
Látványos programokkal emlé-
keztek meg Mária Terézia 1751-
es gödöllői látogatásáról az idén 
20 éve megnyitott Gödöllői Ki-
rályi Kastélyban.  A 265 évvel 
ezelőtti  történelmi találkozón a 
kastélyt építtető Grassalkovich 
I. Antal rendkívüli ünnepséggel 
fogadta a királynőt. Az augusz-
tus 6-7-ei programok ezt az ese-
ményt idézték fel. 

Különleges események részesei 
lehettek a  Gödöllőre látogatók a 
kastély kétnapos rendezvénysoro-
zatán. Az érdeklődőket báb- és szí-
nielőadások szórakoztatták, válogat-
hattak a kézművesek portékái között, 
vagy maguk is megpróbálkozhattak 
az alkotással. A barokk korra jellem-
ző fűszernövényeket és illatokat, no 
meg finom falatokat kóstolhattak a 
Pálmaház jóvoltából, a gyerekek pe-

dig kipróbálhatták a több száz évvel 
ezelőtti apróságok játszóeszközeit. 
A már hagyományosnak tekinthető 
programokat pedig különleges, látvá-
nyos előadások színesítették. 
Első alkalommal láthatta a Barokk 
Kastélynapok közönsége a „Köny-

nyűtisztek áldozata” című élőszerep-
lős sakkjátékot, aminek során Mária 
Terézia és Grassalkovich Antal gróf 
„vívott csatát” jelmezes figurákkal, 
eredeti, XVIII. századi sakkfordula-
tok alapján A különleges zenei és lát-
ványelemekkel színesített produkció, 

a látványos jelmezek 
és koreográfiák va-
lamennyi korosztály 
számára izgalmas per- 
ceket szereztek. (A 
mérkőzés Mária Te-
rézia győzelmével zá-
rult, a királynő mattot 
adott Grassalkovich 
grófnak.) 

A rendezvénysoro-
zat egyik kiemelkedő 
eseménye volt Ba-
ráth Emőke, Junior 
Príma-díjas operaéne-
kes Barokk Színházá-

ban adott áriaestje. A kiváló gödöl-
lői szólistát a Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar Kamarazenekara, Juniki 
Spartakus koncertmester vezetésé-
vel kísérte; a műsorban Händel, Co-
relli és Vivaldi művei csendültek fel
.                                           (folytatás a 6. oldalon)

Városszerte zajlanak a fejlesztések. Dolgoznak töb-
bek között a Szilhát utcánál és a Testvérvárosok 
útján is.                                     (2. oldal)

Nagy sikerrel mutatta be a Dzsungel könyve című 
musicalt a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete a 
gödöllői arborétum völgyszínpadán.      (5. oldal)

Többek között a gödöllői Erdélyi Zsófiáért is 
szurkolhatunk a riói olimpián, aki maratonfu-
tásban áll rajthoz.                         (8. oldal)
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Barokk napok a barokk kastélyban
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Július elején  5. alkalommal rendezte 
meg Gödöllő város  önkormányzata 
a Nemzetközi Ifjúsági Tábort Bala-
tonlellén. Az idei évben nyolc nemzet 
(Izrael, Lengyelország, Románia, Spa-
nyolország, Szerbia, Szlovákia, Finn-
ország és Magyarország) nyolcvan fi-
atalja vett részt az egy hetes táborban. 
Szerkesztőségünk maximum arról tud-
na tájékoztatást adni, milyen progra-
mokat állítottak össze a szervezők, de 
hogy a fiatalok hogy érezték magukat, 
mit jelent nekik ez a tábor, azt nehéz 
lenne átadni. A leghitelesebb, ha ők 
maguk írják le, milyen tapasztalatok-
kal, élményekkel gazdagodtak. Pintes 
Orsolya dunaszerdahelyi diák írását a 
4. oldalon olvashatják. 

5. Nemzetközi 
ifjúsági tábor
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Városunkban folyamatosan zaj-
lanak a felújítások, a napokban 
pedig újak kezdődnek, több he-
lyen is forgalmi rend változásra 
kell számítani. 

Tervek szerint halad a Szőlő utca – 
Szilhát utca találkozásánál lévő híd 
átépítése. Hétfőn megkezdődött a II. 
ütem, azaz munkaügyi központ fe-
lőli oldal munkálataié. A területen a 

gépjárműforgalom továbbra is félpá-
lyán halad, a második ütem kezdeté-
vel azonban sávváltás történt. A helyi 
buszjáratok továbbra is a Bajcsy-Zsi-
linszky-Szőlő utca nyomvonal helyett 
a Lumniczer és a Bethlen Gábor utca 
útvonalon közlekednek. A munkálatok 
végleges befejezésére a tervek szerint 
szeptember közepén kerül sor.
Szennyvízcsatorna építés zajlik az An-
talhegyen. A szakemberek az Erdőszél, 
a Lomb, a Kökény és a Kővirág utcá-
ban dolgoznak. A munkavégzés nehe-
zíti a gépjárművel történő közlekedést, 
emiatt a lakosság megértését és türel-

mét kérik. 
Megkezdődött a Testvérvárosok útja 
Szabadság út–Grassalkovich Antal 
utca közötti, és a Széchenyi István 
utca–Dózsa György út–Kandó Kálmán 
utca közötti szakasz felújítása. 
A Testvérvárosok útján a megjelölt út-
szakaszon kerül sor az aszfaltburkolat 
felújítására, a kétoldali kiemelt szegély 
cseréjére, valamint a víznyelő helyre-
állítására, s elkészül a gyalogjárda re-

konstrukciója 
is. A munka-
végzés a forga-
lom fenntartása 
mellett, forga-
lom tereléssel 
zajlik. 
Dolgoznak a 
Széchenyi Ist-
ván utcában is, 
ahol a közmű-
feltárásokat vé-

gezték az elmúlt hetekben, most pedig 
megkezdődik az aszfaltburkolat meg-
erősítése és elvégzik a kétoldali vízel-
vezető árok rekonstrukcióját. Az 
út két oldalán „K” szegélyt és 
padkaszivárgót építenek, a Dó-
zsa György úti csomópontban 
pedig közös járda és kerékpárút 
rekonstrukciót végeznek, ami 
egyben része a „Legyen Gödöllő 
kerékpárosbarát város!” prog-
ramnak. A burkolati munkák 
ideje alatt a Dózsa Gy. út–Kan-
dó K. u közötti szakasz – néhány 
napon belül – teljes lezárásra 

kerül.  A csatlakozó utcákról (Móra F. 
u.,  Móricz Zs. u.) nem lehet kihajtani 
a Széchenyi utcára.  Az érintett lakók 
közlekedését korlátozott időpontok-
ban biztosítják. Ez idő alatt a Kotlán 
S. utcában lévő okmányiroda megkö-
zelítésére javasolt útvonal: Kossuth L. 
u.–Táncsics M.–Semmelweis I. – Mik-
száth K. – Koltán S. utca. 
A Széchenyi utcában mindezek mellett 
járdarekonstrukció is zajlik. 
Ehhez kapcsolódóan napokon belül 
megkezdődnek a kerékpárút munká-
latai a Dózsa György úton a Körösfői 
utca és a Széchényi utca közötti sza-
kaszon. Az átépítés ideje alatt a gyalo-
gosok a temető előtti szakaszon nem 
használhatják a járdát, és arra is számí-
taniuk kell, hogy az érintett területen 
kevesebb parkoló áll majd rendelkezé-
sükre. 
Befejeződött viszont a járdafelújítás a 
Duna utcában, és hamarosan véget ér-
nek az Asbóth S. utcában is, ahol már 
csak a szükséges korrekciókat kell el-
végezni.
Mindezek mellett a jövő héten meg-
kezdődnek a DMRV által korábban 
feltárt útszakaszok javítása is. 
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Változik a forgalmi rend a felújítások miatt

megújuló járdák, utak
Nem csak Gödöllőt, hanem 
az egész országot megrázta 
az a július 28-án este történt 
tragédia, ami egy fiatal gö-
döllői hölgy, Berze Zsófia, a 
Turay Ida Színház munkatár-
sának életét követelte. 

A Rigó utcában lakó 24 éves áldo-
zat kiszállt gépkocsijából kinyitni a 
kaput, amikor felbukkant egy férfi, 
aki hirtelen bevágta magát a járó 
motorú kocsiba és megpróbált vele 
elhajtani. A lány autója után futott, 
és a karosszériába kapaszkodva 
próbálta visszatartani. A férfi el-
vesztette uralmát a kocsi fölött, a 
közel két méter mély vizesárokba 
borult a járművel, közben maga alá 
temette a fiatal nőt. A történtek után 
az elkövető kimászott a jobb első 
ajtóablakon, és elsétált a helyszín-
ről.

A tragédiától nem messze lévő 
nonstop pékségnél tartózkodó fiata-
lok a hölgy kiáltásait és a csattanás 
hangját hallva azonnal a helyszínre 
siettek, ám az első percekben nem 

derült ki számukra, hogy minek is 
voltak tanúi.
Látták a kocsiból kimászó férfit, 
volt, aki beszélt is vele, sérülései-
ről kérdezte, ekkor még nem tud-
ták, nem láthatták, hogy nagyobb 
baj történt, mint az autó összetöré-
se, csak később vették észre a kocsi 
alá szorult tulajdonost. Azonnal ér-
tesítették a rendőrséget, s ők adtak 
személyleírást is az elkövetőről. 
A Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság és a Gödöllői Rendőrkapi-
tányság kiemelt ügyként kezelte a 
támadást, és miután azonosították 
az elkövetőt, nagy erőkkel kezdték 
keresni a gödöllői Szénási Lajost 
(35). Körözést adtak ki ellene, s a 
megjelentetett fotója alapján már 
másnap, július 29-én a lakossági 
bejelentésre egy Isaszegi kocsmá-
ban elfogtak. 

Szénási Lajos ellen nyereségvágy-
ból elkövetett emberölés bűntetté-
nek gyanúja miatt indult büntetőel-
járás, a Budakörnyéki Járásbíróság 
július 31-én 30 napra elrendelte 
előzetes letartóztatását.

egy nap alatt elfogták az elköVetőt

tragédia a rigó utcában

A rágcsálók jelenléte sok probléma 
forrása, ezért nem csak irtásuk fon-
tos, hanem elszaporodásuk megelőzé-
se is. Városunkban az önkormányzat 
a városi közterületeken és az önkor-
mányzat által fenntartott intézmé-
nyekben rendszeresen elvégezteti az 
ütemezett patkányirtást, valamint, ha 
szükséges, soron kívül is beavatkoznak 
a szakemberek, mint ahogyan a napok-
ban megkezdett városszerte zajló pat-
kányirtás során is teszik. 
Az önkormányzat megrendelésére a 
Roxin-Alfa Kft. megkezdte a soron 
kívüli rágcsálóirtást. Ennek részeként 
a már korábban kihelyezett irtószerek 
mellé továbbiakat helyeztek el zárt, 
biztonságos műanyag dobozokban, s 
ezek fogyását is ellenőrzik. Minde-
mellett feltérképezték és folyamatosan 
végzik a patkányfészkek kijáratainak 
szakszerű lezárását.
A kihelyezett dobozok felirattal van-
nak ellátva, hogy nem szabad illeték-
teleneknek hozzányúlni, s úgy vannak 
kialakítva, hogy más kisállatoknak 
gyakorlatilag lehetetlen a benne lévő 
irtószerhez hozzáférni a dobozok ösz-
szetörése nélkül. A rágcsáló-irtósze-
rek úgynevezett BITREX védelemmel 
vannak ellátva, ami keserű ízt kölcsö-
nöz nekik, így más állatok számára 

nem vonzóak. A beavatkozás eredmé-
nyeként a következő napokban az érin-
tett területeken találkozhatnak elhullott 
patkányokkal, ezek összeszedéséről a 
szakemberek gondoskodnak.
A tetemekhez ne nyúljanak, a kutya- 
és macskatulajdonosok pedig foko-
zottan figyeljenek arra, hogy ezeket 
állataik ne fogyasszák el! 
Fontos tudni, hogy a rágcsálómente-
sítés közterületen, valamint a városi 
tulajdonú ingatlanokon az önkormány-
zat feladata. A társasházakban a közös 
képviselők, a kertes övezetben pedig 
az ingatlantulajdonosok kötelessége a 
rágcsálóirtás megoldása, míg a csator-
nahálózatban a DMRV feladata ennek 
az elvégeztetése. A beavatkozás haté-
konyságát jelentősen befolyásolja  az 
érintettek együttműködése, ezen belül 
pedig, hogy a kihelyezett irtószereket 
senki se  vigye el helyükről.  Az elmúlt 
hónapokban ugyanis a szakemberek az 
ellenőrzések során sokszor azzal szem-
besültek, hogy a dobozok eltűntek, elő-
fordult, hogy máshol, nem közterületen 
fedezték fel azokat. Mivel a rágcsáló-
irtás közegészségügyi szempontból 
is rendkívül fontos, szükség esetén 
minden segítséget megadnak hozzá, 
ezért teljesen felesleges  a kihelyezett  
ládákat az egyéni szempontokat szem 

előtt tartva áthelyezni! A rágcsálók irtás 
ellenére történő elszaporodásának szá-
mos oka van, többek között a megemel-
kedett talajvízszint miatt a mélyebben 
„lakó” patkányok a talajszinthez köze-
lebb keresnek maguknak életteret. 
Sok esetben azonban felmerül a la-
kosság felelőssége is, egyrészt a sok 
háztartásban ma is élő gyakorlat, hogy 
az ételmaradékoktól a szennyvíz-elve-
zető rendszeren keresztül szabadulnak 
meg, ami azután a csatornában kiváló 
tápanyagul szolgál a különböző rágcsá-
lóknak, másrészt a kóbor állatok ete-
tése. A gazdátlan cicák és kutyák szá-
mára kitett táplálékok ugyanis a nem 
kívánatos patkányok számára is vonzó 
célponttá teszik a területet. Ugyanez 
vonatkozik az utcai hulladékgyűjtőkbe 
nem megfelelő módon (azaz zárt cso-
magolásban) kitett élelmiszer maradé-
kokra is. Szintén problémát, és ezeknek 
az állatoknak jó búvóhelyet jelentenek 
azok a növények is, amelyek sűrűn be-
borítják a talaj felszínét. A  városi köz-
tereken is fokozottan figyelnek az ilyen 
növények környezetének karbantartá-
sára, takarítására, de a megelőzést szem 
előtt tartva, a kertészeti szakemberek 
megvizsgálják annak lehetőségét is, hogy 
a nagy területeket lefedő öreg növényeket 
a belvárosban olyanokra cseréljék, ame-
lyek alatt könnyebb elvégezni a takarítást 
és a növényápolási munkákat. 

Július 15-től két szabadtéri medence és egy gyermekpancsoló, 
sportpályák, játszótér és nagy zöldfelület várja a pihenni és für-
deni vágyókat az egyetem területén. A nyári időszakban úszó-
táborokat és sportprogramokat is szerveznek a gyermekeknek.

A strandot – információink szerint – saját és pályázati forrásokból újította fel 
az egyetem. A költségek meghaladták a 200 millió forintot.

A szép környezetben lévő strand felújítása során elsődleges szempont volt a 
természet háborítatlansága, a természeti értékek megóvása. Az egyetem ve-

zetése a strand átépítésekor ügyelt arra, hogy minél nagyobb zöldfelületet 
biztosítsanak a vendégek számára, mindhárom medencét modern visszafor-
gató víztisztító berendezéssel látták el, valamint az úszás mellett különböző 
sportolási és szórakozási lehetőségeket is kínálnak a strandon. A napkollek-
toros temperálás segítségével az úszómedencében 24-26, a gyermekmeden-
cében pedig 28-30 fokos a víz hőmérséklete.

A strand a szeptember 1-jéig tartó szezonban hétköznaponként 7-19 óra 
között tart nyitva, reggel 7-8 óra között kizárólag úszásra van lehetőség, 
szombaton és vasárnap pedig 8-20 között várják a látogatókat.

A felnőtteknek 1000, a 14 éven aluliaknak és nyugdíjasoknak 600, a SZIE 
hallgatóinak 750 forintba kerül a belépő.

Július 18-tól több turnusban indulnak úszó- és sporttáborok szakképzett 
úszóoktatókkal, edzőkkel és pedagógusokkal. Az intenzív úszásoktatás és 
számos sportág (például vízilabda, foci, kézilabda, atlétika) megismerése 
mellett ügyességi játékokkal és vetélkedőkkel, készségfejlesztő foglalkozá-
sokkal várják a gyermekeket.

MEGÚJULT ÉS ÚJRANYITOTT AZ EGYETEMI STRAND

Városszerte zajlik a patkányirtás

Ha valaki patkányt észlel, hívja a (28) 529-153-as telefonszámot, a bejelentést követően pedig az 
önkormányzat illetékesei intézkednek a szakszerű beavatkozásról. 
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Zajlik a Művészetek Háza fel-
újításának II. üteme, amire 
saját forrásból mintegy 245 
millió forintot fordít az önkor-
mányzat. 

Ősztől egy a korábbinál szebb, kényel-
mesebb és korszerűbb színházterembe 
térhet majd vissza a közönség, az itt 
dolgozók pedig biztonságosabb, mo-
dernebb berendezésekkel végezhe-
tik majd munkájukat. Az épület alsó 
szintje szeptember 9-én már fogadja 
a látogatókat, a felső szint azonban 
a közbeszerzési eljárásból adódó 
csúszás miatt várhatóan október 31-re 
készül el. 

A nyár elején megkezdett munkálatok 
során megújul a színpad, a jelenlegi-
nél mobilabb lesz, így zenekari árok-
ként is funkcionálhat majd, vagy ha 
szükséges, első részének elbontásával 
bővíthető lesz a 
nézőtér. Folya-
matosan zajlik 
a több évtizedes 
színpadtechnika 
cseréje, felújít-
ják az épülettel 
egyidős elektro-
mos hálózatot, a 
közönséget pedig 
a korábbinál ké-
nyelmesebb szé-

kek várják majd, ezek beépítésének 
előkészítésére augusztus végén kerül 
sor. Jelenleg a felső hangterelők, be-
szerelése zajlik. Mindezek mellett az 
új belsőhöz igazodó, nagyobb teljesít-
ményű, korszerűbb klíma rendszert is 
kap a színházterem.

bj

Folyamatosan dolgoznak a 
szakemberek a Civil Ház fel-
újításán és korszerűsítésén.  
A több mint húsz szervezet 
által rendszeresen használt 
épület rendbetételére  az ön-
kormányzat közel 15 milliót 
fordít. A július eleje óta tartó 
munkák várhatóan szeptem-
ber elején fejeződnek be. 

A felújítás egyaránt érinti az épület 
műszaki hálózatát és a legszüksége-
sebb esztétikai állapotjavítást. Mint 
megtudtuk, a feladatok nagy része 
már elkészült.  Megtörtént az elektro-
mos hálózat, valamint a víz- és csator-
na vezetékek cseréje, jelenleg a fűtési 
rendszer rendbetételén dolgoznak. 

Kész a tetőcsere és a belső nyílászárók 
rendbetétele, hamarosan pedig azok is 
megérkeznek, amelyek cserére szorul-
nak.  Épp így hamarosan véget érnek 
a hidegburkolási munkák is. 
Mindezek mellett zajlik a szociális 
helyiségek igényeknek megfelelő át-

alakítása és akadálymentesítése, vala-
mint a kerítés és az épület homlokza-
tának rendbetétele.

 A ház a felújítás után eredeti megjele-
nésével várja majd használóit. 
                 jk

ELHUNYT GUBA LAJOS

64. éves korában elhunyt Guba Lajos, a Török 
Ignác Gimnázium tanára, majd igazgató-helyette-
se, aki 1975 és 2013 között dolgozott az iskola 
falai között. Guba Lajos emellett a helyi politikai/
társadalmi közéletnek is aktív tagja volt, hiszen 
a Gödöllői Lokálpatrióta Klub színeiben 1994-től 
a városi képviselő-testület tagjaként, a Kulturális, 
Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnökeként tevé-
kenykedett. 2013-ban vonult nyugdíjba, az utolsó önkormányzati választá-
son már nem indult.
Búcsúztatására augusztus 25-én, 17 órakor kerül sor a Gödöllői Reformá-
tus Templomban. A család tisztelettel kéri azokat, akik szeretnék kegyele-
tüket leróni, hogy a búcsúztatásra virágot/koszorút ne hozzanak. Az erre szánt 

összeget a templom perselyébe szíveskedjenek elhelyezni.

ELHUNYT DR. BÜKKFALVY BEATRIX

Hosszan tartó súlyos betegség után, 71 éves ko-
rában elhunyt dr. Bükkfalvy Beatrix, Gödöllő város 
képviselő-testületének egykori tagja (2002-2006). 
Önkormányzati képviselőként az Egészségügyi 
Bizottság elnöke volt.1998-tól volt a MIÉP Gödöllői 
Városi Szervezetének elnöke, 2002-ben a MIÉP 
országgyűlési képviselőjelöltje, 2004-ben EU-s 
képviselőjelöltje volt. 2006 februárjában a MIÉP 
alelnökévé választották. 
Temetése augusztus 5-én, 15 órakor lesz Apcon az Újtemető utcai teme-
tőben. Az engesztelő szentmise ugyanezen a napon, 18 órakor a gödöllői 
premontrei kápolnában (Fácán sor 3.) lesz.

2017. január 1-jétől Eich László, mint 
tankerületi központ igazgató fogja 
vezetni a gödöllői járáshoz tartozó, 
állami fenntartású alap- és középfokú 
oktatási intézményeket tömörítő, du-
nakeszi központú szervezeti egységet.
Eich László az ELTE-n magyar-törté-
nelem szakon fejezte be tanulmányait, 
majd a Szegedi Tudományegyetemen 
közoktatás-vezetői szakon diplomá-
zott. 17 éven keresztül az ELTE Rad-
nóti Miklós Gyakorló Gimnáziumában tanított, a  jogi- és állampolgári isme-
reteket tanulóegyetemi hallgatók szakvezetője volt. Hosszú időn keresztül 
igazgatóként dolgozott a  CIVITAS Egyesületben, ahol részt vett hazai és 
nemzetközi tanár továbbképzési programok szervezésében.

 
Hétfőn elkezdték kézbesíteni az érintett több mint nyolcmillió választópolgárnak az októberi népszavazásról szóló érte-
sítőt. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében az országos népszavazás kitűzéséről és arról tájékoztatja 
a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben.
Az értesítők nyomtatása az augusztus 5-i névjegyzéki állapotnak megfelelően pénteken kezdődött meg, ezek kiküldésé-
vel az iroda a Magyar Postát bízta meg.
A 8 millió választópolgár értesítője legkésőbb augusztus 15-éig postára kerül. Ha valaki nem kapja meg, akkor a jegy-
zőnél (a helyi választási iroda vezetőjénél) jelezheti, aki új értesítőt állít ki.
Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül csak a nevét, születési nevét, születési idejét és a lakcímét tartalmaz-
za. Egyértelművé teszi továbbá a szavazás helyét és idejét is.
Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az október 2-ai népszavazásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak most kell 
megkapniuk az értesítőt.

Kiderült, Ki felügyeli a jövőben 
a gödöllői isKoláKat

Megújuló Művészetek Háza

Megszépül és korszerűbb lesz a Civil Ház

Postázzák a népszavazásról szóló értesítőket – 8 millió levelet küldenek ki

Úgy tűnik, megvalósulhat a régi 
terv, a 2-es metró és a gödöllői 
HÉV vonalának összekötése. Kiír-
ták ugyanis ez erre vonatkozó köz-
beszerzési pályázatot. 

A 2-es metró és a gödöllői helyiér-
dekű vasút összekötése az Örs vezér 
terénél már 2005 óta szerepel a fő-
város tervei közöttt. A BKK a pro-
jekt fontosságát azzal támasztja alá 
a honlapján, hogy az érintett telepü-
lésrészek lakossága 150 százalékkal 
nőtt az elmúlt 15 évben. A fejlesztés 
napi 40 ezer utasnak hozna menetidő 

csökkentést, a Gödöllő és a Déli pá-
lyaudvar közötti menetidő például az 
előzetes számítások szerint 30 száza-
lékkal csökkenne.
 A projekthez kapcsolódóan  a gö-
döllői HÉV leendő felújítására is 
sor kerülhet. Eszerint a megváltozott 
igényeknek megfelelően áthelyezik 
a megállóhelyeket, megújulnak a sí-
nek és a kapcsolódó létesítmények, 
különszintű átjárók és P+R, illetve 
B+R parkolók jönnek létre.
Mindez persze még csak a távoli 
jövő, a közbeszerzést ugyanis nem 
a kivitelezésre, hanem a közleke-

désfejlesztési projekt előkészítésé-
re írták ki. A tervek készítése során 
vasúti pálya, perontervezés, vasúti 
jelző, biztosítóberendezés, környe-
zetrendezés, közúttervezés, közmű-
tervezés, műtárgytervezés, továbbá 
a műszaki leírásban részletesen meg-
határozott tervezési feladatok elvég-
zése szükséges. 
A projekt becsült értéke ötmilliárd 
forint, az ajánlatokat 2016. augusz-
tus 24-éig várja a BKK.
A beruházás másik része az Örs ve-
zér tere környéki Rákosfalva és Rá-
koskeresztúr kötöttpályás elérhetősé-
gét célozza meg, az ehhez szükséges 
projekt előkészítésével.                 jk

ÚJABB LÉPÉS A HÉV ÉS A METRÓ ÖSSZEKÖTÉSÉRE
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(folytatás az 1. oldalról)

A helyi önkormányzat jóvoltából 
mi, a Vámbéry Ármin Alapiskola 9 
diákja (akiket kimagasló tanulmá-
nyi eredményeinkért és versenyeken 
való jó szereplésünk miatt választot-
tak ki) és két kísérőtanár eljuthattunk 
ebbe a nagyszerű táborba, ahol életre 
szóló élményeket szereztünk. A tá-
bor július 1-jén kezdődött Gödöllőn 
és 9-én fejeződött be Balatonlellén. 
A helyszínen 8 ország képviseltette 
magát: Finnország, Izrael, Lengyel-
ország,  Spanyolország, Szerbia, 
Erdély, Szlovákia és persze Magyar-
ország.  A városokat Gödöllő testvér-
települései közül válogatták.

Az első nap Gödöllőre érkeztünk, 
ahol az éjszakát egy kollégiumban  
töltöttük, másnap Gödöllőn és Buda-
pesten folytattuk a városnézést, majd 
este megérkeztünk a tábor állandó 
helyszínére, Balatonlellére.
A tábor ideje alatt országok szem-

pontjából vegyes csapatokba let-
tünk osztva. A sorsolás alapján én 
egy teljesen „idegen“ csapatba ke-
rültem, ahol senkit nem ismertem 
és picit meg is ijedtem, hogy fogok 
boldogulni. A csapatoknak különbö-
ző versenyeken kellett helyt állniuk. 
Ilyen volt például a tihanyi „tesztva-
dászat“, a vízibicikli- és kajakver-
seny, az elsősegélynyújtó akció, a 
sportverseny, a mini X-faktor külön-
böző népek zenéivel, vagy akár az 
ENSZ-vetélkedő. Esténként két-két 
prezentációt hallgattunk meg a részt 
vevő országok képviselőitől, amiben 
bemutatták az országukra, vidékükre 
jellemző szokásokat, jellegzetessé-
geket. Pontokat kellett gyűjtenünk, 
ezek alapján a tábor végén győztes 
csapatot is hirdettek. Csodák-csodá-

jára az én csapatom 
lett a befutó.
A magyarul nem 
tudó gyerekekkel 
nagyrészt angolul 
kommunikáltunk, de 
próbáltuk egymás 
nyelvére is megta-
nítani  a többieket. 
Igazán sok barátot 
szereztem, de azt hiszem, ezzel min-
denki így van. Mikor el kellett jön-
nünk, még napokig „honvágyam“ 

volt, csak én nem haza, hanem Lel-
lére vágytam vissza. Bár megbeszél-
tük a többiekkel, hogy találkozunk 
valamikor, de realistán nézve az 
egészet, kis esélye van, hogy csak 
úgy hipp-hopp elugorjunk, mondjuk 
Forssába (Finnország) vagy Valde-
moroba (Spa-
n y o l o r s z á g ) . 
Ahogy tudjuk, 
tartjuk a kap-
csolatot az in-
terneten, de az 
nem az igazi......
Mindent ösz-
szevetve még 
mindig nagyon 
szomorú va-
gyok, hogy el 
kellett jönnöm, 

mert szívesen tölteném ott tartalmas 
programokkal az egész nyaramat. 
Nagyon remélem, hogy sok hasonló 

táborba juthatok még el, hiszen egy 
életre szóló élmény más nemzetek, 
kultúrák, messziről jött emberek 
megismerése.

Pintes Orsolya 

Vámbéry Ármin Alapiskola

Testvérvárosunkban, Bad 
Ischlben keresett, és úgy tűnik 
talált testvériskolát magának 
a Petőfi Sándor Általános Is-
kola.  

Az intézményből nyár elején tizenhat 
gyermekkel utazott az osztrák város-
ba Gubáné Csánki Ágnes igazgató, 
aki örömmel számolt be lapunknak 
a Johann Nestroy Schule és a gödöl-

lői oktatási intézmény közötti kap-
csolatfelvételről. Mint mondta, már 
évek óta szerettek volna egy német 
anyanyelvű testvérintézményt.
A július első hetében megvalósított 
utazás az önkormányzat testvérvá-
rosi kapcsolatok ápolására kiírt pá-
lyázata, a Gödöllői Német Nemze-
tiségi Önkormányzat és a Gödöllői 
Petőfisekért Alapítvány segítségével 
valósult meg. A látogatás során a pe-

tőfis diákok a Johann Nestroy Schule 
tanulóival közös programokon vet-
tek részt és megismerkedtek a város 
nevezetességeivel. Az igazgató asz-
szony abban bízik, hogy ősszel meg-
születhet a megállapodás a hosszútá-
vú együttműködésről. 

bj

Arra vagyunk kíváncsiak:

1. Melyik az a régi nevezetes épület, 
emlékmű, szobor, népi emlék, sírem-
lék, épített vagy természeti érték a 
lakóhelyeden, Gödöllőn, amelyre a 
legbüszkébb vagy és amit a barátaid-
nak is  megmutatnál? 

2. Melyik az a régi használati tárgy, 
megőrzésre érdemes tárgyiasult em-
lék, pl. 50 évnél idősebb (esetleg csa-
ládi) fotó közvetlen környezetedben, 
amit szeretnél, ha mások is megis-
mernének?

Írd meg történetedet, kiegészítés-
ként fotózd  vagy rajzold le ne-
künk!
Ha a fenti témakörben megfogalma-
zott felhívásunk megtetszett, akkor 
úgy mutasd be kedvencedet, hogy 
azt megértse és megismerje a legjobb 
barátod is, meg az a személy is, aki 
tőled távol a „net” előtt ül. A szüleid 
akikkel minden nap láthatod, vagy 
akár egy arra tévedt turista, akinek te 
mesélsz először erről az értékről.   
Bátran fogalmazd meg gondola-
taidat egy rövid leírásban, kiegé-
szítésként fotózd le vagy készíts 
rajzot róla, és ha akarod egészítsd 
ki akár képzőművészeti alkotással 
(rajz, festmény, batik, tűzzománc, 
linó- és fametszet, stb.), akár egy 
CD-re rögzített alkotással.

Az írásos pályamunkáknál nem 
könyvszagú leírásokat várunk, ha-
nem önálló megfigyeléseket, önálló 
véleményeket, egyéni érzéseidnek 
megfogalmazását (Amennyiben le-
hetőségetek van rá, kérjük digitálisan 

is küldjétek el pályamunkátokat!) 
Az írásos pályaművek terjedelme 
5-10  A/4-es oldal lehet mellékletek-
kel, legalább 1/3 szöveges résszel. 
A pályaművek értékét növelhetik a 
témához kapcsolódó fotók, rajzok, 
térképvázlatok. 

Pályázni egyénileg és kiscsoporto-
san (max. 5 fő) is lehet.
A pályázati felhívásra a gödöllői ál-
talános iskolák tanulói által készített 
alkotásokat várjuk!

A pályázatok elbírálása korcsopor-
tonként külön-külön történik. 
A pályázatokon kérjük olvashatóan a 
pályázó nevének, iskolája nevének, 
címének, vagy lakcímének, életkorá-
nak feltüntetését!

A pályázatok benyújtási határide-
je: 2016. október 30.

A határidő lejárta után beérkező 
munkák elbírálására nincs lehetőség! 
Kérjük a határidőt betartani!
Amennyiben a beadott pályázatot 
szeretnétek visszakapni, 
kérjük a pályázati anyagotokon tün-
tessétek ezt fel!
A díjazottaknak több értékes nyere-
mény kerül kiosztásra.
A pályázat értékelésére  2016. év-
végén kerül sor. 
A pályázattal kapcsolatban bővebb 
felvilágosítás az egyesületnél.

Gödöllői Városvédő Egyesület
2100 Gödöllő, Szőlő u. 22. 
Tel.: 06-20-561-1818
e-mail:  
kedvesgodolloi2016@gmail.com     

Pályázati felhívás • „50 évnél  idősebb gödöllői  értékem” Nemzetközi Gyerektábor/International Youth Camp – Gödöllő-Balatonlelle

TesTvériskola a TesTvérvárosból

MEGHÍVÓ 
40. ÉVES 

A MARTINOVICS UTCAI ÓVODA 
(jelenleg: Gödöllői Kastélykert Óvoda)

Szeretettel várunk minden kedves régi óvodást és dolgozót; illetve 
akinek bármilyen kötödése volt az óvodához.

Időpont: 2016. szeptember 3., 9:30-tól
Elérhetőség: 06/28 420-786; 06/20 917-3322

martinovicsovoda@gmail.com
Részvételi szándékukat kérjük augusztus 26-ig jelezzék!
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Elvált szülők gyermekének lenni 
nem egyszerű dolog. A szülők csa-
tája, a megváltozott életkörülmé-
nyek… Gyereke és felnőttje válo-
gatja, ki hogyan éli meg. Van aki 
összeomlik, van, aki képes a saját 
javára fordítani az így szerzett ta-
pasztalatokat. 

Válás… olyan téma ez, amit a fel-
nőttek megbeszélnek vagy kibeszél-
nek egymás közt, de a gyerekekkel 
igyekeznek tapintatosak lenni. Őket 
nem kérdezik arról, hogy látják az 
eseményeket, hogyan élik meg az új 
helyzet, az új környezet adta nehéz-
ségeket, mit éreznek, mit gondolnak. 
Na, most megtudhatjuk!

A kilenc éves Lizzi Vogel nővérével 
és öccsével vidékre kénytelen köl-
tözni szüleik válása után. A faluban 
azonban cseppet sem fogadják őket 
lelkesen, ami nem csak annak kö-
szönhető, hogy anyjuk az alkoholba, 
a gyógyszerekbe és a drámaírásba 
menekül, hanem elsősorban annak, 
hogy a helyi asszonyok nem nézik jó 
szemmel a családot, ahol nincs férfi a 
háznál. Amikor a gyerekek rájönnek 

mi a kiközösítés oka, elhatározzák, 
megoldják a problémát: férjet keres-
nek anyjuk számára. S, hogy mi min-
denre képesek ezért? Bármire! 
Történetüket Lizzi  meséli el, sajátos 
gyermeki stílusban, ami valószínű-
leg mindenkinek ismerős lesz, aki 
emlékszik az Ovizsaru című film 
azon jelentére, amelyben a gyerekek 
beszélnek szüleikről. 
Szóval, a három gyerek akcióba 
lendül, kalamajkából kalamajkába 
keverednek, s csak hihetetlen lelke-
sedésüknek és anyjuk iránti szolida-
ritásuknak köszönhetik, hogy túlélik 

az asszony összeomlását. 
Hogy mi mindenen kell keresztül-
menniük? Nos, lényegében az ő nya-
kukba szakad minden, mert anyjuk, 
akinek korábbi foglalkozása „fele-
ség” volt, „alkatilag alkalmatlan a 
házimunkára”, meg tegyük hozzá, a 
gyermeknevelésre is. Miközben te-
hát ők takarítanak, főznek, mosnak, 
vasalnak és lelki támogatást nyújta-
nak az asszonynak, igyekeznek beil-
leszkedni és rendbe hozni maguk kö-
rül mindazt, ami szüleik miatt tönkre 
ment. Lizzi gyermeki őszinteséggel 
meséli el mindezt, szinte kalandként 
megélve az igencsak zűrös esemé-
nyeket, azzal a hihetetlen humorral 
átszőve, amivel csak a gyermekek 
rendelkeznek. Ez az oka, hogy a 
legtöbb vélemény, mint kacagtató, 
lélekemelő, klasszikus vígjátékot 
jellemzi a regényt. A történet azon-
ban ennél sokkal több: egy család 
kálváriája, amely bepillantást enged 
három érzékeny gyerek életébe, akik 
minden hibájuk ellenére szeretik a 
szüleiket és egymást, s nem a dolgok 
rossz oldalát nézik, nem a bűnbakot 
keresik, hanem a megoldást. Arra 
vágynak, hogy az új környezetben 
befogadják és szeressék őket, anyjuk 
pedig boldog legyen.  Ezért pedig 
semmitől sem riadnak vissza. 
(Nina Stibbe: Férfi a háznál)                jk

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Pasit anyának!

Óriási sikerrel mutatta be két alka-
lommal a Gödöllői Fiatal Művé-
szek Egyesülete „A dzsungel köny-
ve” című musicalt Horváth Zoltán 
rendezésében. Az előadásra külön-
leges helyszínen került sor, a gödöl-
lői arborétum völgyszínpadán. 

Az alaphangulatról már a színpadig 
vezető úton gondoskodtak a Talam-
ba Ütőegyüttes tagjai, a különleges 
környezetben valóban a dzsungel-
ben érezhette magát a közönség, 
szinte elérhető közelségbe kerültek 
a nézőkhöz a történések, mindenki 

saját maga is 
részese lett 
az előadás-
nak. 
Nem csak a 
k ö z ö n s é g , 
hanem a ren-
dező is elé-
gedett volt az 
előadásokat 
k ö v e t ő e n . 
Horváth Zol-
tán elmond-
ta, úgy érzi, 

a színészek mind mozgásban, mind 
hangokban nagyszerűen találták 
meg az átme-
netet az állat és 
az emberi ka-
rakterek között. 
Kiemelte Bod-
rogi Gyulát, aki 
láthatóan nagy 
örömmel játszott 
együtt a fiatal 
s ze rep lőkke l , 
akiknek való-
di élmény volt 
együtt dolgozni 

a legendás művésszel. Mint mond-
ta, életkorához képest meglepően 
érett és átélt játékot mutatott be 
Monori Dominik Maugli szerepé-
ben, aki többször csalt könnyeket a 
nézők szemébe. 
A szervezés és a színvonalas előa-
dás életre szóló élményt jelentett 
a minden korosztályt felvonultató 
nézőknek, és Gödöllő egy új szín-
házi játszótérrel gazdagodott, ahol 
remélhetőleg még sok előadás va-
lósulhat meg. Az biztos, hogy a 
közönség várja, mikor mehet leg-
közebb színházi előadást nézni az 
Arborétum völgyszínpadára.  

különleges helyszínen mutAtták Be A Dzsungel könyvét

Erdei színpadon kelt életre Maugli

JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!
A Bagoly könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt ad azoknak a diákoknak, akik ered-
ményesen zárták a 2015/2016-os tanévet. Augusztus végéig 5%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a 
bolt kínálatából azok, akik kitűnő vagy jeles eredményt értek el. A kedvezmény a bizonyítvány felmutatá-
sa mellett, egyszeri alkalommal vehető igénybe.

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ munkatársainak tevékenységét már 
számtalan módon elismerték, az intézmény és az ott dolgozók több rangos elismerés birto-
kosai. A nyáron újabb szakmai díjjal gyarapodott a lista. Gergely Ildikó, a könyvtár mun-
katársa a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. Vándorgyűlésen az „Év fiatal könyvtárosa” 
díjban részesült. A szakmai elismerést több színvonalas programban való részvétellel érde-
melte ki, mint az Olvasók Diadala, az Online olvasásfejlesztési játék a Z generáció igényei-
re szabva, valamint az Olvasóvetélkedő webes felületének tervezése, elemzése. 

Arrivederci Róma...! cím-
mel adott június 24-én 
hangversenyt Domenico 
Menini a királyi kastély 
díszudvarában. A kiváló 
tenort M’Denis Biancuc-
ci kísérte zongorán, köz-
reműködött Fabio Vagnarelli színész-komikus musicalénekes.
A felcsendülő dallamok cinquecento-hangulatot és romantikát kölcsönöz-
tek az estnek. Az igényesen összeállított zenei „crossover”, a barokk zene 
a szalonrománccal, a nápolyi dal a filmzenével, a bravúros bel canto pedig 
a legendás San Remo fesztiválnyertes örökzöldjeivel karöltve varázsolta a 
színpadra Rómát, az „örök várost”.

Jártamban, keltemben címmel Mester Bori alkotásaiból lát-
ható kiállítás a Levendula Galériában. A Gödöllő, Budapest és 
Vác egy-egy részletét megjelenítő különleges grafikákban vá-
rosok, házak, utcarészletek jelennek meg, hangulatok, egy-
egy részlet ragadja meg a szemlélőt.  

„Ballagnak a pasztellszínek, 
iparkodik mellette a szürke, 
nyargal a sárga folt, felbukkan 
a vörös, megcsillan a világos, 
megtorpannak a sötétek. Kü-
lönös és egyedi rendszerek, 
ahogy ötvöződik a fotó reali-
tása, a helyszínek jellegzetes 
motívumai, a foltok árnyala-
tai, a vonalak kuszasága. Mégis összeáll képpé, egységbe simul. Az épített 
terek, az öreg keretek különös megélt élete újraértelmezi az egységet és 
részleteket” – mondta a kiállítást megnyitó Sz. Jánosi Erzsébet. 
„Bori megragad hangulatokat, felhívja a figyelmet azokra a részletek-

re, amiket talán sosem vennék észre, és 
egyszerre csak szeretnék ott lenni. Gö-
döllőben is mást lát, mint Önök vagy én. 
„Sosem vett észre” közlekedési lámpa, 
szokatlan látószög, átírt, megkomponált 
városdarabok.” 
Az összeállítás azonban egyfajta játék is. 
A  képek körül megjelenő vonalak, figu-
rák arra várnak, hogy újabb elemek kerül-
jenek melléjük azoktól, akik jártukban, 
keltükben bekukkantanak a Levendula 
Galériába.           bj

Szakmai elismerés a gödöllői könyvtárosnak

Fotó: Bíró Patrícia

mester Bori AlkotásAi A levenDulA gAlériáBAn

Kiemelt városdarabok

olAsz DAllAmok A kAstélyBAn
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Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gö-
döllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap 
segítségével eleveníti fel az eseményeket: 

1966 nyara cseppet sem nevezhető nyugodtnak a gödöl-
lőiek számára, hiszen zajlottak azok a fejlesztések, 
amik városi külsőt adtak a korábbi községnek, az 
egyetemi városrészben pedig az utolsó simításokat 
végezték a nagy esemény, az augusztus végén megnyíló 
atlétikai EB résztvevőinek szállást nyújtó új kollé-
giumi épületeken. 
Az augusztus elején tar-
tott bejárás során még 
újabb jelentős döntések 
születtek. Így például a 
Fővárosi Elektromos Művek 
fejlesztési osztályának 
képviselői ekkor határoz-
tak arról, hogy az Állomás 
utcának és a Práter Károly 
utcának a 3-as úttól az 
egyetemig tartó részére 
ötven darab Tiba-rendsze-
rű higanygőz lámpát sze-
relnek fel még a vendégek 
megérkezése előtt.  
Az „atlétikai faluban” 
megindult az élet, azaz 
a felkészülés a minden-
napos feladatok ellátá-
sára. Ezek irányítását 
Rostás György végezte. 
Zajlott az A és B kollégiumi 
épületekben végzett fűtési és meleg víz-szolgáltatás 
főpróbája. A teljesen automatizált fűtőház berende-
zéseit a Láng Gépgyár és az ÉM Csőszerelőipari Vál-
lalat munkatársai végezték. 
„A szerelők a pártkongresszus tiszteletére vállal-
ták, hogy az Európa-bajnokság idejére biztosítják a 
zavartalan meleg víz-szolgáltatást az egyetemi szál-
ló épületében, ahol 1200 sportolót szállásolnak el. 
Érdemes megemlíteni, hogy a teljesen automatizált 
fűtőházban ismeretlen lesz a nehéz fizikai munka, a 

korszerű fűtéstechnika következtében egészséges, 
tiszta levegőjű munkahelyen, mindössze négy ember 
teljesít szolgálatot irányító műszerek mellett.” 
Miközben zajlottak az előkészületek, az egyetem élé-
re új rektor került. A lap rövid hírben számolt be 
róla, hogy a „forradalmi munkás-paraszt kormány…dr. 
Kiss Albert egyetemi tanárt a Gödöllői Agrártudományi 

Egyetem rekto-
ri tisztségé-
nek ellátásá-
val megbízta.”

Mindeközben 
a belvárosban 
más hangulat 
u r a l k o d o t t . 
Megkezdődtek 
ugyanis azok a 
munkák, amik 
már az új vá-
ros arculatá-
hoz tartoztak: 
kivágták a Sza-
badság tér fáit, 
hogy ott épít-
kezés kezdőd-
hessen. Mint az 
erről szóló be-
számolóból kide-

rült, még a város vezetése sem értett ezzel egyet, de 
a döntés nem itt született: „Ezeknek a kisvárosoknak, 
mint Gödöllő is, nem helyben készítik a rendezési 
terveit. Ahhoz ott nincs elég erő, hanem szakembe-
rek csinálják magasabb szinten. Az azonban mégiscsak 
furcsa, hogy a helyieknek nincs ebbe beleszólásuk…” 
– adott hangot a lap a gödöllőiek véleményének. 

Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár 
és Információs Központ segítségét!

50 éve történt

Ha valaki azt hinné, hogy Gö-
döllő népszerű tündérei, Kó-
cos és Copfos csak békésen 
ülnek otthon, és semmi izgal-
mas nem történik velük, az 
bizony nagyon téved.  Két kis 
kedvencünk sokat csatangol 
városszerte (Kérdezzék meg 
a gyerekeket, ők biztos látják 
őket!), s mindig találnak ma-
guknak felfedezni valót. Leg-
utóbb a Királyi Várót járták be, 
ahonnan igencsak messzire so-
dorta őket színes képzeletük. 

Nem tévedünk nagyot, ha azt állít-
juk, vonatozni minden gyerek szeret. 
Nem csoda hát, hogy két kis tündé-
rünket elvarázsolja a pompás Királyi 
Váró, és a királyi vonat mozdonya, 
aminek modellje itt kapott helyet az 
épület felújítása után. Milyen lehetett 
utazni több, mint 100 évvel ezelőtt a 
gőzmozdony húzta vonattal? Milyen 
körülmények között utazott a király 
és a királyné? Nos, ezek a kérdések 
foglalkoztatják Kócost és Copfost is, 
akik persze alaposan utána is járnak 
ezeknek a kérdéseknek. Kalandjaikat 
Kerényiné Bakonyi Eszter, a Gö-
döllői Városi Múzeum igazgatója és 
Hódi Rezső grafikus művésznek kö-
szönhetően most a gyerekek is meg-
ismerhetik, a múzeum legújabb, „Ki-
rályi vonatok” című mesekönyvéből. 
Igaz, a műfaji meghatározás nem 
pontos, hiszen a könyv – ahogy a két 
kis tündér korábbi kalandjai is – egy-
fajta ismeretterjesztő kiadvány, ami 
a gyerekek és a felnőttek számára 

egyaránt sok érde-
kességet tartalmaz. 
A csodaszép raj-
zok segítségével 
megismerhetik 
a Királyi Váró 
történetét, és 
alapos képet 
kaphatnak a 
ma már csak 
a dokumentumokból is-
mert egykori királyi vonatokról, amik 
Ferenc Józsefet és Erzsébet királynét 
szállították hivatalos és magán uta-
zásaik során. A kalandhoz pedig nem 
mindennapi vezetőket kapnak, a két 
kis tündért, igaz, ez alkalommal Kó-
cos nem csak a kis olvasókat, hanem 
Copfost is elkápráztatja tudásával. 
Kócos ugyanis mindent tud ezekről 
a különleges vonatokról. Kerényiné 
Bakonyi Eszternek nem is volt más 
dolga, mint papírra vetni mindazt, 
amit hallott tőle, Hódi Rezsőnek pe-
dig az, hogy részletes rajzokat készít-
sen az elhangzottak alapján, hogy a 

mai gyerekek is ámulhas-
sanak az egy-
kori pompán. A 

Gödöllő Város 
Önkormányzata, 

a Nemzeti Kul-
turális Alap és az 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támo-

gatásával megvalósult 
könyv nem csak azok 

számára érdekes, akik is-
merik a korábbi történeteket, hanem 
azoknak is, akik első alkalommal 
találkoznak a gödöllői tündérekkel. 
A részletgazdag rajzok és a pontos, 
hiteles leírások pedig dokumentum 
értékűvé teszik a kiadványt, ami a 
kisiskolásoknak épp olyan élményt 
ad, mint a vasúttörténtet iránt ér-
deklődő felnőtteknek. Bár a könyv 
hivatalos bemutatójára még várni 
kell – arra szeptemberben kerül sor 
a Múzeumok Őszi Fesztiválja kere-
tében – már megvásárolható a Mú-
zeumi Boltban.                              jk

vonatozás a királlyal és a királynéval

Kócos és Copfos újabb kalandjai

(Folytatás az 1. oldalról) 

A Gödöllőről, pontosabban a Fré-
déric Chopin Zeneiskolából indult 
fantasztikus tehetségű szopránéne-

kesnő komoly nemzetközi karriernek 
örvend. A Budapesti Tavaszi Feszti-
válon két alkalommal is fellépett 
Cesti Oronteájaként. Jövőre a New 
York-i Carnegie Hallban debütál. 
Különböző hazai és külföl-
di fesztiválok, operaházak 
és koncerttermek keresett 
barokk énekese, aki több 
lemezfelvételen szere-
pelt szólistaként. Olyan 
világhírű karmesterekkel 
dolgozott együtt, mint 
Vashegyi György, Keller 
András, Kocsis Zoltán, 
Takács-Nagy Gábor 
és Fischer Ádám, 
Emmanuelle Haim, 
Christoph Rousset, 
Jordi Savall, Marc 
Minkowsky vagy 
Pablo Heras Casado. 

A Barokk Kastélyna-
pokat a kastély meg-
nyitásának 20. évfor-

dulója alkalmából különleges előadás 
zárta. A díszudvaron a Company 
Canario Historikus Táncegyüttes és 
a Musica Profana régizene együttes 
estjét mutatta be Barokk világ című 

műsorát. Az est során a kor zenéje és 
táncai látványos színpadi produkció 
keretében elevenedtek meg Aranyos 
Ágota koreográfiáján keresztül. 

jk

emlékezés egy történelmi látogatásra

Barokk napok a barokk kastélyban
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HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Augusztus 13-án és 14-én, 
szombaton és vasárnap 

9-11 óráig: 

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Varga Ferenc állatorvos

Telefonszám: 
06/20-48-23-058

Turul 
Állatkórház és Patika

Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:

9-19-ig   

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

Tel.: 06-30/943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Nyitva: H–Szo  800–1700

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

AKCIÓK!
ÉVELŐ NÖVÉNYEK

ÉS RÓZSA 
AKCIÓSAN ELADÓK!

A Szent István napi ünnepség hagyományo-
san tűzijátékkal fejeződik be. A gödöllői ren-
dezvényt várhatóan 21 óra 30 körül zárja a 
sokak által kedvelt és várt, a tervek szerint 
10 perces látványosság. A tűzijátékot kísérő 
hanghatások azonban a legtöbb kutyában, 
macskában félelmet keltenek, gyakran elő-
fordul, hogy a megrémült, megzavarodott állatok elszöknek. 
Ez azonban könnyen megelőzhető, ha a tulajdonosok gondoskodnak arról, hogy kedvencük már a rendez-
vényt megelőzően biztonságos, zárt helyen tartózkodjon.
Ezért javasolt, hogy a kutyákat és a cicákat augusztus 20–án 20 órától kb. 22 óráig tartsák zárt helyen!

Vigyázat, tűzijáték!

Lezárult a Magyar Madártani 
Egyesület (MME) internetes 
szavazása 2017 év madaráról. 
A legtöbb szavazat a tengelic-
re érkezett, ezért az MME en-
nek a madárnak, illetve élőhe-
lyének védelmével foglalkozik 
kiemelten a jövő évben.

Egyik legszínesebb és leggyakoribb 
pintyfélénk. Szinte kizárólag csapa-
tosan látni. A hideg idő beálltával 
gyakran találkozhatunk vele a ma-
dáretetőkön. Apró gyommagvakkal 
táplálkozik, de fiókái étrendjét boga-
rakkal és hernyókkal egészíti ki. 
Ha házilag kívánjuk őket etetni, ak-
kor arra kell felkészülnünk, hogy 
termetéhez képest viszonylag sokat 
eszik. Egy-két madárka beül az ete-
tőbe és az egész napját ott tölti, ki-
sebb-nagyobb megszakítással. Az 
étel, azaz a magvak utánpótlásáról 
gondoskodnunk kell, ha egyszer el-
kezdtük a madarak etetését, akkor 

azt egész évben igénylik. 
Nagyrészt állandó, de télen észak-dé-
li irányú kóborlása is megfigyelhető. 
Régebben dekoratív külseje miatt 
kalitkamadárnak tartották, de már 
régóta védett faj.

Sík- és dombvidéki fészkelő. Ked-
veli a településeket. Kertekben, te-
metőkben, parkokban, fasorokban, 

erdőszéleken fészkel, a zárt erdőket 
viszont elkerüli. Fészkét a fák lomb-
koronájának szélére építi. Évente 
két-három fészekaljat nevel. A többi 
pintyféléhez hasonlóan fészkét vé-
kony növényi szálakból építi, melyet 
szőrökkel és a nyárfa puha termésé-
vel bélel. 4-5 tojást rak, melyeket a 
tojó egymaga költi ki, míg a hím a 
táplálékszerzésben segíti.          mme

A tengelic nyerte a „2017 év madara” lakossági szavazást

Légi felderítést is végeznek a hatósá-
gok annak érdekében, hogy a megyé-
ben található valamennyi parlagfűvel 
fertőzött termőföldterületet felmérjék 
és, hogy megakadályozható legyen a 
növény súlyosan allergén pollenjének 
levegőbe kerülése.
Köztudott, hogy a parlagfű pollenje 
az arra érzékenyeknél súlyos allergiás 
megbetegedést válthat ki, ezért a nö-
vény irtása, a földterületek fertőzött-
ségének eredményes visszaszorítása 
törvényileg előírt feladat. 
A termőföld használója, illetve tulaj-
donosa köteles az adott év június 30. 
napjáig a parlagfű növényen a virág-
bimbó kialakulását megakadályozni, 
és azt követően ezt az állapotot a ve-
getációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani.
A földi felderítéseket június 30. napját 

követően kezdték meg – elsősorban az 
előző évek tapasztalatai és a bejelenté-
sek alapján összeállított – útvonalterv 
alapján. Ezt egészíti ki a légi felderítés. 
A parlagfű mentesítést és a mentesség 
fenntartására nem árt nagy gondot for-
dítani, a fertőzött területek tulajdono-
sai/használói ugyanis a fertőzött terü-
let nagyságától függően akár 5 millió 
forintos bírságra számíthatnak.
Fontos tudni, hogy az irtás akkor a leg-
hatékonyabb, ha nem csak levágják a 
növényt, hanem tövestől eltávolítják.

Folyamatosan figyelni kell, hogy ne
szaporodjon el a parlagfű!

Az embert próbáló hőségben be-
legondolni is rossz, milyen nehéz 
lehet a sorsa az izzadni nem tudó, 
a magukat csak lihegéssel hűteni 
képes madaraknak (és kutyáknak)! 
Éppen ezért nagyon fontos, hogy a 
kánikulában a települési madarak 
is folyamatosan hozzáférjen a víz-
hez – mondjuk a Madárbarát kerti 
itatókban. Bár az élelmes szomjazó 
madarak a nyaralni kitett szobanö-
vények cserépalátétjéből is képesek 
inni, ez messze nem a legtökélete-
sebb megoldás, mivel a jó itató any-
nyira tágas, hogy abban egy fekete 
rigó vagy balkáni gerle méretű ma-
dár is meg tudjon fürödni.

Mire ügyeljünk az itatók és ma-
dárfürdők kapcsán?
• A kisebb madarak számára ve-
szélyt jelent az 5-10 cm-nél mé-

lyebb víz, ezért 
itatónak ne 
h a s z n á l j u n k 
mély, vízzel telt 
hordót, konté-
nert; kerti tavak 
építése esetén 
alakítsunk ki se-
kély parti részt.
• A talajszint 
fölé helyezett itatóknál, különösen 
az ablakitatók esetében, figyeljünk 
a biztonságos rögzítésre, a feldőlés, 
leesés elkerülésére.
• Még az 5-10 cm mély itatók vi-
zébe is érdemes beletenni egy ki-
nyúló ágat, nagyobb, lejtős oldalú 
követ, ahol a madarak kényelmesen 
és biztonságosan tudnak állni, és 
szabályozni tudják fürdéskor a víz-
mélységet.
• Az itatók vizét rendszeresen, álta-

lában naponta frissre kell cserélni, 
illetve az elpárolgott vizet pótolni 
kell.
• Hetente-kéthetente érdemes a napi 
vízcserét megelőzően kitisztítani, 
algátlanítani az itatót.
• Lehetőleg akkora itatót hasz-
náljunk (25-30 cm átmérőjű már 
megfelelő), melyben egy feketeri-
gó nagyságú madár is képes meg-
fürödni.         mme.hu

A melegben létfontosságú a madarak itatása!

A nyári orgona népszerűségét főleg 
annak köszönheti, hogy akkor virág-
zik (júliustól októberig), amikor a 
legtöbb cserje már nem. Külön érde-
kessége, hogy imádják a pillangók, 
ez különösen napsütéses őszi napo-
kon nyújt szép látványt. 
Sok örömet szerezhet minden ker-
tészkedőnek, mivel nevelése vi-
szonylag egyszerű. Hosszú hajtásai 
végén hozza az akár 30 cm nagyságú 
fürtvirágzatát, amely számtalan apró 
virágból áll.

Virágszínei igen változatosak: léte-
zik fehér, kékeslila, rózsaszín, bor-
dós-lilás, kék, sötétlila, bíborpiros, 
narancssárga színű.
Kifejezetten napfény és meleg igé-
nyes, árnyékban torzul az alakja. 
Talajra nem igényes, öntözést csak 
hosszú csapadék nélküli időszakban 
igényel. Lényeges kártevője nincs. 
Minden évben csak az új hajtások 
végén hoz virágot, ezért a tavaszi 
metszéskor ne sajnáljuk, bátran vág-
juk vissza.

Pillangócsalogató díszcserje a nyári orgona
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Elkezdődtek a 2016-os ötkarikás
játékok a brazíliai Rió de Janeiró-
ban és lapzártánk idejéig immá-
ron két aranyéremnek örülhettük.
Párbajtőrben Szász Emese, míg az
úszóknál 400 vegyesen a világcsú-
csot úszó Hosszú Katinka szállította
az első két aranyat. Hazánk újkori
olimpiai, 120 éves történetében az
éremkollekció jelenleg így áll: 170
arany-, 148 ezüst- és 170 bronzé-
rem.

A 158 magyar sportoló között egy gödöllői
kötődésű veresenyzőnek, Erdélyi Zsófi-
ának (fotó: www.mob.hu) is szoríthatunk
majd.

A Gödöllői EAC atlétika szakosztályában,
többek között Gadanecz Györgynél és
Benkő Ákosnál pallérozódó, manapság
már az Újpesti TE kötelékébe tartozó Erdé-

lyi Zsófia hosszútávfutó atléta a maraton-
futók mezőnyében kvalifikálta magát a riói
olimpiára, így London után ezúttal is részt-
vevője a világ legnagyobb sporteseményé-
nek. A XXXI. nyári olimpiai játékok egyik
leggyilkosabb versenyszámában induló
gödöllői kötődésű hölgy részvétele azért is
megsüvegelendő, mert immáron gyermekes
anyukaként vívta ki az indulás jogát. Zsófit
kérdeztük a visszatérés nehézségeiről, vala-
mint a célokról.
Nagyon nehéz volt visszaállni, többek kö-
zött azért is, mert 25 kiló felesleget szed-
tem fel, azt első lépésben le kellett faragni.
Eleinte az edzések borzasztó nehezen estek.
Az első jobb edzésem az idén januárban
volt, amikor már jó sebességben futottam és
amikor azt éreztem, hogy jól is esett a futás.
Talán ez volt az a hónap, amikor azt tudtam
mondani, hogy visszatértem.
A londoni játékokon a 92. helyen végző gö-
döllői maratonista különösebb helyezésben
nem gondolkodik, mint azt kérdésünkre
elmondta: „Szeretnék magamhoz képest
jól futni és az egyéni csúcsom körüli ered-
ménnyel már boldogan
távoznék Brazíliából.”
Természetesen Zsófit is
kértük arra, hogy ma-
tekozzunk egy kicsit
és próbálja meg meg-
saccolni, hogy mennyi
éremmel térhet haza
a magyar küldöttség?
Az UTE atlétája diplo-
matikusan csak annyit

mondott, hogy: „Az érmek számát nem sze-
retném megtippelni, de bízom abban, hogy
minél többször hallhatjuk majd a magyar
himnuszt, valamint ezüst- és bronzéremből
is minél többet szerzünk majd.
Bízzunk a legjobbakban és reméljük, hogy
Zsófi is a terveinek megfelelően teljesít
majd a 42,195 kilométeres távon, ahova nem
mellékesen a legjobb idővel kvalifikálta ma-
gát a magyarok közül. Az augusztus 14-én
megrendezésre kerülő maratoni versenyen
Erdélyi Zsófia mellett Papp Krisztina és
Szabó Tünde áll majd rajthoz, a versenyre
magyar idő szerint 14 óra 30 perckor kez-
dődik majd.

25 érem a tipp – Két arany már megvan

Akülönböző esélylatolgatások szerint a ma-
gyarok kilenc aranyat-, kilenc ezüstöt- és
hét bronzérmet gyűjthetnek majd be, ami
a londoni játékok után nem lenne rossz tel-
jesítmény. 2012-ben nyolc arannyal-, négy
ezüsttel- és öt bronzéremmel záró magyar
csapat tagjai, történetesen Szász Emese
(jobbra) párbajtőröző, valamint Hosszú
Katinka úszó már el is kezdte az érmek
gyűjtését. -tt-

XXXI. nyárI játékok – két arany már a zsákban

Erdélyi Zsófia az olimpián
Az elmúlt két hétben, július 25. és
augusztus 6. között rendezték meg
a Lacrosse Európa-bajnokságot,
amelyen 24 nemzet válogatottja
vett részt. Az eseménynek gödöllői
vonatkozása is volt, ugyanis a ver-
senyek helyszínéűl a Táncsics Mi-
hály úti Sportcentrum, valamint az
egyetemi sportpályák szolgáltak.

A férfiaknál a házigazda újonc ma-
gyar csapat a 17. helyen végzett,
míg a papírformának megfelelően
az Európa-bajnoki címet Anglia
nyerte (a döntőben Izraelt verték
7-6-ra), akik ezzel megvédték cí-
müket. Amagyar csapat négy győ-
zelemmel és négy vereséggel zárta
a kontinenstornát. Az első mecs-

csén Olaszországot győzték le a mieink
11-8-ra, Szlovéniát 12-4-re, Dániát 9-7-re,
majd a záró napon, a 17. helyért a spanyol
válogatottat sikerült megverni 13-6-ra. Az
Eb győztes Angliától 27-1-re, a németektől
18-1-re, a lettektől 15-2-re, míg a csehektől
11-5-re kaptunk ki. Fotó: Oskar Polak
Részletes végeredmény: http://lacrosse.
blog.hu/

-tt-

Lacrosse európa-bajnokság – 17. heLyen az újonc magyar csapat

Nincs meglepetés, Anglia nyert

Két versenyen is részt vettek a
Gödöllői SK teniszezői. A fiata-
lok közül Romhányi Botond re-
mekül teljesített és kétszer is a
képzeletbeli dobogó második
fokára állhatott fel.
Először a veszprémi F2-es Robinson
Tours Kupán vettek részt a gödöllői
fiatalok. Hegyi Balázs igen nehéz sor-
solást kapott, ugyanis már a második
fordulóban megkapta az első kiemelt
és végül a tornát nyerő Sallai Pétert
(Építők versenyzője), aki ellen egy iga-
zán küzdelmes meccsen kapott ki 6/2,
7/6-ra. Romhányi Botond szerencsé-
sebb ágra került, amit ki is használt és

egészen a döntőig menetelt, itt aztán
Sallaival már nem bírt (7/6, 6/3), így a
második lett.
Július utolsó hétvégéjén a második ka-
tegóriás Almádi Kupán lépett salakra a
gödöllői különítmény. A balatoni nyár-
ban ezúttal is Romhányi teljesített a
legjobban, aminek köszönhetően ismét
döntőzhetett. A kimerítő versenyhétvé-
gét végül nem bírta a GSK teniszezője
(kétszer is három órás meccsre kénysze-
rült a döntőig vezető úton), így a finálét
2/1-es hátránynál feladni kényszerült
ellenfelével, Gödry Botonddal (ABRIS
TC) szemben.

-li-

tenIsz – két gsk-s másodIk heLy

Romhányi Botond remekelt

Az olimpia miatt kicsit korábban,
július utolsó hétvégéjén rendezték
Székesfehérváron a Bregyói Atlé-
tikai Központban a 121. Magyar At-
létikai Bajnokságot, ahol a GEAC az
elmúlt évek kiemelkedő szereplését
megismételve az éremtáblázat első
helyén végzett öt arany- és két ezüs-
téremmel!

Szinte nem lehet szavakat találni az immá-
ron 24-szeres magyar bajnok sprinter, Kap-
tur Éva (a képen) teljesítményére, aki 2015
után ismét három aranyéremmel és egy
ezüstéremmel zárta az országos bajnoksá-
got, így ő lett a verseny legeredményesebb
sportolója. Zsinórban ötödször nyerte a 100
m (11,61 másodperc) és a 200 m (24,72 mp)

síkfutás aranyérmét, ami mellett győzelem-
re vitte a 4x100-as váltót (Répási Petra,
Komiszár Krisztina, Turcsik Katalin) és
a dobogó második fokára segítette a 4x400-
as váltót (Répási Petra, Komiszár Kriszta,
Király Adél) is. Feltétlenül kiemelendő
még Deák Nagy Marcell teljesítménye,
aki hosszú és nehéz évek után meggyőző
futással és kiváló idővel (46,77 mp) nyerte
a 400 m-t, továbbá jelentős szerepe volt a
4x400-as férfiváltó (Vígvári Szabolcs, Pál-
mai Márk, Takács Ákos) aranyérmében is.
A verseny egyik legnagyobb meglepetését
okozta Simonváros Csanád. A mindössze
17 éves gödöllői rúdugró óriási versenyben,
kiváló egyéni csúccsal (490 cm) szerzett
ezüstérmet a felnőttek között.
Említésre méltó Kovács Emma negyedik

helye magasugrásban, Rápási Petra ötödik
helye a 100 m-es gátfutásban, Takács Ákos
6. helye 400 síkon, Renner Luca (magas),
Horváth Dorottya (rúd) és Durkó (Sey-
mour) Eliana (100 gát) 7. helye és Szamosi
András (rúd), Komiszár Kriszta (100 m) és
Kriszt Katalin (magas) döntős szereplése és
8. helye.Az edzők közül ki kell emelniKar-
lik Pált, akinek a tanítványai nyerték mind
az öt GEAC aranyérmet. Mellette Szörényi
István, Kaptur Éva, Zsivoczky Attila és
Boris Volkov vett részt a versenyzők felké-
szítésében. -kb-

AtlétikA – Öt ArAny A felnőtt OB-n

Kaptur Éva triplázott

Az augusztus 13-ai hétvégén
kezdődik a fociszezon a hátor-
szágban is. A Pest megyei I.
osztályban szereplő Gödöllői
SK hazai pályán kezdi meg a
küzdelmeket, míg amegyei III.
osztályban szereplő GSK II. és
GEAC a hónap végén lép pá-
lyára először.

Az előző bajnokságban az előkelő ötö-
dik helyen végző Gödöllő a Kisnémedi
MSE együttesét fogadja majd az első
játéknapon hazai pályán, a Táncsics
Mihály úti Sportcentrumban. Szász Fe-
renc fiatal csapatába több új játékos ér-
kezett, akik még acélosabbá tehetik az
eddig is remekül teljesítő keretet.A csa-
pat edzőjét kérdeztük az új igazolások-

ról, a távozókról, valamint az idei cé-
lokról: – Egy komolyabb távozónk van
Kékesi Alex személkyében, aki Csák-
váron folytattja pályafutását, ami nagy
vérveszteség, de az érkezőkkel viszont
azt gondolom, hogy tudtunk erősödni.
Papp Tamás Turáról, Lőrincz Balázs
Hatvanból, míg a fiatal Fazekas Tibor
azAirnergy FC-től igazolt hozzánk.
Tavaly ötödik lett a csapat,
idén mik a tervek az ered-
ményesség terén?
– Nincs kitűzve konkré-
tan, hogy hanyadik helyen
kell, hogy végezzünk. Az
előző szezonban elért ötö-
dik helyünk azt gondolom
ismét megfelelő lenne, de
el kell telni jó néhány for-

dulónak, hogy kirajzolódjanak az erővi-
szonyok. Inkább azt mondanám, hogy
az a célunk, hogy játékban tovább fej-
lődjön a csapat. A védekezésünk eddig
is rendben volt, most arra törekszünk,
hogy támadójátékban is fejlődés mutat-
kozzon, valamint továbbra is a legfon-
tosabb az, hogy a fiatalokat be tudjuk
építeni a csapatba.
AGödöllői SK őszi szezonjának menet-
rendje (hazai mérkőzések: Táncsics M.
úti Sportcentrum) -ll-

Labdarúgás – még Látványosabb játék a céL

Hazai pályán kezd a Gödöllő

Taroltak a gödöllőiek az idei
strandröplabda bajnokságban.
Az UTE-s Lakatos Enikő oldalán
versenyző TEVA-GRC játékos,
Lutter Eszter sorozatban har-
madszor lett bajnok, sőt, a do-
bogó többi fokára is a Gödöllői
RC strandröpisei állhattak fel.

A négyfordulós alapszakaszt követően
a Margitszigeten rendezett végjáté-
kon a legjobb 16 közé nyolc gödöllői
páros került be (Lutter Eszter, Laka-
tos Enikő/ Szabó Dorka, Tóth Eszter/
Józsa Zsuzsanna, Szűcs Kinga/ Háfra
Orsolya, Háfra Dominika/ Czene Ad-
rienn, Hackl Szilvia/ Nagy Kitti, Nagy
Szabina/ Dénesi Brigitta, Dégi Barba-
ra/ SzabóAdrienn, Gubicza Laura). Az
elődöntőkben simán nyert a címvédő
Lakatos, Lutter duó a Dégi Barbara,
Dénesi Brigitta kettőst, míg a másik
ágon Józsa Zsuzsanna és Szűcs Kinga
a ranglistavezető Szabó Dorka, Tóth

Eszter kettőst verte két szettben.
A döntőben aztán a rutinosabb párost
alkotó Lutter Eszterék 2-1-re verék
a Gödöllői RC párosát, a Józsa Zsu-
zsanna, Szűcs Kinga kettőst, ezzel
harmadszor nyerték meg sorozatban
a honi strandröplabda bajnokságot. A
harmadik helyen a Gödöllői RC-s Dégi
Barbara, Dénesi Brigitta duó végzett,
miután 2-1-re verte a szintén GRC
kötelékébe tartozó Szabó Dorka, Tóth
Eszter alkotta csapatot.
A férfiaknál egy páros, a dr. Horváth
Balázs, Vocskó Máté alkotta duó kép-
viselte a GRC-t, ők végül a hetedik he-
lyen végeztek a 16 párost felvonultató
margitszigeti döntőben. -tl-

StrAndrÖplABdA – GÖdÖllői tArOláS A hOmOkOn

Harmadszor bajnok a Lutter, Lakatos páros

A gödöllői kötődésű, pályafutását
Gödöllőn kezdő 19 éves a tehetsé-
ges jobbátlövő, Tóth Attila bekerült a
Telekom-Veszprém Kézilabda Klub
idei keretébe.

Az előző szezonban a bajnokságban már pá-
lyára lépő és ott 11 gólt is szerzőTóthAttila
gyerekkorában labdarúgóként kezdte spor-
tolói pályáját, amiben hasonlóan tehetséges
volt, de végül a kézilabdát választotta, ami a

jelek szerint nem volt rossz döntés.
(Fotó: http://kezikritik.blogspot.hu/

kézILabda – tóth attILa a Legnagyobbak között

A Veszprém keretében a gödöllői fiatalember
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 Megjelent!

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 
2016. év végéig a GIM-Ház kertjében látható, a 
Műcsarnokban rendezett „Természetművészet-
változatok” című kiállítás gödöllői része Lu-
gossy Mária szobrászművész, Orosz Péter 
szobrászművész, Katona Szabó Erzsébet 
textilművész és Varga Melinda szobrászművész 
alkotásai.
 
A GIM-Ház kiállítótermében a „GIM Történetek” 
című kiállításunk időtartamát 2016. szeptember 
18-ig meghosszabbítottuk!
Kiállító művészek: Anti Szabó János, Bódis Erzsé-
bet (†), Debreczeni Zsófia, F. Orosz Sára, Fábián 
Dénes Zoltán, Fabók-Dobribán Fatime, Farkas-
völgyi Éva, Horváth Márton (†), Incze Mózes, 
Jánosi Nikolett, Katona Szabó Erzsébet, Keresztes Dóra, Kun Éva, Müller Magda (†), Orosz István, 
Rékasy Levente, Remsey Flóra (†), Szakács Imre, Szőcs Miklós TUI, Szuppán Irén, Varga Melinda
 
A kiállítások szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig látogathatók, előzetes bejelentkezést 
követően más napokon is.
GIM-Ház, 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.; telefon: 06 28 419 660
email: gimhaz@invitel.hu; www.gimhaz.hu

A Királyi vonatok 
című könyv

(Kócos és Copfos 
legújabb kalandjai)

már kapható a Múzeumi 
boltban



KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS: 

tel.: 06-40-980-030  (munkaidőben) fax.: 06-29-530-101
e-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu web: www.eurovill.hu

VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790

TIGÁZ ügyfélszolgálat:  +36-80/300-300
TÁVHŐ Kft.: 514-096
Zöld Híd Kft.:418-603

2016. augusztus 9.10 gödöllői szolgálat Közérdek

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Augusztus 8-14-ig: 
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

Augusztus 15-21-ig: 
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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

POLGÁRMESTERI 
FOGADÓNAP

Gémesi György polgármester 
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, 
hogy szeptemberi fogadónapját 

az alábbi időpontban tartja: 
2016. szeptember 1., csütörtök

10-12 és 14-16 óra között. 

Gödöllő Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete előzetes ingat-
lanhasznosítási pályázatot ír ki 
az önkormányzat kizárólagos tulaj-
donában lévő, Gödöllő, Szabadság 
tér 7. szám alatti, 291/4 helyrajzi 
számú, 1839 m2 területű, kivett, 
városháza megnevezésű ingat-
lanra, a rajta lévő volt városháza 
épület teljes elbontását és a módosí-
tott szabályozási terv rendelkezései 
szerinti telekalakítást követő álla-
potra. Az előzetes pályázat célja az 
ingatlan hasznosítására vonatkozó 
érdeklődés felmérése.
Az előzetes pályázatnak a követ-
kezőket kell tartalmaznia:
• a tervezett hasznosítás részletei-
nek ismertetése,
• a hasznosítás formájának megje-
lölése,
• a tervezett funkció(k) bemutatása,
• a létesítendő épület főbb paramé-
tereinek ismertetése,
• az ajánlott bruttó vételár, vagy 
bruttó területbérleti díj és a bérlet 

időtartamának megjelölése, továb-
bá nyilatkozat a pénzügyi fedezet-
ről és a fizetési feltételekről,
• természetes személy esetén a pá-
lyázó személyazonosságának iga-
zolása és az adóazonosító jel meg-
adása, nem természetes személy 
pályázó esetén igazolás arról, hogy 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdé-
sében foglaltak alapján a pályázó 
átlátható szervezet.
A kötelező pályázati elemeken fe- 
lül a pályázó kötetlen formában, de 
legfeljebb két oldal tartalommal ki-
egészítheti a pályázatát.
A pályázat 2016. szeptember 5-én 
8.00-tól 2016. szeptember 9-én 
10.00-ig nyújtható be munka-
időben (hétfőn 8.00-12.00, 13.00-
18.00, kedden, szerdán és csütör-
tökön: 8.00-12.00, 1300-1630, 
pénteken 8.00-10.00) a Polgármes-
teri Hivatal Városüzemeltető és 
Vagyonkezelő Irodáján (VÜSZI 
Kft. irodaháza, 2100 Gödöllő, Dó-

zsa György út 69.). Az ajánlatokat 
zárt borítékban, személyesen és 
képviselő útján lehet benyújtani, 
a borítékon kizárólag a következő 
szöveg kerülhet feltüntetésre: „Pá-
lyázat a volt városháza ingatlanra”. 
A benyújtott pályázatokról átvételi 
elismervényt adunk. Postai, elektro- 
nikus és bármilyen más úton kül-
dött pályázatokat nem fogadunk el. 
A személyesen benyújtott ajánlatok 
átvételére a kiíró képviseletében 
Dr. Kálmán Magdolna irodavezető 
és Tolnai Katalin főmunkatárs jo-
gosult. A pályázatok felbontására 
2016. szeptember 9-én (pénteken) 
11 órakor kerül sor a Polgármes-
teri Hivatal Városüzemeltető és 
Vagyonkezelő Irodáján, a kiíró, 
Gödöllő Város Önkormányzata 
képviselőjének jelenlétében. A bo-
rítékbontás nyilvános és jegyző-
könyv készül róla. 
A pályázatokat a Gazdasági Bi-
zottság javaslata alapján a képvise-
lő-testület értékeli.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS • INGATLANHASZNOSÍTÁSI PÁLYÁZAT A VOLT VÁROSHÁZA ÉPÜLETÉRE

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

A Tormay Károly Egészségügyi Központ életében az utóbbi fél évben olyan humánerőforrás változások következtek be, 
amelyek az I. számú Szakrendelőben működő betegellátó egységek egy részénél jelentős szakorvosi óraszám csökke-
néssel jártak, illetve megváltozott a szakrendelések heti betegfogadási beosztása.
Fentiek miatt, figyelemmel a nyáron általában jelentősen csökkenő ellátási betegigényre, valamint az ellátó oldali sza-
badságolások miatt csökkent idejű szolgáltatásnyújtási lehetőségre.  

2016. SZEPTEMBER 2-IG
terjedő időszak alatt az alábbi szakterületek pénteki rendelési ideje a következők szerint alakul:

• sebészeti szakrendelés vonatkozásában           10–16 óráig,
• nőgyógyászati szakrendelés vonatkozásában 13–17 óráig,
• képalkotó diagnosztika vonatkozásában          8–16 óráig.

Mivel egyéb szakrendelés eddig sem működött 17 óra után, így a fentieknek megfelelően – a pénteki munkanapokon az 
I. számú Szakrendelő 17 órától már nem fogad betegeket, bezárunk! Megértésüket köszönjük: az Intézet igazgatósága.
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Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila

A Monarchia Rétesház és az Erzsébet Királyné Étterem keres:

konyhai kisegítőt, szakácsot és pincért.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajzban várjuk az 

info@erszebetkiralynetterem.hu e-mail címen, vagy személyesen üzleteinkben.



KÖZLEMÉNY

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

INGATLAN

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

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

+ AKCIÓ! Új építésű ikerház Gödöllőn eladó
3szoba+ nappalis, iár: 25,5MFt-tól 20-772-
2429

+ Sürgősen eladó első emeleti, 2 szobás, er-
kélyes lakás a János utcában. Iár: 14.9MFt
(20)804-2102

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

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

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

+ Gödöllőn 4lakásos társasházban Befektetés-
nek kiváló, új építésű I.emeleti iroda eladó, amely
lakásnak is használható 52nm-es erkélyes, te-
raszkapcsolatos nappali+ 2szobás. Könnyen
kiadható. Parkolóhely az árban. 20/772-2429

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

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

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

+Kossuth L.u-ban, negyedik emeleti, 55m2-es,
kétszobás lakás sürgősen eladó! Iár:13.5MFt!
20-539-1988

+ Gödöllő Alvég városrészben, 540m2-es ÉPÍ-
TÉSI TELEK bontandó, 30m2-es tégla kis ház-
zal eladó! 12.9MFt! 20-539-1988

+ Téglaházat vagy építési telket vennék Gödöl-
lőn vagy Szadán! 20-944-7025

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

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

+ Gödöllőn a Kazinczy krt.-on, negyedik emele-
ti erkélyes, 58m2-es lakás eladó! Iár:16.9MFt!
20-539-1988

+ Gödöllő nagyfenyvesi részén, gyönyörű ősfás
környezetben, 1310m2-es, 21,7m utcafrontú,
jó fekvésű összközműves építési telek eladó!
I.ár:17MFt 20-772-2429

+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs csalá-
di ház, tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt
kertvárosi részén eladó. Tehermentes. Akár vál-
lalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mind-
kettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A
házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú
lakrész (65 nm) 2 szoba, fürdő, konyha. 2 ál-
lásos garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:
20-3464-718.

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

+ Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló
eladó. Tel.: 30/201-7329.

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

+ Eladó Domonyvölgyben a Lázár tanya szom-
szédságában egy 952nm-es építési telek 30%
beépítési lehetőséggel. Víz, villany bekötési le-
hetőség. Nagyon kedvező irányár: 6,7 mFt 20-
919-4870

+ Eladó Gödöllőn kertvárosban a központ-
hoz nagyon közel egy 2szobás, téglából épült,
70nm alapterületű lakóház, mely egyedi fűtés-
sel rendelkezik. A telken, mely 559nm nagy-
ságú 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 Béri Balogh Ádám utcában
egy nyeles telekről megközelíthető 740nm-es
telek. A telekre be van kötve a víz, villany. To-
vábbá egy kis faház található rajta. I.á.: 5,5 mFt
20-919-4870

+ Eladó Gödöllő blahai részén egy újépítésű,
2lakásos társasház, lakásonként 83nm alap-
területtel, kocsi beállással, telekrésszel. A föld-
szinti lakás irányára: 26,5 mFt, a tetőtéri lakás
irányára: 25,9 mFt. A fenti ingatlanokkal kap-
csolatos dokumentumokat, leírások megtekint-
hetőek egyeztetés után. 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Rét utcában egy nappa-
li+4szobás, 2szintes családi ház, 2fürdőszo-
bával, kocsibeállási lehetőséggel, 500nm
telekrésszel, újonnan építve, hőszigetelve. Az
ingatlanhoz tartozik erkély, terasz, tároló. I.á.:
34 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.
Nyitva: 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.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát,

az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:

20/550-4981, 20/495-2420, E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
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+ Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépí-
tésű kis családi ház két utcára nyíló telken.
A ház alatt garázs található. I.á.: 13,9 mFt
20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy amerikai
konyhás nappali+2szobás, téglaépítésű, rész-
ben felújított családi ház 2db kocsibeállási le-
hetőséggel 740nm-es telken. Az ingatlan alsó
részében egy működő fodrászüzlet + 1 helység
található. I.á.: 30 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a legkeresettebb részén a
harasztban, közel a belvároshoz (kb 3perc)
egy 120nm összalaperületű, 4szobás, téglából
épült családi ház 470nm-es telken. I.á.: 27,5
mFt 20-919-4870

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

+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy
444nm-es, panorámás építési telek, melyen
egy 30nm-es könnyűszerkezetes ház található.
I.á.: 7,8 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az alvégben egy kettőször
120nm alapterületű 2nappali+5szobás, 2für-
dőszobás családi ház tetőtéri beépítési lehető-
séggel. A ház alatt egy 40nm-es pincerész talál-
ható. A telken garázs és egyéb melléképületek
vannak elhelyezve. I.á.: 48mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a csemetekertben nap-
pali+4szobás, 2füdőszobás újonnan épülő,
63+59nm összterületű, 4db önálló családi ház,
önálló, külön bejáratú telekrésszel, kulcsrakész
állapotban, erkéllyel, terasszal. Bővebb infor-
mációt személyesen, telefonon egyeztetett idő-
pontban 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 szo-
bákhoz 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 Gödöllőn egy 60nm alapterületű
740nm-es telken egy felújítandó 2szobás vert
falú családi ház. I.á.: 20 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő blahai részén egy 2004-ben
épült, igényes megjelenésű, teljesen felújított,
szigetelt, 3szintes családi ház,mely áll egy nappa-
li-étkező-konyhából, 5 szobából, 2fürdőszobából.
A szobákból erkély és teraszkapcsolat van kiala-
kítva. 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 örök-
zöldek találhatóak. Víz, villany bevezetve. I.á.:
1,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Grassalkovich utcában
700nm-es telken egy 100nm-es, vertfalból
épült lakóház. I.á.: 15,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy 2szo-
bás, házközponti fűtésű társasházi öröklakás.
I.á.: 13,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Dányban a tónál egy téglaépítésű,
2szintes, nappali+1szobás, fürdőszobás hétvé-
gi ház 740nm-es telken, fúrt kúttal. I.á.: 7 mFt
20-919-4870

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

+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy
könnyűszerkezetű kis épület 780nm-es telken.
Az ingatlanon gyümölcsfák és örökzöldek ta-
lálhatók. Az ingatlan be van kerítve, víz, villany
bekötve, gázcsonk az udvarban. E.á.: 8,9 mFt
20-919-4870

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

+ Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy
nappali+5szobás, 20 -ban épült családi ház
500nm-es telken. Az ingatlanban padlófűtés
van kialakítva, garázs elektromos kapu besze-
relve. A tetőtéri szobából egy nagyméretű te-
rasz van kialakítva. I.á.: 42,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn egy csodálatos panorámával
rendelkező, 140nm összalapterületű, 2szintes,
téglából épült, nappali+4szobás, 2fürdőszobás
lakóépület 2684nm-es telken fúrt kúttal, cse-
répkályhával, díszkerttel, gyümölcsössel. Víz,
villany, gáz bevezetve. I.á.: 42mFt. Lehetőség
van kisebb telekkel való megvásárlásra, mely
esetén i.á.: 35mFt 20-919-4870

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

+ Szőlő utca 2.em. 1+2 félszobás, 61 nm-es,
felújított, erkélyes, ebédlős lakás eladó. Érd:
28/785-068 minden nap du. 17h után.

+ A valkói út mellett, a Spar közelében 1.000
nm-es HOBBI TELEK sürgősen eladó. Kony-
hakertnek kiváló minőségű. Iár: 2,5MFt. Érd:
28/421-241, 20/464-0010

+ Gödöllő központjában 831 nm-es ÉPÍTÉSI
TELEK (félkész házzal) eladó. 35MFt. Érd:
20/886-1380, golyavar@gitromail.hu

+ Gödöllő központjában 1.em. teljesen felújított
lakásomat elcserélném értékegyeztetéssel ki-
sebb családi házra vagy telekre. Haraszt, Kertvá-
ros és Alvég érdekelne. Érd: 20/4989-485 (de.)

+ Gödöllőn 1,5 szobás, 44 nm-es, 2.emeleti
lakás tulajdonostól eladó a központhoz közel,
részben felújítva. Tel: 20/939-4931

+ Eladó Gödöllő központjában 1,5 szobás, 43
nm-es konvektoros lakás tulajdonostól. Járólap,
nyílászárók felújítva, saját tárolóval. Azonnal be-
költözhető. Iár: 13MFt. 70/243-7712 (14h után)

+ Gödöllőn a Kazinczy körúton 2 szobás, erké-
lyes, földszinti 60nm-es lakás tároló helyiséggel
eladó. Ár: 13,8 MFt. Érd: 70/224-7137

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

+ Gödöllőn a Munkácsy M. utcában 58 nm-
es földszinti lakás eladó. Iár: 17 millió. Tel:
20/330-7510

+ Eladó 54 nm-es 2 szobás társasházi, konvek-
toros öröklakás a Kazinczy lakótelepen. Jó álla-
potban, alacsony rezsi költséggel. Iár: 14,5M Ft.
20/353-2477

+ Eladó Gödöllő központjában, a Kossuth Lajos
utcában 34 nm-es magasföldszinti lakás. Ár: 11
MFt. 70/432-6666

+ ELADÓ vagy KIADÓ Gödöllő Kertváros-
ban egy 4 szobás, összkomfortos családi ház.
Óvoda, iskola, buszmegálló a közelben. Tel:
20/423-6202

ALBÉRLET KIADÓ

+ Gödöllő legjobb helyén (állomástól, hévtől 3
percre) 2 szobás lakás diákoknak vagy szülők-
nek egy kisgyermekkel kiadó. Érd: 28/410-
066, 31/331-0355
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KÍNÁLATUNKBÓL: *A Királytelepen 2007-ben
épült, N+6 szobás, kétgenerációs családi ház el-
adó. Iá.: 39 m Ft.

*Gödöllőn, a Palotakertben 62 nm-es, 2 szobás, ma-
gasföldszinti, jó állapotú lakás eladó. Iá:14,3 mFt.

*A Balaton déli partján, Lengyeltótiban 259 nm-es
téglaház gazdasági épülettel eladó. Iá:17,6 mFt.

*Isaszegen, Mogyoródon, Erdőkertesen építési
telkek nagy választékban eladók!

Ajándék hirdetés
a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek
az irodában vagy telefonon!



+ Kazinczy körúton 63 nm-es, 4.em. 1,5 szobás
bútorozatlan, konvektoros, egyedi mérőkkel fel-
szerelt lakás kiadó. 55.000 Ft+ rezsi/hó. Érd:
30/278-8284

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

+ BÉRELNÉK 36-46 nm-es, összkomfortos la-
kást Gödöllő belterületén. 30/5564-604

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Belváros közepén, (utcafronti) 27 m2-es üz-
lethelyiség, előnyös feltételekkel, hosszú távra
kiadó. Tel: 06-20 9443 356

+ Gödöllő központjában, utca fronti 34 négy-
zetméteres helység hosszútávra kiadó. Tel.: 06-
20-3456-552.

+ Új építésű, saját parkolóval rendelkező, ala-
csony rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda,bemu-
tatóterem,rendelő céljára alkalmas. Akár azon-
nali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552.

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

ÁLLÁS

+ Gödöllői, 9 lépcsőházas TÁRSASHÁZ VÁR-
JA VÁLLALKOZÓ JELENTKEZÉSÉT bejárati
ajtóinak, műanyag nyílászárókra való lecserélé-
séhez. További információk: 30/906-5115

+ Megbízható, büntetlen előéletű, gödöllői lakos
B. kat. jogosítvánnyal (28 éve balesetmentesen)
SOFŐR ÁLLÁST KERES. Tel: 70/523-8748

+ Gépkocsival rendelkező egyént keres idő-
sebb házaspár alkalmankénti személyszállítás-
hoz. Tel: 28/413-620

+ Gödöllői üzemanyagtöltő állomás shopjába ke-
resünk kereskedelmi végzettséggel és gyakorlat-
tal rendelkező munkatársat azonnali kezdéssel,
váltott munkarendben. Az alap fizetésen felül a
jövedelem kiegészíthető! Érd: 28/513-115

+ Bevezetett szépségszalonba FODRÁSZ,
KOZMETIKUS munkatársat keresünk. Vállalko-
zóival! Tel: 20/420-9928

+ Gödöllői éttermünk gyakorlattal rendelkező,
angolul beszélő FELSZOLGÁLÓT keres. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal a yellow@
yellow.pub.hu email címen lehet.

+ Speciális területen működő, gödöllői központú,
építő-szakipari cég keres SZAKMUNKÁST és BE-
TANÍTOTTMUNKÁST, elsősorbanműgyanta alapú
padló- és falburkolatok, valamint kapcsolódó szaki-
pari, építőmesterimunkákkivitelezéséhez,minőségi
munkavégzésre képes szakmunkaerőt (festő, bur-
koló, kőműves, lakatos, gépkezelői alapképzettség),
valamint betanított munkaerőt szakképzettségtől
függetlenül, kiemelt bérezéssel. Jogosítvány előny,
szakmai képzést biztosítjuk. Jelentkezőket várunk
az ország egész területéről rövid szakmai önéletrajz-
zal. Jelentkezés: allas2016if@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS

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

+ Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytar-
csa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz
megyek. www.barbarakutyakozmetika.hu,
+3620/9355059.

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

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

+ FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlag-
fű mentesítés, parkfenntartás, ágdarálás. Tel.:
30/622-7421, e-mail: fukaszalasgodollo@
gmail.com

+ KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel:
70/633-5772

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

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszám-
fejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kos-
suth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-
508-1380, 06-28-784-752

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szere-
lése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, be-
építése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, kon-
vektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel:
20/9527-289, 28/476-229

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

+ KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, met-
szés, permetezés, ültetés. Rotációs kapálás,
gyepszellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszá-
lás, bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek el-
szállítása. 30/747-6090
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+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
20/4-359-650

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

+ PERMETEZÉS motoros és kézi permetező
géppel. Gyümölcsfák, fenyők, tuják ki és visszavá-
gása, metszése. Zöld-hulladék elszállítás. Árok és
ereszcsatorna tisztítás. Veszélyessé vált fák kivá-
gása alpin technikával. 20/922-4400

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

+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁR-
MIKOR! Igény esetén LOMTALANÍTÁST is vál-
lalunk. Tel: 70/621-6291

+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül.
Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tar-
tályok csapok szifonok cseréje. Csatorna kame-
rázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-5089

+ KERTI ÉPÍTMÉNYEK komplett kivitelezése!
Szerszámtárolók, kerítések, járdák, növénytá-
maszok, ágyásszegélyek, kukatárolók, meden-
ce alapok, stb. kialakítása. Egyedi elképzeléseit
megvalósítjuk! 20/266-0104

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

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrke-
ményedés, vastag benőtt gombás köröm keze-
lése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feke-
tén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai
háttér. Bárándi József 20/532-7275

OKTATÁS

+ Matematika, fizika, kémia tantárgyakból in-
tenzív felkészítés javítóvizsgára 5-12. osztályos
tanulóknak. Tel: 30-908-4130.

ADÁS~VÉTEL

+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minő-
ség eladó. 1liter 2500Ft. Érd.: 30/8518-763

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföl-
di bélyeggyűjteményeket 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, bo-
rostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat
díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén
is. 30/308-9148

+ Költözés miatt eladó 1db vadonatúj heverő
200x80cm, (40e.), új cipős szekrény 80x80cm
(30e.), szobai ülőgarnitúra 3-2-1-es, fa+ kárpi-
tozott+ 1db hozzá tartozó üvegasztallal (30e.
Ft). 20/585-0056

+ ÚJ DOLGOK ELADÓK: Festőkészlet henge-
rekkel (3e.), autós lábpumpa (1e.), autós gőz-
kefe (2e.), gőzkefés vasaló (2e.), lovasmintás
35db-os étkészlet (7e.), szuper motoros sisak
(10e.), Beck késkészlet bárddal, grillollóval
(10e.). TOVÁBBÁ: kempingkerékpár (15e.),
digitális fényképezőgépek (6 és 12e.), 39-es
cipős görkori (2e.), menetfúrók, menetvágók
hajtókarokkal, késlapkák. 20/358-5309

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

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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjár-
műhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töl-
tés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk,
új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Teme-
tővel szemben) 06-30/536-4300, 28/611-
728 www.akkugodollo.hu

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

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zársza-
lagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-,
Akác-Hársméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Sza-
bó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

KIRÁNDULÁS

+ Szép őszi kirándulást szervezünk
szept.22-25. Füzesgyarmati szállás Thermál
hotelben. Naponta kirándulások: Cegléd, Szar-
vas, Szabadkígyós, Békéscsaba, Gyula, Arad,
Nagyvárad, Nagyszalonta, Mezőhegyes, Makó,
Csongrád. Félpanzió. Ár: 56.430.-Ft/fő. Érd:
28/415-685, 30/268-5596 Tóthné Anci

TÁRSKERESŐ

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

+ Hatvanéves hölgy (67/167) barátot ke-
res 60-70 éves korig, aki szeret kirándulni,
horgászni. Nemdohányzók előnyben. Érd:
20/266-2075
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2016. augusztus 9.16 gödöllői szolgálat

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. AUGUSZTUS 16.
Megfejtés: A Gödöllői Királyi Kastély májustól szeptember végéig minden vasárnap megtartott 
programja.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Reményi Kornélia, Kotlán S. u. 2., 
Garai Szabolcs, Honvéd u. 12. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: : Kerek Zoltán, Ambrus Z. köz 7., Nagy 
Erzsébet, Kazinczy krt. 12. 
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Béres Ágota, Bánki D. u. 6. 
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Alpári Ágnes, Remsey krt. 4., 
dr. Sztavridisz Diagóraszné, Szabadság tér 17. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Zsolt Ágnes, 
Puskás T. u. 9., Richter Anikó Fácán sor 61.


