
A múlt héten Gödöllő hollandiai és belgiumi test-
vérvárosaiban jártak településünk képviselői.

(3. oldal)

A hagyományainknak a megfelelően a Petőfi ut-
cai Török Ignác-szobornál tartották az október
6-ai városi megemlékezést. (6. oldal)

30 ország 430 vívója lépett pástra a hétvégén
megrendezett XVIII. Huniber-kupán.

(8. oldal)
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NÉPSZABADSÁG: ÉLT 60 ÉVET

1956–2016
Októberi FesztiválOk

Zeneélmény

Mint írott sajtó, lapunk is kiáll a
Népszabadság mellett.

Az ország újságolvasó, hírek iránt
érdeklődő tábora szombaton déle-
lőtt megdöbbenéssel értesült a be-
jelentésről, miszerint megszűnt a
Népszabadság, ami először 1956.
november 2-án jelent meg, azaz nem
egészen 60 évvel ezelőtt. A kiadó
mindezt közleményben jelentette be,
a megfogalmazás szerint felfüggesz-
tésről van szó, az indoklásban pe-
dig a gyors példányszámcsökkenés
és fenntarthatatlan üzleti modellel
szerepelt. A hír a lap munkatársait
is meglepte, ők ugyanis előző este
abban a tudatban csomagoltak össze
minden szerkesztőségi holmit, hogy
másnap költöznek, vasárnap este pe-
dig az új székházban kezdik meg a

munkát… A kiadó
döntéséről sokuk a
hírekből értesült.
F e l f ügge s z t é s ?
Meddig? A kiadó
közleményében az
áll: „a lap új kon-
cepciójának ki-
alakításáig, illetve
megvalósításáig”.
A Népszabadság

a magyar sajtó emblematikus lap-
ja, aminek megszüntetése és annak
módja felháborít minden demokra-
tikus elveket valló állampolgárt. A
döntés kapcsán a hét végén szám-
talan hazai és külföldi nyilatkozat
jelent meg. Ezek közül álljon itt a
Független Magyar Médiáért Egye-
sület nyilatkozata, amivel a Gödöllői
Szolgálat szerkesztősége is egyetért:

„A Független Magyar Médiáért
Egyesület mint a hazai sajtó szabad-
ságáért síkra szálló civil szervezet –
mélységes megdöbbenéssel értesült
a Népszabadság tevékenységének
felfüggesztéséről. Az egyesület elíté-
li mind magát a döntést, mind pedig
annak méltatlan végrehajtását!
Megítélésünk szerint nincs valódi

gazdasági oka a Népszabadság azon-

nali, puccsszerű bezárásának. Semmi
kétség, hogy a nagy múltú lap tisztán
politikai-hatalmi játszma áldozata
lett.
Az újság tevékenységének fel-

számolása a rendszerváltás utáni
legdurvább – s eszközeit tekintve is
leginkább kirívó – támadás a hazai
sajtószabadság ellen!”

(k.j.)

Gödöllő folyamatosan otthont ad
különböző rangos művészeti esemé-
nyeknek, október azonban így is ki-
emelkedik a többi hónap közül külön-
leges rendezvényeivel. A GödöllŐsz
Fesztivál programjaiba illeszkedő
Nemzetközi Hárfafesztivál és a Liszt
Fesztivál koncertjeinek köszönhetően
azonban a nemzetközi zenei élet fi-
gyelmét is városunkra irányítják.
A múlt hét végén immáron tizeny-

nyolcadik alkalommal pendültek meg
a hangszerek királynőjének tartott
hárfa húrok a patinás falak között.
A Nemzetközi Hárfafesztiválon ez
alkalommal is a hangszer legkiemel-
kedőbb művészei adtak koncertet.
A rendezvénysorozatot Vigh Andrea
Liszt-díjas hárfaművész Romantikus
Fantáziák című koncertje nyitotta
meg, s többek között Spohr, Sa-
int-Saëns és Grandjany kompozícióit
szólaltatta meg.

(folytatás az 5. oldalon)
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Nagy erőkkel dolgoznak a Lum-
niczer Sándor utcában, ahol megkez-
dődött csapadévíz-elvezető csator-
na fektetése a Rákos-patak szilháti 
mellékágától a Petőfi tér irányába.  A 
napokban a Petőfi téren is megkez-
dődtek a feltárások, amit a forgalom 
fenntartása mellett végeznek. 
A jövő héten azonban már lámpás 
forgalomirányítás lép életbe a terü-
leten, s emiatt torlódásra kell számí-

tani. A gépkocsival közlekedőknek 
célszerű elkerülni a Petőfi teret és 
környékét, a Török Ignác Gimná-
ziumba és a Református Líceumba 
járó diákoknak pedig tömegközleke-
déssel vagy gyalogosan megközelí-

teni az intézményeket. Dolgoznak a 
Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában is, 
ahol járda felújítás zajlik, valamint a 
Széchenyi utcában és a Testvérváro-
sok útján, ahol a kapubejárók kiala-
kítását végzik. 

***
Eltűnt a Szabadság téri HÉV megál-
lót elcsúfító bódé az állomás terüle-
téről. A korábban újságosnak, majd 
büfének helyet adó, a BKV tulajdo-

nában lévő épület évek óta üresen 
állt, hasznosítani nem tudták. A vá-
rosképet rontó épületet a BKV-vel 
való megegyezés alapján az önkor-
mányzat elbontatta.  
    kj

Miután a Polgármesteri Hi-
vatal kiköltözött a rendkívül 
rossz állapotban lévő egykori 
városháza épületéből, az év 
első felében a városvezetés 
megkérdezte a lakosságot, 
hogy a gödöllőiek véleményé-
nek ismeretében dönthesse-
nek arról, mi kerüljön a régi 
városháza helyére. A beérke-
zett javaslatok feldolgozása 
után egyértelművé vált, a vá-
laszadók 80 százaléka a főtér 
tovább bővítését támogatja, s 
mindössze 20 százalék vélte 
úgy, hogy a jelenleg használa-
ton kívüli épületet újítsák fel, 
vagy egy új, szintén a polgár-
mesteri hivatalnak helyet adó 
épület kerüljön a helyére. 

Az elképzelések szerint az épület el-
bontását követően, ami a közbeszer-
zési eljárás után már a jövő év elején 
elindulhat, új funkciókkal bővülhet 
a főtér, aminek új részei a jövőben a 
gödöllőiek és az ide érkezők pihené-
sét fogják szolgálni, és növelik a zöld 
felületet. 
Arról, hogy pontosan mi kerüljön a 
térre, alapos előkészítés és társadal-
mi egyeztetés után döntenek. 
A funkcióbővítés lehetőségei között 
szerepelnek a színvonalas, terasz-
szal rendelkező vendéglátóhelyek, 
játszótér, a kulturális eseményeknek 
és ünnepi programoknak helyet adó 
szabadtéri színpad - olyan elképze-
lések, amelyeket városunk lakóinak 
túlnyomó többsége szívesen látna a 
„város nappalijaként” számon tartott 
főtéren. 
A terület fejlesztésére az önkormány-
zat ötletpályázatot hirdetett meg a 

Magyar Építész Mester Egylet által 
létrehozott Mesteriskola hallgatói 
számára.  Ennek során a már végzett 
fiatal építészek csapatokat alkotva, 
2-2 kiemelkedő munkássággal ren-
delkező építész mester irányításával 
pályamunkákat készítenek a lakossá-
gi javaslatok felhasználásával.  
A jövőbeli hasznosítással kapcsolat-
ban az alábbi hasznosítási módokat, 
funkciókat kell beépíteniük elképze-
lésükbe a tervezőknek:  1. / szabad-
téri színpad , 2. / vendéglátótér, 3. / a 
főtér közösségi és kulturális funkci-
óinak erősítése a szabadtér-építészet 
eszközeivel, valamint egyéb olyan  
jellegű megoldások, amelyek a „vá-
ros nappalijaként” aposztrofált főtér 
kulturális, közösségi funkcióit erősí-
tik.

A tervezőknek figyelembe kell ven-
niük a főtér térfalait képező épüle-
teit és a közvetlen környezetet, va-
lamint olyan építészeti eszközöket 
kell alkalmazniuk, amelyek legalább 
akkora súllyal veszik számításba a 

magyar valóság, a helyi kontextus 
és a közízlés adottságait, mint a vi-
lág építészetének állását, és a kettő 
metszetében hoznak létre maradan-
dó kortárs építészeti értéket. Az új 
épületnek ugyanakkor elsősorban a 
hétköznapi valóságot kell szolgálnia, 
nem pedig az építészeti média szen-
zációigényét.
A Mesteriskola növendékei már vég-
zett építészek, akik a legnevesebb 
építészek vezetése mellett fejlesztik 
tovább tudásukat, és az ő irányítá-
sukkal dolgoznak. Az általuk ké-
szített fejlesztési elképzelésekből 
merítve születhet majd döntés a ké-
sőbbiekben a főtér bővítés módjáról. 
Az önkormányzatot semmiféle köte-
lezettség nem terheli a bemutatásra 
kerülő elképzelések megvalósítására 
vonatkozóan.
A terveket a lakosság is megismer-
heti, azokat a város honlapon közzé-
teszik, s többek között a november 
8-ra tervezett közmeghallgatáson is 
bemutatásra kerülnek.

bj

Újabb forgalomkorlátozásra kell számítani
inkább gyalog menjük a belvárosba

nagyobb terület, több funkció az egykori városháza bontása után

lakossági igény szerint változik meg a főtér

BIKESAFE BŰNMEGELŐZÉSI 
PROGRAM, 

AZAZ MENTSD A BRINGÁDAT!

Bikesafe elnevezéssel országos online kerékpár 
nyilvántartási rendszer indult. Az új típusú, ke-
rékpár-regisztrációs bűnmegelőzési program cél-
ja a kerékpárlopások megelőzése egy központi 
nyilvántartáson keresztül. 
A rendőrség a www.bikesafe.hu weboldalon in-
gyen regisztrálja a kerékpárokat, ahol megfelelő 

adatbiztonság mellett a járművek egyedi jellem-
zőit is tárolják. A regisztrált kerékpárokhoz egy 
matrica jár, amely lógó azt jelzi, hogy az adatbázis 
rendszerben szerepel a kétkerekű. Ha interneten 
regisztrálsz, úgy regisztrációs díjat kell fizetned, 
a regisztráló személyének banki azonosítása miatt. 
Regisztráld kerékpárodat ingyen a Gödöllői Ren-
dőrkapitányságon minden pénteken 12.30-13.30 
között! 
Kapcsolattartó: Bíró Andrea r. szds. 
Tel.: 06-28-524-600/7241-es mellék

A csapadékosabb időszakokban a nagy mennyiségű eső és a 
belvíz rendszeresen munkát adnak a katasztrófavédelem szak-
embereinek. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltsége többek között az 
ilyen esetekre készítette fel a járási önkéntes mentőcsoporto-
kat október 1-jén. 

A résztvevők ennek során honvédelmi- és katasztrófavédelmi 
alapismeretekből, valamint ár- és belvízvédekezéssel kapcso-
latos tudnivalókból kaptak elméleti képzést, majd szituációs 
gyakorlaton vettek részt. 
A gyakorlat során a Gödöllő-Isaszeg közötti tórendszer 7. és 8. 
tava közötti feltételezett problémát kellett elhárítaniuk a részt-
vevőknek. A Rákos mentőcsoportnak a hivatásos állomány 
segítségével műszaki mentési feladatokat kellett végeznie, a 
Galga mentőcsoport pedig a gát szivárgását szüntette meg fó-
liázással és homokzsákok lerakásával.                              jb

katasztrófavédelmi gyakorlat

Ősszel a VÜSZI munkatársai folyamatosan végzik a lehullott lomb ösz-
szegyűjtését és a csapadékvíz elvezető árkok karbantartását ott, ahol az 
az ő feladatuk. Ezt azonban nem csak nekik, hanem az ingatlantulajdo-
nosoknak is el kell végezni. Erről a közterületek és az egyes, nem köz-
területnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról 
szóló önkormányzati rendelet ad pontos tájékoztatást az érintetteknek. Az 
ebben foglaltak szerint a járda gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és 
gyommentesítéséről, a hó eltakarításról, síkosságmentesítésről annak az 
ingatlan tulajdonosnak kell gondoskodni, akinek az ingatlana előtt találha-
tó. Bár még nem havazik, de a lehullott levelek – főleg esős időben – épp 
olyan csúszásveszélyesek, mint az utat borító hó, vagy jégréteg. Ezeket el 
kell takarítani!
Fontos azonban, hogy ez nem az árokba söprést jelenti, hiszen az árkok 
tisztasága rendkívül fontos a csapadékvíz elvezetés szempontjából. Mind-
emellett szintén a fenti rendelet szól a kerítés és az úttest közötti nyílt 
ároknak a tisztántartásáról, gyommentesítéséről, ami ugyancsak az ingat-
lantulajdonosok feladata! A hullott avart zöldhulladékként, lombgyűjtő 
zsákban elszállítják a Zöld Híd munkatársai. A balesetmentes közlekedés 
érdekében a közterület-felügyelet munkatársai folyamatosan ellenőrzik, 
hogy az ingatlantulajdonosok eleget tesznek-e a rendeletben meghatáro-
zott kötelezettségeiknek. Ahol hiányosságot tapasztalnak, ott első körben 
figyelmeztetést, felszólítást kaphatnak a tulajdonosok, amennyiben azon-
ban a mulasztás később is fennáll, helyszíni bírságot szabhatnak ki, vagy 
eljárást indíthatnak. A helyszíni bírság 50.000 forintig terjedhet, eljárás 
esetén pedig akár 150.000 forintot is fizethet az ingatlan tulajdonosa. A cél 
azonban nem a büntetés, hanem az, hogy minden ingatlan előtt rendezett 
közterület legyen. 

fontos a járdák és árkok tisztántartása

Megkezdődött a lombhullás



A múlt hét második fe-
lében Gödöllő két test-
vérvárosába is eljutottak
településünk képviselői.
Ahollandiai Wageningen-
be 42 fős delegáció láto-
gatott, civil szervezetek
képviselői és a Damja-
nich János Általános Isko-
la rendszeres csereprog-
ramjában részt vevők. A
programban, amit a Gödöllő-Wa-
geningen Testvérvárosi Egyesület

szervezett, felléptek a Gödöllő Tánc-
együttes tagjai. A látogatók magyar
piacon kóstolhattak hazai ízeket.
A belgiumi Turnhout a testvérvá-

rosi kapcsolatfelvétel 20., a szerző-
déskötés 15., valamint az 1956-os
forradalom 60. alkalmából rendezett
magyar hétvégét. Ennek részeként
a Theobaldus kápolnában kiállítást
nyitott megKatona SzabóErzsébet,
Anti Szabó János és Incze Mózes
alkotásaiból Eric Vos polgármester.

(A városban már pár hónap-
ja látható a GIM-ház zász-

lókiállítása.)
Az októberi
fo r r ada lom
em l é k é n e k
konferenciá t
szenteltek.
A rendezvé-

nyeken fellé-
pett a Gödöllő
Táncegyüttes
több tagja, a
vendéglátók
számára ma-
gyar ételeket
főztek a város-
háza tisztségvi-
selői. Dr. Gé-
mesi György
Polgármesteri
E z ü s t é r m e t
adományozott

Marcel Hendrickx korábbi vá-
rosvezetőnek, aki 2001-ben
belga részről írta alá a testvér-
városi szerződést. Eric Vos a

belga település legmagasabb elisme-
résével, a Turnhout-i Aranyéremmel
ismerte el Gémesi György és dr. Fá-
bián Zsolt korábbi alpolgármester
munkásságát. Köszöntötték amagyar
hétvégén a három emberöltő óta Bel-
giumban élő, 104 éves Anneke Van

Rompay-Bébert is, aki lapunk
egyik legtávolabbi olvasója.
A magyar hétvégét a Gö-

döllői-Turnhout Testvérvárosi
Egyesület szervezte.

(l.t.)

Gödöllői SzolGálat 3Közélet2016. október 11.

Gödöllőé volt a főszerep WaGeninGenben és turnhoutban

Magyar színek, ízek

Tisztelettel meghívjuk
az 1956-os októberi forradalom és szabadságharc

60. évfordulójának tiszteletére rendezett
ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra

IDŐPONT:

2016. október 23. (vasárnap) 15 óra
HELYSZÍN:

Gödöllő város főtere
AZ ÜNNEPSÉGET KÖVETŐEN

kerül sor az 1956-os forradalom és szabadságharc gödöllői
hősi halottai, Balázsovich András és Kiss Antal sírjának megko-

szorúzása a gödöllői Dózsa György úti temetőben.

ÜNNEPI PROGRAM:
KOSZORÚZÁS

Bezsilla villa, az egykori Nemzetőrség udvarának bejárata
(2100 Gödöllő, Szabadság út 9.)

TÉRZENE
Főtér, közreműködik a Gödöllői Városi Fúvószenekar

vezényel: Ella Attila
Ünnepi beszédet mond: Dr. Gémesi György polgármester

ÜNNEPI MŰSOR
Közreműködnek a Garabonciás Színtársulat művészei

művészeti vezető: Mészáros Beáta

FELHÍVÁS!
Az 1956-os Forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság
kikiáltásának évfordulója alkalmából koszorúzást tartunk 2016. október 23-
án 15.00 órakor a Szent István Egyetem volt Tanárképző Intézet bejáratánál.
(2100 Gödöllő, Szabadság út 9.) Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és
családtagjait.
Kérjük koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb 2016.
október 20-ig (csütörtök) 15 óráig a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit
Közhasznú Kft. titkárságán a +36-70/338-1838-as telefonszámon Tábikné
Surman Szilviánál, hétköznap 9-15 óra között.
Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat a megemlékezés napján 14 és 15 óra
között a helyszínre eljuttatni.
Megértésüket köszönjük!

ASzent István Egyetem (SZIE) nemzetközi tanévnyitó
ünnepélyét szeptember 29-én tartotta az intézmény au-
lájában.Az ünnepséget dr. Tőzsér János rektor nyitot-
ta meg köszöntőjével. Ezt követően dr. Szabó István,
a nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes
tartott előadást az egyetem angol nyelvű képzéseinek
fontosságáról és bemutatta a legjelentősebb ösztön-
díj-programokat: a Stipendium Hungaricum magyar
állami ösztöndíjat, az ENSZ Élelmezési és Mezőgaz-
dasági Szervezete (FAO) és a magyar kormány közös
finanszírozású ösztöndíját, az Erasmus+ és Erasmus
Mundus programokat, valamint a CEEPUS csereprog-
ramot.
A SZIE-re a legtöbb nemzetközi hallgatót küldő or-

szágok közé tartozik Algéria, Ecuador és Ghána, így
ezen országok magyarországi képviselői is meghívást
kaptak az ünnepségre.ŐexcellenciájaAbdelkaderDe-
hendi, Algéria nagykövete, őexcellenciája dr. Maria
del Carmen Gonzalez Cabal, Ecuador nagykövete és
Entz Boldizsár Péter, Ghána tiszteletbeli főkonzulja
előadásaikban köszöntötték az ünnepély résztvevőit,
majd a felsőoktatás és a nemzetközi kapcsolatok je-
lentőségét emelték ki. Végül az országaikból érkezett
hallgatóikat bátorították arra, hogy lehetőségeiket ak-
tívan használják ki, illetve hogy az elsajátított tudást
hatékonyan hasznosítsák.

Vladimir Rakhmanin, a FAO főigazgató-helyette-
se szintén az oktatás jelentőségét hangsúlyozta.AFAO
és a magyar kormány 2008-ban indította el azt az ösz-
töndíjprogramot, amely alacsony jövedelmű országok-
ból származó hallgatók számára biztosít részvételi le-
hetőséget a magyarországi felsőfokú agrárképzésben,
elsősorban mesterképzésekben. A kedvezményezett
országok azok az élelmiszerhiánnyal küszködő orszá-
gok, amelyek fontos szerepet játszanak a magyar kül-
politikában, és amelyekben a mezőgazdaság és az élel-
mezésbiztonság fejlesztése kiemelt jelentőséggel bír.
Dobos Gábor, a Study in Hungary csoportvezetője

a Tempus Közalapítvány (TKA) képviseletében érke-
zett. A TKA az Emberi Erőforrások
Minisztériuma felügyelete alatt mű-
ködő, közhasznú szervezet, amely az
általa kezelt programokon keresztül
a legnagyobb mértékű mobilitást bo-
nyolítja le Magyarországon. Jamsid
Karimov, üzbég diák a nemzetközi
hallgatók képviselőjeként szólalt fel.
Kiemelte annak jelentőségét, hogy a
SZIE nemzetközi közösségében min-
denkinek lehetősége van különböző
kultúrákat megismerni és akár élet-
hosszig tartó kapcsolatokat kialakíta-

ni, barátokat szerezni. Reméli, hogy hozzá hasonlóan
minden diák élete egyik legszebb periódusaként em-
lékszik majd vissza a SZIE-n töltött időre.
Az esemény zárásaként a vendégek fogadáson ve-

hettek részt, ahol mindenki számára lehetőség nyílt,
hogy az előadókkal kötetlenül beszélgessen. A progra-
mot gödöllői gyermekek énekcsokra és Joób Emese,
Benedek Krisztina és Pertis Szabolcs népi hangsze-
rekkel kísért előadása színesítette.
A SZIE nemzetköziesítési stratégiájában a külföldi

hallgatók integrációjának elősegítése kiemelt helyet
foglal el, ehhez nyújt segítséget az a kulturális sorozat,
ami a tanévnyitó is részét képezte. (h.zs.)

nemzetközi tanévnyitó ünnepély a szie-n
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Tisztelt Ügyvéd Úr!
A társasházunkban a közös képviselő vég-
re lemondott és távozik. A problémánk az, 
hogy kitartóan ragaszkodik hozzá, hogy 
még három hónapig ügyvivőként végezze 
tevékenységet változatlan díjazásért. A tár-
sasház szeretne minél hamarabb megsza-
badulni tőle, már találtunk is egy új közös 
képviselőt, aki vállalja a feladat ellátását. Mit 
tehetünk, hogy mihamarabb elmenjen?

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza: 
A társasházi törvény szerint a közgyűlés a 
közös képviselőt bármikor felmentheti, és 
természetesen a közös képviselő is bármi-
kor lemondhat tisztségéről. A felmentett, il-

letve lemondott közös képviselő a közgyűlés 
döntése szerint legfeljebb a felmentésétől 
számított kilencven napig köteles változat-
lan díjazás ellenében a közgyűlés által meg-
határozott feladatokat ügyvivőként ellátni és 
a társasház ügyeit intézni. A jogszabály nem 
azt teszi kötelezővé, hogy a társasház kilenc-
ven napon keresztül fenntartsa a régi közös 
képviselő megbízását és fizesse a díjazását, 
hanem azt, hogy amennyiben a társasház 
igényt tart az átmeneti időszakban az ügy-
vivő közös képviselő munkájára, akkor azt 
az ügyvivőnek kötelessége legyen ellátni. A 
jogszabályi rendelkezés azért szabályozza 
ezt a kérdést ilyen módon, hogy a társasház 
zavartalan működése biztosított legyen eb-

ben az  időszakban is. A közgyűlés általában 
akkor nem tart már igényt a közös képviselő 
ügyvivői tevékenységére, amennyiben az új 
képviselőt már megválasztotta. A 90 napos 
átmeneti időszak a társasházak érdekeit 
védi, ezért a közgyűlés tetszése szerint dönt-
het arról, hogy a régi képviselőnek meddig és 
milyen feladatokra vonatkozóan terjedjen ki 
az ügyvivő megbízása. Az új közös képviselő 
akár a megválasztásának napjától átveheti 
a régi képviselőtől a feladatait. Ezt követően 
a volt képviselő harminc napon belül köteles 
a társasház iratait átadni az új képviselőnek 
és ezzel az aktussal – amennyiben nincs 
közöttük elszámolási vagy más típusú vita, 
illetve eljárás - a társasház és a régi képvise-
let kapcsolata véglegesen lezárul.

dr. Váczi Árpád ügyvéd
2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.

vaczi.arpad@gmail.com

Az ügyvivő közös képviselő

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

A gödöllői Szentháromság-temp-
lomban, 2016. október 18-án, 
kedden 19 órakor Mága Zoltán, 
Prima Primissima-díjas hegedű- 
művész, Kossuth-díjas vendég-
művészekkel egy emlékkoncert 
keretében kíván megemlékezni, a 
tragikusan fiatalon elhunyt Berze 
Zsófiáról.

A rendezvény célja a közös em-
lékezés Zsófira, Zsófiért, gyűlölet 
nélkül. Az előadásra a belépés 
díjtalan, a szervezők adományt 
gyűjtenek, a jótékonysági koncert 
teljes bevételét a gyászoló család-
nak ajánlják fel.
Az eseményen beszédet mond 
Gémesi György, Gödöllő Város 
polgármestere.

Nyár közepén, a huszonnégy éves, 
erőtől sugárzó, fiatal lány éppen 

édesapja háza előtt állt az kocsi-
jával és amíg a kaput kinyitotta, az 
ittas elkövető megpróbálta elvinni 
az autót. Zsófi kétségbeesetten 
igyekezett megakadályozni a tet-
ten ért tolvajt, aki nagy sebesség-
gel akart elhajtani, s eközben az 
árokba borult. A gödöllői lányt a 
saját autója temette maga alá. Az 
elkövető segítségnyújtás nélkül 
menekült el a helyszínről. 
A tettest a Pest megyei rendőrök 
másnap elfogták, s azóta, nyere-
ségvágyból elkövetett emberölés 
miatt előzetes letartóztatásban 
van, a család pedig némán gyá-
szol. 
A nyomozás folyik, a hatóság te-
szi a dolgát. Az elkövető zenész-
nek mondja magát és ebben nincs 
ok kételkedni.  Közben, ahogy 
Cseh Tamás énekelte: “a csend 
csörömpöl...”

Másfajta zenével kíván emlékez-
ni Mága Zoltán, művésztársaival 
Zsófira aki a Turay Ida Színház 
mindenki által szeretett munka-
társa volt. A csendet most meg 
kell törni, de nem az Illyés Gyula 
Bartók című versében írt hangza-
varral!
Gödöllő városa a kezdetektől fog-
va, képletesen és valóságosan is 
fogta a család kezét és felaján-
lotta a gyönyörű, hatszáz fő be-
fogadására alkalmas helyszínt, 
a Szentháromság-templomot, 
amelyet a katolikus egyház kész-
séggel és első szóra bocsátott 
rendelkezésre.

Jöjjenek el, idézzük fel egy külön-
leges zenei utazáson annak a hu-
szonnégy évet élt lánynak derűs 
alakját, kinek hiánya „átjár, mint 
huzat a házon.”… József Attilát 
idézve…

Rendhagyó földrajz óra keretében ismerkedhettek Szlovéniával a 
Török Ignác Gimnázium 8. osztályos tanulói. Az intézmény részt 
vesz a Szlovén Köztársaság Nagykövetsége által kiírt pályázaton, 
amelynek célja az ország megismertetése a fiatalabb korosztály 
tagjaival. Ennek során az országról szóló tablókat, élménybeszá-
molókat várnak a diákoktól.
A különleges óra során  Ksenija Skrilec szlovén nagykövet asz-
szony tartott ismertetőt, a nagykövetség munkatársai ugyanis ellá-
togatnak a programba bekapcsolódó gimnáziumokba, ahol színes, 
tartalmas összeállítás keretében mutatják be hazájukat. A nyolca-
dikos tanulók nem csak Szlovénia földrajzáról, hanem kultúrájá-
ról, turisztikájáról és gasztronómiájáról is átfogó képet kaptak.   tig

SZAVAZZUNK GÖDÖLLŐRE!
Idén Gödöllő is bekerült a „Megszépül a városom” programba. A har-
madik éve zajló „vetélkedő” hozzásegíti a településeket egy-egy közterület 
megszépítéséhez. A kezdeményezés mögött álló „Építkezem - Felújítok” 
elnevezésű csapat korábban az építkezőket és felújítókat segítette ötletes 
tanácsaival, különleges lehetőségeivel. Néhány éve azonban úgy gondol-
ták, itt az ideje egy nagyobb léptékű összefogásnak, ekkor indították el a 
programot, a települések számára. Mivel nem a szervezők szeretnék a 
nyertest kiválasztani, arra bíztatják a lakosságot, hogy szavazhatnak 
a résztvevőkre. A szavazás augusztus 16-án indult és 2017. január 10. 
éjfélig tart.
Hogy a nyertes település melyik közterülete szépüljön meg, azt az érintett 
önkormányzattal közösen döntik el. A szavazatok többek között virágosí-
tást, új közterületi bútorokat, szobrot, sporteszközök telepítését eredmé-
nyezhetik a nyertesnek. 
A pályázatról bővebben a www.megszepulavarosom.hu oldalon lehet 
tájékozódni. Itt azt is megtudhatják az érdeklődők, hogy a korábbi nyer-
tesek, Veszprém, Esztergom és Budapest XVII. kerülete, hogyan élt a le-
hetőséggel. Szavazni az oldal „Szavazok a városomra” linkjén lehet!

Bár a Művészetek Házában még javában zajlik a színházterem felújtása, a földszinten lévő  ifjúsági klub funk-
cióit bővítve várja a látogatókat. A MUZA a  MegoldásOK Szociális Szövetkezet közreműködésével nyitotta 
ki az F4-5 termekben található helyszínen  a közösségi teret, ahol napközben 8.30-16.30 között kényelmesen 
tölthetik el az időt az intézménybe  kisgyermekkel érkezők. 

A megújult közösségi tér lehetőséget biztosít a kismamák számára a szoptatásra, etetése, pelenkázásra , valamint 
kényelmesebbé teszi a tanfolyamokra való várakozást a gyerekek és családok számára. A gyerekek ingyenesen játsz-
hatnak a játszószőnyegen és a folyamatosan bővülő játékokkal, a  Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 
hetente frissíti a helyszínen elérhető könyvek és folyóiratok sorát, illetve délutánra a kisiskolás korosztály számára 
folyamatosan kínálnak ingyenes és térítéses klub programokat, internet hozzáférést, akinek pedig arra van szüksége, 
ideális körülményeket  a leckeíráshoz. A Családsziget mindenkit szeretettel vár! 

KEDVES TAGOK, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK! 
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesület Gödöllői területi csoportjának 

októberi fogadóórája elmarad, a legközelebbit a hónap első szerdáján, 
2016. november 2-án, szerdán 16-17 óra között tartjuk!

Helyszín: Civil Ház, 2100  Gödöllő, Szabadság út 23.  
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com  Telefon: 06-30-2952456

KONCERT ZSÓFI EMLÉKÉRE

Családsziget Családi- és Ifjúsági Klub, Közösségi tér 

Szlovéniával ismerkedtek a Török Ignác Gimnáziumban
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Ne tessék felháborodni, nem 
a tiszteletlenség szól az írás 
szerzőjéből, pusztán Hendrik 
Groen kifejezését használja. 
Hogy kicsoda Hendrik Goren? 
Nos, az illető úr 83, éves és az 
Alkonypír öregotthon lakója. 
Számtalan nyavalyája mellett 
a legfontosabbnak azt tartja, 
hogy az elmúlás és az idő, ami 
addig hátra van, a legszóra-
koztatóbban teljen. 

Ezzel az igénnyel nincs egyedül, la-
kótársai között sikert aratnak ötletei, 
amivel igyekszik kitörni kekszmaj-
szolás, pletykálkodás és a TV on-
totta hírek kommentálásával töltött 
mindennapokból és megalakítják 
a lázadók klubját. Az ÖDNH, azaz 
Öreg De Nem Halott nevet viselő 
klub tagjai olyan szövetséggé ková-
csolódnak, ami nem csak a tagok éle-
tét szépíti meg, hanem meglehetősen 
sok borsot is tör az otthon minidiktá-
torának orra alá.

A Hendrik Groen írói álnév mögé 
rejtőző sikerszerző olyan témához 
nyúlt, amit kevesen vállalnának be, 
így pedig – ahogy ő tette – talán 
senki. Egy elöregedő társadalomban 
kényes kérdés az idősek helyzete. 
Megváltoztak a családi viszonyok, 

eltűntek a többgenerációs otthonok, 
a nagymama, nagypapa sok esetben 
a probléma szó szinonimája. Durva?  
Márpedig Hendrik- vagy egyszerűen 
Hen – társai ilyen idősek, akiket jó 
esetben vasárnaponként meglátogat-
nak a családtagok, s ezzel le is tud-
ják kötelezettségüket. Mi vár rájuk, a 
hírek kitárgyalása, marakodás, hogy 
ki, ki mellé üljön a délutáni kávézás-
nál, betegségek, gyógyszerek és ta-
lálgatás: kit temetnek legközelebb… 
No, meg a szép, lassú leépülés. 
Ezt szeretné elkerülni, ez ellen kezd 
küzdeni Hen, aki úgy dönt, 83 és ¼ 
évesen, január 1-jétől naplót vezet. 
Még nem sejti, hogy ezzel egyfajta 
ellenállásba kezd, a napló tiltakozás 
lesz a nyugdíjas otthonba való elte-
metkezés és halálra ítélés ellen. 

Barátaival kicsit olyanok lesznek, 
mint csibész gyerekek, akik felad-
ják a leckét környezetüknek, amikor 
különböző csintalanságokat eszelnek 
ki. De tényleg: Miért bűncselekmény 
számba menő dolog, ha egy rakás 
nyugdíjas nem hajlandó a halálra 
várva, kekszet majszolva ücsörögni a 
fenekén? Márpedig az ÖDNH tagjai 
nem hajlandók. Kirándulásokat szer-
veznek, meg „Gugli” tanfolyamot, 
hogy jobban tudják használni az in-
ternetet, utána néznek a jogaiknak, és 
persze a finom romantika sem kerüli 
el őket! Kedves örökségre pályázó 
rokonok! Lehet fogni a fejüket!

A napló alapos bepillantást enged a 
nyugdíjasok problémáiba, s egya-
ránt görbe tükrön keresztül mutatja 
be őket, valamint a társadalom róluk 
alkotott képét és reakcióit. Ám mind-
ezt olyan humorral átszőve, olyan 
szerethetően, hogy ember legyen a 
talpán, aki képes nevetés nélkül vé-
gigolvasni az egy teljes esztendőt 
átölelő írást. 
Nem véletlen, hogy a harminc nyelv-
re lefordított könyv, világszerte a 
sikerlisták élére került, Hollandiá-
ban pedig valóságos Hendrik Groen 
kultusz alakult ki. A könyv kiváló 
ajándék lehet – nem árt időben felké-
szülni a karácsonyra – azok számára, 
akik képesek kellő humorral és öni-
róniával szemlélni az öregedést. 
(A 83 és ¼ éves Hendrik Groen titkos 
naplója – Lesz ez még így se)         jk 

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Vigyázat, Nyuggerek!

(Folytatás az 1. oldalról)

Október 8-án este Alekszander 
Boldacsevet hallhatta a közönség. 
Orosz-est című hangversenyén töb-
bek között Csajkovszkij, Rimsz-
kij-Korszakov, Muszorgszkij,  
Rahmanyinov és Prokofjev alko-
tásait hallhatták. A vasárnap esti 
záróesten Catrin Finch lépett a 
közönség elé. Műsorán Bach ze-
néjétől egészen Piazzola tangójáig 
szólaltak meg remekművek. 

Az esti koncerteket délelőtti prog-
ramok is kísérték. A fesztivál egyik 
fontos célja, hogy bemutassanak 
egy-egy fiatal, tehetséges magyar 
hárfást. Szombaton  Farkas Mira 
Junior Prima-díjas, Fischer An-
nie-ösztöndíjas hárfaművész mu-
tatkozott be, Debussy, Saint-Saëns 
és Borne műveivel, a fesztivál zá-
rónapján délelőtt pedig – már ha-
gyományosan – Vigh Andrea, A 
hárfa sokszínűsége címmel adott 
hárfabemutató koncertet gyer-
mekek részére, Ezen amelyen a 
hangszer ötezer éves múltjáról 
hallhattak az érdeklődők, majd  kü-
lönböző korok darabjai szólaltak 
meg a húrokon, majd Gulyás Csil-
la hárfaművésszel közös, fiatalok 
számára tarandó kurzus zárta a dé-
lelőtti rendezvények sorát. 
Idén is nagy sikert aratott a fesz-
tiválhoz kapcsolódó hárfa kiállí-
tás, aminek keretében az érdeklő-
dők Anne-Marie és Gérard David 
(Svájc), valamint a Salvi, a Lyon&-
Healy és a Camac hárfagyárak cso-
dálatos hangszereivel ismerkedhet-

tek meg, melyeket a koncertek előtt 
és után meg is szólaltathattak. 
A programok során nem csak a 
klasszikus zene kapott teret, a kö-

zönség megismerhet-
te a kelta, ír és tiroli 
hárfázást, valamint 
ízelítőt kaphatott 
könnyűzene stílusaiból is. A hónap 
másik kiemelkedő zenei eseménye 
a tizenötödik alkalommal megren-
dezésre kerülő Liszt Fesztivál, ami 
minden esztendőben a zeneóriás 
születésnapához, október 22-hez 
kötődve várja a zeneszerető közön-
séget. 
A rendezvénysorozatot október 
21-én egyházzene-pedagógiai 
konferen-
cia nyitja 
meg, ami-
nek kö-
zéppontjá-
ban idén a 
liturgikus 
j á t é k o k 
állnak. Az 
esti nyitó-
koncerten 

is ezek szólalnak majd meg a lo-
varda színpadán.  
A fesztivál második napi koncert-
jének különlegességét adja, hogy 
kapcsolódik a Lengyel-Magyar 
Szolidaritás Éve eseményeinek so-
rába. 

Ezen Liliana Zalesinska (szoprán) 
és Maciej Grzybowski, valamint 
a Virtuózok fiatal versenygyőztes 
tehetségei: Szűcs Apor és Váradi 
Gyula lépnek közönség elé. 
A Liszt Fesztivált október 23-án 
Balázs János és Szilasi Alex kon-
certje zárja.    bj

különleges zenei élmények A kAstélyBAn

Október a fesztiválok hónapja

Balázs János és Szilasi Alex

Vigh AndreaSzabadi Vilmos

Novemberben indul a gödöllői szín-
házi évad. A megújult és megszépült 
színházteremben a nézők a korábbi-
nál kényelmesebb körülmények kö-
zött tekinthetik meg az előadásokat. 
A sort november 8-án a L’ART 
POUR L’ART társulat A pofon egy-
szerű, avagy egy szerencsés néző vi-
szontagságai című produkciója nyit-
ja meg, nevetésben gazdag perceket 
ígérve az érdeklődőknek. 
November 11-én szintén egy víg-
játék várja a közönséget. Férfiagy, 
avagy nincs itt valami ellentmon-
dás? Ezt a címet viseli a Csányi 
Sándor főszereplésével bemutatás-
ra kerülő darab, amelynek során a 
főhős a nagy kérdésre keresi a vá-
laszt: Mit akar a nő? Hernádi Judit 
meghatározó alakja a magyar szín-
házi életnek. Hogy ki ő valójában? 

„Díva, bohóc, ember és színésznő. 
Ez mind ami vagyok. Ès már egy jó 
ideje ez vagyok. Ilyenkor illik szá-
mot adni mi volt, mi lesz” – vallja. 
November 24-én róla szól a Herná-
di Pont című önálló estje, amelyen 
Heilig Gábor és zenekara kíséri a 
Jászai Mari-díjas Érdemes művészt. 
De nem csak a Művészetek Háza kí-
nál kiemelkedő művészeti élménye-
ket a közönségnek, hanem a Királyi 
Váró is, ahol november 10-én ismét 
irodalmi estre kerül sor. Ez alkalom-
mal Lukács Sándor, Barangolás a 
költészet világában című önálló est-
je várja a versek kedvelőit. A Kos-
suth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes 
és Kiváló művész saját verseiből, 
valamint a XX. századi magyar írók 
műveiből válogat. 

jk

gödöllői színházi BemutAtók 
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Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gö-
döllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:

Mi is lehetne aktuálisabb őszi téma, mint az iskola?
A fél évszázaddal ezelőtti Gödöllőn 2586 gyereket 112
nevelő tanított az 1966/67-es tanévben – derül ki a
Pest Megyei Hírlap egyik októberi írásából, ami a
városi tanács üléséről számolt be.
Mint a cikkből kiderült, a legkiválóbb eredményt az
előző tanévben az Imre utcai Általános Iskola tanulói
érték el, ahol az elmúlt tanévben 3,9 volt a tanul-
mányi átlag. „Ezt követte a Munkácsy utcai, majd a
máriabesnyő iskola 3,8 és 3,7 tizedes eredménnyel. A
gyerekek 62,5 százaléka jeles rendű volt, mindössze
3,7 százaléka bukott valamilyen tantárgyból.”
Mint kiderült az előző tanév nyolcadikosainak 63 szá-
zaléka ipari tanulónak állt, „és csak 17 százalékuk
lett középiskolás, ami az elmúlt évekhez viszonyítva,
sokkal kívánatosabb arány” – fogalmazott az újság.
Az oktatás problémái közül kettőt emelt ki az írás:
első helyen a kevés tantermet, másodikon pedig a pe-
dagógusok lakáshiányát. A 73 tanulócsoportra 46 tan-
terem jutott, emiatt váltakozva, délelőtti és dél-
utáni tanrendben folyt az oktatás.
A tanácsülés határozatot fogadott el, hogy a követke-
ző évben (1967) elsősorban a máriabesnyői iskolában
emelik a tantermek számát.
A pedagógusok munkáját ekkor is nagy figyelem kísérte,
és ekkor sem feledkeztek meg a már nyugdíjas éveiket
töltő tanárokról, tanítókról sem. A város és a járás
gyémánt- és aranydiplomás pedagógusait októberben a
könyvtárban köszöntötte Gyetvai József, a városi ta-
nács vb-elnöke. A rendezvényen gyémántdiplomát kaptak
Deák Károly és Váradi Gyula nyugalmazott igazgatók,
aranydiplomát pedig Antal Lajos, özv. Búza Zsigmond-
né, Konkoly Pál, Réthy Lajos, Speciár Sándor és Unger
Jánosné vehetett át. Az ünnepi műsorról a Török Ignác
Gimnázium irodalmi színpada gondoskodott.
Ebben az időben nem csak az iskoláknak, hanem a
városnak is volt irodalmi színpada, aminek tagjai

színvonalas, értékes kulturális estekkel várták az
érdeklődőket. Ebben az évben kritikus ponthoz érke-
zett a Gödöllőn működő Juhász Gyula Irodalmi Színpad.
Az akkor már hét éve működő kezdeményezés csaknem
megszűnt a programok iránti szerénynek tartott ér-
deklődés miatt. A szervezők azonban nem adták fel,
mint a lapból kiderült novemberben a Bánk bán költője
születésének 125. évfordulója alkalmából Katona Jó-
zsef-estet rendeztek, decemberre Kosztolányi-esttel
készültek.

Ez a hónap egy különleges filmbemutatót is hozott:
az Aranysárkányt. A Kosztolányi Dezső regényéből ké-
szült film több jelenetét Gödöllőn forgatták – amiről
sorozatunk egy korábbi részében mi is beszámoltunk.
A filmben az Alsópark, mint a regénybeli erdő eleve-
nedett meg, a Táncsics Mihály úton, a Lumniczer-ház-
nál pedig a Novák tanár házánál játszódó jeleneteket
rögzítették.
Novák Antalt Mensáros László, a lányát, Hildát pe-
dig Béres Ilona alakította. A filmet Ranódy László és
Gyöngyössy Imre rendezte.

Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

50 éve történt TISZTELGÉS A VÉRTANÚK ELŐTT

Tovább gyarapodott a Gödöllői Ki-
rályi Kastély kiadványainak sora.

A Barokk Színházban mutatták be
Máté Zsolt építészmérnök, műem-
lékvédelmi szakmérnök, az épüle-
tegyüttes felújításának vezető terve-
zője „A gödöllői kastély építése és
helyreállítása“ című könyvét, amely
a több mint három évtizedes munká-
ba és annak műhelytitkaiba, valamint
a kastély építésének történetébe en-
ged bepillantást.
A szerzővel Klaniczay Péter épí-

tészmérnök, műemlékvédelmi szak-
mérnök beszélgetett, a könyvet és

Máté Zsolt munkáját Gönczi Tibor,
a kastély ügyvezető igazgatója mél-
tatta.
Milyen volt ez a munka? Nos, aki

kézbe veszi a kastély történetére vo-
natkozó, az 1700-as évekből szárma-
zó tervrajzoktól a 2010-ben elkészült
lovardáig számtalan archív fotóval
illusztrált kiadványt, még akkor is
meglepődik, ha figyelemmel kísérte
a több, mint három évtizedes mun-
kát, aminek során a kastély egy része
már visszanyerte egykori pompáját.
A történet 1982-ben kezdődött, és
ma is tart. Gondolnák, hogy az egész
lényegében egy ablakcserével és a
szociális otthon modernizálásával
kezdődött?
Talán a kérdésfelvetésből is kide-

rül, ez nem csupán egy építésszak-
mai könyv.Az érdeklődők olyan ösz-
szefoglalót kapnak, ami a tényszerű
beszámoló mellett a kulisszatitkokba
is bepillantást enged, egyfajta kortör-
ténet, ugyanakkor pedig az olyan, ma
is aktuális építészeti kérdésekre is
választ kínál, mint, hogy hol van az a
határ, amit már nem szabad túllépni
egy épület helyreállítása során, vagy
szabad-e újrateremteni azt, ami már
elpusztult. (bdz)

A GrAssAlkovich-kAstély
meGújulásánAk titkAi

A gödöllői születésű Török Ignác
szobránál emlékeztek az 1849. októ-
ber 6-án, Aradon kivégzett tizenhárom
tábornokra városunk lakói.
A tiszteletadás műsorát

a Török Ignác Gimnázium
diákjai adták, ennek során
a vértanúk, búcsúleveleiből
hangzottak el részletek.
A hideg, esős időben

tartott megemlékezést ko-
szorúzás zárta. Diákok, az
önkormányzat és a városi
intézmények mellett a pár-
tok és a civil szervezetek képviselői
helyezték el a tisztelet virágait. A vá-
ros nevében dr. Pappné Pintér Csilla
alpolgármester és Szűcs Józsefné ön-
kormányzati képviselő koszorúzott.
1849. október 6-án Knézich Károly,

Nagysándor József, Damjanich János,
Aulich Lajos, Lahner György, Poel-
tenberg Ernő, Leiningen-Westerburg
Károly, Török Ignác, Vécsey Károly
kötél általi, Kiss Ernő, Schweidel Jó-
zsef, Dessewffy Arisztid, Lázár Vil-
mos pedig golyó általi halált halt.
Török Ignác ítéletének indoklásá-

ban az szerepelt, hogy meg kellett
volna Komáromot tartania az osztrá-
kok számára, fel kellett volna lépnie a

„lázadó párt ellen uralkodója érdeké-
ben”, ehelyett Komáromot úgy meg-
erősítette, hogy az osztrákok bevenni
nem tudták.

Az ítéletet szeptember végén meg-
hozták, Haynau által megerősítve ok-
tóber 4-én visszaküldték Aradra, 5-én
kihirdették és 6-án kora reggel végre
is hajtották. A krónikák szerint, ami-
kor hajnali 2 és 3 óra között a papok
felkeresték a halálraítélteket, Török
Ignác Vauban várépítésről szóló köny-
vét bújta.Az 53 éves tábornokot máso-
dikként szólított a hóhér. „Nemsokára
Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok.
Életem parányi súly csupán, de tudom,
hogy mindig csak Őt szolgáltam” –
ezekkel a szavakkal búcsúzott.
Október 6., az aradi vértanúk em-

léknapja 2001 óta nemzeti gyásznap.
(bj)

ÚJRA: GÖDÖLLŐI MAGAZIN
A jövő héten ismét a postaládákba kerül a
Gödöllői Magazin. Az őszi kiadványban is
számtalan izgalmas beszélgetés, helytörténe-
ti érdekesség vár az olvasókra. Kiderül, kinek
van köze Jókai hőséhez, Baradlay Richárdhoz,
megtudhatják többek között honnan szerezték
be a narancsot az egykori Rézgombos étterem
konyhájára, hol vásároltak elődeink, valamint,
hogy mit főznek maguknak a mesterszakácsok.

(ny.f.)

Október 14-én, pénteken nyílik az öt
helyszínen megrendezendő kiállítás,
amivel a várossá nyilvánításának 50.
évfordulóját ünneplő Gödöllő a telepü-
lés művészeti és kulturális életét meg-
határozó Remsey családot mutatja be.
Az ötlet eredetileg Remsey Flórá-

tól származott, aki két évvel ezelőtt
vetette fel, hogy legnagyobb álma tel-
jesülne azzal, ha Gödöllő jeles évfor-
dulóján egy családi kiállítást rendez-
hetne, ahol nagyapja, Remsey Jenő,
édesapja, Remsey Iván, saját maga és
fia, Remsey Dávid alkotásai lennének
láthatóak. Ezt az álmot teljesíti most
Gödöllő városa, aminek megvalósu-
lását azonban Remsey Flóra már nem
érhette meg.Aváros vezetői, kulturális
csoportjai most előtte is tisztelegnek.
Az öt helyszínen, a Gödöllői Városi

Múzeumban, a GIM-házban, a Gödöl-
lői Városi Könyvtárban, a Gödöllői
Királyi Kastélyban és a Levendula
Galériában megrendezésre kerülő kiál-
lítás ünnepélyes megnyitójára október
14-én pénteken, 16 órakor kerül sor a
Gödöllői Városi Múzeumban. Köszön-
tőt mond Gémesi György polgármes-

ter, a kiállítás sorozatotWehner Tibor
művészettörténész nyitja meg.
A tárlatok a megnyitó napján va-

lamennyi helyszínen már 14 órától
várják az érdeklődőket, szombaton és
vasárnap pedig kísérőprogramok egé-
szítik ki a bemutatott anyagot.

*
Gödöllői Városi Múzeum (Szabad-

ság tér 5.): „Játszani...“ – Remsey Jenő,
Remsey Iván, Remsey Flóra, Remsey
Dávid kiállítása (2016. október 14. -
2017. február 26., Sze-V 10-16 óra)
Kísérőprogram (okt. 15. 10-13 óra):

Bábkészítés a Színháztörténeti Múze-
um munkatársaival.
Gödöllői Iparművészeti Műhely

(Körösfői u. 15-17.): „Valahonnan va-
lahová...“ – Remsey Flóra és Remsey
Dávid kiállítása (2016. október 14. -
december 18., Szo-V 14-17 óra)
Kísérőprogram (okt. 16. 11 óra):

Nyílt nap a GIM-házban. Farkasvölgyi
Éva kárpitművész, a GIM-házban mű-
ködő szövőcsoport művészeti vezető-
jének vetítéssel egybekötött előadása.
Gödöllői Városi Könyvtár és In-

formációs Központ (Dózsa György út

8.): „Remsey legendárium“ – Fotók a
Remsey család életéből (2016. október
14. - november 30., H 9-19 óra, K 9-18,
Sze 9-13, Cs 9-18, P 9-19, Szo 9-13)
Kísérőprogram (okt. 15. 10 óra):

Borbáth Péter és Remsey Dávid inter-
aktív könyvbemutatója.
Gödöllői Királyi Kastély, Ru-

dolf-szárny: Remsey Flóra kárpitmű-
vész emlékkiállítása (2016. október
14. - 2017. március 5., H-P 10-16 óra,
Szo-V 10-17)
Kísérőprogram (okt. 15. 15-18 óra):

„Flóra kertje“ kézműves foglalkozás
(Sala Terrena) 16 órakor Baliga Kornél
„Kastélykárpitok“ c. előadása (Barokk
Színház).
Levendula Galéria (Remsey krt.

21.): „Egyenesvonalon“–Remsey Jenő,
Remsey Iván, Remsey Flóra, Remsey
Dávid grafikái (2016. október 14. - de-
cember 8., H-P 10-18 óra, Szo 9-13)
Kísérőprogram (okt.15. 16 óra): Be-

szélgetés a Remsey családról gödöllői
művészekkel.
A kiállításhoz kapcsolódóan két ka-

talógus is megjelenik.Az egyik a Világ
felett címmel, az öt tárlat anyagát mu-
tatja be – erről a múlt héten már beszá-
moltunk –, a másik pedig Remsey Iván
életművét. (k.j.)

Levendula 100
Kiemelkedő jelentőségű lesz az október 14-én nyíló Remsey emlékkiállítás
a Levendula Galéria számára. Az ide látogatók tudják, Gödöllő legfiatalabb
kiállítási helyszínén minden megnyitó ünnep. A Remsey Jenő György, Rem-
sey Iván, Remsey Flóra és Remsey Dávid munkáit bemutató összeállítás
azonban nem csak tisztelgés a kiváló gödöllői művészcsalád előtt, hanem
egyben a Levendula Galéria 100. kiállítása.
A 2008-ban, önálló kezdeményezésként a kortárs képző- és iparművészet
alkotásainak bemutatására Sz. Jánosi Erzsébet által megnyitott kiállítóhely
mára az egyik legnépszerűbb kulturális helyszín lett, ami – ahogyan az egy-
kori művésztelep – más művészeti ágaknak, a zenének és az irodalomnak is
helyet ad, egyfajta hidat képezve közöttük.
A galéria rendszeresen bekapcsolódik a városi kulturális tematikus év ren-
dezvényeibe, és az olyan nagyszabású programokba, mint a Múzeumok Éj-
szakája vagy az Ars Sacra fesztivál.

eGy város, eGy csAlád, néGy Generáció

A világ felett – Remsey-kiállítás
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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:

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: 
dr. Michalik László állatorvos

Tel.: 06/20-981-31-00

Október 15-én szombaton 
de. 10-12 óráig.

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

Rengetegen veszik igénybe a kö-
zösségi közlekedést négylábú ked-
vencük kíséretében, mégis, sokan 
nincsenek tisztában a kutyaszál-
lítás szabályaival. A Rex Kutya-
otthon Alapítvány és a Budapesti 
Közlekedési Központ az Állatok 
Világnapján közös sajtóesemé-
nyen mutatta be, mire érdemes fi-
gyelnünk a metrón, a villamoson, 
a trolin, a HÉV-en és a buszon a 
kedvencünk és a többi utazó biz-
tonsága érdekében.

Tudta, hogy kutya a közösségi 
közlekedési járművek ülésén 
nem, csak járművek peronján 
szállítható? És azt, hogy ha 
négylábú kedvencével utazik, 
akkor magánál kell tartania az 
érvényes oltási bizonyítványt?
Tisztában van azzal, hogy ku-
tyája számára a mozgólépcső 
elsődleges balesetforrás, ezért 
kell őket kézben szállítani? 
Ilyen és ehhez hasonló gyakorlati ta-
nácsok is elhangzottak a bemutatón.
A tájékoztató esemény célja az volt, 
hogy minél többen megismerjék a 
kutyával való utazásra vonatkozó 
szabályokat, továbbá, hogy a fele-
lős állattartással egyet jelentő Rex 
Alapítvánnyal közösen bemutassák, 
ezek hogyan működnek a hétközna-
pokban. Ezek a szabályok mind az 
utastársak, mind a négylábú kedven-
cek biztonságát szolgálják, így betar-
tásuk minden felelősségteljes gazda 
számára alapvető kell, hogy legyen.

Hogyan utazzunk kutyával? Ho-
gyan lehet kutyát szállítani a BKK 
járatain?
Kisméretű kutyát kézipoggyász mé-
retű, állatok szállítására alkalmas 
zárt szállítóboxban, ketrecben vagy 
táskában lehet szállítani, melyből az 
állat az utazás alatt nem tud kiszaba-
dulni, illetve nem tudja beszennyezni 
a többi utas ruháját, poggyászát vagy 
a járművet. Minden egyéb esetben – 
az állat életkorától, fajtájától és mé-
retétől függetlenül – csak úgy szál-

lítható kutya, ha póráz és felcsatolt 
szájkosár/pofaszorító van rajta.

Mi számít szájkosárnak?
Minden olyan fém, műanyag, textil 
stb. rögzítőeszköz elfogadható „száj-
kosárként”, amelyik megakadályoz-

za azt, hogy a kutya másokat meg-
harapjon, vagy fogával a járművön 
bárkiben vagy bármiben kárt tegyen. 
(A „halti” néven ismert szájszíj nem 
tesz eleget ennek a feltételnek.)

Lehet kutyát kézben is szállítani?
Igen, de ekkor szintén csak pórázzal 
és felcsatolt szájkosárral.

Milyen jeggyel vagy bérlettel lehet 
kutyát szállítani?
A kutya számára az adott távolság-
ra érvényes teljes árú menetjegyet 
kell érvényesíteni (a hajón hajó vo-
naljegy, a réven teljes árú rév sze-
mélyjegy, ezeken kívül bármely 
járat teljes vonalhosszán vonaljegy, 
gyűjtőjegy, átszállójegy váltható; a 
HÉV-nek a Budapest közigazgatási 

határán kívüli szakaszán történő ku-
tyaszállításra hévjegy, a metrón leg-
feljebb 3 megállónyi utazásra met-
rószakaszjegy is használható), de 24 
órás, 72 órás jegyet, hetijegyet, 5/30-
as napijegyet vagy havi kutyabérletet 
is lehet vásárolni. A kutyabérlettel 
egy kutya szállítható, bérletigazol-
vány nem szükséges hozzá. Termé-
szetesen a kutyát szállító utasnak 
is rendelkeznie kell érvényes jegy-
gyel, bérlettel vagy utazásra jogosító 
egyéb okmánnyal.

Lehet kutyát ingyenesen 
szállítani?
A zárt kutyaszállító doboz-
ban, kézipoggyászként szál-
lított ebnek nem kell külön 
jegyet vagy bérletet vásárol-
ni. Díjmentesen utazhatnak 
a rendőrségi szolgálati ku-
tyák és a megkülönböztető 
jelzéssel ellátott vakvezető, 
mozgáskorlátozottakat segítő, 

hangot jelző, rohamjelző és személyi 
segítő kutyák.

Egy utas hány kutyát szállíthat?
Egy utas csak egy kutyát szállíthat.

Mik a szabályai a mozgólépcsőn 
történő közlekedésnek?
A kutyák számára a mozgólépcső az 

elsődleges balesetforrás. A szer-
kezet becsípheti az állat lábát, le-
tépheti róla a szőrt vagy a körmöt. 
Ezért – a kutya biztonsága érde-
kében – mozgólépcsőn a kutyákat 
kézben kell szállítani, különösen a 
fel- és lelépéskor. Nagyobb testű, 
nehezebb kutyával az állomáson 
szolgálatot teljesítő személyzet-

nek történő bejelentés után, a tarta-
lékban lévő – álló – mozgólépcsőt 
kell igénybe venni, amennyiben ez 
lehetséges.
Mit kell magunkkal vinni?
Az utasnak rendelkeznie kell a kutya 
érvényes oltási bizonyítványával, és 
azt kérésre a szolgálatban lévő sze-
mélyzetnek fel kell mutatnia.

haziallat.hu

Ebzárlatot és legeltetési tilalmat  rendelt el a Pest 
Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala 
a vörös rókák veszettség elleni orális immunizá-
lása miatt. 

Az intézkedés október 25-ig lesz érvényben.

A teljes dokumentum Gödöllő város honlapjáról a 
www.godollo.hu címen érhető el. 

Októberben EBZÁRLAT LESZ GÖDÖLLŐN 
és a környező településeken

ELVESZETT
KERESSÜK A KÉPEN LÁTHATÓ 
YORKSHIRE TERRIER KUTYÁN-
KAT! KÉT KIS GAZDÁJA VÁRJA 
HAZA. KÉREM, HA BÁRMIT TUD 
RÓLA, OSSZA MEG VELÜNK.
A MEGTALÁLÓNAK JUTALMAT 
AJÁNLUNK FEL!
TEL: 06-30-7552-130
GÖDÖLLŐ, ÁRPÁD UTCA 16. 

Igy utazzon a kutyájával buszon, metrón, villamoson

Mintegy hatmillió vonuló madarat 
számláltak idén az Európai Madár-
megfigyelő Napok résztvevői.
Az idei akcióban 40 ország ma-
dártani szervezete, köztük Ma-
gyarország BirdLife képviselője, a 

Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület (MME) vett részt. 
Az összesített eredmények alapján 
több mint ezer helyszínen 24 ezer-
nél több résztvevő 5,8 millió mada-
rat figyelt meg. Magyarország ismét 
jól szerepelt az országok közötti 
játékos versenyben: a résztvevők 
tekintetében az első, a helyszínek 
számát tekintve a harmadik, a látott 

madarak számlálásában ötödik he-
lyen végzett. A legtöbb helyszínről 
a hollandok végeztek megfigyelése-
ket, a legtöbb madarat pedig a své-
dek rögzítették.
A leggyakoribb három madárfaj 

Magyarországon a seregély, a füsti 
fecske és a nyári lúd volt. Az idei 
legérdekesebb megfigyelés a Hor-
tobágyról érkezett, ahol a Magyar-
országon ritka vendégként számon 
tartott rózsás gödényt látták. A leg-
több megfigyelési helyszín Buda-
pesten, míg a legtöbb résztvevő Fej-
ér megyében volt, a legtöbb madarat 
pedig Baranya megyében látták.

Hatmillió vonuló madarat számláltak meg

Rózsás gödény

Először született sörényes hangyász 
a Fővárosi Állat- és Növénykertben. 
A Dél-Amerikában őshonos állatfajt 
ugyan már 1895-ben bemutatta az ál-
latkert, ám utána több mint százéves 
szünet következett a faj tartásában.
A tavalyelőtt érkezett két állat, Isabe-
la és William kifejezetten azzal a cél-
lal került Budapestre, hogy később 
utódjuk is szülessen. Erre azonban 
várni kellett, mert érkezésükkor még 
egyikük sem számított felnőtt, ivaré-
rett állatnak. 
A bébi már az első naptól kezdve 
anyja hátán csimpaszkodva viteti 
magát, és tíz hónap után kezdi meg 
önálló életét.
A sörényes hangyászok – ahogy a ne-
vük is mutatja – elsősorban hangyák-
kal, illetve különféle termeszekkel 
táplálkoznak. Testalkatuk is ehhez 
az életmódhoz alkalmazkodott. Erő-
teljes mellső lábaikkal és hatalmas 
karmaikkal kiválóan ásnak, s akár a 
termeszvárak betonkeménységű falát 
is képesek feltépni.

Az első magyar 
ember, aki söré-
nyes hangyásszal 
találkozott, Éder 
Xavér Ferenc, 
a selmecbányai 
születésű jezsuita 
hittérítő lehetett, 
aki a 18. század 
közepén Peruban 
és Bolíviában élt.

Anyja hátán viteti magát a sörényes hangyászbébi

Fotó: Bagosi Zoltán
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FELHÍVÁS!
„A Bike-Zone Gödöllő Kerékpáros 

Egyesület utánpótlás csapatába olyan 10-
14 éves lányokat keres, akik érdeklődnek a 

kerékpársport iránt.” Érdeklődni lehet:
e-mail: bikezonemtb@gmail.com

mobil: 20-9277-848

Magabiztosan, 5-0-ra nyert Tápió-
szecsőn a Gödöllői SK együttese 
a megyei I. osztályú pontvadászat 
kilencedik játéknapján, ezzel újra 
az élmezőny tagja Szász Ferenc 
együttese. A GEAC 10-0-ra verte a 
Kerepest, míg a GSK II-Szada 4-0-
ra nyert a Kóka ellen a harmad 
osztályban.

Esélyesként várhatta a nyáron osztályt 
váltó Tápiószecső elleni derbit a Gödöllő, 
ugyanis a másod osztály keleti bajnoka 
sereghajtó volt a forduló előtt, míg a mi-
eink az élboly mögött tanyáztak. Nos, a 
papírforma ezúttal nem borult, a gödöllői 
fiatalok magabiztos játékkal és ami ennél 
is fontosabb, öt találatot elérve szerezték 
meg a három bajnoki pontot, visszaka-
paszkodva ezzel az élmezőny csapatai 
közé. A találkozón két gólt is szerző Pap 
Tamás és társai kilenc mérkőzést köve-
tően 16 ponttal a hatodik helyen állnak, 
és mindössze négy egységgel maradnak 
el a listavezető Vecsés mögött.

A 10. fordulóban a Halásztelek FC csa-
patát fogadja a GSK.
Pest megyei I., 9. forduló
Tápiószecső FC – Gödöllői SK 0-5 (0-2) 
Gól:  Pap Tamás (2), Koziorowszki Ri-
chárd,  Milkó Dávid, Kaiser László.

Megyei III. Osztály – GEAC – GSK 
II-Szada újratöltve

A harmad osztály Közép A-csoportjában 
eddig remekül teljesítő GEAC tovább 
folytatja kiváló sorozatát, aminek ezúttal 
a kerepesiek látták a kárát. Farkas Sán-
dor együttese tíz góllal terhelte ellenfele 
kapuját. A GSK II-Szada formáció a Kó-
kát fogadta és nyert 4-0-ra, ezzel eltávo-
lodott egy kicsit a kieső pozícióktól. Az 
“egyetemisták” 15 ponttal a harmadik, 
míg a második számú GSK alakulat öt 
egységgel a 10. helyen áll csoportjában.
Friss hír, hogy a két gödöllői alakulat el-
múlt héten pótolt egymás elleni párhar-
cát újrajátszák majd a csapatok, ugyanis 
a GSK győzelemmel zárult mérkőzést a 
házigazdák megóvték játékvezetői mű-

hiba miatt. A történet főhőse, azaz a síp- 
mester úgy vezette le a meccset, hogy 
a GSK II-Szada egyik játékosa kétszer 
szerepelt a jegyzőkönyvben és annak 
ellenére, hogy mindenki tisztában volt 
azzal, hogy csak egy van a játékosból 
és pusztán csak figyelmetlenségről volt 
szó, Nagy Béla GEAC vezető óvását 
jóváhagyta a megyei fegyelmi bizottság 
és újrajátszást rendelt el. A találkozó új 
időpontját később jelölik ki.

Pest megyei III. Közép A-csoport, 7. 
Forduló: Gödöllői SK II-Szada – Kóka 
KSK 4-0 (2-0) Gól: Pakuts Barna (2), 
Kerecsényi Norbert, Szabó László.
Gödöllői EAC-SZIE – Kerepesi SBE 
10-0 (2-0) Gól: Somogyi Levente (2), 
Beregszászi Béla (2), Kohlmann Ferenc, 
Dús Ciptián, Vida Balázs, Abdalla Ai-
men, Angyal Zoltán, László Viktor.  
                  -ll-

Labdarúgás – Óvott a gEaC a gsK II. Kárára

Gödöllői ötös Tápiószecsőn

A hétvége programja:
Pest megyei I., 10. forduló

Október 15., 14 óra
Gödöllői SK – Halásztelek FC

(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Hétgólos, 11-4-es vereséget szen-
vedett Tápiószentmártonban a Fő-
nix ISE futsal csapata az NB II-es 
bajnokság Keleti-csoportjában az 
elmúlt héten, ezzel továbbra is nye-
retlen Szabó György csapata az idei 
pontvadászatban.

Az „egyetemisták” futsalosai az első két 
fordulóban még jól tartották magukat, 
ugyanis mindkétszer egy góllal kaptak ki 
soros ellenfelüktől. A harmadik mérkőzé-

sen viszont a tápiószentmártoni Kincsem 
Lovaspark SE már nem kegyelmezett és 
11-4-re verte a Főnix ISE-t. A gödöllői ala-
kulat nulla ponttal sereghajtó, míg a másik 
gödöllői formáció, a MAG-LOG Team 
CFT Gödöllő két mérkőzést követően hat 
ponttal áll a tabella élén ugyan ebben a cso-
portban. 
Futsal NB II. Keleti-csoport, 3. Forduló: 
Kincsem Lovaspark SE – Főnix ISE 11-4 
(6-1) Gól: Rába Tamás, Somogyi Szabolcs, 
Csajbók Árpád, Annus Árpád.               -li-

FutsaL – az EgyIK nyErEtLEn, a másIK vErEtLEn

Pont nélküli FISE

Az NB II. Északi-csoportjában je-
lenleg második helyen álló Sal-
gótarjánhoz látogatott és kapott 
ki 29-27-re a Gödöllői KC, míg a 
juniorok továbbra sem tudnak hi-
bázni, ezúttal 34-21-re nyertek a 
nógrádi megyeszékhelyen.

Az elmúlt bajnokságban a hetedik he-
lyen végző, a nyáron vérfrissítésen áteső 
és megerősödő Salgótarjáni Strandépítők 
vártak Bartos Gábor csapatára. Minde-
zek tudatában nem várt könnyű meccs a 
gödöllőiekre, ami végül be is bizonyoso-
dott: a házigazdák otthon tartották mind-
két pontot. Az első két fordulóban sikert 

elérő Gödöllő sorrendben második vere-
ségét elszenvedve lecsúszott a hatodik 
helyre a tabellán.
Mácsár Gyula juniorjai nem bíztak 
semmit sem a véletlenre és 13 góllal ver-
ték meg a Strandépítők „csikócsapatát”. 
A gödöllői fiatalok négy győzelemmel , 
holtversenyben a RÉV TSC-vel a tabella 
első helyén állnak.
NB II. Északi-csoport, 4. forduló
Salgótarjáni Strandépítők – Gödöllői KC 
29-27 (13-12) Juniorok: Salgótarján – 
Gödöllői KC 21-34                 -tt-
Következik: Október 15., szombat 18 
óra Hajós tornaterme: Gödöllői KC – 
PLER Budapest II.

KézILabda – 13 gÓLos gKC sIKEr a junIoroKnáL

Nem bírtunk a Strandépítőkkel

A gödöllői Saino Karate-Do SE ka-
ratékái sikeresen szerepeltek az 
elmúlt hétvégi Magyar JKA Kara-
te Szövetség országos versenyén, 
amelyen összesen kilenc éremmel 

gazdagodtak a gödöllői fiata-
lok.

A Mogyoródon megrendezett ver-
sennyel Tanaka Masahiko sensei 
25 éves munkáját köszönte meg a 
szövetség, melyre 25 klubtól, 183 
fő (111 férfi, 72 női) összesen 369 
nevezése érkezett be.

A gödöllői karate tanoda növendékei az 
alábbi eredményeket érték el: Lauber 
Zille küzdelemben (kumite) 1. hely, forma-
gyakorlatban (kata) 4. hely;  Ács Julianna 
Kumite (kötött küzdelem) 2. hely, Kumite 

(szabad küzdelem) 2. hely, Kata 4. hely; 
Lajber Borbála Kata 2. hely, Kumite 3. 
hely; Ács Dorottya Kumite (kötött küzde-
lem) 3. hely, Kumite (szabad küzdelem) 3. 
hely, Kata 5. hely; Juhász Tamás Kumite 
(küzdelem) 3. hely; Kelemen Csaba Ku-
mite 3. hely; Rátonyi Gellért Kata 4. hely; 
Csighy Dániel Kata 4. hely; Juhász Anna 
Kata 5-8. hely; Kelemen András Kata 5-8. 
hely.
A csapat tagjai voltak még: Ács Gergely, 
Lovász Nóra, Berényi Tamás, Lengyel 
László, Kelemen Botond, Szatlóczki Vi-
dos, Zenyik Attila, Csernetics Márk, Far-
kas Eszter, Havelda Marcell, Hegyi Jan-
ka, Laczkovszki Blanka, Gönczi-Kovács 
Eszter, Edző: Ács Tibor.                -át-

Küzdősport – I. shoKuKan Kupa országos KaratE vErsEnyEn

Nyolc Saino Karate-Do Se érem

Gyászol a Pest megyei labda-
rúgás, miután október 9-én 
vasárnap, 56 éves korában, 
rövid, de annál fájdalmasabb 
betegséget követően elhunyt 
Dobes Attila, Pest megye el-
ismert sportvezetője, labda-
rúgó edzője.

A többek között Gödöllőn is edzőskö-
dő edző legutóbb a megyei II. osztályú 
Aszód FC csapatát irányította nem is si-
kertelenül, ugyanis az idei bajnokságban 
csapata a negyedik helyen áll, de dolgo-
zott több Pest megyei klubban, valamint 
a szomszédos Nógrád megyében is ért el 
sikereket munkássága során. 
Az 1960. május 14-én Székelyudvar-
helyen született és a 90-es évek elején 

Magyarországra települő Dobes Attilát 
családja mellett nem csak egykori játéko-
sai, kollégái és a Galga menti egyesületek, 
labdarúgók gyászolják, hanem a gödöllői 
hivatal dolgozói is, ugyanis néhány éven 
keresztül a gödöllői önkormányzatnak is 
a munkatársa volt. 
Nyugodj Békében Attila!

gyászoL a pEst mEgyEI LabdarúgÓ társadaLom

Dobes Attiláért gyúltak a gyertyák
Október 8-9. között, XVIII. alkalom-
mal rendezték meg Gödöllőn a Hu-
niber Kadet kard nemzetközi Kupát, 
amelyre összesen 30 nemzet, 430 
fiatal, 17 év alatti fiú és lány vívója 
adta le nevezését.

A nemzetközi gödöllői megmérettetésre 228 
fiú és 202 leány kadét kardozó regisztrált, 
ami rekord létszámnak számít a verseny 
történetében, mindazok ellenére, hogy az 
Amerikai Egyesült Államokból ezúttal nem 
érkezett versenyző. Ez legalább 30-40 fővel 
kevesebb indulót jelentett.

Gémesi Leventét, a GEAC-vívó szakosztá-
lyának elnökét kértük arra, hogy értékelje a 
Huniber Kupát: Nagyon jól sikerült a ren-
dezés és külön örömmel tölt el bennünket, 
hogy rangja van 
nemzetközi szin-
ten is a gödöl-
lői versenynek, 
ugyanis Japántól 
egészen Izlandig, 
összesen 30 nem-
zet kardvívója 
képviseltette ma-
gát az idei meg-

mérettetésen. Sajnos ezúttal a gödöllői vívó-
inknak nem sikerült főtáblára jutniuk, ennek 
ellenére büszkék vagyunk a teljesítményük-
re és bízunk abban, hogy fiataljaink egy idő 
után hasonlóan eredményesek lesznek majd, 
mint ahogyan az lett Gémesi Csanád és az ő 
vagy egy kicsivel fiatalabb generációja. -tl-

vívás – XvIII. hunIbEr Kupa

30 nemzet 430 vívója Gödöllőn

Az elmúlt hétvégén, immáron 17. 
alkalommal rendezték meg az 
Ádám László-emléktornát, amely-
re a házigazda Gödöllői RC csa-
patán kívül három első osztályú 
klub kapott meghívást. A tornát 
a Nyíregyháza nyerte, megelőz-
ve a Jászberényt, a Gödöllőt és a 
Vasast.
Az október 9-ei rendezvény amolyan 
főpróba volt a 21-én rajtoló bajnokság 
előtt mind a négy csapat számára. A 
Borkovits Zoltán, Szalay Attila irá-
nyításával készülő Gödöllő azzal a 
Jászberénnyel kezdte az emléktornán 

a körmérkőzéses sorozatot, akivel a 
bajnokság első fordulójában is meg-
küzd majd, így erőfelmérőnek tökéle-
tes volt a párharc, amelyet a jászsági-
ak nyertek meg 2-1-re. A folytatásban 
a Nyíregyházától és a Vasastól is ha-
sonló arányban, azaz 2-1-re kapott ki 
a GRC, viszont mivel a Vasas mind a 
Nyíregyháza, mind a Jászberény ellen 
3-0-ra kapott ki, a Gödöllő örülhetett 
a harmadik helynek.
A torna végeredménye: 1. Nyíregy-
háza 7 pont, 2. Jászberény 6 pont, 3. 
Gödöllői RC 3 pont, 4. Vasas 2 pont.

-li-

röpLabda – XvII. ádám LászLÓ-EmLéKtorna

A Nyíregyházáé az idei kupa
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 
2016. év végéig, a GIM-Ház kertjé-
ben látható a Műcsarnokban ren-
dezett „Természetművészet-változatok” 
című kiállítás gödöllői része Lugossy 
Mária szobrászművész, Orosz Péter 
szobrászművész, Katona Szabó Er-
zsébet textilművész és Varga Melinda 
szobrászművész alkotásai.

A kiállítás csak előzetes bejelentkezés 
alapján tekinthető meg, munkanapokon 9 
órától 15 óráig. 
2016. SZEPTEMBER 19-TŐL OKTÓBER 
13-IG A GIM-HÁZ KIÁLLÍTÓTERME – 
KIÁLLÍTÁS RENDEZÉS MIATT – ZÁRVA 
TART!

GIM-Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely 
Alkotóháza)
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. 
telefon/fax: 28-419-660
gimhaz@invitel.hu              www.gimhaz.hu

 

A Királyi vonatok 
című könyv

(Kócos és Copfos 
legújabb kalandjai)

már kapható a Múzeumi 
boltban

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Október 10-16-ig: 
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

Október 17-23-ig: 
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

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

ÜGYELETEK

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

A bérbe vehető helyiség:

Címe: 2100 Gödöllő, Palotakert 4. 
(5891/5/A/38 hrsz.)
Alapterület: 14 m2

Közmű ellátottság: elektromos 
áram, távhő, víz-csatorna szolgál-
tatás
Műszaki állapot: megfelelő

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

A bérleti jogviszony időtartama: 
határozott, 1 év + 1 év előbérleti 
jog. A pályázati dokumentáció in-
ternetről letölthető az alábbi útvo-
nalon: www.godollo.hu – Hírek 
– Önkormányzati hirdetmények – 
Ingatlanok.

Az ajánlattétel módja, helye:

• Az ajánlat benyújtásának módja: 
zárt borítékban, személyesen vagy 
képviselő útján átadni Nagy Noémi 
bérleménygazdálkodási ügyintéző-
nek a Gödöllői Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálatán, ügyfélfo-
gadási időben (hétfő: 8-18, szerda: 
8-16.30),
• Helye: 2100 Gödöllő, Petőfi tér 
4-6.
• A helyiség megtekintésére a (28) 
529-153-as telefonszámon Nagy No-
émi bérleménygazdálkodási ügyin- 
tézővel időpont egyeztethető.

BÉRBEVÉTELI  FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSŐDE – ÁLLÁS
A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (Kossuth Lajos u. 5-7.) 

felvételre keres szakképzett kisgyermek-nevelőt. Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal lehet 
Pálfi Sándorné intézményvezetőnél. Bérezés KJT szerint. 

Munkába állás időpontja: 2016. november 1. További információ: 06-28-410-566.

BÉRBEVÉTELI 
FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet a meghirdetés 
időpontjában
• Gödöllő város közigazgatási te-
rületén életvitelszerűen lakó, és 
költségelvű lakbérrel bérbe adott 
önkormányzati tulajdonú lakásra 
bérlői, bérlőtársi joggal nem ren-
delkező, vagy
• a városban tevékenységet foly-
tató munkáltatónál határozatlan 
idejű munkaviszonyban foglal-
koztatott nagykorú magyar állam-
polgárok részére a Gödöllő,
– Szent János utca 24. II/29. ( 29 
m2 egy szoba, konyha, kamra, 
előtér, fürdő + wc,  helyiségekből 
álló, komfortos), valamint

– Zombor utca 1. I/18. (34 m2 egy 
szoba, konyha, kamra, előtér, für-
dő + wc,  helyiségekből álló, kom-
fortos), valamint
– Fürdő utca 9. I/4. (55 m2, másfél 
szoba, konyha, előtér, fürdő + wc 
helyiségekből álló, komfortos), 
valamint
– Deák Ferenc tér 1. II/6.( 58 + 
1 m2, egy szoba + 2 db félszoba, 
konyha, előtér, fürdő, wc, erkély, 
földszinti tároló helyiségekből 
álló, összkomfortos), valamint
– Szent János utca 24. III/43. (70 
m2, egy szoba + 2 db félszoba, 
konyha, előtér, fürdő, wc helyisé-
gekből álló, komfortos)

lakás költségelvű lakbérrel, hatá-
rozott, 5 éves időtartamra történő 
bérbevételére.

Egyéb pályázati feltételek: A 
résztvevők körére és fizetőképes-
ségre vonatkozó feltételek.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja: Formanyomtatvány kitöltése, 
valamint a szükséges dokumentu-
mok csatolása.
A pályázatok benyújtásának he-
lye: Gödöllő Város Polgármesteri 
Hivatala ügyfélszolgálatán, Gö-
döllő, Petőfi tér 4-6.(ügyfélfoga-
dási idő: hétfő 8.00-18.00, szerda 
8.00-16.30).
A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje: 2016. október 26. 16 óra

Részletes tájékoztató és forma-
nyomtatvány átvehető ügyfélfoga-
dási időben az ügyfélszolgálaton, 
érdeklődni lehet a 06-28-529-153-
as telefonszámon Nagy Noéminél.

FIGYELEMFELHÍVÁS!
ÉRTESÍTJÜK  TISZTELT  BETEGEINKET,  HOGY  A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 

A 2016. OKTÓBER 15-i  MUNKANAPON (SZOMBATON) AZ  EGÉSZSÉGÜGYI  ELLÁTÁST  
07-14  ÓRA KÖZÖTT  BIZTOSÍTJA.

KÉRJÜK,  AZ EGYES  SZAKRENDELÉSEK  KONKRÉT NYITVATARTÁSI  IDEJÉRŐL  A WWW.TORMAY.HU 
HONLAPUNK  VONATKOZÓ  OLDALAIN, VAGY TELEFONON, A RECEPCIÓNKON  TÁJÉKOZÓDJANAK!

FENTI IDŐN KÍVÜLI ELLÁTÁST A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOK, 
ILLETVE A KÖZPONTI ÜGYELET BIZTOSÍT.

ÉRTESÍTÉS

HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉS

Gödöllő Város Önkormányzata 

2016. október 27-én (csütörtökön) 18 órakor 

Halottak Napi megemlékezést tart 

a Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél, ahol 
emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk a két világháborúban 

elesett áldozatok emlékének.

A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra 
szeretnének emlékezni gyertyagyújtással és virág elhelyezésével.

Kérjük, amennyiben koszorút kívánnak elhelyezni 
a megemlékezésen, szíveskedjenek jelezni október 24-én 12 óráig, 
a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésén 

(hétköznapokon 9-16 óra között), 
a 06-70/977-2368-as telefonszámon Kiss Györgynénél.

Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat 17.30 óráig 
a helyszínre eljuttatni!

Megértésüket köszönjük!
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Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila



KÖZLEMÉNY

+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja!
Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt
biztos elolvassák

INGATLAN

+Gödöllőn, Petőfi téren, 2.emeleti, új építésű, 2
szobás, tetőtéri 47 m2-es lakás és hozzá tartozó
mélygarázsban parkolóhely együtt eladó. Érdek-
lődni: 06/30-693-1838

+Budapest VI. kerületében, a Hősök tere közvetlen
közelében, a Szondi utcában 60m2-es, 2 szoba ösz-
szkomfortos 3. em. lakás eladó. Tel.: 30/684-4020

+Gödöllőn, új építésű, CSOK-képes, energiataka-
rékos, n+2 szobás társasházi lakások kulcsraké-
szen eladók! Iár: 25,9MFt, Terv.átadás: 2016.okt.
20-772-2429

+Gödöllő központjában 55m2-es, 2 szobás, felújí-
tott, mfszt.-i lakás eladó! Új ajtók, új műanyag abla-
kok. I.ár:14,2MFt. 20/772-2429

+Gödöllő keresett, egyetem mögötti részén, gyö-
nyörű ősfás, építési telek eladó, 1310m2-es, 21,7m
utcafrontú, összközműves! Ár:17MFt A telken egy
64nm-es átlagos állapotú házzal. 20-772- 2429

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

+Szadán igényes környezetben, jó fekvésű,
1600m2, gondozott, közműves építési telek,
9,5M-ós i.áron sürgősen eladó. 20-772-2429

+AKCIÓ! Új építésű ikerház kulcsrakészen Gö-
döllőn eladó 3szoba+ nappalis, 83nm-es. Iár:
26,5MFt-tól. 20-772-2429

+Sürgősen eladó Gödöllőn a belvárosban egy 30
nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyiség Iár: 9.9M Ft+áfa

(20)804-2102

+Eladó 180nm-es, n+5szobás, 1995-ben
épült, jó állapotú családi ház, 1078m2
telekkel, Gödöllőn! Félig alápincézett, ga-
rázs. Iár: 24.9MFt. (20)804-2102

+Gödöllőn, aszfaltos utcában új építésű,
CSOK képes, 3szoba+ nappalis 100nm-
es ikerház, eladó. I.ár: 33MFt 20-772-
2429 www.godolloi.hu

+Gödöllő központjában 3.emeleti,
37m2-es lakás, jó állapotban eladó! Iár:
12.9MFt. 20-539-1988

+Gödöllő Alvég városrészben, 540m2-es
ÉPÍTÉSI TELEK bontandó, 30m2-es tégla
kisházzal eladó! Iár:11.5MFt! 20-539-1988

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

+Gödöllőn felújított, negyedik emeleti
60m2-es lakás erkéllyel, új ablakokkal,
szép állapotban eladó! Iár:15.8 MFt! 20-
539-1988

+Eladó kétszobás, újszerű állapotú lakás a köz-
pontban, kocsibeállóval és terasszal. Iár: 19.9 MFt
20/804-2102

+Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es, 12m utcaf-
rontú saroktelek ikerház építésére vonatkozó kész
háztervvel eladó! Iár:9,8MFt. 20/772-2429

+Gödöllőn, központ közelében, azonnal költöz-
hető, 45m2-es, jó állapotú galériás lakás 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 lakást keresek központban! (20)804-2102

+Eladó Gödöllőn kertvárosban a központhoz na-
gyon közel egy 2szobás, téglából épült, 70nm
alapterületű lakóház, mely egyedi fűtéssel rendel-
kezik. 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 2la-
kásos ház 100nm alapterületű, 3,5 szobás, cirkófű-
tésű, 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 ga-
rázs 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 kertvárosban egy amerikai
konyhás nappali+2szobás, téglaépítésű, részben
felújított családi ház 2db kocsibeállási lehetőség-
gel 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 vi-
szonylag új építésű, nappali+1szobás, cirkófűtéses,
nettó 38nm, bruttó 58nm-es tetőtéri lakás a belvá-
ros szívében. I.á.: 16,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a csemetekertben nappali+4szo-
bás, 2füdőszobás újonnan épülő, 63+59nmösszterü-
letű, 4db önálló családi ház, önálló, külön bejáratú te-
lekrésszel, kulcsrakész állapotban, erkéllyel, terasszal.
Bővebb információt személyesen, telefonon egyezte-
tett 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 tel-
ken. 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 szo-
bából, étkező-konyhából. A szobákhoz terasz illetve
erkélyek kapcsolódnak, melyek biztosítják a kertkap-
csolatot. A ház alatt szuterén van kialakítva, mely ga-
rázsbeállásra is alkalmas. I.á.: 26,9mFt 20-919-4870

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

+Eladó Tóalmáson, fürdőtől 100m-re 400nm-es te-
lek. A telkenkis faház, lakókocsi és örökzöldek találha-
tóak. Víz, villany bevezetve. I.á.: 1,9mFt 20-919-4870

+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, 2szintes, duplakomfortos lakás,mely funk-
cióját tekintve akár üzlet, iroda, rendelő, egyéb vállal-
kozásra és ott élésre is alkalmas. A ház előtt ingyen
parkolási lehetőség. I.á.: 28,9mFt 20-919-4870

+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

+Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy nappa-
li+5szobás,20 -banépült családi ház500nm-es telken.
Az ingatlanbanpadlófűtés vankialakítva, garázselektro-
mos kapu beszerelve. A tetőtéri szobából egy nagymé-
retű terasz van kialakítva. I.á.: 40,5mFt 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 68nm-es
+loggia, jó állapotú, 3szobás öröklakás. I.á.: 15,9
mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy
örökpanorámás nappali+3szobás, 2fürdőszobás,
kertkapcsolatos teraszos lakóház minőségi kivitele-
zésben. Az ingatlan telepített örökzöldekkel, cser-
jékkel, épített medencével, játszótéri elemekkel
rendelkezik. I.á.: 43 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Béri Balogh Ádám utcában egy
korlátozott beépítésű telek. A telken víz, villany, gyü-
mölcsfák, örökzöldek és egy fából épült szerszám-
tároló található. I.á.: 5,5 mFt 20-919-4870

+EladóGödöllőbelvárosábanegy téglaépítésű, egye-
di fűtéses, felújított házban lévő, 3. emeleti, 60nm-es,
2,5 szobás lakás. I.á.: 16,9 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. október 11.12 gödöllői Szolgálat



+A Mátra nyugati kapujánál, Pásztó mellett, a
Koncsúr oldalában 986nm-es, bekerített, örökpa-
norámás telek 1millióért eladó. Jó levegő, villany
beköthető, gyönyörű kilátás a Cserhátra. Érd:
30/236-2547

+Gödöllőn a Valkói út mellett 1.000 nm-es, beke-
rített telek termő gyümölcsfákkal sürgősen eladó.
Érd: 30/236-2547

+Gödöllőn, kis forgalmú utcában, 2009-ben
épült, nappali+ 3szobás, déli fekvésű, kényel-
mes beosztású ikerházfél eladó -szobává alakít-
ható házkapcsolatos garázzsal. Iár: 28,3 MFt.
Tel: 30/612-8746

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

+Eladó Gödöllőn egy kertes családi ház. Padlástér
beépítéses, galériás, nappalis. Lakott rész 96 nm.
Iár: 26MFt. Érd: 70/947-6059

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

+Eladó Veresegyházon a centrumban (400-as tel-
ken) egy ingatlan 90 nm-es hasznos résszel. Üzlet-
ház kialakítására alkalmas, jelenleg egy 15nm-es
egy 45nm-es üzletrésszel. 28/389-062

+Gödöllőn a belvárosban a Kampis téren 5 éve
épült társasházi, 1.em. 65 nm-es, erkélyes lakás
eladó. 30/365-2039

+Gödöllőn, Palotakert 10-ben, földszinten 1 szo-
bás, szépen felújított, azonnal beköltözhető lakás
eladó. Érd: 30/9320-923

+Gödöllőn a Stop Shop és a Röges utca között
14db építési telekből már csak 2db eladó. Érd:
30/9467-702

+Gödöllőn eladó, Erzsébet-parkhoz közel, parkra
néző csendes helyen 37nm-es, 1szoba összkom-
fortos felújított lakás szép állapotban. Központhoz,
iskolához közel. Iár: 12,9MFt. 30/9687-933

+Eladó Gödöllőn a máriabesnyői dombon, az Erdő-
szél utcából nyíló utcában egy építési telek. Közmű
az utcában. Zöldövezet. 06-1/7070-187

+Gödöllőn, Haraszt keresett részén, zöldövezet
mellett, 436 nm-es összközműves, ősfás, építési
telekrész eladó. 10,5MFt. Tel: 30/709-1097

+Eladó Gödöllőn, Királytelepen Balaton u. 1.sz.
alatt 1125 nm-es telek kis, komfort nélküli házzal,
kúttal. 30/618-7579

ALBÉRLET KIADÓ

+Kiadó Gödöllőn a reptér közelében, zöldövezet-
ben 77 nm-es, 2,5 szobás, összkomfortos családi
ház. Érd: 30/943-1059

+Gödöllőn önálló, 70 nm-es, felújított családi ház 1-2
személy részére hosszútávra kiadó. 30/9343-424

+Gödöllőn, Királytelepen kertes családi ház nagy
szobája fürdőszoba, konyha használattal kiadó két
diák (pár) részére. Tel: 20/3380-422

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

+Gödöllőn 90nm-es, 2szoba összkom-
fort+ garázs egyedi fűtéssel, házi vízrend-
szerrel ellátott, új építésű kertes ház min.
1évre kiadó! Havi 100.000,-Ft+ rezsi.
3havi kaució szükséges. 20/544-1761

+100 nm-es, bútorozott luxus lakás
csendes, belvároshoz közeli helyen (2
felnőtt+ max. 1 gyerek részére) kiadó.
20/9325-415

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

+22 nm-es garázs eladó a Szent János utcában.
Tel.: 06-20-779-2179.

+95 nm-es IRODAHELYISÉG a belvárosban, for-
galmas helyen kiadó. 20/9325-415

+Gödöllőn a Kazinczy lakótelepen GARÁZS EL-
ADÓ. Érdeklődni: 70/702-9747

+Garázs (22 nm) eladó Gödöllőn a Szent János
utcában. Tel.: 06-20/779-2179.

ÁLLÁS

+Gödöllő központjába lévő üzletbe keresek teljes
állásba üzletvezetőt munkaidő H-P:10-18:00ig. A
megfelelő hölgy gyors gondolkodású, mozgású, ta-
nulékony, szorgalmas, nagymunkatapasztalattal ren-
delkezik, egyedül képes megoldani a problémákat,
jól kezeli a számítógépet, pontos, precíz, kereskedel-
mi gyakorlattal rendelkezik, gödöllői lakosú. Önélet-
rajzokat várom: Kamillabiborka@gmail.com címre.

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

+Melegkonyhás étterem gyakorlott kézilányt ke-
res, hosszú távra! Lendületes, szorgalmas mun-
katársak jelentkezését várjuk az alábbi e-mail cí-
men: info@vidamjuhasz.hu. Munkavégzés helye:
Kistarcsa, Auchan liget.

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

+A Magyar Máltai Szeretetszolgálat gödöllői iro-
dája közösségi gondozói munkakör betöltésére
keres SZOCIÁLPEDAGÓGUS vagy SZOCIÁLIS
MUNKÁS főiskolai vagy egyetemi végzettségű,
OKLEVÉLLEL RENDELKEZŐmunkatársat szen-
vedélybetegek számára működtetett közösségi el-
látásába. Pályázni lehet fényképes szakmai önélet-
rajzzal és motivációs levéllel, melyet a következő
email címre kell eljuttatni 2016. október 15-ig: bus.
terezia@maltai.hu Az állás a felvételi eljárást köve-
tően tölthető be. Bérezés a KJT bértáblához hason-
ló módon történik. Olyan szakembert várunk, aki
szívesen foglalkozna szenvedélybeteg emberekkel.
Érdeklődni lehet a megadott email címen vagy a
28/416-567, 30/647-5659 telefonszámokon
hétköznap 8.00- 16.00 között.

+Gödöllő területére szórólap-újság ter-
jesztőt keresek. A munka végezhető is-
kola, nyugdíj mellett is. Gödöllői lakosok
jelentkezését várom! Tel: 20/495-2420

+Az AKTRION HUNGARY KFT. munka-
társat keres folyamatosan bővülő csapa-
tába, alkalmi és állandó munkavégzésre
az alábbi munkakörbe: MINŐSÉGELLE-
NŐR.Főbb feladatok: - autóipari termékek
vizuális ellenőrzése, - autóipari termékek
összeszerelése, tesztelése. Elvárások:
- pontos, precíz, önálló munkavégzés, -
felelősség vállalás, - rugalmasság, - több
műszakos munkarend vállalása. Amit
kínálunk: - kiemelkedő bérezés, - hosszú
távú munkalehetőség, - nemzetközi csa-
pat. Elérhetőség: office@aktrion.hu

+Gödöllői Lottózó- és dohányboltba
lottóvizsgával ELADÓT keresünk. Érd:
70/279-8986

+CO-2 HEGESZTŐKET keresünk vas-
taganyagok hegesztésére, SZERKEZET-
LAKATOSOKAT, ill. SZERSZÁMKÉSZÍ-
TŐKET (fröccsöntésben jártasság előny).
Uniós bérezés. Érd: 70/206-2621,
70/508-7583, szupermunka@index.hu

+Szadai Szűcs Fogadója étterem KONY-
HAI KISEGÍTŐT és FELSZOLGÁLÓT
keres. Érd: 20/943-0746

+Gödöllői cég udvaros munkatársat keres,
heti 1nap kert- és udvarrendezésre, fenn-
tartásra, télen alkalomszerűen hóeltakarí-
tásra. Gödöllői lakos jelentkezését várjuk
az alábbi telefonszámon: 20/385-5440

+Építőipari cég keres ASZTALOST,
FESTŐT, ÁCSOT és SEGÉDMUN-
KÁST. Érd: 30/369-4823
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KÍNÁLATUNKBÓL: * A Kertvárosban N+2
szobás, 110 nm-es, felújított családi ház 720
nm-es telken eladó. Iá.: 29,9 m Ft.

*Az Alvégben,50 nm-es, egyszobás, felújítan-
dó téglaház 540 nm-es telken eladó. Iá:11,5mFt.

*A Királytelepen 2007-ben épült, N+6 szobás,
kétgenerációs családi ház eladó. Iá.: 39 m Ft.

*Máriabesnyőn, N+2 szobás, kiváló állapo-
tú,104 nm-es családi ház szép kertben el-
adó. Iá:24,9 mFt.



+Szada Ipari-parkba keresünk VAGYONŐRT
hétvégi munkavégzésre mellékállásban, ill. bizto-
sítunk egyéb helyettesítő szolgálati lehetősége-
ket is. Pályakezdők, nyugdíjasok jelentkezését is
örömmel vesszük. Bérezés megegyezés szerint.
20/389-5556

+TAKARÍTÓNŐKET keresünk magánházak taka-
rítására, vasalás vállalásával. Elvárás: saját gépjár-
mű, precizitás, megbízhatóság, erkölcsi bizonyít-
vány. Önéletrajzot az alábbi email címre várjuk:
vasr1974@gmail.com Érd: 20/619-8877

+Ajándékboltba megbízható ELADÓT keresek. Je-
lentkezés önéletrajzzal a Petőfi téri dohányboltba.

+Idős édesapánk mellé GONDOZÓT keresünk.
Érd: 20/482-5114

+Gödöllői műanyag üzem három műszakba fel-
vesz GÉPKEZELŐKET, és egy műszakba SZER-
SZÁMKÉSZÍTŐT. 70/3655-010

+A Trans-Motors Kft szadai telephellyel keres,
kis flotta -teherautó és rakodógép- karbantartá-
sára, tapasztalattal rendelkező AUTÓSZERELŐ
kollégát. Előnyt jelent hegesztői tudás. Amit kí-
nálunk: versenyképes jövedelem, rendezett mun-
kaviszony. Jelentkezés módja: fényképes önélet-
rajzzal az info@transmotors.hu e-mail címre. Tel:
+3620-9547-647

+Gödöllői CSEMEGE BOLTBA KASSZÁS -ÁRU-
FELTÖLTŐI állásra nemdohányzó munkatársat
keresünk. Önéletrajzokat a toncso75@gmail.com
e-mail címre kérjük küldeni. Tel: 70/608-1801

+Töltőállomásra keresünk kereskedelmi végzett-
séggel nemdohányzó kollégákat PÉNZTÁROS és
GYORSÉTTERMI munkakörbe. Pályakezdőket is
várunk! Tel: 06/28-513-115

+Gödöllő területére hajnali, 2-3 órás munká-
ra HÍRLAPKÉZBESÍTŐ kollégát felveszünk.
Aszódra, Veresegyházra és Gödöllőre megbízha-
tó SZÓRÓLAPTERJESZTŐKET keresünk. Érd:
20/257-7411

+SZOBAFESTŐ szakmunkásokat azonnali kez-
déssel felveszek. Bérezés megállapodás szerint.
Tel: 20/4359-650

+Oktatás szervező és irodai adminisztrátor kol-
légát keresünk. Piacképes fizetés, ingyenes
nyelvtanulási lehetőség, cafeteria. Elvárások:
felhasználó szintű word, excel tudás és alapfokú
angol nyelvismeret. Jelentkezés e-mailben motivá-
ciós levél és önéletrajz beküldésével: ili.godollo@
gmail.com, info@ili.hu

SZOLGÁLTATÁS

+Antik bútor felújítás. Thonet szék nádazás.
Tel.:30/490-1617

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

+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

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

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

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

+KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, metszés,
permetezés, ültetés. Rotációs kapálás, gyep-
szellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás, bo-
zótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek elszállítása.
30/747-6090

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése,
kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok kar-
bantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-289,
28/476-229
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Ajándék hirdetés a Szolgálatban! 1+1=3Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!



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

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

+KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMI-
KOR! Igény esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALA-
NÍTÁST is vállalunk. Tel: 70/621-6291

+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUN-
KÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJA-
VÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel:
06-70-361-9679

+PERMETEZÉSmotoros és kézi permetező gép-
pel. Gyümölcsfák, fenyők, tuják ki és visszavágá-
sa, metszése. Zöld-hulladék elszállítás. Árok és
ereszcsatorna tisztítás. Veszélyessé vált fák kivá-
gása alpin technikával. 20/922-4400

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

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAK-
TÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Min-
den, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád
20/311-7470

+DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázá-
sok csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás.
VÍZSZERELÉS. 20/491-5089

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+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

OKTATÁS

+Gödöllőről, heti 3-4 alkalomra, napközbeni idő-
pontokra angoltanárnőt keresünk. Érd.: 06/30-
693-1838

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

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

+NYUGDÍJASOK számára NÉMET nyelvtanfo-
lyam indul kis csoportban, kezdő/ haladó szinten
a városközpontban. Folyamatos jelentkezés. Érd:
30/328-5625

+NYELVTANÍTÁST, nyelvvizsgára és érettségire
felkészítést vállal ANGOL és NÉMET szakos ta-
nár Gödöllő központjában. 30/368-2169

+ANGOL nyelvoktatás felnőtteknek a DÉLELŐT-
TI órákban Gödöllő központjában, csoportban és
egyénileg is. Érd.: kata.juhasz@rocketmail.com
vagy 0620-29-39-111

+ANGOL! Kicsiknek játékosan, kamaszoknak,
nyelvvizsgára készülőknek szigorúbban. Társal-
gás, szintfenntartás. Gödöllőn belül házhoz me-
gyek. 20/441-3136

TÁRSAT KERES

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

+Egyedülálló férfi (56/174/82) hosszú távú
kapcsolat reményében társat keres. Ha akarjuk
boldog évek következnek. 30/9628-490

ADÁS~VÉTEL

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

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

+Gödöllőn 70 literes fagyasztószekrény használat
előtti állapotban eladó. Tel.: 30/2242-653.

+Eladó KERÉKPÁR! Női trekking kerékpár
26colos, agydinamós, 3 sebességes marokváltós
agyváltó, elöl- hátul csomagtartókosár, kresz sza-
bályoknak megfelelően felszerelve i.á.: 60.000Ft.
Érd.: +36-30-302-4570

+Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb
áron bútorokat (romosat is), festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyve-
ket, csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést,
régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyaté-
kot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148

+AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772

+Saunier Duval 50 kW-os álló kombi gázkazán,
használt, Gödöllőn eladó. Érd: 20/9166-400

+Kis bálás lucerna 700,-Ft/db, 2db 10kg-os
szénsavpalack (tömzsi) 20.000,-Ft/db, 4méte-
res kármentős bárpult 350.000,-Ft, kétkaros,
olasz, használt kávégép 150.000,-Ft, biliárd asz-
tal 30.000,-Ft-ért eladó. 20/9463-112

+GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöl-
lőn termelőtől. Több mint 1.000 közül választhat
30-40 %-os áron. Tel: 30/569-8137

+ALMAVÁSÁR! Ismét kapható CSÁNYI ALMA.
(Idared, KR-11, Zöld alma.) Ár: 60-200 Ft/kg.
Tel: 20/4359-650

JÁRMŰ,

ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTOR min-
den típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgálta-
tásaink: beszerelés, be-
vizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi
akkuk, új akciók. Gö-
döllő, Dózsa Gy. út 50.
(Temetővel szemben) 06-
30/536-4300, 28/611-
728 www.akkugodollo.hu

EGYÉB

+Vásároljon HAMISÍ-
TATLAN, OMME zársza-
lagos mézet közvetle-
nül 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 Mé-
hészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce
krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
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Beküldési határidő:
2016. október 18.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Varró
Lászlóné, Erzsébet királyné krt. 7.,
Bácskai József, Szőlő u. 26.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Tóbi-
ás Ágnes, Erzsébet királyné krt. 5.,
Deme Istvánné, Paál László köz 3.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Juhász György,
Dessewffy A. u. 60.
AVárosiMozi ajándékát nyerte: Nagy
István, Sajó u. 3., Rinhoffer Ádám,
2117 Isaszeg, Erdő u. 5.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Bárdos Mária, Antal-
hegyi u. 64., Nagy Lászlóné, Hétház
u. 6.


