sikerül is elérnie, hi-
szen a bemutatott anyag, a mintegy
háromezer műtárgy harminc százalé-
kát először láthatja a nagyközönség.
Kerényiné Bakonyi Eszter ezt

követően köszönetet mondott mind-
azoknak, akik segítették a háromne-
gyed éven át zajló átalakítást, ami-
nek eredményeként szinte teljesen
megváltozott a kiállítási terület és az
eddiginél jóval nagyobb anyag kerül-
hetett bemutatásra.
Úgy fogalmazott, szerettek volna

minél többet visszaadni a gödöllői-
eknek abból, amit az elmúlt években
a múzeumnak ajándékoztak.
A megnyitón Neumann Balázs

közreműködött zongorán, aki az el-
hangzott műveket úgy választotta,
hogy azok a kiállítás hangulatát tük-
rözzék.

A kiállítás nem csak anyagában,
hanem megjelenésében is jelentősen
megváltozott. A korábbi nagy ter-
mek helyett osztott tereket alakítot-
tak ki, amik színvilágukban nemcsak
segítik kiemelni a kiállított anyag

részleteit, hanem el is választják az
egyes gyűjteményeket, így például a
Csupor Zoltán tordasi plébános által
a múzeumnak adományozott gyűjte-
ményt, valamint a Kátai Géza és Ta-
más atya által létrehozott, korábban
Máriabesnyőn
b e m u t a t o t t
Mária-gyűjte-
ményt.
Teljesen át-

alakult a Gö-
döllő történel-
mét bemutató
tárlat is, ami
sok újdonságot
és különleges-
séget felvonul-
tat. Így például
itt mutatják be
azt a török kori
leány fej és

párta rekonstrukciót, amit koponya,
haj, és fejdísz maradványok alapján
készítettek el, s ami az egyik újdon-
ságnak számító emlék.
A látogató egy sétával haladhat vé-

gig Gödöllő „történelmén”, mintegy
végigjárva a főutcát,
ahol az itt élők min-
dennapjait ismerheti
meg, bepillanthat az
egykori boltok, műhe-
lyek ablakán, bekuk-
kanthat nagyszüleink
iskolájába, és a nem
is olyan régi, ma már
leginkább retro jelző-
vel illetett otthonokba.
A 70-80-as évek szo-
babelsője sokaknak
csalt mosolyt az arcá-
ra. Mindenki felfede-
zett valamit a múltból,
s a látogatók szinte
azonnal nosztalgiázni

kezdtek, no meg azon gondolkodni,
hol és mi lapulhat otthon a padláson,
a pince mélyén ebből az időből.
A helytörténeti kiállítás a rend-

szerváltásig mutatja be Gödöllő tör-
ténetét.

Új környezetbe kerültek a Gödöl-
lői Művésztelep anyagai is. Az ér-

deklődők itt a
korábbinál több
alkotást ismer-
hetnek meg, de
a térkialakítás-
nak köszönhe-
tően a külön-
böző művészeti
területek jobban
elkülönülnek, s
a kiállított tár-
gyak a falak
erőteljes színe-
inek köszönhe-
tően jobban ér-
vényesülnek.

A tárlat nem ér véget az utolsó
helyiségben. A korábbi „folyosó ga-
léria” ötlete alapján látványtárlók
kerültek a folyosóra is, ahol a mú-
zeum raktárában lévő, a tematikus
gyűjteményekbe nem illeszkedő, de
különleges, bemutatásra érdemes
gazdag anyagot, egykori használa-
ti tárgyakat, láthatnak a látogatók,
akik a távozás előtt még az egykori
filmhíradók segítségével repülhetnek
vissza a múltba.
De a kiállítás nem csak gödöllői-

eknek érdekes, hanem az ide látoga-
tóknak is, akik egy múltját, értékeit
őrző, gazdag művészeti élettel bíró
települést ismerhetnek meg a kiállí-
tásból. (k.j.)

A Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikában a hét végén rendezték
meg a Kisboldogasszony nagybúcsút. A vasárnap délelőtti körmenetes
szentmisét dr. Varga Lajos váci segédpüspök celebrálta. A több ezer em-
ber részvételével zajló eseményen szentbeszédében a főpap kiemelte:
A boldogságos szűz kegyelmi kiválóságai révén mentes volt mindenféle
bűntől, éppen ezért az Isten szépségét szemlélhetjük benne. Születését,
amelynek ünneplésére Máriabesnyőn összejöttünk, a hajnal hasadásának
is nevezzük, amely már előre jelzi számunkra a nappal fényét. A keresz-
tény szimbolikában a felkelő Nap maga Jézus Krisztus, az ő fénye, az ő
világossága világít meg mindent. A boldogságos szűz, a hajnal pírja, arra
tanít bennünket, hogy járjunk az Úr Jézus fényességében, az Úr Jézus vi-
lágosságában és tükrözzük vissza Istennek a szépségét, úgy, mint ahogyan
a nap melege átmelegíti a vizet. Amikor Isten kegyelmét fogadjuk, mi is
alakuljunk át az Úr Jézus képmása szerinti emberré.

(l.t.)

érdekes, tartalmas, látványos, lebilincselő. mi az?

A Városi Múzeum megújult kiállításai

A HAJNAL HASADÁSA
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HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Szeptember 17-én és 18-án, 
szombaton és vasárnap 

9-11 óráig: 

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Varga Ferenc állatorvos

Telefonszám: 
06/20-48-23-058

Turul 
Állatkórház és Patika

Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:

9-19-ig   

Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál) 

Tel.: 06-30/943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Nyitva: H–Szo  800–1700

tel.: 06-70/601-8608
06-70/601-8618
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.

AKCIÓ!
10 ezer Ft. feletti vásárlás 
esetén 10 % kedvezmény

Szeptemberi

Parlagfűveszély! Húzza ki gyökerestől!

A tavalyi évhez hasonlóan: is-
mét napsütés, sok ember és 
körülbelül 300 kutya. Ez jelle-
mezte a Belvárosi Napok va-
sárnap délelőtti legfőbb ese-
ményét, az Ebugatta TV által 
negyedik alkalommal szerve-
zett Ebugatta Kutyás Pikniket, 
amire nemcsak Gödöllőről, 
hanem más településekről is 
érkeztek négylábúak – termé-
szetesen a gazdájukkal együtt. 

A rendezvény főszervezője, Petrus 
Krisztina elmondta, hogy az érdek-
lődők száma a piknikre messze meg-
haladta a szóban forgó 300-at, de 
egyszerűen kénytelenek voltak va-
lahol meghúzni a jelentkezési határt 
több szempontból is. 

A kilátogatók a Gödöllői Kutyasport 
Központ műsora és a kutya szépség-
verseny mellett egy PettBull funkci-
onális kutyaeledel evő versenynek is 
tanúi lehettek, amit az M1 Televízió 

élő adásban közvetített. Az Ebugatta 
által szervezett kutyaszépségverse-
nyen több kategóriában (fajtatiszta/
hobby fiatal: 3 hónapostól 2 évesig, 
felnőtt: 2 évestől 6 évesig, idős: 6 év 
felett; keverék fiatal, felnőtt és idős; 
legszebb magyar fajta; legszebb 
boxer; legszebb spániel; legszebb 
yorkshire terrier; legszebb bulldog) 
versengtek azért, hogy a zsűri őket 
válassza a legjobbnak. A döntnö-
kök nem voltak könnyű helyzetben, 
amikor kategóriánként a három leg-
jobb/legszebb, stb. kutyust ki kellett 
választaniuk, éppen ezért számtalan 
különdíjat is kiosztottak.

Az idei Harcsás Márta emlékdíjat, 
egy Gödöllő kristálytálat (a Kutya 
újság főszerkesztője, a MEOE ak-
tivistája, az Ebugatta TV alapítója 
három éve hunyt el) Harcsás Márta 
lánya, Petrus Krisztina adta át Sze-
keres Péternek, az egyik leghűsé-
gesebb Ebugattás résztvevőnek, aki 
minden egyes eseményükön, verse-

nyükön ott van ugyancsak hűséges, 
7 éves kutyájával.
A PettBull funkcionális kutyaeledel 
evő versenyen a közönség pedig azt 
láthatta, hogy az ebek milyen sebes-
séggel képesek eltüntetni az eléjük 
tett eleséget. Persze nem mindegyik 
akart nagyközönség előtt falatozni, 
így az ő eledelüket sok esetben egy 
sorstársuk tömte magába boldogan.
Az esemény a Gödöllői Kutyasport 
Központ (GKSK) által összeállított 
programmal folytatódott. A vidám, 
humoros kutyabemutató/kutyapro-
dukció – amibe a gyerekeket is be-
vonták – nagy sikert aratott, mint 
mindig. A programban kiemelt sze-
rep hárult Halász Árpád állatkoor-
dinátorra, a GKSK vezetőjére, aki 
viccesen és szellemesen vezette, 
kommentálta a történéseket.
A piknik tombolasorsolással fejező-
dött be, ahol értékes nyeremények 
találtak gazdára, amelyek viszont 
gazdiról kutyusra szállnak majd.

(ch)

Ebugatta Kutyás PiKniK immár nEgyEdszEr

Négylábú manökenek, evés és ivás a melegben
Őshonos nyúl-, pulyka-, tyúk- és halfajok keresztezésével 
kísérleteznek egy hazai programban, hogy így váljanak pi-
acképesebbé ezek az állatok. A hibridpulykával keresztezett 
bronzpulykának például több lett a húsa, és nagyobb lett a tö-
mege, a keresztezett tyúkok is finomabbak lettek – hangzott 
el a 900 millió forintos projektről Gödöllőn.

Hozzá akarnak járulni a hazai őshonos fajok ökológiai tartáson alapuló 
tenyésztésének fejlődéséhez – közölte a 844 millió forint összköltségű, 
2013-ban indult projektről Kustos Károly, a végrehajtó konzorciumot ve-
zető Lab-Nyúl Kft. ügyvezető igazgatója.   

A konzorcium tagjai a Haszonállat-génmegőrzési Központ (HáGK), a 
V-95 Kft., a Lab-Nyúl Kft. és a Kaposvári Egyetem, munkájában részt 
vesz a Bábolna Tetra Kft. és a Szent István Egyetem (SZIE) is.
A konzorcium által hibridpulykával keresztezett két őshonos pulyka közül 
a bronzpulyka esetében biztatóak az eredmények, nőtt az értékes húsré-
szek aránya, növekedett a testtömeg - közölte Heincinger Mónika, a Lab-
Nyúl Kft. munkatársa.
Kovács-Weber Mária, a SZIE docense arról számolt be, hogy őshonos 
tyúkfajtákat is kereszteztek, hogy a génmegőrzés mellett piacképessé is 
váljanak. Szerinte a keresztezetteknek jobb minőségű lett a húsa, mint a 
hagyományos mai csirkéé. Matics Zsolt, a Kaposvári Egyetem tanszék-
vezető docense arról számolt be, hogy a projekt keretében többféle tartási 
rendszert is vizsgáltak, amelyek hasznosíthatók az egyetlen őshonos nyúl-
fajtája, a magyar óriás tenyésztésére. Szilágyi Gábor, a V-95 Kft. szak-
tanácsadója pedig azt mondta, a süllő nehezen viseli az intenzív tartást, 
viszont a hozzá nagyon közelálló kősüllő kevésbé érzékeny a stresszre, 
ezért keresztezik e két fajt. A folyamatban lévő munkában szerinte még to-
vábbi keresztezésekre is szükség lehet, mert a kősüllő sokkal lassabban nő.

Dr. Moreau irigykedne: magyar 
őshonos fajokat turbóznak fel



8 Gödöllői SzolGálat Sport 2016. Szeptember 13.

Megvan az idei első hazai győ-
zelme a Gödöllői SK csapatá-
nak, akik az FC Dabas második
számú együttesét verték 2-1-re
a megyei I. osztályú pontvadá-
szat ötödik játéknapján.

Szász Ferenc csapata kiváló idegenbe-
li mérlegét szerette volna hazai pályára
is átmenteni, mindezek érdekében ne-
kiesett soros ellenfelének, az FCDabas

II-nek. Gyorsan meg is lett az eredmé-
nye a lendületes kezdésnek, ugyanis
az ötödik percben Kaiser László, míg
bő negyed órával később Pap Tamás
jóvoltából kétgólos előnyre tett szert
a GSK. A folytatásra sem engedte ki
a kezéből az irányítást a Gödöllő és
ugyan az utolsó percben szépítettek a
vendégek, ez már nem befolyásolta a
három pont sorsát.
Megérdemelten szerezte meg a bajnoki

pontokat és ezzel idei első hazai győ-
zelmét a gödöllői csapat, aminek kö-
szönhetően már 10 pontos a gárda és
az ötödik helyen áll jelenleg a bajnoki
tabellán.
Pest megyei I. osztály, 5. forduló
Gödöllői SK – FC Dabas II. 2-1 (2-0)
Gól: Kaiser László, Pap Tamás.

-li-

Labdarúgás: Megvan a várva várt hazai siker

Görcsoldó három pont

A hétvége programja:
Pest megyei III., 4. forduló
Szeptember 18., 16 óra

GSK II-Szada – Mogyoród KSK
(Szada Sportpálya)

Szeptember 10-11-én rendez-
ték a székesfehérvári Bregyói
Atlétikai Központban a Magyar
Csapatbajnokságot és a Serdü-
lő Csapatbajnokságot, amelyek
óriási GEAC-sikereket és felejt-
hetetlen csatákat hoztak, amely
végén a GEAC–Ikarus vegyes
felnőtt csapat az ezüstérmet,
míg a GEAC serdülői a negyedik
helyet szerezték meg.

A 2016. évi atlétikai csapatbajnokság
12 csapatos döntőjében a GEAC–Ika-
rus vegyes kiváló versenyzéssel ismé-
telte meg tavalyi ezüstérmét úgy, hogy
a korábbi három helyett idén már csak
két klub alkothatott közös csapatot.
Az elsőséget ebben az évben a Debre-
cen és a Nyíregyháza hozta el, míg a
bronzérmes a tavalyi bajnok Budapesti
Honvéd lett a KSI-vel közösen. A gö-
döllőiek közül a két nap alatt a „szo-
kásához híven” szinte emberfeletti tel-
jesítményt nyújtott Kaptur Éva (négy
szám, négy érem), míg három számban
lett dobogós Kovács Zoltán. Első lett
még 400 m-en Deák Nagy Marcell és
számtalan dobogós helyet szereztek
versenyzőink, akik az alábbiak voltak.
Hölgyek: Csernyánszky Sára, Cser-
nyánszky Flóra, Horváth Dorottya,
Király Adél, Komiszár Kriszta, Ko-
vács Emma, Kriszt Annamária, Kriszt

Katalin, Renner Luca, Répási Petra,
Turcsik Katalin
Férfiak: Fatér Zoltán, Karlik Ádám,
Kriszt Botond, Kámán Bálint, Mol-
nár Gergely, Pálmai Márk, Simonvá-
ros Csanád, Szamosi András, Takács
Ákos, Vígvári Szabolcs

Előkelő negyedik hely a serdülőknél

A Serdülő korúak csapatbajnokságán
magukat és edzőiket is meglepve 30
csapat közül a negyedik helyen végez-
tek a fiúk, ötödik helyen a lányok, ami
összesítésben az igen kiváló negyedik
helyet eredményezte a GEAC számára.
Az eredmények és az egész éves tel-
jesítmények alapján Bánovics Do-
rottya, Eszenyi Napsugár, Mihály
Ádám és Szőke-Kiss Anna igen közel
került ahhoz, hogy hazánkat a jövő heti
válogatott korosztályos viadalon kép-
viselje.
A gödöl-
lői pont-
s z e r z ők
voltak: 1.
helyezett:
Bánovics
Dorottya
rúdugrás
(320 cm);
2. helye-
z e t t e k :

Szőke-Kiss Anna 600 m (1:40.90),
Eszenyi Napsugár diszkosz (29,88);
3. helyezettek: Mihály Ádám rúdug-
rás (400 cm), Molnár Dániel ötösugrás
(17,83m),CaneaZoltán gerely (49,16),
Eszenyi Napsugár gerely (38,46); 4.
helyezettek: Magyari Benedek rúdug-
rás, Sabján Anita diszkoszvetés; 5. he-
lyezettek: Magyari Benedek 300 gát
és rúdugrás, Szőke-Kiss Anna 2000 m;
6. helyezettek: Molnár Dániel rúdug-
rás, Mihajlovic Alex gerely.
Varga Evelin súly 7. és gerely 8., Fe-
renc Ákos és Dobránszky Laura 300
gát 8., Soos Levente magasugrás 8.,
Juhász Nándor és Menyhárt Márk, Fe-
kete Levente gerely 8., 9., 11., Simon-
város Csenge és Schmutzer Csilla rúd
8. és 12., Horváth Kristóf diszkoszve-
tés 10., Gódor Fanni 600 m 12. hely.
A GEAC edzői stábja: Foki Vilmos,
Gadanecz György, Kaptur Éva,
Karlik Pál, Kovács Zoltán, Körmen-
dy Katalin, Máté Alpár, Szörényi
István, ZsivoczkyAttila. -kb-

atLétika: FeLnőtt és serdüLő csapatok országos bajnoksága

Ezüstérem és negyedik hely
3126-an vettek részt az idei Belváro-
si Napok keretében megrendezett
városi futóversenyen, ahol az egyéni
rivalizálás mellett az iskolák is ver-
senyeztek a legtöbb embert meg-
mozgató iskola címéért. Ebben az
összevetésben aMontágh iskola lett
a legjobb, akik az iskola tanulóinak
arányát számítva a legtöbb diákkal
és hozzátartozóval álltak rajhoz.

A kiváló időjárás mellett megtartott futó-
versenyen a felnőtt kategóriát is ide sorolva
hét korcsoportban, lány és fiú kategóriákban
hirdettek győzteseket a közel kettő kilomé-
teres táv teljesítése után a szervezők.
A legfiatalabb, 2008/2009-es korcsoport-
ban a fiúknál a Hajós futói taroltak, ugyanis
mindhárom dobogós helyre az Isaszegi úti
intézmény diákjai állhattak fel. Első lett
Bucsai Benedek , a második helyen Orosz
Bálint végzett, míg a harmadikként Kocsis
Jácint ért célba. A lányoknál is Hajós arany
született Lőkös Laura révén, ezüstérmes
lett Ábrahám Zita (Damjanich), míg a
bronzérmes pozícióban Sári Viktória (Ha-
jós) végzett.
A2006/07-es korcsoportban a fiúknál Szabó
Csongor (Hajós) végzett az élen, megelőz-
ve Kristóf Dánielt (Hajós) és Grünvald
Tamást (Damjanich). A lányoknál ebben a
korcsoportban is a Hajós Alfréd Általános
Iskola tanulói vitték el az első három helyet,
sorrendben: Zsemle Hanna, Kőcs Nikolett
ésKeindl Réka.
A2004/05 között született gyerekeknél a fiú
kategóriában a Hajós diákja, Roska Dániel
szakította át elsőként a képzeletbeli célsza-
lagot, megelőzve Bálint Kristófot (Szent
Imre) és Korsós Zoltánt (Erkel). A lányok-
nál Márta Rozi (Damjanich) örülhetett az
aranyéremnek, Viha Boglárka (Hajós)
ezüst-, míg Ferencz Janka (Sz. Imre) bron-
zérmes lett.
Az V., 2002/03-as korcsoportban a fiúknál
az Erkeles Várkonyi Gábor nyert, meg-
előzve Menyhárt Márkot (Damjanich) és
Kovács Norbertet (Hajós), míg a lányoknál
a Petőfis Daróczi Kata lehetett a legboldo-
gabb befutó, őt Ratkai Panna (Hajós) és

Sándor Gabriella (Erkel) követte.
A legidősebb, 1998/99-es korosztályban a
fiúknál Ferencz Ábel (Premontrei) nyert,
maga mögé utasítva a szintén Premis Pitlik
Marcellt és a Török Ignác tanulóját, Hidi
Dánielt. A lányoknál Stefkó Boglárka
(Erkel) lett aranyérmes, a második helyen
Utassy Kata (TIG), míg a harmadikon Szé-
nási Kata (Premontrei) végzett.
A felnőtt kategóriában (1997 után születet-
tek) a férfiaknál a CEAS tanulója, Jenes
Zoltán végzett az élen, lehajrázva a Hajós
iskola testnevelőjét, Verbói Zoltánt és a
Montágh iskola egykori diákját, Csenteri
Csabát. A hölgyeknél Sántáné Farkas Ju-
dit, a Premontrei gimnázium tanára ért cél-
ba elsőként, aki Simoncsik Hangát (TIG)
és TomeszAndreát (Hajós) utasította maga
mögé.
Az iskolák közötti versenyben az első he-
lyen a Montágh iskola végzett, akik a tanu-
lói létszámot figyelembe véve, amely 112 fő
jelenleg, 156 fővel vettek részt, ezzel 139
%-kos mutatót produkálva nyerték ezt az
összevetést és vehették át a megérdemelt
kupát. A képzeletbeli dobogó második fo-
kára a Damjanich iskola állhatott fel, akik a
615 fős létszámukhoz képest 760 fővel ve-
tek részt a versenyen (123 %), míg a harma-
dik helyen ebben az összevetésben az Erkel
iskola végzett, akik a 715 fős létszámhoz
képest 780 főt tudtak mozgósítani az intéz-
mény színeiben (109 %).
Minden rajthoz álló futó a MIZO

cég jóvoltából túrórudit kapott, míg
a folyadékpótlásról a TESCO áru-
ház által biztosított ásványviz gon-
doskodtak. Az egyéni versenyen
első helyezett futók minden korcso-
portban az érem és a Gödöllő bögre
mellé egy-egy fürdőbelépőt kaptak
a Budapest Aquaword Élményfürdő
felajánlásának köszönhetően, illetve
a Magyar Szabadidő Sportszövetség
részéről felajánlott Európai sporthét-
re készített pólót is átvehettek, va-
lamint az első három helyezett futó
egy-egy, 3000.- forint értékű Dechat-
lon ajándékkártyát is nyert. -tl-

beLvárosi napok Futóverseny: több Mint hároMezer résztvevő

Tizenkettő, plusz egy győztes

Szeptember 17-én rendezi meg a
Pelikán Horgász Egyesület hagyo-
mányos őszi, gyermek horgászver-
senyét az Isaszegi V. tavon.

Jelentkezni majd a verseny napján a hely-
színen lehet reggel 7.30 órától. További in-
formáció a Pelikán HE elnökénél, Gerőfi
Lászlónál a 06/20-252-35-43-as számon.

peLikán he gyerMek horgászverseny
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A Királyi vonatok 
című könyv

(Kócos és Copfos 
legújabb kalandjai)

már kapható a Múzeumi 
boltban

Megjelent!

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 
2016. év végéig a GIM-Ház kertjében látható, a 
Műcsarnokban rendezett „Természetművészet-
változatok” című kiállítás gödöllői része Lu-
gossy Mária szobrászművész, Orosz Péter 
szobrászművész, Katona Szabó Erzsébet 
textilművész és Varga Melinda szobrászművész 
alkotásai.
 
A GIM-Ház kiállítótermében a „GIM Történetek” 
című kiállításunk időtartamát 2016. szeptember 
18-ig meghosszabbítottuk!
Kiállító művészek: Anti Szabó János, Bódis Erzsé-
bet (†), Debreczeni Zsófia, F. Orosz Sára, Fábián 
Dénes Zoltán, Fabók-Dobribán Fatime, Farkas-
völgyi Éva, Horváth Márton (†), Incze Mózes, 
Jánosi Nikolett, Katona Szabó Erzsébet, Keresztes Dóra, Kun Éva, Müller Magda (†), Orosz István, 
Rékasy Levente, Remsey Flóra (†), Szakács Imre, Szőcs Miklós TUI, Szuppán Irén, Varga Melinda
 
A kiállítások szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig látogathatók, előzetes bejelentkezést 
követően más napokon is.
GIM-Ház, 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.; telefon: 06 28 419 660
email: gimhaz@invitel.hu; www.gimhaz.hu
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ALMA UTCA    
BARACKOS UTCA  
BIRS UTCA 
BORÓKA UTCA
FENYVES KÖZ 18-IG PÁROS OLDAL 
FENYVES KÖZ 1-17-IG PÁRAT-
LAN OLDAL
FENYVESI DÜLŐÚT 
FENYVESI FŐÚT 
FENYVESI NAGYÚT 
GESZTENYE UTCA 
GYERTYÁN UTCA
JUHAR UTCA 
KERT UTCA 
KERTÉSZ KÖZ 
KLAPKA KÖZ 
MANDULA UTCA 
NYÁR UTCA 
ÖRÖKZÖLD UTCA
ŐSZ UTCA 
SELYEMFENYŐ UTCA
SZÁSZORSZÉP UTCA
TAVASZ UTCA 
TÉL UTCA 
TOBOZ UTCA  
VIOLA UTCA

GÁRDONYI GÉZA UTCA 
HAVAS UTCA 
KATONA JÓZSEF UTCA 
KINIZSI PÁL UTCA 
KLAPKA GYÖRGY ÚT 
MADÁCH IMRE UTCA 
NÁDAS UTCA 
NAPSUGÁR UTCA 
ŐRHÁZ UTCA 
PERES DŰLŐ 
PERES UTCA 
SZEDRES UTCA 
SZIVÁRVÁNY UTCA 
ZÁPOR UTCA 

AVAR UTCA 
BABAT PUSZTA 
BÁNKI DONÁT UTCA 
BESNYŐ UTCA 
BOGLÁRKA UTCA 
BOJTORJÁN UTCA 
CSEMETE – KERT 
DAMJANICH JÁNOS UTCA
ERDÉLYI FERENC UTCA 
ERDŐSZÉL UTCA 
FOGADALOM UTCA
GYÖNGYVIRÁG UTCA 
HARMAT UTCA 
HÉTHÁZ UTCA 
HUN UTCA 
INCSŐI ERDÉSZHÁZ 
ISKOLA KÖZ 
IVÁNKA IMRE UTCA 
KANKALIN UTCA
KAPUCINUSOK TERE 
KERENGŐ UTCA 
KÖKÉNY UTCA 
LOMB UTCA 
MAGYAR UTCA 
MÁLYVA UTCA 
MIKES KELEMEN UTCA 
NAGYBOLDOGASSZONY TÉR 
ORGONA KÖZ 

PUSKÁS TIVADAR UTCA 
REPKÉNY UTCA 
SZABADSÁG ÚT  
70-TŐL VÉGIG  PÁROS OLDAL
135-TŐL VÉGIG  PÁRATLAN OLDAL
SZÉKELY KÖZ
SZÉKELY BERTALAN UTCA 
SZKÍTA KÖRÚT 
SZTELEK DÉNES UTCA 
TÁBORNOK UTCA 
TAMÁS ATYA UTCA 
ZÚZMARA UTCA 
9 MÁV ŐRHÁZ 

AULICH LAJOS UTCA 
BALATON UTCA 
BATTHYÁNY LAJOS UTCA 
DANKÓ PISTA UTCA 
DÁRDA UTCA 
DUNA UTCA 
GRÓF TELEKI PÁL TÉR 
ISKOLA UTCA
SAJÓ UTCA 
SIÓ UTCA
SZABADSÁG ÚT 79-133 PÁRAT-
LAN OLDAL 
TISZA UTCA 
TURUL UTCA 

ÁDÁM UTCA    
18-VÉGIG  PÁROS OLDAL 
31-TŐL -135-IG  PÁRATLAN OLDAL 
ATTILA UTCA 
CSILLAG UTCA 
FECSKE UTCA
HOLD UTCA 
HOLLÓ UTCA 
HUNYADI JÁNOS UTCA   
37-39. PÁRATLAN OLDAL 
52-TŐL  82-IG  PÁROS OLDAL 
KELEMEN LÁSZLÓ UTCA 
KNÉZICH KÁROLY UTCA  
1-TŐL  27-IG PÁRATLAN OLDAL 
2-TŐL 26-IG PÁROS OLDAL 
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA  
24-TŐL 68/B-IG  PÁROS OLDAL 
53-TÓL 117-IG  PÁRATLAN OLDAL 
ÖREGHEGYI UTCA 
RADNÓTI MIKLÓS UTCA 
SZILÁGYI ERZSÉBET UTCA
VENYIGE UTCA
VINCELLÉR UTCA 
ZENGŐ UTCA 

ANTALHEGYI LEJTŐ 
ANTALHEGYI UTCA 
ARANKA UTCA
ÁRVÁCSKA UTCA 
BAGOLY UTCA
BOROSTYÁN UTCA
DOMBOLDAL UTCA 
HÓVIRÁG UTCA 
IBOLYA UTCA 
ILLÉS KÖZ 
KILÁTÓ UTCA
MÓKUS UTCA 
PANORÁMA UTCA 
REKETTYE UTCA 
SZARVAS UTCA 
TÁJKÉP UTCA 
VIRÁG KÖZ 
ZSÁLYA UTCA 

ARADI UTCA
BERKENYE UTCA
BONCSOKI DŰLŐÚT 
CSALOGÁNY UTCA 
CSIPERKE UTCA 
ESTIKE UTCA 
FŰZFA UTCA 
GERLE UTCA 
HAJNALKA UTCA
HÁRSFA UTCA 
HEGY UTCA
HEGYALJA UTCA  
HEGYESI MARI UTCA 
HÉRICS KÖZ
ILONA UTCA 
KÁPOLNA KÖZ 
KIS-KOMLÓS UTCA
KÖKÖRCSIN UTCA
LÁZÁR VILMOS UTCA 
LIGETI JULISKA UTCA 
MARGITA UTCA 
PERCZEL MÓR UTCA
PERESZKE UTCA 
SŐTÉR KÁLMÁN UTCA
TOPOLYA UTCA
VŐFÉLY KÖZ
VÖLGY UTCA 

AKÁCFA UTCA 
BLAHÁNÉ UTCA 
BODZA KÖZ 
BUZOGÁNY UTCA 

AGYAGOS UTCA
ALKOTMÁNY UTCA 
ASBÓTH SÁNDOR UTCA 
BABATI UTCA 10-TŐL VÉGIG  
PÁROS OLDAL 
BÁSTYA UTCA 
CÍMER UTCA 
DOBÓ KATICA UTCA 
ÉRSEK UTCA
HŐS UTCA 
JOGAR UTCA
KARD UTCA 
KERESZT UTCA 
KNÉZICH KÁROLY UTCA  28-TÓL 
VÉGIG  PÁROS OLDAL 
29-TŐL VÉGIG  PÁRATLAN OLDAL 
KOKÁRDA UTCA
KORONA TÉR 

DÓZSA GYÖRGY ÚT 65. 

AMBRUS ZOLTÁN KÖZ 
DÓZSA GYÖRGY ÚT   
11 TŐL 19-IG PÁRATLAN OLDAL 
KOSSUTH LAJOS UTCA  
15-TŐL -97-IG  PÁRATLAN OLDAL 
28-TÓL 82-IG  PÁROS OLDAL 
REMSEY JENŐ KÖRÚT 
SZENT IMRE UTCA    
3-TÓL 15-IG  PÁRATLAN OLDAL 
6-TÓL 12/A-IG PÁROS OLDAL 
TÁNCSICS MIHÁLY ÚT    
8-TÓL 18-IG PÁROS OLDAL
26 MÁV ŐRHÁZ 

BALASSI BÁLINT UTCA
CSONKÁS KÖZ  
DOBOGÓ UTCA 
DÓZSA GYÖRGY ÚT    
21-23.-TŐL 63/A-IG PÁRATLAN 
OLDAL 
69-TŐL PÁRATLAN OLDAL  
ERKEL FERENC UTCA 
HARASZTI KÖZ 
HARASZTI UTCA 
HOMOKI NAGY ISTVÁN UTCA 
KANDÓ KÁLMÁN UTCA 
KENYÉRGYÁRI UTCA 
KOTLÁN SÁNDOR UTCA 
KÖRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR 
UTCA 
LIGET UTCA
MEZSGYE ÚT 
MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 
MÓRA FERENC UTCA 
MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 
SEMMELWEIS UTCA 
SPORT KÖZ 
SZADAI UTCA
SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 
SZENT IMRE UTCA    
12/B-TŐL  PÁROS OLDAL 
SZENT IMRE UTCA    
17-TŐL  PÁRATLAN OLDAL 
TÁNCSICS MIHÁLY ÚT  4-IG   
PÁROS OLDAL 
1/C-TŐL 75-IG PÁRATLAN OL-
DAL 

BERENTE ISTVÁN UTCA
BOSSÁNYI KRISZTINA UTCA
DÓZSA GYÖRGY ÚT   
54-tŐL 160-IG PÁROS OLDAL 
GARÓ EMÍLIA UTCA
HAMVAY FERENC UTCA 
KAZINCZY KÖRÚT 
KAZINCZY FERENC UTCA 
KLEBESBERG KUNO UTCA 
KORNYA MIHÁLY UTCA
MÁRKI SÁNDOR UTCA 
ODRAY JÁNOS UTCA 
OTTÓ FERENC UTCA 
RIPKA FERENC UTCA
THEGZE LAJOS UTCA 
UNDI MARISKA UTCA 

ÁDÁM UTCA   
1-TŐL -29-IG PÁRATLAN OLDAL 
2-TŐL  16-IG PÁROS OLDAL 
ÉVA UTCA 
HUNYADI JÁNOS UTCA  
1-TŐL 38-IG  PÁRATLAN OLDAL 
2-TŐL  50/A-IG  PÁROS OLDAL 
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA   
1-TŐL 51-IG PÁRATLAN OLDAL 
2-TŐL 22-IG PÁROS OLDAL 
NAP UTCA 
RÁKÓCZI FERENC UTCA 
RÓZSA UTCA 
RÖGES UTCA 
SURIN ISTVÁN UTCA

ARANY JÁNOS ÚT   
35-TŐL VÉGIG PÁRATLAN OL-
DAL
ARANY JÁNOS ÚT   
38-TŐL  94-IG  PÁROS OLDAL
BÁTHORI ISTVÁN UTCA  
BEM JÓZSEF UTCA
BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA 
BOCSKAI ISTVÁN UTCA
CSANAK UTCA
GOMBA UTCA
HAJÓ UTCA
REMÉNY UTCA
SZÍV UTCA
ZRÍNYI MIKLÓS UTCA

001. szavazókör 
Boróka utca 22. 

(Boróka Egészségház)

002. szavazókör  
Máriabesnyõi MÁV Állomás

003. szavazókör  
Szabadság út 201. 

(Református Óvoda)

004. szavazókör  
Batthyány L. u. 32-34. 

(Damjanich János Ált. Iskola)

005. szavazókör  
Dobó K. u. 2. 

(Montágh Imre Ált. Iskola)

006. szavazókör  
Dobó K. u. 2. 

(Montágh Imre Ált. Iskola)

009. szavazókör  
Blaháné u. 45. 

(Öregek Napközi Otthona) 

011. szavazókör  
Táncsics Mihály út 1. 

(Fenyõliget Óvoda) 
014. szavazókör  

Mátyás kir. utca 10. 
(Iskolaépület)

015. szavazókör  
Mátyás kir. utca 10. 

(Iskolaépület)

016. szavazókör  
Szabadság tér 18. 

(Erkel Ferenc Ált. Iskola)

012. szavazókör  
Táncsics Mihály út 1. 

(Fenyõliget Óvoda)

013. szavazókör  
Kazinczy körút 32. 
(Mosolygó Óvoda)

010. szavazókör  
Dózsa Gy. út 65. 

(Főv. Szoc. Otthon) 

007. szavazókör  
Mátyás kir. u. 10. 

(Iskolaépület)

008. szavazókör  
Blaháné u. 132. 

(Nyári Napközistábor)

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ KÖRÚT 
MAGYAR KÁZMÉR KÖZ 
MIHÁLY DÉNES KÖZ
NAGY SÁNDOR KÖZ
SZABADSÁG TÉR   
12-TŐL 16-IG PÁROS OLDAL
SZABADSÁG TÉR   
13-TÓL 17-IG  PÁRATLAN OLDAL
SZENT ISTVÁN TÉR  

20-TÓL 86-IG  PÁROS OLDAL 
TOLDI MIKLÓS UTCA 
VÁROSMAJOR UTCA 
VIRÁG UTCA 

CSERJÉS KÖZ
DIÓFA UTCA 
FÜVES KÖZ 
GALAGONYA UTCA 
GALAMB UTCA
GIDA KÖZ
HATÁRJÁRÓ ÚT 
KECSKÉS DŰLŐ 
NYÁRFA UTCA 
NYÁRKÚT UTCA 
RÉT UTCA 
RIGÓ UTCA 
SAS UTCA 
TÖLGYFA UTCA 
ÚRRÉTI UTCA

MOHÁCS UTCA 
NÁDOR KÖZ
ORSZÁGALMA UTCA 
PALÁST UTCA 
PRÉSHÁZ UTCA 
SZENT GELLÉRT UTCA 
VASVÁRI PÁL UTCA 
ZÁSZLÓ UTCA 
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BETHLEN GÁBOR UTCA 
1-TŐL -17-IG PÁRATLAN OLDAL
BETHLEN GÁBOR UTCA  
2-TŐL  22-IG  PÁROS OLDAL
LUMNICZER SÁNDOR UTCA 
9-TŐL  23-IG PÁRATLAN OLDAL
LUMNICZER SÁNDOR UTCA 
14-TŐL  16-IG  PÁROS OLDAL
MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT
PAÁL LÁSZLÓ KÖZ
SZABADKA UTCA  
8/C-IG PÁROS OLDAL
SZABADKA UTCA   
3-TÓL 3/A-IG PÁRATLAN OLDAL
SZABADSÁG ÚT    
15-TŐL  21-IG  PÁRATLAN OL-
DAL
SZENT JÁNOS UTCA  
30-TÓL VÉGIG PÁROS OLDAL
ZOMBOR UTCA   
1-TŐL  1/B-IG  PÁRATLAN OL-
DAL

ÁRPÁD UTCA
BETHLEN GÁBOR UTCA  
19-TŐL  65-IG  PÁRATLAN OL-
DAL
BETHLEN GÁBOR UTCA  
26-TÓL 56-IG  PÁROS OLDAL
DEÁK FERENC TÉR  
GRASSALKOVICH ANTAL UTCA  
1-TŐL  7-IG  PÁRATLAN OLDAL
KÖR UTCA
SZŐLŐ UTCA

ALKONY UTCA

BÉRI BALOGH ÁDÁM UTCA

BESSENYEI GYÖRGY UTCA

BORBOLYA UTCA

CSILLAGFÜRT UTCA

KIRÁLY UTCA

KÖZTÁRSASÁG ÚT 

LEVENDULA UTCA

MARIKA TELEP

PITYPANG UTCA

RÓMER FLÓRIS UTCA

SZÁRÍTÓ PUSZTA

VADÁSZ UTCA
ADY ENDRE SÉTÁNY  

12-TŐL 54-IG  FOLYAMATOS

ADY ENDRE SÉTÁNY  

1-TŐL 10-IG FOLYAMATOS

BATSÁNYI JÁNOS UTCA

BLÁTHY OTTÓ UTCA

CSONKA JÁNOS UTCA

DESSEWFFY ARISZTID UTCA

FAISKOLA TÉR

FAISKOLA UTCA

GANZ ÁBRAHÁM UTCA

GÉBICS UTCA

HAJNÓCZY JÓZSEF UTCA

HONVÉD UTCA

IFJÚSÁG UTCA

JÁZMIN UTCA

KASTÉLY

KÉTHÁZ UTCA

KŐRÖSI CSOMA UTCA

KÜHNE EDE UTCA

KÜTTEL TANYA

LOVARDA UTCA

LOVAS UTCA

MAGTÁR KÖZ

MAJOR UTCA

MARTINOVICS IGNÁC UTCA

MÉHÉSZ KÖZ

NAGYREMETE

PACSIRTA UTCA

PATTANTYÚS ÁBRAHÁM UTCA

REPÜLŐTÉR

REPÜLŐTÉRI ÚT

SZABADSÁG ÚT  

6-IG  PÁROS OLDAL

TAVASZMEZŐ UTCA

TELEP UTCA

TESSEDIK KOLLÉGIUM

TESSEDIK SÁMUEL ÚT

TÖRÖK IGNÁC UTCA

VÁGÓHÍD

VÁSÁR UTCA

ESZE TAMÁS UTCA

KISS ERNŐ UTCA

NAGY LÁSZLÓ UTCA

NÉMETH LÁSZLÓ UTCA

PODMANICZKY UTCA

SIMON ISTVÁN UTCA

SZABÓ PÁL UTCA

SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS KÖZ

THÖKÖLY IMRE UTCA

VERES PÉTER UTCA

ADY ENDRE SÉTÁNY  

11 TŐL 13-IG  PÁRATLAN OLDAL

ADY ENDRE SÉTÁNY   

56-TÓL FOLYAMATOS 

ÁLLAMITELEP

ÁLLAMITELEPEK

ÁLLOMÁS TÉR

ÁLLOMÁS ÚT

ALSÓ-TÓ UTCA

ALVÉG UTCA

ÁOI TELEP

ARBORÉTUM

BAROMFI TELEP

BIHARI JÁNOS UTCA

BONOKA TANYA

CSIPKE UTCA

ARANY JÁNOS ÚT   

36/B-IG   PÁROS OLDAL

ARANY JÁNOS ÚT  

1-TŐL 33-IG  PÁRATLAN OLDAL

BABATI UTCA   

8-IG  PÁROS OLDAL

BABATI UTCA   

1-TŐL  9-IG  PÁRATLAN OLDAL

BRASSÓ UTCA

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY UTCA

DEMBINSZKY JÓZSEF UTCA

EPERJES UTCA

ÉSZAK UTCA

HEGEDŰS GYULA UTCA

JÓKAI MÓR UTCA

KAFFKA MARGIT UTCA

KISFALUDY SÁNDOR UTCA

KODÁLY ZOLTÁN UTCA 

2-TŐL  PÁROS OLDAL

KODÁLY ZOLTÁN UTCA 

5-TŐL  PÁRATLAN OLDAL

KOMÁROMI UTCA

KÖLCSEY FERENC UTCA

NAGYVÁRAD UTCA  

28-TÓL  32-IG  PÁROS OLDAL

NAGYVÁRAD UTCA  

31-TŐL 35-IG  PÁRATLAN OL-

DAL

RAKTÁR UTCA

SZABADSÁG ÚT  

30-TÓL 66-IG  PÁROS OLDAL

SZABADSÁG ÚT   

35-TŐL 77-IG  PÁRATLAN OLDAL

SZENTGYÖRGYI ALBERT UTCA 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA

ATE KÍSÉRLETI TÉR

BÚZAVIRÁG UTCA

EGYETEM TÉR

ERDÉSZ KÖZ

FÁCÁN SOR

FENYVES KÖZ   

19-TŐL 59-IG  PÁRATLAN OLDAL

FENYVES KÖZ   

20-TÓL 48-IG  PÁROS OLDAL

IPOLYSÁG UTCA

JÁSZÓVÁR UTCA

KASSA UTCA

KIKERICS UTCA

LELESZ UTCA

MAKARENKÓ TELEP

MÁRIA UTCA

NEFELEJCS UTCA

OTTLIK GÉZA UTCA

ŐZ UTCA

PÁTER KÁROLY UTCA

PIPACS UTCA

PREMONTREI UTCA

BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA
DÓZSA GYÖRGY ÚT  
50-IG PÁROS OLDAL
DÓZSA GYÖRGY ÚT  
1-TŐL  7-IG PÁRATLAN OLDAL
GÁBOR ÁRON UTCA
KAMPIS ANTAL TÉR
KOSSUTH LAJOS UTCA  
26-IG PÁROS OLDAL
KOSSUTH LAJOS UTCA  
1-TŐL  13-IG PÁRATLAN OLDAL
LUMNICZER SÁNDOR UTCA 
1-TŐL  7-IG PÁRATLAN OLDAL
LUMNICZER SÁNDOR UTCA 
2-TŐL  12-IG PÁROS OLDAL
PETŐFI SÁNDOR TÉR
PETŐFI SÁNDOR ÚT
RÁKOS PATAK UTCA
SZABADSÁG TÉR  
10-IG PÁROS OLDAL
SZABADSÁG TÉR  
1-TŐL 11-IG PÁRATLAN OLDAL
SZABADSÁG TÉR  
11-TŐL  13-IG PÁRATLAN 
OLDAL 
SZABADSÁG TÉR   
18-TÓL  72-IG  PÁROS OLDAL
SZABADSÁG TÉR 19-TŐL VÉGIG 
PÁRATLAN OLDAL
SZABADSÁG ÚT  
1-TŐL -7-IG  PÁRATLAN OLDAL
SZILHÁT UTCA  

PATAK TÉR 
SZABADSÁG ÚT  
9-TŐL -13-IG PÁRATLAN OLDAL
SZENT JÁNOS UTCA  
26-IG PÁROS OLDAL
SZENT JÁNOS UTCA  
1-TŐL  VÉGIG PÁRATLAN OL-
DAL

PALOTA-KERT
PALOTAKERT
SZABADSÁG ÚT    
8-TÓL 28/A-IG  PÁROS OLDAL

BARTÓK BÉLA UTCA

BÉKE UTCA

FILLÉR UTCA

FIUME UTCA

FORINT UTCA

GRASSALKOVICH ANTAL UTCA  

2-TŐL 42-IG PÁROS OLDAL

GRASSALKOVICH ANTAL UTCA  

9-TŐL 59-IG  PÁRATLAN OLDAL

JÓZSEF ATTILA UTCA

KISS JÓZSEF UTCA

KODÁLY ZOLTÁN UTCA 

1-TÓL 3-IG PÁRATLAN OLDAL

MÁRCIUS 15. UTCA  

NAGYVÁRAD UTCA  

1-TŐL 29/A-IG PÁRATLAN OLDAL

NAGYVÁRAD UTCA  

2-TÓL 26-IG PÁROS OLDAL

OKTÓBER 6. UTCA

SZABADKA UTCA  

5-TŐL 11-IG PÁRATLAN OLDAL

SZABADKA UTCA   

10-TŐL 14-IG PÁROS OLDAL

SZABADSÁG ÚT  

25-TÓL 33-IG PÁRATLAN OLDAL

TÁTRA UTCA   

TESTVÉRVÁROSOK ÚTJA 

TOMPA MIHÁLY UTCA

ZOMBOR UTCA  

2-TŐL VÉGIG PÁROS OLDAL

ZOMBOR UTCA  

3-TÓL 13-IG  PÁRATLAN UTCA

DALMADY GYŐZŐ UTCA

DÉRYNÉ UTCA

FELSŐ-TÓ UTCA

FÜRDŐ UTCA

GÉPGYÁRI LAKÓTELEP

GULYÁS TANYA

HAJNAL UTCA

HORGÁSZTÓ UTCA

ISASZEGI ÚT

LÉGSZESZ UTCA

LISZT FERENC UTCA

MALOMTÓ UTCA

MÁV ÁLLOMÁS

MÁV NŐI MUNKÁSSZÁLLÓ

MÉHÉSZET

ŐRÖSI PÁL ZOLTÁN SÉTÁNY 

SÍK SÁNDOR UTCA

TANÍTÓ KÖZ

VAK BOTTYÁN UTCA

VILLANYTELEP UTCA

017. szavazókör  
Petõfi Sándor tér 4-6. 

(Ügyfélszolgálat)

018. szavazókör  
Munkácsy M. út 1.

 (Petõfi Sándor Ált. Iskola)

020. szavazókör 
 Munkácsy M. út 1. 

(Petõfi Sándor Ált. Iskola)

021. szavazókör  
Palota-kert 17-18. 
(Palotakert Óvoda)

025. szavazókör 
Egyetem tér 15. 

(Premontrei Gimnázium)

026. szavazókör 
Egyetem tér 15. 

(Premontrei Gimnázium)

027. szavazókör 
Légszesz utca 10. 

(Hajós Alfréd Ált.Iskola)

028. szavazókör 
Török Ignác utca 5. 

(Hajós Alfréd Ált.Iskola)

023. szavazókör  
Szabadság út 23. 

(Civil Ház) 

022. szavazókör  
Munkácsy M. út 1. 

(Petõfi Sándor Ált. Iskola)

024. szavazókör 
Egyetem tér 15. 

(Premontrei Gimnázium) 

019. szavazókör  
Munkácsy M. út 1. 

(Petõfi Sándor Ált. Iskola)

RÓNAY GYÖRGY UTCA

ROZSNYÓ UTCA

SZIE KOLLÉGIUM

TAKÁCS MENYHÉRT ÚT

TÚRÓC UTCA

VÁRADHEGYFOK UTCA

ZARÁNDOK UTCA



KÖZLEMÉNY

+TÁJÉKOZTATJUK KEDVES HIRDETŐ-
INKET, HOGY A HIRDETÉSFELVÉTEL
SZEPTEMBER 28. ÉS 29-ÉN TECH-
NIKAI OKOK MIATT ZÁRVA TART.
KIVÉTELESEN EZEN A KÉT NAPON A
SZOLGALAT@VELLA.HU EMAIL CÍM-
RE AZ APRÓHIRDETÉSEKET IS EL LE-
HET KÜLDENI SZEPTEMBER 29-ÉN 12
ÓRÁIG. MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

INGATLAN

+Gödöllő keresett, egyetem mögötti részén Fenyvesben
gyönyörű ősfás, belterületi építési telek eladó. 1310m2-es,
21,7m utcafrontú, tökéletes D-Nyi fekvésű összközműves!
Ár:17MFt A telken egy 64nm-es átlagos állapotú ház is ta-
lálható. 20-772- 2429

+Gödöllőn, Királytelepen 1070nm-es építési telek 14,5m
utcafronttal, szép környezetben sürgősen eladó. I.ár:
10,9MFt 20-772-2429

+Szadán igényes környezetben, jó fekvésű, 900m2, gondo-
zott, közműves építési telek, 9,8M-ós i.áron sürgősen eladó
20-772-2429

+AKCIÓ! Új építésű ikerház Gödöllőn eladó 3szoba+ nappa-
lis. Iár: 25,5MFt-tól 20-772-2429

+Sürgősen eladó Gödöllőn az alvégi városrészben, 2+2 egy-
benyíló szobás, átlagos állapotú, vegyes építésű családi ház,
570 nm-es telken. Iár: 13.4MFt (20)804-2102

+Eladó 96nm-es, 3szobás, teljesen felújított családi ház,
840m2 gyümölcsfákkal beültetett telekkel, Gödöllőn! Félig
alápincézett, dupla garázs. Iár: 23.8MFt. (20)804-2102

+Szadán, Gödöllő határán, aszfaltos utcában új építésű,
CSOK képes, 3szoba+ nappalis 100nm-es ház 500nm-es te-
lekkel, eladó. I.ár: 31,7MFt 20-772-2429 www.godolloi.hu

+Gödöllőn, központ közelében, háromszintes sorházi lakás,
kb.250m2-es saját telekrésszel eladó! Iár:24.5MFt! 20-
539-1988

+ÁRCSÖKKENÉS! Gödöllőn, Fenyvesben 100m2-es, három
és félszobás, szigetelt, jó állapotú ház, közel 1800m2-es te-
lekkel eladó! I.ár:23.9MFt 20-539-1988

+Gödöllő Alvég városrészben, 540m2-es ÉPÍTÉSI TELEK
bontandó, 30m2-es tégla kis házzal eladó! 12.9MFt! 20-
539-1988

+Gödöllőn a Kazinczy krt.-on, 4.em.-i erkélyes, 58m2-es
lakás eladó! Iár:16.9MFt! 20-539-1988

+Gödöllőn, felújítandó 90m2-es, háromszobás családi tég-
laház 839m2-es telekkel sürgősen eladó! Iár.17.9MFt! 20-
539-1988

+Eladó kétszobás, újszerű állapotú lakás a központban, ko-
csibeállóval és terasszal. Iár: 19.9 MFt 20/804-2102

+Gödöllőn központhoz közel 920nm-es, jó tájolású építési
telek, extra 26m széles utcafronttal eladó. I.ár: 13,3MFt
20-772-2429

+Gödöllőn, Veres Péter u.-ban új építésű, CSOK-képes, ener-
giatakarékos, n+2 szobás társasházi lakások kulcsrakészen
eladók! Iár: 25,9MFt, Terv.átadás: 2016.okt. 20-772-2429

+Gödöllő központjában 55m2-es, 2 szobás, felújított,
mfszt.-i lakás eladó! I.ár:14,9MFt 20/772-2429

+Gödöllőn, központ közelében, azonnal költözhető, 45m2-
es, jó állapotú galériás lakás/ házrész gyümölcsfás kerttel
eladó!! I.ár:10,9MFt. 20/772-2429

+Téglaházat vagy építési telket vennék Gödöllőn vagy Sza-
dán! 20-944-7025

+Gödöllőn belvárosban 2002-ben épült társasházi 3szoba+
nappalis, 2 fürdőszobás 112nm-es lakás eladó 28,9m-ós
i.áron. 20/772-2429

+Veresegyházán, Széchenyi dombon, 2szintes, 160 m2-es
családi ház 600m2 telekkel eladó! Iár: 28MFt 20-218-8591

+Gödöllő Nagyfenyves részén, gyönyörű ősfás környezet-
ben, 1310m2-es, 21,7m utcafrontú, jó fekvésű összközmű-
ves építési telek eladó! I.ár:17MFt 20-772-2429

+Eladó lakást keresek központban! (20)804-2102

+Eladó Szadán a Dózsa György úton egy nappali+5szobás,
téglaépítésű, teljesen felújított, összkomfortos családi ház
nagyméretű cserépkályhával. A házhoz tartozik egy külön
bejáratú, 1szoba összkomfortos földszinti lakrész, így akár
2 generációnak is alkalmas. Ár-érték tekintetében rendkívül
kedvező és sürgős. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő máriabesnyői részén a Klapka utcából nyíló
utcában egy 2szintes, nappali+3szobás, 2fürdőszobás családi
ház 485nm-es telken garázzsal. I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn kertvárosban a központhoz nagyon közel
egy 2szobás, téglából épült, 70nm alapterületű lakóház,
mely egyedi fűtéssel rendelkezik. A telken, mely 559nm
nagyságú található egy nagyméretű garázs, alatta pincével,
valamint egy nyári konyha, mely önálló lakrészt is képezhet.
I.á.: 18 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Testvérvárosok útján egy 2lakásos ház
100nm alapterületű, 3,5 szobás, cirkófűtésű, teljesen fel-
újított, hőszigetelt, emeleti lakása, saját használatú udvar-
résszel, kocsibeállóval. I.á.: 25,2 mFt 20-919-4870

+Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépítésű kis családi ház
két utcára nyíló telken. A ház alatt garázs található. I.á.:
13,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a blahai domboldalban egy panorámás,
666nm területű építési telek, mely kerítve van. A telekre víz
be van vezetve. I.á.: 8,8 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Rét utcában egy nappali+4szobás, 2szin-
tes családi ház, 2fürdőszobával, kocsibeállási lehetőséggel,
500nm telekrésszel, újonnan építve, hőszigetelve. Az ingatlan-
hoz tartozik erkély, terasz, tároló. I.á.: 34 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy amerikai konyhás nap-
pali+2szobás, téglaépítésű, részben felújított családi ház
2db kocsibeállási lehetőséggel 740nm-es telken. Az ingatlan
alsó részében egy működő fodrászüzlet + 1 helység találha-
tó. I.á.: 30 mFt 20-919-4870

+Eladó Szadán egy nappali+3szobás, nagy terasszal, ga-
rázzsal rendelkező, összkomfortos, földszintes családi ház
medencével és nagyméretű kerti tóval 900nm-es telken.
E.á.: 35 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy 444nm-es, pa-
norámás építési telek, melyen egy 30nm-es könnyűszerke-
zetes ház található. I.á.: 8,6 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy viszonylag
új építésű, nappali+1szobás, cirkófűtéses, nettó 38nm,
bruttó 58nm-es tetőtéri lakás a belváros szívében. I.á.:
16,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a csemetekertben nappali+4szobás, 2füdő-
szobás újonnan épülő, 63+59nm összterületű, 4db önálló csa-
ládi ház, önálló, külön bejáratú telekrésszel, kulcsrakész álla-
potban, erkéllyel, terasszal. Bővebb információt személyesen,
telefonon egyeztetett időpontban tudunk adni (alaprajz lát-
ványterv stb). 300 000 Ft négyzetméteráron. 20-919-4870

+Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 110nm alapterületű,
2,5 szobás családi ház 550nm-es telken. Az ingatlan ösz-
szközműves, alatta 2x10nm-es pince található. I.á.: 20mFt
20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a blahai dombon 554nm-es telken egy
2szintes, 2fürdőszobás családi ház, mely áll 4 szobából,
étkező-konyhából. A szobákhoz terasz illetve erkélyek kap-
csolódnak, melyek biztosítják a kertkapcsolatot. A ház alatt
szuterén van kialakítva, mely garázsbeállásra is alkalmas.
I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő blahai részén egy 2004-ben épült, igényes
megjelenésű, teljesen felújított, szigetelt, 3szintes családi
ház, mely áll egy nappali-étkező-konyhából, 5 szobából,
2fürdőszobából. A szobákból erkély és teraszkapcsolat van
kialakítva. A telek örökzöldekkel telepített, automata öntö-
zőrendszerrel. Ár érték tekintetében nagyon kedvező áron.
I.á.: 43,8 mFt 20-919-4870

+Eladó Tóalmáson, fürdőtől 100m-re 400nm-es telek. A
telken kis faház, lakókocsi és örökzöldek találhatóak. Víz,
villany bevezetve. I.á.: 1,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Ambrus közben egy földszintes, 83nm-es,
nappali+2szobás, nagyétkezős öröklakás. A nappaliból nagy-
méretű terasz van kialakítva. I.á.: 19,8 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy 2szobás, házközpon-
ti fűtésű társasházi öröklakás. I.á.: 13,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 100nm-
es, duplakomfortos lakás, mely funkcióját tekintve akár üz-
let, iroda, rendelő, egyéb vállalkozásra alkalmas. A ház előtt
ingyen parkolási lehetőség. I.á.: 28,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Damjanich utcában, domboldalban egy
900nm-es, gyümölcsfákkal és díszbokrokkal telepített, déli
fekvésű építési telek. A telken könnyűszerkezetes épületek
találhatóak. I.á.: 11 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő királytelepi részén egy új építésű, kifogásta-
lan állapotú, önálló 400nm-es telekrészű, nappali+3szobás
társasházi lakás garázzsal. I.á.: 29 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy nappali+5szobás,
20 -ban épült családi ház 500nm-es telken. Az ingatlanban
padlófűtés van kialakítva, garázs elektromos kapu beszerel-
ve. A tetőtéri szobából egy nagyméretű terasz van kialakít-
va. I.á.: 40,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Veresegyházon egy 900nm-es összközművel ellá-
tott, déli fekvésű telek, mely ikerház építésre alkalmas. I.á.:
13 mFt 20-919-4870

+Eladó Mogyoródon (tölgyes) egy 40nm-es, nappali+1szo-
bás, igényes, teljes közművel ellátott családi ház 1296nm-es
telken, mely két utcára nyílik. A telek alsó részén egy hétvé-
gi ház található. I.á.: 21,9 mFt 20-919-4870

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:
20/525-53-66, 70/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhir-
detést nem áll módunkban elfogadni.

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetősége-

ken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

2016. szeptember 13.12 gödöllői szolgálat



+Eladó Gödöllő fenyvesi részén egy 900nm-es, gyümölcsfák-
kal telepített, építési saroktelek. I.á.: 12 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő máriabesnyői részén egy 4szobás, régebbi
építésű lakóház 733nm-es telken. I.á.: 16 mFt 20-919-4870

+Királytelepen Eladó egy 100 nm-es, szigetelt családi ház
1000 nm-es telken. 3 szoba összkomfort 2 pincével, külön
garázzsal, gyűrűs kúttal. A telek 30 %-ig beépíthető. Ár
30MFt. Tel: 20/9947-715

+Eladó Gödöllőn a Dózsa Gy. úti Zöldházban 1+ 2 félszobás,
68 nm-es lakás, valamint hozzátartozó, beépíthető 24 nm-
es padlástér. Érd: 70/426-4327

+Eladó Gödöllőn a BLAHAI RÉSZEN egy 2016-ban épülő
szerkezetkész családi ház. Telek 1100 nm, közmű az udva-
ron. Iár: 14,3MFt. Tel: 30/467-3013

+Gödöllőn a Stop Shop és a Röges utca között 2db építési
telek eladó. Érd: 30/9467-702

+742 nm-es telek eladó, esetleg a mellette lévő telek-
kel együtt. Összesen 1500 nm. Nem közműves, villany
az utcában. Telkenként iár: 2,5 MFt. Tel: este 06-
1/252-4204, 70/232-0109

+Eladó Gödöllőn egy 1.000 nm-es telken 140 nm-es családi
ház melléképülettel. Iskola, óvoda, buszmegálló a közelben,
HÉV 2 megállónyira van. Tel: 20/423-6202

+Gödöllőn, Magyar Kázmér közben, szigetelt téglaépítésű
házban 3.em. 2,5 szobás 60 nm-es társasházi konvektoros
lakás önálló tárolóval eladó. Iár: 16,9MFt. Tel: 20/212-1270

+Gödöllőn 40 nm-es, tehermentes öröklakás és 80 nm-es
kertes ház eladó. Gyomaendrődön a Körösök holtágán nya-
raló eladó. Érdeklődni egész nap: 20/575-7627

+Gödöllőn Központban, Kossuth Lajos utcában egy 34
nm-es, egyszobás, magasföldszinti, távfűtéses lakás eladó
négyemeletes társasházban. Ár: 11 MFt. Tel: 70/432-6666

+Eladó Gödöllőn, Kazinczy lakótelepen egy 54 nm-es, 2
szobás 1.em. konvektoros társasházi öröklakás. Iár: 14MFt.
20/353-2477

+Isaszegi összkomfortos, kertes családi ház főúthoz, tö-
megközlekedéshez közel, elcserélhető gödöllői, lakótelepi,
garázsos lakásra. Érdeklődni este 6-8-ig: 20/402-3124

+Eladó Gödöllőn a Bercsényi utcában egy 700 nm-es tel-
ken lévő összkomfortos kis parasztház 15 millióért. Érd:
28/788-217

ALBÉRLET KIADÓ

+Kiadó Gödöllő belvárosában egy 1. emeleti, 1szobás, erké-
lyes lakás 70.000 Ft+2havi kaucióért. 20-919-4870

+Gödöllő Királytelep részén bútorozott nagy szoba fürdő és
konyha használattal kiadó 2 diák részére. Tel: 20/3380-422

+Gödöllő Központjában egyszobás, konvektoros lakás októ-
ber elejétől hosszútávra kiadó. 20/966-5773

+Gödöllő központjában 1.emeleti bútorozatlan lakás -ameri-
kai konyhás nappali, 2 szoba, fürdő- kiadó. 100.000 Ft/hó+
2 havi kaució+ rezsi. Tel: 30/9-617-621

+3 szobás, 100 nm-es belvárosi ingatlan kiadó, valamint
2 fő részére 1 szobás, igényesen berendezett, 100 nm-es
luxus lakás kiadó. 20/9325-415

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevé-
kenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.

+Gödöllő belvárosában 47 nm-es, földszinti iroda új építésű
társasházban kiadó. Ár: 110.000 Ft/hó. Tel: 70/366-0999,
70/7733-222

+RAKTÁR KIADÓ (106 nm) Gödöllőn a TESCO-val szemben.
Targoncával, kisteherautóval járható. 4,3 m belmagasság. Sa-
ját fűtés és vizesblokk, három fázis. Üzlethelyiség is leválaszt-
ható. 127.000Ft + ÁFA plusz mért rezsi. T: +36 20/418-8878

+Gödöllőn a Szőlő utcában GARÁZST VÁSÁROLNÉK.
20/595-8384

ÁLLÁS

+Ha érdekel az Olasz vagy a Japán konyha világa és szí-
vesen dolgoznál egy fiatalos, pörgős helyen mint sushi/
pizza szakács akkor keress meg minket, dolgozz velünk, a
betanítást mi vállaljuk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a foodbrother.info@gmail.com-on lehet.

+Gödöllői cég, saját autóval rendelkező ételfutárt keres.
Jelentkezni a 0630/3367392-es telefonszámon lehet.

+Melegkonyhás étterem gyakorlott kézilányt keres, hosszú
távra! Lendületes, szorgalmas munkatársak jelentkezését
várjuk az alábbi e-mail címen: info@vidamjuhasz.hu. Munka-
végzés helye: Kistarcsa, Auchan liget.

+Minimum középfokú végzettséggel rendelkezők jelentkezé-
sét várjuk PÉNZÜGYI ASSZISZTENSI pozícióba, gödöllői mun-
kavégzéssel napi 8 órában. Friss diplomások előnyben. Jelent-
kezési határidő: 2016. szeptember 21. fényképes önéletrajz és
motivációs levél megküldésével a godollohr@gmail.com címre.

+RAKODÓMUNKÁS pozícióba keresünk jó fizikai erőben
lévő, középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalót, gö-
döllői munkavégzéssel napi 8 órában. Jelentkezési határidő:
2016. szeptember 21. fényképes önéletrajz levél megküldé-
sével a godollohr@gmail.com címre.

+Gödöllői irodába gyakorlattal rendelkező KÖNYVELŐT kere-
sek 4 órás munkaidőben. Fizetés megegyezés szerint. Fényké-
pes önéletrajzot, fizetési igény megjelölésével, az alábbi e-mail
címre kérem: konyvelomunkatars800@gmail.com

+Gödöllői Depónkon SOFŐR-ÁRUKISZÁLLÍTÓ pozícióba,
hosszútávra, gépjárművezetői munkakörbe, ill. ugyanide
RAKTÁROSI pozícióba munkatársakat keresünk. Jelentkezni
lehet: 30/375-8420, 30/858-0320
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KÍNÁLATUNKBÓL: *A Királytelepen egyete-
mistának kiadó egy 16 nm-es szoba tetőtéri
lakásban: 30 eFt/hó rezsivel.
*A Nagyfenyvesben nappali + 5 szobás,
160 nm-es családi ház szép környezetben
eladó. Iá:38,5 mFt.
*Gödöllőn, a Belvárosban, 2. em., újszerű,
bruttó 46 nm-es tetőtéri lakás parkolóval el-
adó. Iá:16,5 mFt.
*Gödöllőn, a Rögesben nappali+4 szobás,
160 nm-es, kétszintes, igényes családi ház
eladó. Iá:57 mFt.



+Élelmiszer nagykereskedelmi cég, hálózat bővítés céljából
keres képviselő csapat bővítésére munkatársakat. Jelent-
kezni lehet: 30/375-8420, 30/858-0320

+Hatvan éves hölgy beteggon-
dozást, háztartási munkákat
vállal éjjel, nappal (ott lakással
is). Tel: 20/266-2075

+Oktatás szervező és irodai ad-
minisztrátor kollégát keresünk.
Piacképes fizetés, ingyenes nyelv-
tanulási lehetőség, cafeteria. El-
várások: felhasználó szintű word,
excel tudás és alapfokú angol nyel-
vismeret. Jelentkezés: emailben
motivációs levél és önéletrajz be-
küldésével: ili.godollo@gmail.com

+Gödöllői üzletbe teljes munka-
időre, kiemelt bérezéssel férfi
ELADÓT keresünk. Feltételek:
- jó kommunikációs képesség,
-műszaki beállítottság, -autósze-
relésben való jártasság, -számító-
gépes ismeretek, -saját tulajdonú
gépkocsi, -magára, munkájára,
környezetére való igényesség,
-önálló munkavégzés, -derűs sze-
mélyiség. Jelentkezés: fényképes
önéletrajzzal a godolloimh@gmail.
com email címre.

+ARZENÁL Áruház ELADÓT ke-
res a szerelvény osztályra. Érd:
20/414-7163

+Takarítónőt, házvezetőnőt keresünk Gödöllői belvárosi
házhoz. Jelentkezés: mayerm937@gmail.com

+A GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA pályázatot hirdet
ÓVODAPEDAGÓGUS állás betöltésére. Munkavégzés helye:
2100 Gödöllő, Palota-kert 17-18. Feltétel: szakirányú főiskolai
diploma, büntetlen előélet. Bérezés a KJT szerint. Benyújtan-
dó iratok: -szakmai fényképes önéletrajz, -iskolai végzettséget
igazoló dokumentumok, motivációs levél. Pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2016. október 1. Munkába állás időpontja: a
munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölt-
hető. A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton
Varga Lilla részére a pkertovoda@gmail.com e-mail címre.

+Gödöllői telephelyre nappalos TAKARÍTÓNŐT keresek
hétfőtől péntekig, 11-től 15 óráig tartó munkaidőre. Tel:
20/9232-167

+Gödöllői DOHÁNYBOLTBA ELADÓT keresünk. Sürgős! Érd:
30/732-5735

+Gödöllői BÜFÉBE ELADÓT keresünk. Érd: 70/279-8986

+Gödöllői műanyag üzem három műszakba felvesz GÉP-
KEZELŐKET, és egy műszakba SZERSZÁMKÉSZÍTŐT.
70/3655-010

+Idős embereknél TAKARÍTÁST, ÜGYINTÉZÉST, bevásár-
lást, kutyasétáltatást vállalok Gödöllőn és környékén. To-
vábbi információért keressen bizalommal a 20/569-0078-
as telefonszámon!

+GYERMEK FELÜGYELETET vállalok! 10 éve dolgozom óvo-
dában dajkaként. Ha nincs ideje gyermekét különórára vinni,
nincs kire bíznia, esetleg kikapcsolódna, hívjon bizalommal.
Gépkocsival rendelkezem. 30/419-8634

SZOLGÁLTATÁS

+Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál kivitelezés-
ben, referencia háttérrel kínálunk új építésű lakóházak kivi-
telezését 153.000 Ft/nm áron. 20-919-4870

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, dip-
lomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+KERTGONDOZÁS: metszés, sövénynyírás, bozótirtás, fű-
nyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rend-
szeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-
592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752

2016. szeptember 13.14 gödöllői szolgálat

GÖDÖLLŐN
a Művészetek Háza F14-es termében

(Szabadság út 6.)
2016. szeptember 22-én (csütörtök)
és 29-én (csütörtök) 17-19 óráig.

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció!

Részletek az irodában vagy telefonon!



+FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű mentesítés,
parkfenntartás. Tel.: 30/622-7421

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekö-
tés, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítá-
sa, új szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása
felújítása, javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKO-
LÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20%
kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes áraján-
lat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650

+KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, metszés, permetezés,
ültetés. Rotációs kapálás, gyepszellőztetés. Füvesítés. Fű-
nyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek
elszállítása. 30/747-6090

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-
70-502-5620

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csoma-
goló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell.
Hadnagy Árpád 20/311-7470

+Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati problémák
oldása Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu
oldalon. Időpont egyeztetés: 20/367-4274

+KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény ese-
tén LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 70/621-6291

+PERMETEZÉS motoros és kézi permetező géppel. Gyü-
mölcsfák, fenyők, tuják ki és visszavágása, metszése.
Zöld-hulladék elszállítás. Árok és ereszcsatorna tisztítás. Ve-
szélyessé vált fák kivágása alpin technikával. 20/922-4400

+DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseré-
je. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-5089

+LOMTALANÍTÁS, teljes körű lakás kiürítés, KÖLTÖZTETÉS
gyorsan és olcsón, akár hétvégén is! Tel: 30/642-1221
www.radopakolo.hu

+SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST (kisebb, nagyobb), tapétázást
korrekt áron vállalok. Hívjon bizalommal. Tel: 70/576-8925,
0631/318-2083

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme?
Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsinál-
tatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.:
+36-30-851-8763

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vas-
tag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szak-
mai háttér. Bárándi József 20/532-7275

OKTATÁS

+NÉMET nyelvtanulás testre szabva. Profi felkészítés
nyelvvizsgákra, érettségire, munkahelyi kihívásokra.
30/223-6715

+DEXAM angol (B2) nyelvvizsga GÖDÖLLŐN 2016. október
22-én. Jelentkezési határidő: szeptember 30. Felkészítő
tréning/ tanfolyam folyamatosan indul. Érdeklődni lehet:
20/359-4201, dexamgodollo@gmail.com

+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén
jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918

+KORREPETÁLÁST vállalok általános iskolásoknak MATE-
MATIKÁBÓL Gödöllőn, Szadán és Isaszegen. Egyéni szintfel-
mérő, felzárkóztatás, felvételire felkészítés. Kérésre házhoz
megyek. B. Gergely 30/6083-986

+ŐSZI ÉRETTSÉGI: kiscsoportos felkészítés a MAGYAR
érettségi szövegértési feladatainak hatékony és eredmé-
nyes megoldására. Tel: (14 óra után) 20/537-8580

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

KIRÁNDULÁS

+A megszokott színvonalon egynapos kirándulást szerve-
zünk dec.10-én: Adventi napok Ausztriában (8.800.-), és
dec.17-én: Óévbúcsúztató Érd, Százhalombatta, Beloiannin
(estebéddel együtt 9.800.-). A buszok Gödöllőről indulnak
és oda is érkeznek. Érdeklődni és jelentkezni: 28/415-685,
30/268-5596 Tóthné Ancinál.

ADÁS~VÉTEL

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1li-
ter 2500Ft. Érd.: 0630 8518 763

+Eladó szép állapotban lévő tömör fenyő tv-állvány.
850x770x450. Ár: 23 ezer Ft. Tel.: +36-20-9811-027.

+Gödöllőn 200 literes fagyasztóláda méltányos áron eladó.
Tel.: 30/2242-653.

+Eladó KERÉKPÁR! Női trekking kerékpár 26colos, agydi-
namós, 3 sebességes marokváltós agyváltó, elöl- hátul cso-
magtartókosár, kresz szabályoknak megfelelően felszerelve
i.á.: 60.000Ft. Érd.: +36-30-302-4570

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégi-
ségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁRO-
LOK. Tel: 28/412-230

+Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron búto-
rokat (romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat,
porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebundát,
hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, boros-
tyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállás-
sal, értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148

+AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772

+Eladó CERAGEM MASTER gerincmester masszázságy:
iár: 220.000.-Ft és CERAGEM hőmatrac: iár: 40.000.-Ft.
Tel: 70/501-5161

+GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn termelőtől.
Több mint 1.000 közül választhat. Illetve kitűnő boroshor-
dók szintén eladók. Tel: 30/569-8137

+Olcsón eladók 25 literes üvegballonok műanyag kosarak-
kal, kitűnő állapotban. Tel: 30/503-9675

+Eladó 160 literes hűtőszekrény (15.000), 3,5m-es szek-
rénysor (25.000), 10db 80cm-es matrac (8.000/db), 2db
120cm-es matrac (12.000/db), 1db 140cm-es matrac
(15.000), 1db 180cm-es matrac (15.000), 6db támlás szék
(5.000/db), 1db 170cm-es asztal (10.000), 1db nagyí-
ves, bőr ülőgarnitúra (50.000), 40db 300x900 Salgó polc
(1.500/db), 12db Salgó állvány (1.500/db). 20/935-4687

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzle-
tünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk,
új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30/536-4300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu

EGYÉB

+FŰNYÍRÓ SZERE-
LÉSBEN jártas embert
keresek! 30/410-3095

+Vásároljon HAMISÍ-
TATLAN, OMME zársza-
lagos mézet közvetlenül
a termelőtől! Akác-,
Akác-Hárs-, Hárs-, Rep-
ceméz. 720ml-es csava-
ros tetejű befőttes üve-
get cserébe elfogadok.
Házhoz szállítás. Szabó
Méhészet Gödöllő, Lo-
vas u.3. 28/417-913

+MÉZET közvetlenül a
termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, Vi-
rág-, Hárs-, Gesztenye-,
Repce krém-, Selyem-
fű-, Lépesméz, Propo-
lisz, Virágpor kapható.
3kg fölött házhoz szál-
lítjuk. 30/9891-721

+Társ- és partnerközve-
títés. Tel.: 20/9455-583.
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Beküldési határidő:
2016. szeptember 20.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Tóth
Lászlóné, Dobó Katica u. 5/B., Sel-
meczi Zsolt, Szabadság út 101/C.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Eiben
Istvánné, Szent János u. 16., Tamás
Mária, Táncsics M. u. 32.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Papalexisz Dja-
mandisz, Remsey krt. 4.
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Vincze Istvánné, Kazinczy krt. 11., Ké-
kesi Bence, Komáromi u. 52.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Bagyinka Pálné, Jókai
M. u. 6., Ujj Gyula, Király u. 25.

ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 12-18.:MEDICINA, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251

Szeptember 19-25.: ALMA, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

ÜGYELETEK


