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Színes programok várták az érdeklődőket a 9. alkalommal megredezett Vadásznapon a Gödöllői
(6. oldal)
Királyi Kastélyban.

A múlt hétvégén rendezték meg a Nemzeti Vágta
küzdelmeit. Gödöllő képviseletében Majnár Ani(8. oldal)
ta állt rajthoz.

KULTURÁLIS FŐVÁROS CÍMRE PÁLYÁZIK GÖDÖLLŐ

Tragédia
a levegőben

Visszavárjuk Európát
Gödöllő

megpályázza

az

Európa Kulturális Fővárosa
címet 2023-ban. A képvise-

lő-testület szeptember 15-

ei ülésén egyhangúlag felhatalmazta Gémesi György

polgármestert a pályázat
megjelenése

után

annak

beadására. Az Európai Bi-

zottság programterve alapján

2023-ban

Magyaror-

szág egyik települése lehet
Európa kulturális fővárosa.

Az önkormányzat számos érvet
tud felsorakoztatni amellett, hogy miért érdemelhetné ki az ország egyik
legismertebb 50 ezer fő alatti települése a rangos elismerést.
Gödöllő kiemelten támogatja a kulturális életet, illetve az abban részt
vállalókat, a kultúra ma a város egyik
húzó ereje. Az elmúlt időszakban tör-

tént fejlesztések is nagymértékűek,
elég, ha a királyi kastélyban nemrég
megnyílt, Európában is párját ritkító
barokk színházra vagy a városi múzeum napokban átadott állandó kiállítására gondolunk. Javában zajlik a
Művészetek Háza korszerűsítésének
második üteme, megújul a Testőrlak-

tanya, a közeljövőben elkészül a Hatytyús tó.
A pályázatban kitérnek arra is: 2011
óta Gödöllőn tematikus évek köré
fűzik fel a kulturális programokat,
így kapcsolva össze a kultúrát a turizmussal. Az önkormányzat a 2013-ban
elfogadott hosszú távú kulturális kon-

cepcióval is bizonyítja,
mennyire
fontosnak
tartja e területet.
Gödöllőn több mint
50 kulturális csoport
működik, sok közülük
országosan és nemzetközi szinten is ismert;
a Gödöllői Szimfonikus Zenekar, a Cimbaliband, a riói olimpián
vendégszereplő Fricska
Táncegyüttes vagy a
Szentpéterváron díjazott Talamba Ütőegyüttes. Kiemelésre érdemes a XX. század
eleji szecessziós Gödöllői Művésztelep szellemiségét őrző GIM-ház működését segítő Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány, valamint a kastélyban
helyreállított lovarda, ahol számos
rangos fesztivált tartanak évről évre.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság
(NKH) Légügyi Hivatala felfüggesztette a gödöllői repülőtér üzembentartási
engedélyét, miután vasárnap reggel két
kisgép a levegőben összeütközött Gödöllő és Isaszeg között. A balesetben
négyen vesztették életüket. Lapzártánk
idején a Gödöllői Arborétumban még
tartott a műszaki mentés.
A tragédia vasárnap reggel történt,
amikor az első vizsgálatok szerint a
Cessna 182-es kisgép süllyedt, míg a
Piper 28-as emelkedett. A gépek szemből összeütköztek, majd pörögve lezuhantak. A Cessna ejtőernyősöket vitt
ugrani, akik ekkor már nem tartózkodtak a gépen, a Piper pedig sétarepülésre
indult, fedélzetén három emberrel.
A Cessna már visszatérőben volt
feladatáról, amikor a HungaroControl
légiforgalmi szolgálat 9 óra 28 perckor,
körülbelül 600 méter magasságon elveszítette vele a kapcsolatot.

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2.oldalon)
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Kulturális főváros címre pályáziK Gödöllő

Visszavárjuk Európát
Gödöllő 1991 óta minden esztendőben megemlékezik az ország
tényleges felszabadulásáról az alsóparki Világfánál tartott Szabadság
napi programmal és a Magyar Szabadságért Díj átadásával.
2011-ben Gödöllő adott helyszínt
hazánk európai uniós elnöksége
számtalan rendezvényének, az akkori szlogen a Gödöllő in Europe,
Europe in Gödöllő (Gödöllő Európában, Európa Gödöllőn) 2023ban is érvényes lehet a településre.
A programokba bevonják Gödöllő
széleskörű testvérvárosi kapcsolatait.
Az Európa Kulturális Fővárosa
2023 pályázat megjelenése év végén várható. Körülbelül tíz hónap áll
rendelkezésre az első fordulós anyag
magyar és angol nyelven történő elkészítésére. Az így kimunkált komplex anyagot egy tizenkét fős nemzetközi szakértő testület bírálja el,
majd az észrevételek kézhezvétele
után a második fordulóba meghívott
városokra újabb kilenc-tíz hónapos
munka vár: a javaslatok beépítése és
a végleges pályázati anyag összeállítása. A végső döntés 2018 nyarán
születhet meg.
A
pályázatok
értékelésében
kulcsszerepe van a hosszútávú stratégiának, a pályázat európai dimenziójának, a kulturális és művészeti
tartalomnak, a megvalósítási képességnek, valamint a társadalmi kapcsolatoknak és az irányításnak. A
nyílt pályázaton bármelyik magyar
város indulhat.
*
A képviselő-testület az alpolgármester-választás eredményére való
tekintettel módosította állandó bizottságainak személyi összetételét.
Az ifjúsági és köznevelési bizottság
elnökének dr. Pappné Pintér Csilla helyett dr. Jeney László Botond
képviselőt (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub), a bizottság tagjának Pecze
Dániel képviselőt választotta meg.
A kulturális, sport és nemzetközi bizottságban, a szociális bizottságban
és az egészségügyi bizottságban Pecze Dániel váltja dr. Pappné Pintér
Csillát, aki eddig ezekben tagként
dolgozott.
Változás történt a környezetvédelmi tanácsnok személyében. A
feladatot dr. Jeney László Botond
helyett Pecze Dániel látja el.
A képviselő-testület a Művészetek
Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú
Kft. felügyelő bizottsága tagjává választotta Pecze Dániel. A bizottság
korábbi tagja, Bükkfalvy Beatrix a
nyáron elhunyt.
Kvótanépszavazás:
a választók döntenek
A képviselő-testület 3 igen és 2
nem szavazattal, 6 tartózkodással
nem fogadta el Molnár Árpád és
Simon Gellért fideszes képviselők
A kötelező betelepítési kvóta eluta-

sítása című előterjesztését. Két jelen
lévő képviselő nem szavazott.
A kormánypárti városatyák határozati javaslata a következő volt:
„Gödöllő Város önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát.
A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés
kockázatát és a terrorveszélyt. A
kvótadiktátum veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket
jelentene a szociális, egészségügyi

feladatokat tudja végrehajtani, amiket a törvény számára előír. Gémesi
György leszögezte: nem a Fidesznek
és nem a Fidesz pártkatonáinak, hanem a gödöllői állampolgároknak a
polgármestere, akik eltérő véleményeket fogalmaznak meg a népszavazásról. Azt tartja követendőnek,
hogy minden állampolgár önállóan
hozza meg a döntését a népszavazáson. Ellentétben másokkal nem gondolja, hogy ezt befolyásolnia kellene, az eredményt pedig tiszteletben
fogja tartani.
A
továbbiakban
elmondta: Pintér
Sándor

feladatot adni. Erre Magyarországon csak a magyar kormány vagy a
magyar parlament által jóváhagyott
jogszabály alapján van lehetőség.
A képviselők előterjesztése több
sebből is vérzik. Világosan szeretném még egyszer leszögezni, nem a
menekültügyről és nem a bevándorlás kérdéséről vitatkozunk, folytatódott a polgármesteri érvelés. Amiről
vitatkozunk, az a mód, a pártpropaganda, az elképesztő mennyiségű
pénz, ami elköltetett, miközben
egyébként nem kevés település filléres gondokkal küzd, illetve az a típusú fenyegetettség, a településvezetők és képviselőtestületek irányába,
hogy nem részesülhetnek a mindenki számára elérhető lehetőségekből a
települések.
Simon Gellért viszontválaszában úgy vélekedett, hogy az unió

DR. PAPPNÉ PINTÉR CSILLA
AZ ÚJ ALPOLGÁRMESTER
Egy perces néma megemlékezéssel kezdődött a
képviselő-testület második félévi első rendes ülése
szeptember 15-én. A tiszteletadás a nyáron elhunyt
dr. Bükkfalvy Beatrix és Guba Lajos korábbi képviselőknek szólt.
A képviselő-testület a napirend első pontjaként dr. Gémesi György polgármester előterjesztésére titkos szavazással, 9 igen szavazattal, 3 tartózkodással és egy érvénytelen szavazattal dr. Pappné Pintér Csilla képviselőt (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub) választotta meg Gödöllő új társadalmi megbízatású alpolgármesterének. Pecze Dániel (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub) korábbi társadalmi megbízatású alpolgármester június 30-ával mondott le.
Dr. Pappné Pintér Csilla alpolgármesteri eskütétele után a következő gondolatokkal köszönte meg a felkérést és
a támogatást:
– Gödöllő a megújuló értékek városa nemcsak szlogen. Az érték nem önmagában a városi tradíciók, kultúra,
sport, művészet, hanem az ezeket alkotó , létrehozó, működtető közösségek, egyének.
Hiszem, hogy a helyi értékek tolmácsolásával és képviseletével ezen közösségek, csoportok, szervezetek és intézmények tovább építhetők, minőségileg bővíthetők, hidak képezhetők közöttük. Tudásom és tapasztalatom legjavával
kívánom ellátni a rám bízott feladatokat becsülettel, emberséggel, tisztelettel, abban a szellemiségben, ami a várost,
a városvezetést jellemzi. Bízom abban, hogy az eddigi tevékenységem alapköveit, irányait tovább tudom vinni az
elkövetkező feladataim ellátásához.
Nem könnyű vállalkozás: megfelelni és összeegyeztetni az intézményvezetői, területi képviselői és társadalmi
megbízatású alpolgármesteri tevékenységet. A bölcsek szerint, akkor kell átkelni a folyón, amikor a partjára értünk.
Én most a folyó parton állok. A hidam azonban kész: egyik pillére a gyökereim, a másik emberi kapcsolataim.

és oktatási rendszerünkre, valamint
veszélyezteti hazánk szuverenitását.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg
az illegális migránsok beáramlását
és a kötelező betelepítési kvótát,
védje meg Magyarországot és a magyar embereket!”
Ezt az előterjesztést a képviselők
februárban már beadták, és a javaslatot a testület többsége nem támogatta, emlékeztetett Gémesi György.
Hozzátette: nem a bevándorlásról
és a menekültkérdésről foglaltak akkor állást, hanem a párt tagjai által
benyújtott előterjesztésről. Azóta
a kormány javaslatára kiírtak egy
népszavazást. Ebben az ügyben a
képviselő-testületnek nincsen felhatalmazása, a választópolgárok
majd eldöntik, hogy szavaznak. Ettől kezdve még kevésbé aktuális ez
a kérdés önkormányzati szinten. A
kvóta népszavazás tehát kormányzati kompetencia, s a kvótát a kormány
elutasította. Jó lett volna, folytatta a
polgármester, ha például a termőföld
sorsáról vagy az új alkotmányról is
megkérdezték volna a lakosságot, de
a kormányzat nem így döntött. Nem
változott az önkormányzati törvény,
nem változtak az önkormányzati feladatok. Az önkormányzat azokat a

belügyminiszter közölte, hogy a
kormány a letelepedési kötvény révén 18 ezer külföldi állampolgárnak adott letelepedési lehetőséget,
köztük afrikaiaknak, oroszoknak,
araboknak, kínaiaknak. Nem érti e
kettős magatartást.
Simon Gellért hozzászólásában
jelentős különbségnek nevezte,
hogy a kötvényt vásárlók törvényes
úton jönnek be az országba, míg a
bevándorlók határon át meg nem
állva és fel nem mutatva semmilyen
igazolványt. Vitatta a polgármester
véleményét arról, hogy a kötelező
kvóta ügyben nem kell a települési
vezetőknek megnyilvánulniuk. Hozzátette, ebben a választókerületben
is majd minden település elfogadta a
határozatot, amit ők javasoltak.
Az elhangzottakra reagálva Gémesi György elmondta, Orbán Viktor az Országgyűlés ülésén a minap
azt sejtette, hogy Brüsszel majd
megegyezik a baloldali városokkal
a migránsok letelepítéséről. Határozottan kijelentette: nem igaz, hogy
Brüsszel bármely önkormányzattal
megállapodhatna. Aki ezt kimondja,
az vagy hazudik vagy fogalma nincs
az önkormányzati jogokról és kötelezettségekről. Brüsszelnek nincs
joga egyetlen önkormányzatnak sem

és egyes tagállamok egyáltalán nem
tartották be a menekült ügyben saját
szabályaikat; Magyarországon kívül
senki sem állította meg a migránsokat. Arról pedig, amit a miniszterelnök felvetett, Szeged polgármesterének, Martin Schulznak, az Európai
Parlament elnökének kell magyarázatot adni, mivel ő említette korábban, hogy Magyarországon is van-

nak települések, ahol nem utasítják
el a menekülteket.
Kovács Barnabás képviselő
(MSZP) kijelentette, világossá vált
számára, hogy a fideszes képviselők nem kitalálói, hanem csak
előterjesztői, nem is írói, hanem
csak aláírói az előterjesztésnek.
Érti persze, hogy fegyelmezett
pártkatonaként a központi utasítást végre kell hajtani, és hogy
a „migráncsozás” nagyon hálás
téma, mert a migráns olyan, mint
a vasorrú bába – sokan hallottunk,
olvastunk róla, de nem nagyon találkozott vele még senki, ám jó kis
ellenségképet lehet csinálni belőlük. Költői kérdésként tette hozzá:
amikor a párt agit-prop osztályán
valaki leírta, hogy ez a kérdés pártpolitika felett álló kérdés, akkor
hogy nem omlott össze a szövegszerkesztő?
Meizner Sándor, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke arról
beszélt, hogy a képviselő-testület
döntése mérvadó lesz a lakosság
számára. Javasolta, hogy erősítsék
meg álláspontja képviseletében a
miniszterelnököt, aki szerinte felvetette, hogy közjogi következményeket okoz, ha elutasítják a kvóta
elutasítását. Érdemes-e fölvállalni
ennek az ódiumát? – kérdezte.
A polgármester megdöbbenését
fejezte ki Meizner Sándor mondatai kapcsán. Először is, a népszavazáson minden választópolgárnak
jogában áll a meggyőződése szerint
szavazni. Másodszor: nem a képviselő-testületek, hanem a népszavazás hatalmazza fel a parlamentet,
sőt, a parlamentnek népszavazás
nélkül is megvan a joga a törvény
által rá ruházott döntések meghozatalára. Semmiféle többletet nem ad
ehhez egy önkormányzati határozat
azon túl, hogy a mögötte lévő testület vazallusként hajbókol. Én azt
vallom, hogy a mi településünk egysége, nyugalma, békessége fontosabb ennél. Az önkormányzatoknak,
a parlamentnek és a miniszterelnöknek is azzal kell foglalkoznia, amire
a mandátumot kapták, mondta befejezésül Gémesi György.
(l.t.)

TRAGÉDIA A LEVEGŐBEN
Fotó: police.hu
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A Cessnát vezető veresegyházi pilóta, valamint a Piper 28-at vezető
budapesti pilóta és két szintén budapesti utasa, egy édesanya és kisfia, a
baleset következtében szörnyethaltak. Pető György légiközlekedési szakértő szerint egyértelműen emberi mulasztás okozta a balesetet, az azonban, hogy ki hibázott, csak a vizsgálatok lezárása után állapítható meg. Az
arborétum várhatóan csak a hét második felében lesz ismét látogatható.
(bd)
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ÁtadtÁk a Gödöllő VÁllalkozója díjakat

MűeMlékVédelMi konferencia

Elismerés a minőségi szolgáltatásért

Bárdi Anna mesterkozmetikus és
Akác Balázs, a Holstein Genetika
Kft. gödöllői központjának a vezetője
kapta idén a Gödöllő Vállalkozója Díjat. Az elismerést szeptember 15-én a
Művészetek Házában Gémesi György
polgármester adta át.
Gödöllő Város Képviselő-testülete
2002-ben a vállalkozók munkájának
elismerésére alapította meg a „GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA” díjat.
Az elismerő cím azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak,
illetve vezető tisztségviselőinek adományozható, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási
tevékenységet folytatnak, amely a
város gazdasági életében, a lakosság
ellátásában tartósan kiemelkedőnek
és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város
fejlődését, szolgáltatásainak bővítését
célzó vállalkozási tevékenységeikkel.
A Holstein Genetika Kft., amelynek
Akác Balázs az ügyvezetője, húsz éve
szolgálja a magyar szarvasmarha-tenyésztést.

A cég gondoskodik arról, hogy a
tenyésztők a világ legjobb apaállatainak szaporítóanyagát használhassák fel. Nemzetközi kapcsolatok
területén szerzett tapasztalatukkal,
kínálatukkal és szolgáltatásaikkal
támogatják a minőségi tejtermelés
fejlesztését.
A kft tavaly ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. A vállalat
immár hatodik éve gödöllői telephelyen dolgozik, munkatársai közül
többen gödöllői kötődéssel rendelkeznek. A város gazdasági életében jelentős szerepet töltenek be.

Bárdi Anna mesterkozmetikus, a
BB Stúdió Szépségszalon tulajdonosa,

Megújult és megújuló értékeink

vezetője és működtetője. 25 évvel ezelőtt nyitotta meg kozmetikai stúdióját
a Podmaniczky utcában. A szakmai
munkája mellett, született és elkötelezett gödöllőiként sokat
tesz a hozzá járó városlakók pozitív lelkiségének
ápolásáért is. 28 kozmetikus tanuló gyakorlati
oktatását végezte, akik
ma már a szakma megbecsült dolgozói. Ötször
nyerte el az év kozmetikusa díjat.
A kitüntetetteket a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola 6. évfolyamos diákjainak
(ny.f.)
műsora köszöntötte.

Segítenek és életet mentenek a kutyák
Nagy felháborodást váltott ki a múlt
héten egy Facebook-bejegyzés, aminek
írója minősíthetetlen stílusban adott
hangot nemtetszésének, amiért a Coop
áruházban egyik idős vásárló kistestű
kutyáját a bevásárlókocsiban szállította.
A poszt többek által kifogásolt hangneme, és írójának tájékozatlansága egyaránt felborzolta a kedélyeket. A szerző
ugyanis akkor sem értette, miért engedték meg a szokatlan kutyás bevásárlást
a bolt dolgozói, miután az illetékesek
tájékoztatták, hogy az említett kutyus
egy súlyosan beteg hölgyhöz tartozik,
akinek az élete múlhat azon, hogy négylábú társa mellette legyen. Az eset rávilágít arra, sajnos, nagyon sokan szinte
semmit sem tudnak a különöző speciálisan kiképzett kutyákról.
Bár világszerte egyre több helyen elfogadott, hogy a kutyákat be lehet vinni
az üzletekbe, nálunk a legtöbb helyen
csak a vakvezető kutyák kapják meg
ezt a lehetőséget. A rohamjelző, terápiás
vagy segítő kutyával közlekedők nehezebb helyzetben vannak, ők sok esetben
találkoznak elutasítással az üzletek ajtajában, ha nem kellően tájékozott munkatársakkal akad dolguk. Pedig ezeknek

a kutyáknak a jelenléte nélkülözhetetlen
gazdáik számára.
A rohamjelző kutyák különleges érzékelésüknek köszönhetően képesek a
közeledő rohamot (pl. epilepszia vagy
cukorbetegség) érzékelni, és ezt jelzik
a gazdának, akinek így lehetősége van
megelőzni a rohamot, vagy ha erre nincs
lehetősége, biztonságba helyezni magát
és segítséget kérni.
A rohamjelző kutyák képesek a megtanult módon segítséget hívni, jeleznek
családtagnak, vagy ha kell, az utcán
lévő idegen embernek is.
A terápiás kutyákat értelmileg, mozgásban, beszédben akadályozott gyermekek fejlesztése, halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztése, egyéb
akadályozottsággal élők (autisták, tanulási zavarral küzdő gyermekek, hiperaktív gyermekek esetében, valamint
idősek otthonában, pszichológiai prob-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

TÓTH JÚLIA
(Kolozsvár–Gödöllő)
klinikai szakpszichológus
2016. szeptember 14-én,
életének 64. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
2016. szeptember 24-én, szombaton 11 órakor
lesz a Gödöllői Városi Temető Pax ravatalozó
termében.
Gyászolják férje: Attila, gyermekei: Márk és
Áron, testvére: Bálint; rokonai, barátai, tisztelői.
Kérjük, hogy a sírra egyetlen szál virágot
hozzanak! A nagyobb csokorra vagy koszorúra
szánt összeget kérjük, utalják a fogyatékkal élők
gödöllői napközi otthona részére: Békés Otthon
Egyesület, OTP bankszámlaszám:
11742049-20343291-00000000.
Levélcím: Konkoly Attila, 2100 Gödöllő, Dózsa
Gy. út 42. 3/6., mark.konkoly@gmail.com

lémákkal küzdő betegeknél alkalmazzák. Segítik többek között az alapmozgások és egyensúlyérzék fejlesztését, a
térbeli tájékozódás, valamint a figyelem,
emlékezet, a gondolkodás fejlesztését.
A személyi segítő kutyák ugyanezeket a feladatot végzik, de mindezt a gazdi otthonában, a nap 24 órájában.
Egy mozgássérült segítő kutya ha
kell, felveszi a kerekes szék aláesett tárgyat, vagy bemegy az üzletbe, és „szól”
az eladónak, ha a gazdája például az
útját álló lépcsők miatt nem tudja megközelíteni a bejáratot. Ezek a kutyák segítenek a közlekedésben, ajtó nyitással,
villanykapcsolással, kosarat visznek a
szájukban. Segítenek öltözni, odaviszik
például a gazdihoz a cipőt, vagy épp
segítenek a ruhákat levenni, le tudják
húzni a kabát ujját, a kesztyűt, zoknit,
vagy oda viszik a kulcsot a kapuhoz, ha
látogató érkezik.
Társak ők, akik embertársainknak segítenek – sokszor helyettünk.
Tehát: ha szokatlan szituációban találkozunk egy ilyen kutyával és gazdájával, figyeljünk oda a jelzéseire, és
legyünk toleránsak!

elkészült a híd

(k.j.)

230 m2 aszfaltburkolat és 240 m2 térkő burkolat kialakítására került sor. A
mellékág fenékszintjét közel 80 centiméterrel lesüllyesztették, s a felújítás
érdekében három gáz-, és egy nagyméretű vízvezeték áthelyezésére került sor.
A rendezvényen Gémesi György polgármester
elismeréssel szólt az elvégzett munkáról. Köszönetét fejezte ki azért, hogy a helyszínen dolgozók a
sokszor jelentős forgalom mellett is nagy
odafigyeléssel végezték munkájukat.
A nagyszabású munka után a napokban a Petőfi Sándor tér és a Lumniczer
Sándor utca csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése kezdődik meg, emiatt szakaszosan lezárják a Lumniczer
Sándor utcát, de a Kampis Antal térre
folyamatosan biztosítani fogják a be-

Kezdődik az új munka
Szeptember 15-én ünnepélyesen átadták a Szőlő-Szilhát utcai hidat. A közműkiváltásokkal együtt
75 millió forintba kerülő beruházás kivitelezését a
Penta Kft. és Tarjánvölgyi Kft. által alkotott PT
Gödöllő Konzorcium végezte.
A Szőlő–Szilhát utcai híd átépítése része annak
a programnak, ami még 2012-ben, a Lumniczer
utcai híd átépítésével vette kezdetét, s aminek a
következő lépése a Kazinczy utcai híd lesz. A Szőlő-Szilhát utcai híd munkálatai során – mint azt
Nagy Gábor, a Penta Kft. ügyvezetője az átadáson elmondta – a patakon többek között 21 méter
hosszú híd keret kialakítására, 26 m hosszan meder
átépítésre és terméskő mederfal építésére, az úton

Gödöllő megszépült, és felújítás alatt
álló műemlékeivel és az azokhoz kapcsolódó munkálatokkal ismerkedhettek meg a résztvevők azon a műemléki
konferencián, amit szeptember 16-án
tartottak a Gödöllői Királyi Kastélyban.
A Gödöllő 50 – A megújuló értékek városa elnevezésű tematikus év keretében
megrendezett tanácskozás első részében a város műemlékeinek felújításáról,
a második részben pedig a kastély történetéről és megújulásának folyamatáról
hangzottak el előadások.
A résztvevők Körösvölgyi Tamás
előadásából megismerhették a máriabesnyői filagória rekonstrukciójának
folyamatát. A Norvég Alap
segítségével 2011-ben felújított és a máriabesnyői
Nagyboldogasszony Bazilika mellett elhelyezett
Grassalkovich I. Antal
idejéből származó pihenő
felújítását nem csupán értékmentőnek, hanem értékteremtőnek is nevezte
az egykori projektvezető,
mivel a felújított építmény új környezetében egy korábban elhanyagolt területet a kegyhelyhez méltó módon alakítottak át.
Szintén a Norvég projekt keretében
került sor a barokk kálvária felújítására, aminek a részleteibe Varga Zoltán
Zsolt kőszobrász, restaurátor avatta be
a hallgatóságot. A munkálatokat végző
művész elmondta, a hiteles rekonstrukciót nagyban segítették az archív
fotók, amit az addig ismert, többször is
restaurált alkotásokról minden addiginál hitelesebb képet adtak. Szólt arról
is, fontos döntés volt, hogy a szobrok
tisztítása során előkerült festékrétegek
alapján a Mária és Szent János szobrát
újrafestették.
Mészáros Judit, Gödöllő főépítésze a Várkapitányi lak megújulásáról
és hasznosításának lehetőségeiről tartott előadást. Ennek során nem csak a
jelenleg zajló munkálatokról beszélt,

hanem ismertette a épület kialakítására
és funkciójára vonatkozó, egymásról
jelentősen eltérő szakmai véleményeket
is, valamint szólt a létesítmény tervezett
hasznosításáról is. Eszerint az épületben egy idegenforgalmi célokat szolgáló látogatóközpont, kiállító terek és
kulturális helyiségek kapnának helyet
a jövőben.
A Királyi Váró helyreállításáról Fábián Balázs, a Gödöllői Városi Múzeum munkatársa tartott előadást, aki
egyúttal a királyi vasúti vonalról, a Norvég programról, és arról a példás együttműködésről is szólt, aminek keretében a
Gödöllőn lévő, állami tulajdonban, de a

MÁV Zrt. kezelésében lévő, rendkívül
lepusztult épület eredeti állapotában lett
helyreállítva. Mint elmondta, a hiteles
rekonstrukciót Ripka Ferenc leírásai és
fotói segítették.
A kastélyról szóló előadásokat dr.
Máthé Zsolt építész kezdte el, aki az
idén 20 éve megnyitott királyi kastély
felújításáról, a régi értékek megőrzéséről, továbbéltetéséről beszélt. Mint
kiderült, Ripka Ferenc leírásai és fotói
a kastély munkálatai során is fontos
szerepet kaptak. Az érdeklődők megtudhatták többek között azt is, hogy ma
már csak a konferenciának is helyet adó
színház az egyetlen olyan helyisége a
kastélynak, ami az eredeti funkcióját
tölti be. Ennek a hazánkban egyedülálló, de világviszonylatban is különleges
létesítménynek a helyreállításáról és a
kastély falfestéseinek restaurálásáról
dr. Bóna István restaurátor tartott előadást, aki arról is beszélt, hogy a jövőben
a zeneszárny és az orangerie
felújítása jelent majd nagy
kihívást a szakembereknek.
A tanácskozást Klaniczay
Péter műemléki felügyelő
zárta, aki a felújítás évtizedei
alatt felmerült műemlékvédelmi kérdésekbe, és a munka nehézségeibe engedett bepillantást a hallgatóságnak.
(k.j.)

hajtást A Petőfi téren ideiglenesen lámpa irányítja
majd a forgalmat.
A munkálatok miatt szeptember 19. és november 30. között a Volánbusz 4-es, a 4A és az 4E
jelzésű helyi járatai a Kossuth Lajos u. bölcsőde
és a Bethlen Gábor u. megállóhelyek között a Bajcsy-Zsilinszky u. – Szőlő u. – Bethlen Gábor u. terelőúton közlekednek. A terelés miatt megállóhely
nem marad ki.
(k.j.)
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ALVÉGI CSALÁDI NAP

főzőverSeny a vároSi piacon

Sportrendezvények, játékok, közös bográcsolás és
utcabál várta az Alvégen
élőket a hét végén. Az öszszetartó közösséget a kedvezőtlen időjárás sem rettentette el attól, hogy jól
érezzék magukat. A már
hagyományosnak számító
alvégi összejövetelen ismét valamennyi korosztály tagjai találtak
maguknak kellemes időtöltést. A

Szeptember 17-én, a városi piacon megrendezett
főzőversenyen 14 „csapat”
mérettette meg magát, így
bőven volt miből választaniuk az érdeklődőknek.
Az előre meghirdetett étlapon tucatnyi magyar étel
szerepelt, a kakaspörkölttől a szegedi halászlén át a
nyúlpaprikásig. A zsűri értékelése szerint első helyen
a Gödöllői Sportcentrum
végzett, akik Eszterházy zúzát készítettek házi
nokedlivel. Második lett
Kasza Ilonka és csapata
(Erdélyi Vándor Székelyek
Köre), ők erdélyi töltött káposztát és tejfölös, juhtúrós puliszkát rittyentettek,
míg a harmadik helyet a Piac hangja baráti társaság bajai módon elkészített csilis babja érdemelte ki. A korábbi főzőversenyekhez hasonlóan a Petőfi
Sándor Általános Iskola tanárai és diákjai most is saját készítésű süteményekkel, lekvárokkal, finomságokkal, stb. várták az érdeklődőket.

gyerekek tűzoltó autót csodálhattak, focizhattak, csúszdázhattak,
amíg a finom falatokról gondoskodó felnőttek beszélgetéssel töltötték

teStvérvároSi ünnep
Vidén is nagyszabású ünnepségek
keretében emlékeztek testvérvárosunkban, Zentán az 1697. szeptember 11-én lezajlott csatáról, amelynek
során a magyar seregek hatalmas török túlerővel szemben arattak sikert.
Az ünnepi rendezvényeken városunk
küldöttsége is részt vett, az egykori
csata emlékművénél Gödöllő nevében Gyenes Szilárd alpolgármester,
dr. Kiss Árpád aljegyző és Győrfi
Beáta önkormányzati képviselő ko-

szorúzott. Testvérvárosunk ez alkalommal történelmi emlékversennyel
is tisztelgett hősei
előtt, amelyen Gödöllőt a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium
diákjai (Kiss Zita
Krisztina,
Takács
Luca és Tóth Laura) képviselték, akik
bronz éremmel tértek
haza a megmérettetés-

az időt. A rendezvényt szervező Alvégi Civil Társaság tagjai mindenkinek köszönetet mondanak, aki segítette a közösségépítő rendezvény
megvalósulását.
bj
ről. A diákok Zenta nevezetességeivel is megismerkedtek, majd a helyiekkel együtt ünnepelték Zenta első
említésének 800. évfordulóját.

„…mert íme felderült, búbánat elkerült Szent mihály napra”

Mihály-napi családi ünnep
A Waldorf iskolákban és óvodákban nagy szerepet kapnak az ünnepek, így a nemrég kezdődött új tanév első
nagyobb ünnepe, Szent Mihály napja is. Ehhez kapcsolódóan a gödöllői Waldorf
közösség ebben az évben is
megrendezi hagyományos
Mihály-napi Családünnepét,
amely az évek során már ismert és elismert részévé vált
az őszi gödöllői kulturális
programkínálatnak.
Október 1-jén, szombaton délután
14-18 óráig várunk szeretettel
mindenkit színes programokkal a
Zeneiskola és a Művészetek Háza
közötti füves területen!
Rossz idő esetén másnap, október

2-án délután várunk szeretettel
mindenkit ugyanezen a helyszínen,
de szívből reméljük, hogy erre nem
lesz szükség!
Szent Mihály arkangyal és az ördög küzdelmét eleveníti fel ezen
a napon a Sárkányjáték, amihez
kapcsolódóan bátorság- és ügyességi „próbákon” vehetnek részt a
gyerekek. A színpadon egész délután gyerekcsoportok bemutatói,
koncertek lesznek láthatóak és
hallgathatóak a Waldorf Iskolából,
a Chopin Zeneiskolából és az Erkel
Iskolából. Bognár Szilvia és zenekara Titoktok című családi műsora,
Waldorf bábszínház, Játszóház, a
Regenyés együttessel Táncház is
várja majd a kicsiket és nagyokat
egyaránt. A kézműves foglalkozá-

sok között lesz különféle sárkánykészítés, lehetőség lesz hagyományos tevékenységek kipróbálására
(szőlőpréselés, gabonaőrlés, kenyérsütés), a bátrabbak pedig a kovácsolásban is kipróbálhatják erejüket. A sokféle programon kívül
most is vár mindenkit az egészséges életmódot népszerűsítő reformbüfé és a gyermekek, kézművesek
portékáit kínáló kirakodóvásár.
A városi Mihály-napi családünnepen a gödöllői Waldorf közösség
értékeiből, szokásaiból ízelítőt
adva szeretne lehetőséget teremteni
arra, hogy a gyerekekkel együtt a
felnőttek is újra és újra felfedezzék
az ünneplés örömét, méltóságát, a
hétköznapok és ünnepek váltakozásának ritmusát.
jk

kutatók éjSzakája az egyetemen
A Szent István Egyetem az eddiginél is sokszínűbb programmal csatlakozik az Európai
Unió egyik legnagyobb tudománynépszerűsítő programjához, a Kutatók Éjszakája idei
rendezvénysorozatához, aminek célja a tudományos életpálya népszerűsítése minél
fiatalabbak számára. Szeptember 30-án délutántól késő
estig rengeteg érdekes – ingyenes! – program, máskor
nem látogatható helyszín várja a látogatókat.
A gödöllői kampusz számtalan eseménnyel készül a természet-, a műszaki és a társadalomtudomány iránt
érdeklődők fogadására.
Az aulában a Bosch LED-falas tesztjén mérhetik le a látogatók, hogy
elég kitartóak-e. Ki lehet próbálni,
hogy a szervokormány miként emel
a magasba, továbbá megtekinthetők

a biztonságunkat szolgáló autóelektronikai termékek.
Az idegen nyelvek iránt érdeklődők
több helyszínen is kockázat nélkül
mérhetik felkészültségüket. Lesz
éjszakai nyelvvizsga, választható
szakfordító nyelvi felmérés, angol és
német nyelven játékos országismeret, multikulturális etikett.
További izgalmas előadás és programcímek: Precíziós gazdálkodás
az emberi agyban; Interaktív madárgyűrűzés és a madárvonulás kutatása; Fatermetű füvek – bambuszok;
Növények a dinoszauruszok korából; Tollas albérlők; Világítanak-e
a növények? Fizikai és kémiai kísérletek; Faluszeminárium 2016:
faluföldrajzi vetélkedő középiskolásoknak, az egercsehi kutatások első
eredményei; Izlandolás – A focitól a
geotermikus energiáig; Mindennapi
kenyerünk születése; Klímaváltozás,
biodiverzitás, társadalom; Vezetéstechnikai bemutató; Játékos kísérletek nagysebességű videokamerával;

Miért kell bírálni a trófeát? Miért lettem doktorandusz? – A tudományos
pálya első lépései.
A különféle előadások, bemutatók
mellett az óvodások és 1-8. évfolyamos tanulók számára meghirdetett
Közlekedj biztonságosan rajzpályázat eredményhirdetése is izgalmakat
ígér, amire a megnyitó alkalmával
kerül sor az egyetem aulájában.
A programokat a Szerencsejáték
Service Nonprofit Kft., a Zerlux
Hungary Kft., a Gyermelyi Zrt., a
Groupama Tanpálya, a Generali a
Biztonságért Alapítvány, a Tesco, a
Samsung, a HVG, a Budapest Bank
„Az Oktatásért és a Magyar Pénzügyi Kultúráért” Alapítvány, valamint a Bosch támogatja.
Az egyetem budapesti és szarvasi
kampuszai is változatos programokkal készülnek a szeptembert záró érdekfeszítő rendezvénysorozatra.
Részletes, friss információk a
www.kutatokejszakaja.hu honlapon olvashatók.
lt
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

A túlélők sorsa
Hogyan lehet tovább lépni Trianon után? Hogyan lehet tovább lépni a holokauszt után?
Hogyan lehet tovább lépni a
kommunisták szibériai munkatáborai után? Önmagukban
is nehéz kérdések. És mi a
helyzet akkor, ha egy családnak mind a hárommal szembe
kell néznie?
Három történelmi tragédia, amit a
mai napig sokan nem egymás mellett, hanem egymással szembeállítva
említenek. Mindenkinek a sajátja,
környezete által megélt fáj a legjobban, és hiába múlnak az évtizedek, és
sajnos sokan ma sem képesek arra,
hogy tiszteljék, átérezzék a másik
fájdalmát. Közben a túlélők egyre
kevesebben vannak, gyermekeik,
unokáig pedig küzdenek egy ki nem
beszélt, fel nem dolgozott traumával,
ami ma is ugyanúgy mérgez, mint
1920-ban, a zsidóüldözések idején
majd 1947 után, a kommunista diktatúra idején. S, hogy mi köze ennek
a Svájcban élő, patinás történelmi
nevet viselő Sacha Batthyánynak?
Neki, akinek – elméletileg – mindez
nem több, mint egy-egy fejezet a történelemkönyvben?
A kérdést először akkor teszi fel ma-
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gának, amikor családját kapcsolatba
hozzák 180 munkaszolgálatos zsidó
meggyilkolásával. Az 1945 márciusában Rechnitzben történt mészárlás
során Batthyány–Thyssen–Bornemissza Margit felelősségét is felveti
egy könyv. Ennek ered utána a fiatal
újságíró, s nem azért hogy családja
nevét tisztára mossa, hanem azért,
mert ő maga szeretne tisztán látni.
Szeretné tudni, mi történt a múltban,
amiről senki sem beszél. Nem sejti,
milyen sebeket tép fel.
Miközben egy szörnyű éjszaka bűneit igyekszik kideríteni, kezébe
kerülnek nagymamája, Maritta emlékiratai, amiből nem csak a második

világháború szörnyűségeit ismeri
meg, hanem azt is, hogyan élte meg
a történelmi család Trianont, hogyan
a német megszállást, majd a háborút
követően a kitelepítést, a szibériai
fogoly és munkatáborok borzalmait.
Követtek-e el háborús bűnt a Batthyányak? Melyik oldalon álltak?
Álltak-e egyáltalán bármelyik oldalon, vagy ahogyan sokan, ők is csak
túlélni akartak?
Zürich, Rechnitz, Budapest, Moszkva, Azbeszt, Buenos Aires… valamennyi állomását nem sorolom
fel a nyomozásnak. Hét esztendő
munkája kellett hozzá, hogy Sacha
Batthány szembenézzen családja
minden fájdalmával.
Könyvében nem csak nagymamája, hanem annak zsidó ismerőse, az
Auschwitzot megjárt és túlélt Mandl
Ágnes naplóját is felhasználja. Maritta szemtanúja volt a Batthyány birtokon élt Mandl házaspár halálának.
Megmenthette volna őket? Megmenthetett volna egyáltalán valakit?
Élete végéig erre keresi a választ…
önmagában. Beszélni, nem beszél
róla.
Mint ahogy férje, Sacha nagyapja, és
apja sem a kommunizmus kegyetlenségeiről.
Sacha már beszél. Mert tudja, a múltat fel kell dolgozni. Csak akkor lehet
megbocsájtani, lelki békét találni.
(Sacha Batthyány: És nekem mi közöm ehhez?
kj

Zene ihlette műalkotások a zeneiskolában
Ahogyan a korábbi években, úgy
idén is GÖMB Alkotócsoport kiállításával köszöntötte az új tanévet a Frédéric Chopin Zenei AMI.
A kiállítás egyben Györe Zolán
Maringora és Feketelaki kántáló
című műveinek ősbemutatója is
volt. A tárlat nem véletlenül kapta a „Hang-kép” címet, a kiállított
alkotásokat ugyanis Györe Zoltán
művei inspirálták.
A szeptember 15-ei rendezvényen
Gémesi György polgármester és
Buka Enikő, az intézmény igazgatója mondott köszöntőt, majd
Barta Katalin rendhagyó zeneirodalom óra keretében nyitotta meg
a kiállítást, amelyen a különleges

hangzásvilágú kórus, majd a zongorára és marimbára
komponált zenemű
Kissné Zilahi Anikó, T. Pataki Anikó, Tápai Dóra,
Buka Enikő, Fodor László, Pechan Kornél, Barta Katalin, Soós
Gabriella és Szitha Miklós előadásában csendültek
fel. A művekhez kapcsolódó alkotásokat Balla Vera, Bérces-Dienes
Erika, Fábián Dénes, Kőhalmi
Ákos, Kovács Gabriella, Madarász Gergely, Márvány Miklós,
Mészáros János, Pirók Irén, Re-

kihirdették A PrimA PrimissimA
jelölteket
Három Gödöllőhöz kötődő jelöltje van idén a 14. alkalommal
meghirdetett a Prima Primissima díjnak.
A több mint hétszáz kiválóság közül tíz kategóriában harminc főt jelöltek
az elismerésre. Az idén a Magyar Zeneművészet kategóriában dr. Vigh
Andrea hárfaművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora, a
Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál életre hívója, valamint a kiváló zongoraművész, Balázs János is jelölt, aki rendszeres vendége a Gödöllői
Királyi Kastély koncertjeinek.
A Magyar Népművészet és Közművelődés kategória díjára pedig Maczkó
Mária népdalénekes, a Nemzeti Együvétartozás Alapítvány kuratóriumának tagja az egyik jelölt.

hák Julianna, Szentiványi-Székely Enikő, Sz. Jánosi Erzsébet,
Szinvai Pál és Varga Zoltán Zsolt
készítették. A kiállítást, ami az idén
az intézmény hangversenytermét
díszíti, Kecskés József rendezte.
jk

Györe Zoltán

Erre születtünk
Különleges könyvbemutatóra és kiállítás megnyitóra kerül sor a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központban szeptember 27-én, 18 órakor.
Pataki Pálma most megjelent Erre születtünk című könyvében 30 év
világjárás során szerzett tapasztalatait osztja meg az olvasókkal arról,
hogyan találhatjuk meg a boldogságot úgy, hogy nem saját magunkat
helyezzük a középpontba, hanem arra törekszünk, hogy egyfajta szolgálatként megélve mindennapjainkat, másoknak segítsünk.
A bemutatóhoz kapcsolódóan különleges kiállítás nyílik Pataki Pálma fotóiból, mintegy kiegészítve a könyvet, segítve a lelki béke megtalálását.

Minden kategóriában három díjazott kap helyet, az alapítvány Kuratóriumának tagjai és a VOSZ kibővített elnöksége pedig titkos szavazással
közülük választja ki a Primissimákat, minden területről egyet.
Emellett idén is SMS szavazással dől el, ki lesz a közönségdíjas, ugyanis a
korábbi évek hagyományainak megfelelően is várják a közönség voksait.
ennek részleteiről a www.primaprimissima.hu weboldalon és a Prima
Primissima Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.

Hamarosan kezdődnek az Országos
Könyvtári Napok
Az ősz beköszöntése egyet jelent az Országos Könyvtári Napokkal, ami idén október 3-tól
9-ig (Gödöllőn azonban 10-ig)
számtalan érdekes programmal, filmvetítéssel, közönség
találkozóval és könyvbemutatóval no és persze új játékkal
várja valamennyi korosztály
képviselőit.
Bár az érdeklődők valamennyi programot megtalálják a www.gvkik.hu
címen, a könyvtár honlapján, mégis
érdemes közülük kiemelni a rendezvénysorozat részeként október 5-én
megtartásra kerülő Nagy Könyves
Beavatás beavatási ünnepséget, amire elsősorban a 14-21 év közötti korosztály vállalkozó kedvű és olvasni
szerető tagjait várják. Ők vehetnek
ugyanis részt az ekkor induló, és

március 8-ig tartó online játékban,
ami – ahogyan a korábbi években –
most is kiváló lehetőséget ad a különböző irodalmi műfajokban való
kalandozásra. A játékban 3-5 fős
csapatok vehetnek részt, akikre 210
könyv, és hét forduló vár, aminek során a játékosoknak nem csak olvasniuk kell, hanem kreatív feladatok
során kell majd bizonyítaniuk. A játék alapját Veronica Roth A beavatott
című trilógiája szolgáltatja.
A rendezvénysorozatot megelőzően, szeptember 28-án is rangos eseménynek ad otthon a könyvtár, az
Informatikai és Könyvtári Szövetség
Városi Könyvtári Tagozata meghívására konferenciát rendeznek, ahol
többek között a minősített könyvtárrá válás folyamatáról és az intézmények helyzetéről is kicserélik tapasztalataikat a résztvevők.
bj

6 Gödöllői SzolGálat

Város-Kép

2016. Szeptember 20.

50 éve történt
Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:
A gödöllőiek mindig szerettek sportolni és mindig
figyelemmel kísérték az aktuális sport eseményeket.
Ezért is nagy öröm volt számukra, hogy nem sokkal
az atlétikai Eb sportolói
után a magyar labdarúgó-válogatottat köszönthették a városban. Ez
alkalommal azonban nem
szállóvendégek,
hanem
ellenfelek voltak a játékosok, 1966 szeptemberében ugyanis ők voltak
a Gödöllői Vasas ellenfelei az Erzsébet-parki
sportpályán.
A látogatás hosszú távú
eredménye volt, hogy
ebből az alkalomból elkészült a megye legkorszerűbb öltözője.
A kétkapus edzőmérkőzésen Szentmihályi,
y Sípos,
Sípos IhászIhász Mathesz,
Mathesz
Gellei, Káposzta, Mészöly,
Bánkúti-Molnár, Bene (Kocsis), Farkas (Dunai II.)
és Korsós lépett pályára a Ganz Árammérő együttese
ellen, aminek tagjait sajnos nem tartotta fontosnak
megnevezni a korabeli sajtó. Róluk a beszámolóból
csak annyi derül ki, hogy „több fiatalt szerepeltettek
csapatukban”, valamint, hogy „a Papptól kapott labdával Nagy József elfutott, s megszerezte a vendéglátók tiszteletgólját.” A mérkőzés 2. félidejéből még
egy gödöllői mozzanatot említ a beszámoló, ez pedig
Fehér cselsorozata volt.
A meccs egyébként 14-1–es végeredménnyel zárult,
természetesen a válogatott javára.
Jelentős eseményre került sor szeptember 23-án, ekkor avatták fel a város új vasútállomását, azt az
épületet, amelyben ma az állomásfőnökség, a forgalmi
iroda és a jegypénztár is üzemel.

Az ünnepségen a városi tanács részéről Gergely János
vb-elnök helyettes, a pártbizottságról Benkó László
osztályvezető, az egyetemről dr. Baskay Tóth Bertalan, Gödöllő országgyűlési
képviselője
vett részt, a házigazda pedig – mivel az
ünnepséget a szakszervezeti bizottság rendezte az állomásépület
tágas
kultúrtermében
rendezték – Csiba Józ
zsef
tanácstag, a szaks
szervezeti
bizottság
ttitkára volt.
Megnyitó
beszédet Rajhát
M
Ferenc,
a vasutas pártF
szervezet gödöllői titkára nyitotta meg, majd
Beerecz József József álloomásfőnök ismertette az
éppítés menetét. Erről az
időszakról emlékezett meg dr. Hasznos
József is, aki 12 éven át volt itt állomásfőnök, de
1966-ban már a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium
tanácsosaként tevékenykedett.
Alighogy elkészült a vasútállomás, dönteni kellett
a MÁVAUT, azaz a mai Volánbusz pályaudvar elhelyezéséről. Két elképzelés került a városi tanács elé,
az egyik a vasútállomás mögötti területet javasolta
erre a célra (a lakosság 95 százaléka, valamint a
tanácstagok és a Pest megyei Tanács építési osztályának küldötte is ezt a verziót támogatta), a MÁVAUT viszont a városi tanácsház előtti teret szerette
volna megkapni erre a célra. Az ülésen nem született
végleges döntés.
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

IX. GödöllőI vadásznap

Az erdőtől a terített asztalig
Az idei nyár a kilencedik Gödöllői Vadásznapig tartott. A verőfényes szép
napsütés is közrejátszhatott abban,
hogy a változatos programokat nagyszámú közönség kísérte figyelemmel
a királyi kastély épületében, díszudvarában és parkjában. A program idei
mottója Az erdőtől a terített asztalig
volt. Ez is sejteti, hogy az érdeklődőket számos gasztronómiai különle-

gesség is várta-fogadta a szarvasgombától a vadhúsételekig. Kiállítások,
versenyek, bemutatók népszerűsítették a vadászatot, vásárfiát a kézműves
sátrakban lehetett beszerezni.
Pechtol János, az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára is kiemelte köszöntőjében: nemzetközi
vadászkörökben
Magyarországról
beszélgetve Gödöllő és persze Sisi az
elsők között említődik. A vadásznapra
is számosan érkeztek külföldről, Európából és Ázsiából – őket és a hazai
látogatókat a Vadászkamara Kürtegyüttese és Erzsébet királyné megszemélyesítője fogadták a főhomlokzat
erkélyén.
Gönczi Tibor, a kastély igazgatója,
Gémesi György polgármester, Pech-

tol János és Ambrózy Árpád, a Magyar Vadászíjász Szövetség elnöke, a
vadásznap ötletadója megnyitó gondolatait a sokadalomban özvegy Széchenyi Zsigmondné is figyelemmel
hallgatta. Gróf Széchenyi Zsigmond
(1898-1967) a magyar vadászati kultúra kimagasló alakja volt. Második
felesége vissza-visszatérő vendége
Gödöllőnek, ami az idén azért is megtisztelő, mert ettől
az évtől a királyi
kastélyt üzemeltető
gazdasági társaság
működteti a hatvani
kastélyt is, amiben
a grófról elnevezett
vadászati múzeum
tekinthető meg számos személyes tárgyával és vadászati
szakkönyvgyűjteményével. Október
16-án, Hatvanban is lesz vadásznap.
A természetből történő zsákmányszerzés mélyen belénk ivódott, hiszen
valaha életformánk mindennapi része
volt, emlékeztetett Ambrózy Árpád.
Vadhúsból, gombából, erdei gyümölcsökből éltünk – ma
ezt úgy mondjuk,
hogy az erdőben található táplálék tekinthető a leginkább bioételeknek. Napjaink
vadászata nem csupán
hobbi és élelemszerző
tevékenység, hanem a
vadállomány fenntartásáért felelős munka
is, hangsúlyozta.

A főzőverseny, a szarvasgomba
bemutató, a szarvasgombás ételekről
tartott előadások mind-mind a IX. Vadásznap mottóját szolgálták. Érdekesség volt, hogy rögtön a nap kezdetén
Ács Adél szarvasgombász és L. Péterfi Csaba, Gödöllő város kommunikációs igazgatója a szarvasgomba
gasztronómiai szerepéről beszélgettek
– kóstolót is kínálva a közönségnek.
Nincs vadásznap vadászkutyák, és a
vadászokat segítő madarak bemutatója nélkül. Magától értetődően ezeket a
programokat tekintette meg a legtöbb
érdeklődő. Mindenkit lenyűgözött az
agarak sebessége, a vadászkutya fajták széles skálája, ami a vadászat ösz(l.t.)
szetettségét is jól érzékelteti.

IZLANDI BLOGGEREK GÖDÖLLŐN
Skandináv turisztikai bloggereket fogadott a közelmúltban a Turisztikai
Egyesület Gödöllő. Asa és Andri Izlandról látogattak el hozzánk, hogy Budapest és Gödöllő szépségeivel ismerkedjenek. A turisztikával foglalkozó
fiatalok remekül érezték magukat a Kastélylátogatáson és a Pálmaházban,
majd egy Gödöllő feletti sétarepüléssel és a Lázár Lovasparkba tett látogatással koronázták meg ittlétüket. A vendégek nem hagyták ki a belvárost
sem, megcsodálták Gödöllő főterét majd az Erzsébet Királyné Szálloda kávézójában egy finom kávéval és limonádéval zárták a látogatást.
A programról, amit
a Magyar Turisztikai
Ügynökséggel közösen
szervezett az egyesület
blogjukban gyönyörű
színes fotókkal illusztrálva számoltak be követőiknek.
A Turisztikai Egyesület Gödöllő folyamatosan megjelenik a hazai
jelentősebb idegenforgalmi és kulturális eseményeken. Ahogy a
korábbi években úgy
idén is kilátogattak a
Nemzeti Vágtára, ahol
szeptember
17-18-án
többek között az új gödöllői ismertetőiekkel
csalogatták városunkba
(kj)
a turistákat.
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10 zöldség és gyümölcs, amit
imádna a kutyája

Jópofa tarkabarka birka

Wallisi feketeorrú juhok Gödöllőn
Egy újságcikk a legtöbb esetben nem forgatja fel az ember
életét; az illető elolvassa, tudomásul veszi és ennyi a történet. Persze akadnak kivételek
– mint esetünkben is –, amikor
a sztori folytatódik. Még 2014ben közöltünk egy írást a Wallisi juhról, ami nem hagyta nyugodni egyik olvasónkat, Ácsné
Balogh Ágnest, aki elhatározta:
ha törik, ha szakad, ő addig nem
nyugszik, amíg boldog Wallisi
juhtulajdonossá nem válik. Következett egy közel egy éves
beszerzési procedúra, majd jött
a happy end.
– Amikor megláttam ezeket a juhokat
az újságban, azonnal beleszerettem a
fajtába. Éreztem, hogy nekem ilyen
kell – mesélte Ági, akiről kiderült,
hogy már gyerekkorától kezdve hatalmas birkafanatikus volt.
– Sokan, akik ismernek, kissé ütődöttnek tartanak a mániám miatt. Az, hogy
a gödöllői családi házunkat is eladtuk,
hogy egy nagyobb az Ő tartásuknak
és természetesen a mi igényeinknek is
megfelelőbb helyen élhessünk velük
(amit azt hiszem megtaláltunk), jópár
embernél teljesen kiverte a biztosítékot.
– Tényleg egy évig tartott a beszerzésük?
– Szigorú szabályoknak kellett megfelelni. Igen hosszú és összetett ügyintézést igényelt az egész: hatósági engedélyek beszerzése, EU-s előírásokhoz
való igazodás, megfelelő eladó kivá-

lasztása... folytathatnám napestig. De
megérte. Az első pár birkánkat Ausztriában, Innsbruckban, a következőket
kicsit közelebb, de ugyancsak Ausztriában vettük.
– Jelen pillanatban hány feketeorrú
legelészik Ácséknál?
– A létszám változó, most hét. Három
anyaállat, egy kos és három picurka
alkotja a wallisi „nyájat”, rajtuk kívül,
két merinót is tartunk.
– Magyarországon mennyire elterjedt a fajta?
– Nagyon-nagyon ritka, száz körüli
egyed legelészik belőlük hazánkban,
amiről tudomásunk van. Az elsőket

Parlagfűveszély!
Húzza ki gyökerestől!
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csak 2013 körül hozták be az országba. Mondjuk, világméretű elterjedéséről sem számolhatunk be... A legtöbb
Svájcban, Ausztriában és Bajorországban található, az Alpok legelőin már
évszázadok óta megszokott látvány a
feketeorrú szépség.
A magyar wallisi tartók, mint például
mi, és a tenyésztők mivel kis közösségről van szó, tudnak egymásról,
és figyelemmel követik a másik tevékenységét. A fajta különlegessége
miatt vadasparkokban, állatsimogatókban is nagyon kedvelt. Erősödő

Szeretné bővíteni a kutyája
étlapját, de nem tudja, hogy
mivel? Próbálkozzon az alábbi
zöldségekkel és gyümölcsökkel, lelkes rágcsálás lesz rá a
válasz.

alma, cékla és szezonban a görögdinynye. Ha van rá lehetőség, a legelőre az
egész kis nyáj naponta kisétálhat.
Fontos azonban, ha a bundájukat a
fényképeken látható hófehéren sze-

Alma
Minden nap egy alma, az állatorvost
a háztól távol tartja… akár szólhatna
így is a mondás. Rengeteg antioxidánst tartalmaz az alma, ami a kutya
immunrendszerét is erősíti, ráadásul
finom édes… és a kutyák imádják az
édes ízt.
Spenót
Nem csak magas vastartalma miatt
hasznos, de kalciumtartalma is magas a spenótnak, ami a csontozat felépítéséhez nélkülözhetetlen.
Sütőtök
Ha megérzik a frissen sült sütőtök
illatát, előre megnyalják mind a 4
mancsukat az örömtől, hogy hama-

érdeklődés van iránta hazánkban is, és
a leendő tartók általában állat helyett
előjegyzésre számíthatnak.
– Hogyan jellemeznéd a wallisi
juhot?
– Rendkívüli természete, gyönyörű testi adottságai vannak,
kiváló az alkalmazkodó képessége. A viselkedése nyugodt és
kiegyensúlyozott, teljes bizalommal viseltetik a gondozója iránt.
Ideális hobbyállat, nem húsbirka.
– Csak hobby?
– Persze, bár a szaporulatot és
a gyapját el lehet adni. Egész
testét, így a koponyát, az arcorri részeket és a lábakat is
egységesen dús vastag, 15-20
cm-es gyapjú fedi, ez adja az
állat teljesen egyedi megjelenését. Gyapja vastag, durvaszálú,
göndörödő és kevésbé faggyús,
mint például a merinóké, és
elsősorban lábbelik, kalapok, mellények, kabátok, szőnyegek, illetve
egyéb lakástextilek (falvédők, ágy-és
foteltakarók, díszpárnák, stb.) készítésére alkalmas. Én is adtam már iparművésznek nyers gyapjút ajándékba.
Egy évben kétszer, maximum háromszor lehet birkanyírást, és ezzel együtt
körmölést végezni.
– Igényel különleges bánásmódot?
– Nem igazán, csak annyira, mint bármelyik háziállat. Reggel és délután
kapnak enni (hogy mit esznek, arra
azért oda kell figyelni), egyébként
meg kiválóan elvannak a szabadban.
Kedvenc csemegéjük a sárgarépa,

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul
Állatkórház és Patika
Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:
9-19-ig
Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál)
Tel.: 06-30/943-9898

retné tartani a tenyésztő, azért bizony
dolgozni kell. A házaknál található

kisállatokkal általában jól kijönnek.
Mondjuk a mi kutyánkkal azért nem
alkotnak kompatibilis közösséget, de
ezt is megoldottuk. A gyerekek viszont
nagyon szeretik őket.
– A tenyésztéssel kapcsolatban nem
jutott eszedbe, hogy ebben üzleti lehetőség is van?
– Ez hobbytenyészet, így nagy nyáj
nem szerepel a terveim között. Ráadásul nemcsak juhaink vannak, hanem
kutya, macska, nyúl is. Lassan, de biztosan egy kis állatkert alakul ki körülöttünk...
– Kinek/kiknek ajánlod a tartását?
– Ehhez a fajhoz és ehhez az első látásra megkapó fajtához, hogy jól érezze
magát, megfelelő méretű hely kell és
nemcsak legelő. Annak ajánlom, akinek egy különlegesen szép állat tartásához bőven van hely a szívében, mert
ezek az állatok nagyon sokat elfoglalnak belőle és aki nem érzi áldozatnak
magát akkor, amikor a hideg fagyos
szélben, vagy az izzasztó kánikulában
azért dolgozik hogy a kedvencei jól
ch
érezzék magukat.

rosan övék lehet a félig kirágott sütőtök-maradék. Nem csak finom, elősegíti az emésztést és jó hatással van
a hasmenésre is.

tartalma miatt az alakjukra adó kutyákat is bátran jutalmazhatjuk vele.
Görögdinnye
Édes, lédús, tele van hasznos antioxidánssal, likopinnal. Szuper hidratáló
falat a meleg nyári napokon. Ne csak
mi falatozzunk belőle, kínáljuk meg
négylábú társainkat is.
Sárgadinnye
Vitamindús könnyen emészthető falat tele béta-karotinnal, ami többek
között a kutya szemére is jó hatással
van.
Sárgarépa

Több szempontból is hasznos beépítenünk a sárgarépát a kutya étrendjébe: túlsúlyos kutyáknak diétás célból,
normás testalkatúaknak a szájhigiénia javítására fordíthatjuk. Ha egy
rágcsálógép házőrző tulajdonosai
vagyunk, talán kedvenc napközbeni
tevékenységéről a cipő-csócsálásról
is leállítható néhány szál répával.
Áfonya
Ahogy a gazdira úgy a kutyára is jó
hatással van az ásványi anyagban
gazdag áfonya. Dobjunk párat kutyánk szájába is a szépséges kék golyókból.

Zöldbab
Nem fogják visszautasítani a ropogós
zöldbabot sem, ha két étkezés között
megkínáljuk vele. Magas ásványi
anyag tartalma és alacsony kalória

Körte
A legtöbb kutya szereti a körte zamatos ízét, puha textúráját, s mivel
rostban gazdag gyümölcs, ne sajnáljuk tőle.
Édesburgonya
Ha marad az ünnepi köretnek szánt
édesburgonyából, ne dobjuk ki- a
krumplival ellentétben az édesburgonya hasznos a kutyának. Magas aminosav tartalma elősegíti a jól fejlett
izomzat kialakulását.
haziallat.hu

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel:
dr. Michalik László állatorvos
Tel.: 06/20-981-31-00

Nyitva: H–Szo 800–1700

Szeptember 24-én szombaton
de. 10-12 óráig.

10 ezer Ft. feletti vásárlás
06-70/601-8618
esetén 10 % kedvezmény
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.

tel.: 06-70/601-8608

Szeptemberi

AKCIÓ!
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atlétika – összetett országos BajNokság

Renner Luca, Kriszt Botond: országos bajnokok
Kitűnően szerepeltek a GEAC
atlétái a szeptember 18-19-én
Székesfehérváron megrendezett „évzáró” összetett országos bajnokságon, ahol Renner
Luca és Kriszt Botond is aranyérmes, ezzel országos bajnok
lett.

A női hétpróba versenyében a még
junior (U20) Renner Luca (a bal oldali képen) magabiztos versenyzéssel

(5086 pont) érvényesítette a papírformát és az olimpikonjaink távollétében,
mind a felnőtt, mind az utánpótlás ob
aranyérmét elhozta. Ugyanitt Kovács
Emmával és Ajkler Eszterrel kiegészülve a csapat is első helyen végzett,
Kovács Emma pedig az U23-as korcsoportban ezüstérmes lett. A bajnok
edzői: Zsivoczky Attila és Máté Alpár.
A férfi tízpróbában az első éves utánpótlás korú Kriszt Botond (a jobb oldali képen középen) nagy meglepetésre
élete első felnőtt szeres versenyén óriási küzdelemben végzett az első helyen
a tavalyi bajnok előtt és Lucához hasonlóan a korosztályának az országos

laBdarúgás – új edzővel szárNyal a geaC

Hátrányból mentett gödöllői pont
Kétgólos hátrányból mentett pontot Pilisen a Gödöllői SK a megyei
I. osztályú pontvadászat hatodik
játéknapján. Szász Ferenc együttese 2-2-re végzett idegenben. A
GEAC edzőt váltott az elmúlt héten, ami két győzelmet ért, míg a
GSK II-Szada kikapott hazai pályán.
A Gödöllői SK csapata az otthon mindig
veszélyes Pilisi LK együtteséhez látogatott. A cél az idei idegenbeli pozitív széria folytatása volt gödöllői szempontból,
ami részben sikerült is, ugyanis a csapat
kétgólos hátrányból mentett pontot idegenben, ezzel tarva a lépést az élmezőnynyel. A GSK hat fordulót követően 11
ponttal az ötödik helyen áll a bajnoki
tabellán.
A Pest megyei Kupa második fordulóját
könnyedén vette a Gödöllő, az áldozat a

Mogyoród FC volt, akiket 13-1-re vertek
idegenben a mieink és jutottak tovább
ezzel.
Pest megyei I. osztály, 6. forduló
Pilisi LK – Gödöllői SK 2-2 (1-0) Gól:
Milkó Dániel, Nagy Tamás.

Megyei III – Remeklő
GEAC, botladozó GSK II.
Edzőváltáson esett át a megyei III. osztály Közép A-csoportjában szereplő a
GEAC, ahol Nagy Bélát, aki ősidők óta
edzősködött a zöld-fehéreknél, Farkas
Sándor váltotta a kispadon. Az edzőcsere bejött, ugyanis a hétközi, Pest megyei kupafordulóban az egy osztállyal
feljebb játszó Ikladot verték 2-0-ra az
„egyetemisták”, míg a hétvégi bajnokin
a Zsámbok kettő otthonában arattak 6-2es sikert. Az ugyan ebben a csoportban

22. KIRCHHOFER JÓ
ÓZSEF MINI MARATON
Október 2-án, vasárnap 10 órai
kezdéssel rendezik meg a 22.
Kirchhofer József mini maraton
futóversenyt.

A hat korcsoportban, fiú és leány kategóriában megrendezésre kerülő futóverseny mezőnye ezúttal is a Szent István
Egyetem főépülete előtti aszfaltról rajtol.

Belvá
árosi Napok futó
óverseNy
Az előző heti számunkból kimaradt a Belvárosi Napok futóversenyének beszámolójából az V.
korcsoportos (2000-2001-es szü-

2016. Szeptember 20.

Sport

letésű) fiúk és lányok versenyén
1-3. helyen végzett befutók névsora, amit ezúton pótolunk!
Lányok: 1. Bajnóczi Fruzsina Anna

bajnoki címét is elhódította. A bajnok
edzői: Zsivoczky Attila, Máté Alpár és
Szörényi István.
A legfiatalabbaknál is születtek szép
eredmények. Kiemelkedő Fekete Levente U14 „C” négypróbában (60 m,
súly, gerely, ötösugrás) szerzett országos bajnoki címe és Soos Levente U14
„A” négypróbában (80 m gát, magasugrás, távolugrás, gerelyhajítás) elért
ezüstérme. A versenyzők edzői: Máté
Alpár és Kovács Zoltán.
-kb-

induló és a nyáron a Szadával fuzionáló GSK II. nem kapta el a fonalat: Kerecsényi F. Norbert együttese ezúttal a
Mogyoród KSK-tól szenvedett 2-0-ás
vereséget hazai (Szadán) pályán.
A GEAC hat ponttal a hetedik (két mecscset játszott), míg a GSK II-Szada egy
egységgel (három mérkőzést követően)
a 12. helyen áll a 14 csapatos csoportban.
Pest megyei III. Közép A-csoport, 4.
forduló: Gödöllői SK II-Szada – Mogyoród KSK 0-2 (0-1)
Zsámbok SE II. – GEAC-SZIE 2-6 (15) Gól: Vida Balázs (3), Bánki Edömér,
-ttMüller Péter, Angyal Zoltán.

A hétvége programja:
Pest megyei I., 7. forduló
Szeptember 24., 16 óra
Gödöllői SK – Vecsési FC
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
Pest megyei III., 5. forduló
Szeptember 25., 16 óra
GEAC-SZIE – SK Tóalmás
(Egyetemi Sportpálya)
nevezni a verseny napján a helyszínen
(kivétel a Hajós-, az Erkel- és a Premontrei iskolák).
További információ: 06/30-309-20-14es telefonszámon!
(Premontrei), 2. Árvai Virág (Erkel), 3. Varga Vivien (Hajós), fiúk:
1. Kovács Balázs (Hajós), 2. Kapitány Benedek (TIG), 3. Ferencz
Domonkos (Szent Imre).
-ll-

Nemzeti vágta – Nem sikerült a gödöllői áttörés

Kilenc századra a középdöntő

Az elmúlt hétvégén rendezték
meg, immáron kilencedik alkalommal a Nemzeti Vágtát, ahol
a városunkat képviselő 25 éves
tatárszentgyörgyi Majnár Anitának (Mira nevű lovával), mint
ahogyan az eddigi versenyeken,
most sem sikerült a továbbjutás
a csoportból. Mindössze kilenc
századmásodperc választotta el
ettől a lovast.

A fővárosi Hősök terén megrendezett Nemzeti Vágtára 72 település kvalifikálta magát.
A 12 előfutamba sorsolt települések versengésében a gödöllői lovas a nyoladik futamban kapott helyet és hajthatott a körülbelül
1100 méteres pályán a továbbjutást jelentő
első két hely valamelyikéért. Nos, ezúttal
sem sikerült a továbblépés, ugyanis a naszvadi, a sellyei, a lendvai és rétyi riválisok
közül Réty és Sellye lovasa megelőzte Majner Anitát. A városunkat képviselő tatárszentgyörgyi lovas a csoportban első helyen
végző rétyi riválisától bő fél másodperccel
maradt el, míg a még továbbjutást érő Sellye
települését képviselő versenyzőtől mindöszsze kilenc századmásodperccel.
A 2016-os versenyt egyébként a Füzérről
érkező Kun Ferenc nyerte Colonia Victoria
nevű lovának nyergében. (fotó: mti)
-li-

kézilaBda – megkezdődött a poNtvadászat

Kettős győzelemmel nyitott a GKC
A Gödöllői KC felnőtt férfi
csapata 32-27-es, míg a juniorok 43-14-es győzelemmel
kezdték a 2016/2017-es bajnoki szezont az NB II. Északi-csoportjában a Budakalász ellen.
A gödöllői kézisek továbbra is a Hajós
iskola tornatermében fogadják ellenfeleiket, akiknek az idei évben sem lesz
remélhetőleg sok örömük az Isaszegi úti

arénában. Az első játéknapon ezt a budakalásziak ízlelhették meg, akiket kettős
vereséggel küldött haza a GKC, ugyanis
mind a felnőttek, mind a juniorok magabiztos játékkal tartották itthon a bajnoki
pontokat. A bajnoksággal kapcsolatos
részletes programot megtalálják a www.
keziszovetseg.hu weboldalon.
NB II. Északi-csoport, 1. forduló
Gödöllői KC – Budakalászi SC 32-27
(17-14) Juniorok: Gödöllő – Budaka-ttlász 43-14

futsal – majdNem Betli a NyitáNyoN

Megizzadt a MAG-LOG a Főnix ellen
Majdnem kisiklott a MAG-LOG
Team CFT Gödöllő szerelvénye a
futsal NB II. Keleti-csoportjának
első bajnoki fordulójában, ahol a
házi rangadón a Főnix ISE gárdáját verte egy izzadságszagú mérkőzésen 3-2-re.
Baranyai Pál együttese ezúttal is érmes
reményekkel vágott neki a pontvadászatnak, de ez még a mutatott teljesítményen
nem mutatkozott meg, ugyanis az előző

évben, csoportjában utolsó helyen végző és összesen 239 gólt kapó Főnix ISE
majdnem megtréfálta a MAG-LOG-ot.
A győzelemnek mindezek ellenére a Gödöllőre visszatérő Szente Tamásék örülhettek, míg a FISE a tisztes helytállás
miatt lehet büszke magára.
Futsal NB II. Keleti-csoport, 1. forduló: MAG-LOG Team CFT Gödöllő – Főnix ISE 3-2 (1-0) Gól: Szente Tamás, Baranyai Pál, Nagy Roland, illetve Annus
Árpád (2).
-li-
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2016. október 1., 18 óra
Gödöllői Királyi Kastély
Lovarda
A Zene világnapja alkalmából
a Frédéric Chopin Zenei AMI
növendékeinek
kosztümös díszhangversenye
Jegyek kaphatók a Chopin
Zenei AMI könyvtárában.
Felnőtt 2000.- Ft.
Nyugíjas, diák 1600.-Ft)

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
2016. év végéig, a GIM-Ház kertjében látható a Műcsarnokban rendezett „T
Természetművészet-változatok”
című kiállítás gödöllői része Lugossy
Mária szzobrászművész, Orosz Péter
szobrászm
művész, Katona Szabó Erzsébet textilművész és Varga Melinda
szobrászm
művész alkotásai.
A kiállítás
s csak előzetes bejelentkezés
alapján tekkinthető meg, munkanapokon 9
órától 15 óráig.
2016. SZE
EPTEMBER 19-TŐL OKTÓBER
13-IG A GIM-HÁZ KIÁLLÍTÓTERME –
KIÁLLÍTÁS
S RENDEZÉS MIATT – ZÁRVA
TART!
GIM-Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely
Alkotóháza)
2100 Gödö
öllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/faxx: 28-419-660
gimhaz@invitel.hu
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A bérbe vehető helyiség:

Bérleti díj irányár: 40.000 Ft/hó +
ÁFA
Egyéb: egészségügyi helyiséggel
nem rendelkezik, azonban a Palota-kert 4. szám alatt található,
önkormányzati tulajdonú közös
WC-mosdó helyiség használóihoz
történő csatlakozás lehetséges (külön megállapodással, díjazással).

Címe: 2100 Gödöllő, Palotakert 4.
(5891/5/A/38 hrsz.)
Alapterület: 14 m2
Közmű ellátottság: elektromos
áram, távhő, víz-csatorna szolgáltatás
Műszaki állapot: megfelelő

A bérleti jogviszony időtartama:
határozott, 1 év + 1 év előbérleti
jog. A pályázati dokumentáció internetről letölthető az alábbi útvonalon: www.godollo.hu – Hírek
– Önkormányzati hirdetmények –
Ingatlanok.

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata
bérbe adja a Gödöllő, Palotakert
4. szám (5891/5/A/38 hrsz.) alatt
található, tulajdonát képező nem
lakás célú helyiséget.

2016. szeptember 20.

Közérdek
Az ajánlattétel módja, helye:
• Az ajánlat benyújtásának módja:
zárt borítékban, személyesen vagy
képviselő útján átadni Nagy Noémi
bérleménygazdálkodási ügyintézőnek a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben (hétfő: 8-18, szerda:
8-16.30),
• Helye: 2100 Gödöllő, Petőfi tér
4-6.
• A helyiség megtekintésére a (28)
529-153-astelefonszámonNagyNoémi bérleménygazdálkodási ügyintézővel időpont egyeztethető.

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) értékesíteni kívánja Gödöllőn, a 366/A/4
helyrajzi szám alatt felvett, Dózsa György út 14. földszint 4. szám alatt található lakást.
Az eladásra kínált, 366/A/4 helyrajzi szám alatt felvett, 49,5 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan társasházi külön tulajdon, melyhez a közös tulajdonból 50/209 eszmei hányad tartozik.
Az ingatlan Gödöllő Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi, tehermentes, a város központi részén
található, összközművel ellátott.
A Dózsa György út 14. szám alatti épület 1946-ban épült, hagyományos építési móddal. A lakás helyiségei: előszoba, utcafronti szoba, udvari félszoba, főzőfülke, fürdőszoba wc-vel, kamra, tároló.
A lakás erősen lelakott állapotban van, vizesedik, teljesen fel kell újítani, a vezetékeket is érdemes cserélni.

Az ingatlan ára (ÁFA-mentes): 9.900.000 Ft.
Jelentkezni lehet a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőn: 8-18, szerdán: 8-16.30-ig (Gödöllő, Petőfi tér 4-6.) Nagy Noéminél (telefon: 28/529-153), aki az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad és
akivel a lakás megtekintésére időpont egyeztethető.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi Irodájának ügyfélfogadási ideje 2016 szeptember 12-étől megváltozik!
A Főépítészi Iroda munkatársai – az eddig hétfői ügyfélfogadás helyett ezentúl szerdai napokon
8.00- 16.30-ig várják az ügyfeleket, változatlan helyszínen, a Gödöllő, Petőfi tér 4-6. szám alatti
központi ügyfélszolgálati irodában.
Előzetes időpont-egyeztetésre továbbra is lehetőség van a (28) 529-194-es telefonszámon.

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT
HIRDETÉSFELVÉTEL

Szeptember 19-25-ig:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Szeptember 26-tól október 2-ig:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

Tájékoztatjuk kedves
Hirdetőinket, hogy a
HIRDETÉSFELVÉTEL
szeptember 29-én és 30-án
technikai okok miatt

ZÁRVA TART.
Kivételesen ezen a két
napon a
szolgalat@vella.hu
e-mail címre az apróhirdetéseket is el lehet küldeni
szeptember 30-án, 12
óráig.
A Gödöllői Rendőrkapitányság
drogprevenciós-összekötő tisztje:

TÖRÖK ESZTER
r. hdgy.

Fogadó óra:
minden hónap első hétfője 15 és 16
óra közötti időben.
Telefonos ügyelet:
minden hónap második hétfője
15 és 16 óra közötti időben.
E-mail: töröke@pest.police.hu
Tel.: 06-28-524-600/7243.

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968
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Fotó:

Tatár Attila

Mob.: +36/30-952-9987
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+ Eladó 96nm-es, 3szobás, teljesen felújított családi ház, 840m2 gyümölcsfákkal beültetett telekkel, Gödöllőn! Félig alápincézett, dupla garázs. Iár:
23.8MFt. (20)804-2102

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-94

+ Gödöllőn, aszfaltos utcában új építésű, CSOK
képes, 3szoba+ nappalis 100nm-es ikerház, eladó.
I.ár: 32MFt 20-772-2429 www.godolloi.hu

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

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

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

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

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

+ Gödöllő Alvég városrészben, 540m2-es ÉPÍTÉSI TELEK bontandó, 30m2-es tégla kis házzal eladó! 12.9MFt! 20-539-1988
+ Gödöllőn, 2.em-i, 64m2-es, jó állapotú lakás
műanyag ablakokkal, redőnnyel, egyedi mérőórákkal SÜRGŐSEN eladó! 20-539-1988

KÖZLEMÉNY
+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja!
Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt
biztos elolvassák
+ Tájékoztatjuk kedves Hirdetőinket, hogy a hirdetésfelvétel szeptember 29. és 30-án technikai okok
miatt ZÁRVA tart. Kivételesen ezen a két napon a
szolgalat@vella.hu email címre az apróhirdetéseket
is el lehet küldeni szeptember 30-án 12 óráig. Megértésüket köszönjük.
INGATLAN
+ Gödöllőn, Királytelepen 1070nm-es építési telek
14,5m utcafronttal, szép környezetben sürgősen
eladó. I.ár: 10,9MFt 20-772-2429

+ 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 64nmes átlagos állapotú ház is található. 20-772- 2429

+ Gödöllőn a Kazinczy krt.-on, 4.em.-i erkélyes,
58m2-es lakás eladó! Iár:15.9MFt! 20-539-1988

+ Szadán igényes környezetben, jó fekvésű,
900m2, gondozott, közműves építési telek, 9,8Mós i.áron sürgősen eladó. 20-772-2429

+ Eladó két szobás, újszerű állapotú lakás a központban, kocsibeállóval és terasszal. Iár: 19.9MFt
20-804-2102

+ AKCIÓ! Új építésű ikerház kulcsrakészen Gödöllőn eladó 3szoba+ nappalis, Iár: 25,5MFt-tól 20772-2429

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

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

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

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

+ Gödöllőn belvárosban 2002-ben épült társasházi
lakás eladó 3szoba+ nappalis, cirkófűtéses, 2 fürdőszobás 112nm-es 26,9m-ós i.áron 20/772-2429
+ Gödöllő központjában 55m2-es, 2 szobás, felújított, mfszt.-i lakás eladó! Új ajtók, új műanyag ablakok. I.ár:14,2MFt 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 Szadán! 20-944-7025
+ Veresegyházán, Széchenyi dombon, 2szintes,
160 m2-es családi ház 600m2 telekkel eladó! Iár:
28MFt 20-218-8591
+ 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 felújított, hőszigetelt, emeleti lakása,
saját használatú udvarrésszel, 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 lakást keresek központban! (20) 804-2102
+ 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, 2szintes családi ház, 2fürdőszobával, kocsibeállási lehetőséggel, 500nm telekrésszel, újonnan
építve, hőszigetelve. Az ingatlanhoz tartozik erkély,
terasz, tároló. I.á.: 34 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy amerikai
konyhás nappali+2szobás, téglaépítésű, részben
felújított családi ház 2db kocsibeállási lehetőséggel 740nm-es telken. Az ingatlan alsó részében
egy működő fodrászüzlet + 1 helység található. I.á.:
30 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy
444nm-es, panorámás építési telek, melyen egy
30nm-es könnyűszerkezetes 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, 2füdőszobás újonnan épülő, 63+59nm összterületű, 4db önálló családi ház, önálló, külön bejáratú telekrésszel, kulcsrakész állapotban, erkéllyel, terasszal.
Bővebb információt személyesen, telefonon egyeztetett időpontban tudunk adni (alaprajz látványterv 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 összközműves, 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 kapcsolódnak, 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 öntözőrendszerrel. 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 20919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy 2szobás,
házközponti 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 üzlet, iroda, rendelő, egyéb vállalkozásra alkalmas. A ház előtt ingyen parkolási
lehetőség. I.á.: 28,9 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 beszerelve. A tetőtéri szobából egy nagyméretű terasz van kialakítva. I.á.: 40,5
mFt 20-919-4870
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+ 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

+ A belváros szívében a Kampis Antal téren eladó
egy 46nm-es (68nm hasznos) alapterületű amerikai konyhás, nappali+ 1,5 szobás, fiatalos lakás
teremgarázzsal. Érd: 30/9840-476

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

ALBÉRLET KIADÓ

+ Eladó Mogyoródon (tölgyes) egy 40nm-es, nappali+1szobás, igényes, teljes közművel ellátott családi ház 1296nm-es telken, mely két utcára nyílik.
A telek alsó részén egy hétvégi ház található. I.á.:
21,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllő máriabesnyői részén egy 4szobás, régebbi építésű lakóház 733nm-es telken. I.á.:
16,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy Kazinczy lakótelepi 60nmes +loggia, jó állapotú, 3szobás öröklakás. I.á.: 15,9
mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn aBLAHAI RÉSZEN egy 2016ban épülő szerkezetkész családi ház. Telek 1100 nm,
közmű az udvaron. Iár: 14,3MFt. Tel: 30/467-3013
+ Eladó Gödöllőn egy 1.000 nm-es telken 140 nmes 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
+ Vácszentlászlón, 1277nm-es telken jó állapotú,
összközműves, 3 szobás családi ház eladó. A telken
garázs és melléképületek találhatók. Iár: 10,2MFt.
Tel: 20/494-5056
+ Gödöllőn Központban, Kossuth Lajos utcában
egy 34 nm-es, egyszobás, magasföldszinti, távfűtéses lakás eladó négyemeletes társasházban. Ár: 11
MFt. Tel: 70/432-6666
+ Isaszegi összkomfortos, kertes családi ház főúthoz, tömegközlekedéshez közel, elcserélhető gödöllői, lakótelepi, garázsos lakásra. Érdeklődni este
6-8-ig: 20/402-3124
+ Eladó Gödöllőn a Bercsényi utcában egy 700
nm-es telken lévő összkomfortos kis parasztház 15
millióért. Érd: 28/788-217
+ A Mátra nyugati kapujánál, Pásztó mellett, a
Koncsúr oldalában 986nm-es, bekerített, örökpanorámás telek 1millióért eladó. Jó levegő, villany
beköthető, gyönyörű kilátás a Cserhátra. Érd:
30/236-2547

+ Kiadó Gödöllő belvárosában egy 1. emeleti,
1szobás, erkélyes lakás 70.000 Ft+2havi kaucióért. 20-919-4870
+ Kiadó Gödöllőn az Egyetem közelében a Fácán
sor újabb lakóparkjában egy nappali-étkezős, 3szobás, gardróbszobás öröklakás, garázzsal, 105nm
lakóterülettel 150.000 Ft +2havi kaució+rezsiért.
20-919-4870
+ Kiadó Gödöllő belvárosában egy 3szobás 98nmes összkomfortos családi ház felújított állapotban
kertkapcsolatos terasszal, kazánházzal, pincével
150.000 Ft +2havi kaució + rezsiért. 20-919-4870
+ Kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 1. emeleti, 2szobás, erkélyes, BÚTOROZATLAN öröklakás
80.000 Ft +havi kaució+rezsiért. 20-919-4870
+ 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
+ Gödöllőn 35 nm-es 1.em. gáz-cirkós, téglaépítésű lakás kiadó. 60.000,-Ft/hó. Udvari parkolás.
Tel: 30/423-7594
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ RAKTÁR KIADÓ (106 nm) Gödöllőn a TESCO-val szemben. Targoncával, kisteherautóval járható. 4,3 m belmagasság. Saját fűtés és vizesblokk, három fázis. Üzlethelyiség is leválasztható. 127.000.-Ft
+ ÁFA plusz mért rezsi. T: +36 20/418-8878
+ Gödöllőn kastély mellett 120nm-es családi ház
alsó szintje kiépített parkolóval, 2vizesblokkal, teljes infrastruktúrával kiadó. Vállalkozásra a lkalmas,
vagy magánóvoda üzemeltetéséhez szakmai társat
keresek. 30/307-7314, 30/279-4168
+ Gödöllőn a Szőlő utcában GARÁZST VÁSÁROLNÉK. 20/595-8384
+ GARÁZS KIADÓ a Patak téri garázssoron. Tel:
30/502-4148
+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.

+ Gödöllőn a Valkói út mellett 1.000 nm-es, bekerített telek termő gyümölcsfákkal sürgősen eladó.
Érd: 30/236-2547
+ Eladó Turán 100nm-es, téglaépítésű, összkomfortos kertes családi ház melléképülettel. Vasútállomáshoz, buszhoz nagyon közel. Érdeklődni az esti
órákban: 28/419-530
+ Gödöllőn a belvárosban a Kampis téren 6 éve
épült társasházi, első emeleti, 65 nm-es, erkélyes,
lakás eladó. 30/365-2039
+ Eladó Gödöllő központjában 43 nm-es, 3.em.
1,5 szobás, konvektoros lakás saját tárolóval. Járólap, nyílászárók felújítva. Azonnal beköltözhető. Iár:
13MFt. 70/243-7712 (14.00 után).
+ Két egymás mellett lévő telek eladó (külön is)
Gödöllő Blahafürdőn. Összesen 1500nm, 5MFt.
Nem közműves, villany az utcában. Tel. este 061/252-4204
+ Gödöllőn, kis forgalmú utcában, 2009-ben épült,
nappali+ 3szobás, déli fekvésű, kényelmes beosztású ikerházfél eladó -szobává alakítható házkapcsolatos garázzsal. Iár: 28,3 MFt. Tel: 30/612-8746
+ Eladó Gödöllőn egy kertes családi ház áron alul.
Csere is érdekel. Kizárólag földszint+ tetőtéri lakás
lehet. Bővebb információt személyesen, telefonon
egyeztetett időpontban. 70/2829-248
+ Gödöllőn a Stop Shop és a Röges utca között
14db építési telekből már csak 2db eladó. Érd:
30/9467-702

ÁLLÁS
+ Gödöllői irodába gyakorlattal rendelkező KÖNYVELŐT keresek 4 órás munkaidőben. Fizetés
megegyezés szerint. Fényképes önéletrajzot, fizetési igény megjelölésével, az alábbi e-mail címre
kérem: konyvelomunkatars800@gmail.com
+ Gödöllő területére szórólap-újság terjesztőt
keresek. A munka végezhető iskola, nyugdíj mellett is. Gödöllői lakosok jelentkezését várom! Tel:
20/495-2420
+ Gödöllői DOHÁNYBOLTBA ELADÓT keresünk.
Sürgős! Érd: 30/732-5735
+ Gödöllői üzemanyagtöltő állomás shopjába keresünk kereskedelmi végzettséggel és gyakorlattal
rendelkező munkatársat azonnali kezdéssel, váltott
munkarendben. Az alap fizetésen felül a jövedelem
kiegészíthető! Érd: 28/513-115

+ Oktatás szervező és irodai adminisztrátor kollégát keresünk. Piacképes fizetés, ingyenes nyelvtanulási lehetőség, cafeteria. Elvárások: felhasználó
szintű word, excel tudás és alapfokú angol nyelvismeret. Jelentkezés: emailben motivációs levél és
önéletrajz beküldésével: ili.godollo@gmail.com
+ Gödöllői Depónkon SOFŐR-ÁRUKISZÁLLÍTÓ
pozícióba, hosszútávra, gépjárművezetői munkakörbe, ill. ugyanide RAKTÁROSI pozícióba munkatársakat keresünk. Jelentkezni lehet: 30/3758420, 30/858-0320
+ Élelmiszer nagykereskedelmi cég, hálózat bővítés céljából keres képviselő csapat bővítésére
munkatársakat. Jelentkezni lehet: 30/375-8420,
30/858-0320
+ ARZENÁL Áruház ELADÓT keres a szerelvény
osztályra. Érd: 20/414-7163
+ A GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA pályázatot hirdet ÓVODAPEDAGÓGUS állás betöltésére.
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Palota-kert 1718. Feltétel: szakirányú főiskolai diploma, büntetlen
előélet. Bérezés a KJT szerint. Benyújtandó iratok:
-szakmai fényképes önéletrajz, -iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, motivációs levél. Pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 1.
Munkába állás időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Varga
Lilla részére apkertovoda@gmail.com e-mail címre.
+ Gödöllői telephelyre nappalos TAKARÍTÓNŐT
keresek hétfőtől péntekig, 11-től 15 óráig tartó
munkaidőre. Tel: 20/9232-167
+ Gödöllői BÜFÉBE ELADÓT keresünk. Érd:
70/279-8986
+ Gödöllői műanyag üzem három műszakba felvesz GÉPKEZELŐKET, és egy műszakba SZERSZÁMKÉSZÍTŐT. 70/3655-010

KÍNÁLATUNKBÓL: *Gödöllőn, a Belvárosban, 3. emeleti, újszerű, bruttó 60 nm-es
tetőtéri lakás parkolóval eladó. Iá:16,9 mFt.
*A Királytelepen 2007-ben épült, N+6
szobás, kétgenerációs családi ház eladó.
Iá.: 39 m Ft.
*Veresegyházon most épülő 92-94 nmes, N+3 szobás sorházi lakások kis kerttel, kocsi beállóval, választható színekkel,
burkolatokkal decemberi átadással leköthetők! CSOK igényelhető. Iá:29,8 mFt.
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+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati
problémák oldása Gödöllőn. További információ a
www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés:
20/367-4274

+ Állásajánlat! Szakképzett VILLANYSZERELŐT
és villanyszerelő mellé SEGÍTŐT foglalkoztatnánk. A
részletekért hívja a 30/949-3326-os telefonszámot.

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

+ Kistarcsai Háziorvosi rendelőnkbe NŐVÉRT
keresünk! HÍD, vagy szakápolói végzettség szükséges. További információ: www.facebook.com/
lojanmed.hu .

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

+ ELADÓ, PÉNZTÁROS munkakörbe keres kollégát az ARZENÁL Áruház. Jelentkezni személyesen, vagy az arzenalgodollo@invitel.hu címen. Érd:
20/962-5007

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

+ Gödöllői vendéglőbe KONYHALÁNYT keresünk. Tel: 20/3238-106
+ Két óvodás kislányunk mellé BÉBISZITTERT
KERESÜNK Máriabesnyőn. 20/378-9455

+ KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel:
70/633-5772
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény esetén LOMTALANÍTÁST is vállalunk.
Tel: 70/621-6291
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-5089
+ PENGE DOKTOR Mobil Késélezés! Kések,
ollók (fodrász is), bárdok, darálók kései, minden
vágó eszköz élezését vállalom azonnal! Hívjanak
bizalommal, házhoz is megyek! 70/7765-007,
Facebook.com/Penge Doktor, www.pengedoktor.
webnode.hu
+ SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST (kisebb, nagyobb), tapétázást korrekt áron vállalok. Hívjon
bizalommal. Tel: 70/576-8925, 0631/318-2083

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

+ Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál
kivitelezésben, referencia háttérrel kínálunk új építésű lakóházak kivitelezését 153.000 Ft/nm áron.
20-919-4870

+ Ha érdekel az Olasz vagy a Japán konyha világa
és szívesen 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.

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ 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. Munkavégzés helye: Kistarcsa, Auchan liget.
SZOLGÁLTATÁS
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a
költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, 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

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új
csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése, kialakítása,
locsoló, mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók,
gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+ KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, metszés, permetezés, ültetés. Rotációs kapálás, gyepszellőztetés.
Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek elszállítása. 30/747-6090
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel: 0670-361-9679
+ PERMETEZÉS motoros és kézi permetező géppel. Gyümölcsfák, fenyők, tuják ki és visszavágása,
metszése. Zöld-hulladék elszállítás. Árok és ereszcsatorna tisztítás. Veszélyessé vált fák kivágása alpin technikával. 20/922-4400

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul
a körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és
szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR
ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
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+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 20/532-7275
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+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól),
emelt- és középszintű érettségire való felkészítést
vállal gödöllői középiskolai tanár. Főiskolások,
egyetemisták segítése is! 20/380-2268 (du.,
este hívható)

+ Költözés miatt bőrgarnitúra, kanapé, asztal, mosógép, stb. eladó. Tel: 70/779-8529

+ NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden korosztálynak. ORIGO, TELC, ÖSD,
GOETHE nyelvvizsgára, közép és emelt szintű
érettségire felkészítés. Egész nap. Érd: 30/6110036 Kollarics Katalin

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 0630/536-4300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu

TÁRSAT KERES
+ Egyedülálló férfi (56/174/82) hosszú távú kapcsolat reményében társat keres. Ha akarjuk boldog
évek következnek. 30/9628-490
+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.

OKTATÁS
ADÁS~VÉTEL
+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség
eladó. 1liter 2500Ft. Érd.: 0630 8518 763
+ Eladó szép állapotban lévő tömör fenyő tv-állvány.
850x770x450. Ár: 23 ezer Ft. Tel.: 20/9811-027.
+ Gödöllőn 200 literes fagyasztóláda méltányos
áron eladó. Tel.: 30/2242-653.
+ Eladó KERÉKPÁR! Női trekking kerékpár
26colos, agydinamós, 3 sebességes marokváltós
agyváltó, elöl- hátul csomagtartókosár, kresz szabályoknak megfelelően felszerelve i.á.: 60.000Ft.
Érd.: +36-30-302-4570
+ 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

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyegygyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb
áron bútorokat (romosat is), festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket,
csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést, régi
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot,
mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn termelőtől. Több mint 1.000 közül választhat.
Illetve kitűnő boroshordók szintén eladók. Tel:
30/569-8137
+ Eladó 160 literes hűtőszekrény (15.000), 3,5mes szekrénysor (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 nagyíves,
bőr ülőgarnitúra (50.000), 40db 300x900 Salgó
polc (1.500/db), 12db Salgó állvány (1.500/db).
20/935-4687
+ Költözés miatt eladó egy vadonatúj heverő
200x80cm, egy új cipős szekrény 80x80cm és
egy 3-2-1-es szobai ülőgarnitúra (fa, kárpitozott)
hozzá tartozó üvegasztallal. 20/585-0056

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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ Eladó egy alig használt „Tornádó” 3 kerekű elektromos motorkerékpár. Az akkumulátora gyenge.
Érd: 20/886-1655
EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce
krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+ FŰNYÍRÓ SZERELÉSBEN jártas embert keresek! 30/410-3095
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Akác-Hárs-,
Hárs-, Repceméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!

1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. SZEPTEMBER 27.
Megfejtés: A Gödöllői Királyi Kastély egyik hagyományos őszi rendezvénye.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Sebő Györgyné, Semmelweis u. 2.,
Koppány Edit, Palotakert 6.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Sütő Lajos, Kaffka M. u. 7., Szűcs Béláné, Szent János u 21/B.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Tari Tímea, Kossuth L. u. 32.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Szabó Pálné, Mohács u. 41., Nagy
Mariann, Szent János u. 12/B.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Berze Tiborné,
Magyar Kázmér köz 2., Nagypál Anita, Fenyves köz. 36.
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