
Díjátadóval és kiállítás megnyi-
tóval ünnepelte Gödöllő városa
a Magyar Kultúra Napját, amin
1989 óta arról emlékezünk
meg, hogy Kölcsey Ferenc
1823-ban, január 22-én tisztáz-
ta le Szatmárcsekén a Him-
nusz kéziratát. Városunkban
hagyományosan ekkor adják
át a Gödöllő Kultúrájáért Díjat
azoknak a személyeknek, akik
értékteremtő tevékenységük-
kel a város művészeti és kul-
turális életében kiemelkedő
eredményeket értek el.

Az idei esztendőben a képviselő-tes-
tület döntése értelmében Danis János
EFIAP fotóművész és Liskáné Fóthy
Zsuzsanna, a Gödöllői Városi
Könyvtár igazgató-helyettese vehette
át az elismerést.

Az ünnepség ez alkalommal kiállí-
tás megnyitóval vette kezdetét, a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából
ugyanis a Művészetek Háza konfe-

renciatermében a kitüntetett Danis Já-
nos fotóművész munkái láthatók „Lét
szeletek” címmel. Az összeállítás
több témát dolgoz fel, jórészt gödöl-

lői eseményeket: a Magyar Szabad-
ság Napján bemutatott „Honfoglalás”
című előadást, „Zene és tánc” címmel
kulturális életünk pillanatait, de azt is

megörökítik a felvételek, ahogy
a diákok a 2013-as tematikus
évhez kapcsolódva szecessziós
festést készítenek az aluljáró
falára. Több kép Székelyföldön
készült, a csíksomlyói búcsút,
az erdélyi emberek mindennap-
jait mutatják be, míg mások a
hagyományápolást,valamint
egy különleges világot, a szén-
égetők munkáját tárják a szem-
lélő elé. A tárlatot dr. Krassay
László erdőmérnök nyitotta
meg, aki úgy fogalmazott: Da-
nis János képei az Isten felé for-
dulást, a hagyományok tisztele-
tét és az értékes emberi élet
megannyi színárnyalatát mutat-
ják be.

Az ünnepségen dr. Gémesi
György polgármester mondott
beszédet, aki nem csak a két ki-

tüntetettről szólt méltatóan, hanem a
városunkban működő kulturális mű-
helyekről is.

(folytatás a 3. oldalon)
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A Magyar Kultúra Napja Gödöllőn

Kiemelten támogatott érték

Februárban kezdődnek meg a gödöllői
szennyvíztisztító telep fejlesztésének kivite-
lezési munkálatai. A beruházás összértéke
1,37 milliárd forint. (2. old.)

Óriási siker volt a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar újévköszöntő koncertje a kastély-
lovardában. A hagyományos rendezvény-
ből két teltházas előadást tartottak.  (5. old.)

Már a Magyar Kupa négyes döntőjében érez-
heti magát a TEVA-GRC miután az elődöntő
„odavágóján” 3:2-re nyert Békéscsabán. A
visszavágót január 22-én rendezik. (8. old.)

Folytatva a korábbi évek nagy sikerű
gyakorlatát, Gödöllő 2014-ben szin-
tén egy téma köré csoportosítva jele-
níti meg a város által kínált kulturális
rendezvényeket és eseményeket. A
város kulturális és közművelődési
életét meghatározó és irányító szak-
emberek a közművelődési intézmé-
nyek vezetőivel és művészeti vezető-
ivel folytatott egyeztetések és véle-
mények alapján 20l4 programjait az
I. világháború kitörésének 100. évfor-
dulója köré „fűzték fel”.

A régi Ház – 2014 „Kezdet és vég”
elnevezésű tematikus év során több
mint harminc rendezvénnyel emléke-
zünk meg az első világháború előtti
és alatti időszakról. Az elnevezés Tor-
may Cécile írónő 1914-ben e címmel
megjelent könyvére utal. A tematikus
év hivatalos nyitórendezvénye a Gö-
döllői Városi Múzeum március 22-én
nyíló „Adj király katonát!” című idő-
szaki kiállítása lesz.

(folytatás a 6. oldalon)

A régi ház – 2014

Kulturális emlékezés
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Februárban kezdődnek meg a
gödöllői szennyvíztisztító telep
fejlesztésének kivitelezési
munkálatai. Ezt 2014. január 
6-án jelentették be a projekt
ünnepélyes nyitórendezvé-
nyén Gödöllőn, ahol Gémesi
György polgármester és Sal
László, az A-Híd Építő Zrt. ve-
zérigazgatója aláírták a kivi-
telezési szerződést.  A beruhá-
zás összértéke 1,37 milliárd fo-
rint, aminek 85 százalékát,
1,166 milliárd forintot finanszí-
roz az Európai Unió Kohéziós
Alap és Magyarország közpon-
ti költségvetése. 

A rendezvényen Gémesi György le-
szögezte, a projekt jól illeszkedik Gö-
döllő ökováros programjába, és nagy
jelentőséggel bír a Rákos-patak menti
települések számára is, mivel a kor-
szerűsítés eredményeként kisebb lesz
a környezetszennyezés. Ez fontos a
Malomtó-rendszer rehabilitációja és
jövőben turisztikai fejlesztése szem-
pontjából is. 

A fejlesztést Csohány András, az
A-Híd Építő Zrt. ügyvezető igazgató-
ja mutatta be. A beruházás során a
szennyvíztisztító telepet korszerűsítik
és új műtárgyakkal bővítik, ami ezt

követően teljes mértékben meg fog
felelni a jogszabályoknak és környe-
zetvédelmi előírásoknak. 
Az 1976-ban üzemeltetési engedélyt

kapott telep a folyamatos átalakítá-
sokat, bővítéseket követően jelenleg
naponta tízezer köbméter szennyvíz

hidraulikai kezelésére alkalmas,
azonban a technológiai hiányok miatt
a létesítmény névleges kapacitásának
csupán 60 százalékát képes megfe-

lelően megtisztítani. A kibo-
csátott tisztított szennyvíz mi-
nősége miatt évente jelentős
bírságot kell fizetni. 

A felújítás során a telep
működése folyamatosan biz-
tosított lesz. 

A munkálatok a tervek sze-
rint február második felében
kezdődnek, s jövő januárban

már a próbaüzem zajlik majd. A befe-
jezés határideje: 2015. június 30.

bj

Több mint 45,2 tonna illegálisan lerakott hulladékot szállítottak el a VÜSZI
munkatársai az elmúlt hetekben a város különböző részeiből. A felelőtlen hon-
fitársaink utáni takarítás ez alkalommal is több mint másfélmillió forintba ke-
rült a városnak. 
Hiába a házhoz menő szelektív rendszerű hulladékgyűjtés, az évenkénti lomta-
lanítás és az elektronikai hulladék gyűjtése, sajnos sokan a természetben sza-
badulnak meg feleslegessé vált dolgaiktól, sokszor szabályos szeméthegyeket
alakítva ki. Ezek felszámolása a VÜSZI-nek és a környezetükért tenni akaró ci-
vileknek is egész évben sok munkát ad. A hó nélkül tél most kifejezetten ked-

vez a hulladékok összegyűjtésének, ilyenkor ugyanis a zöldterületek jobban
beláthatók, mint a nyári lombos időszakban. 
Az elmúlt hetekben többek között a Marikatelepet, Szárítópusztát, a Határjáró
utat és a Vasvári Pál utcát tisztították meg. Mint megtudtuk, az elmúlt évekkel
összehasonlítva a helyzet sokat romlott: a hulladék mennyisége jóval megha-
ladta az előző évekét. Az összegyűjtés költsége, a szállítás és a lerakói díj 1,6
millió forintot tett ki. 
Bár az illegális hulladéklerakás mindenkit zavar, mégis vannak, akik kényszer-
megoldásnak tartják, azzal az indokkal, hogy– mint mondják – nincs hová vin-
ni az építkezésből, bontásból maradt anyagokat, hulladékokat, leselejtezett bú-
torokat, stb. Ez azonban nem igaz. Mint azt Gyenes Szilárdtól, a Zöld Híd Ré-
gió Kft. vezetőjétől megtudtuk, az éves lomtalanításon túl is van lehetőség arra,
hogy a jogszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg feleslegessé vált dol-
gainktól. Ehhez nem kell más, mint a Zöld Hídtól megrendelni a konténert és
az elszállítást, vagy ha valaki meg tudja oldani, saját maga is beszállíthatja az
Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központba, ahol azután gondoskodnak a
szabályos hulladékkezelésről. 
Igaz, ez nem ingyenes, de a díja a legtöbb esetben mindössze – mennyiségtől
függően – párezer forintot tesz ki. Ugyanakkor illegális hulladéklerakásért 
5-50.000 forintig terjedő bírság szabható ki. Mint megtudtuk, az elmúlt évben a
kamerás megfigyelésnek köszönhetően több nagy összegű bírság került kisza-
básra. kj

Takarítás a zöldterületeken

Legális útja is lenne
Több mint egymilliárd forintos fejlesztés kezdődik

Gödöllői szennyvíztisztító telep 

Pályaválasztással kapcsolatos
döntéseket hozni bizony körülte-
kintést igénylő, felelősségteljes
lépés. De hogyan lehet akár már
kisgyermekkortól úgy orientálni
a fiatalokat, hogy tizenévesen ké-
pesek legyenek ilyen döntések
meghozatalára?

Ma már számos olyan országos és re-
gionális eseményt rendeznek, amik
lehetőséget kínálnak kicsiknek és na-
gyoknak testközelből ismerkedni a
különböző tudományterületek izgal-
mas, kézzelfogható megjelenési for-
máival. 

Erre kiváló alkalmat nyújtott Gö-
döllőn többek között a 2013 szeptem-
berében a Szent István Egyetem
(SZIE) által megrendezett Kutatók
Éjszakája rendezvénysorozat, aminek
76 programján több mint 5000 érdek-
lődő vett részt. Az egyetem egy lá-
togatottsági verseny keretében ötven-
ezer forintos könyvutalvánnyal díjaz-
ta azon oktatási intézményeket (óvo-
dák, általános iskolák és közép-
iskolák kategóriában), amik a legtöbb
látogatót delegálták a rendezvényso-
rozat eseményeire, így a gödöllői
Palotakerti Óvodát, a Damjanich
János Általános Iskolát, valamint a
Török Ignác Gimnáziumot. 

Az egyetem nagy hangsúlyt fektet
a helyi és környékbeli oktatási intéz-
ményekkel való kapcsolattartásra,
ezért törekszik arra, hogy évről évre
közvetlenül is tájékoztassa a pálya-
választás előtt álló fiatalokat, illetve
szüleiket az egyetem hét kara által
kínált tanulmányi lehetősé-
gekről. 
A felvételi jelentkezést meg-
előző időszakban nyílt na-
pok (az időpontokat ld. a
honlapon: www.szie.hu) ke-
retében biztosítanak lehető-
séget személyes információ-
gyűjtésre; tájékoztatást ad-
nak a szakokról, felvételi
esélyekről, képzési rendszer-
ről, juttatásokról és egyéb, a
diákélettel kapcsolatos lehetőségek-
ről. A SZIE is évről évre részt vesz
Közép-Európa legnagyobb oktatási
vásárán, az Educatio Nemzetközi Ok-

tatási Szakkiállításon, amit
immár 14. alkalommal ren-
deztek meg január 16-18. kö-
zött a Papp László Sport-
arénában.  
Ezúttal három napon ke-
resztül fogadták és tájékoz-
tatták az érdeklődő közép-
iskolás diákokat, szülőket, pe-
dagógusokat, valamint intéz-

ményvezetőket a SZIE standján az
oktatók és a jelenlegi hallgatók,
ízelítőt adva az egyes tudományte-
rületek érdekességeiből. A SZIE véd-
jegyévé vált egyedi standon külön-
leges építészeti makettekkel, csíkos
fűegérrel és leopárdgekkóval, „szele-

telt agy”-at bemutató makettel, táb-
lagépes játékokkal és sok más külön-
legességgel várták a tudomány iránt
érdeklődőket. lt

Tisztelt Gödöllőiek! 
Önkormányzatunk, intézményeink, cégeink folyamatosan dolgoznak azon,
hogy az általuk nyújtott szolgáltatások még jobban kielégítsék a város lako-
sainak elvárásait. Az Európai Unió által 100%-ban támogatott „Gödöllő Vá-
ros Önkormányzat szervezetfejlesztése a hatékonyságnövelés és költség-
csökkentés szempontjainak figyelembe vételével” nevű ÁROP-3.A.2.
azonosító számú pályázat keretében ismételten lehetőségünk nyílik pon-
tosan, tervszerűen összegyűjteni azokat a lakossági véleményeket és javasla-
tokat, melyek kiindulási alapjai lesznek tervezési folyamatainknak. A 2014.
decemberéig tartó programunk első lépéseként összegyűjtöttük azokat a
fejlesztéssel szorosan összefüggő kérdéseket, amelyekre véleményét várjuk. 
Kérem Önt, hogy egy rövid  kérdőív kitöltésével- melyet a programba bevont
közigazgatási tanácsadónk, a CONTROLL Zrt. állított össze munkatársainkkal
közösen- járuljon hozzá tervezési folyamataink sikerességéhez! 
Kérdőívet többféle módon is kitöltheti:
• Gödöllő Város honlapján található link segítségével on-line módon 
• Kérdezőbiztosok is megkereshetik Önt lakóhelyén
• Az alább felsorolt helyszíneken kérdőíveket helyeztünk el, ahol gyűjtőlá-
dákba bedobhatják az íveket
1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal (porta)
2. COOP üzlet Szabadság tér
3. COOP üzlet Palotakert
4. COOP-ABC Egyetem tér
5. SPAR Áruház Köztársaság utca
6. Művészetek Háza (Recepció)
7. Damjanich Általános Iskola portája

Szent István Egyetem

Pályaválasztást segítő programok

Sokakat megvisel a domonyvölgyi
gyilkosként elhíresült S. Márk tár-
gyalása, ami még mindig zajlik. A ta-
núknak ismét át kell élniük az esemé-
nyeket. A nemrég megtartott tárgya-
láson ugyanis azokat a nőket hallgatta
meg a bíróság, akiktől a gyilkos ko-
rábban kísérelte meg elvenni kocsiju-
kat, de szerencsésnek érezhetik ma-
gukat, ők ugyanis túlélték a támadást,
nem úgy, mint utolsó áldozata, a gö-
döllői M. Judit. Mint emlékezetes, a
Szent István Egyetemen dolgozó höl-
gyet 2012. szeptember 24-én gyilkol-

ta meg Domony és Bag határában.

S. Márk egyik áldozata, akit csupán
órákkal a gödöllői gyilkosság előtt tá-
madott meg a fiatalember, lélekjelen-
létének köszönhette, hogy nem esett
baja. A tárgyaláson – a szintén az
egyetemen dolgozó hölgy – így  em-
lékezett vissza a történtekre: „Meg-
álltam a kereszteződésnél. Amikor
beült mellém valaki, először azt hit-
tem, hogy egy ismerős. Aztán azt
gondoltam, egy szemtelen egyete-
mista. A fiú kést vett elő, és mondta,

hogy forduljak jobbra. Olyan ideges
lettem, hogy torkom szakadtából rá-
ordítottam: „Nem megyek sehová, és
szálljon ki!” 

A támadás után a sértett azonnal
bement a gödöllői rendőrkapitányságra
és jelentette a támadást. Ott azonban
nem vették komolyan. A hölgy ami-
kor megtudta, hogy a fiú később a
kolléganőjével végzett, önmagát vá-
dolta, hogy talán megelőzhette volna
a tragédiát, ha erőszakosabb lett vol-
na. jb

Zajlik a domonyvölgyi gyilkos tárgyalása

A gödöllői tanút is meghallgatták
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(folytatás az 1. oldalról)
Mint mondta, a gödöllői kulturális

életnek közel ezer aktív szereplője
van, akiknek munkáját az igényesség
jellemzi. Ennek az eredménye, hogy
az elmúlt évben Gödöllőn 60 száza-
lékkal nőtt a kulturális programokra
eladott jegyek száma, s egyre többen
vannak azok, akik a térségből, sőt a
fővárosból látogatnak ide egy-egy
rendezvény, előadás kedvéért.

A polgármester egyúttal gratulált
Fülöp Attilánénak, a Gödöllői Váro-
si Könyvtár és Információs Központ
igazgatójának abból az alkalomból,
hogy az intézmény miniszteri elisme-
résben részesült: „Minősített könyv-
tár” címet kapott. Kijelentette: az ott
dolgozók kiváló közösséget alkotnak,
az ő munkájuknak köszönhető az is,
hogy Gödöllőn nem csökken az olva-
sók száma.

Gémesi György ezt követően adta
át az elismerést Danis Jánosnak és
Liskáné Fóthy Zsuzsannának.

„Büszke vagyok arra, hogy egy
olyan városban élhetek, ahol a kultúra
kiemelten támogatott érték” – mondta
Liskáné Fóthy Zsuzsanna a díj átvéte-
le után. Gödöllő kulturális életének
gazdagságát úgy jellemezte: néha
szabályos közelharcot kell vívni az-
ért, hogy egy programnak időpontot
találjanak. Példaként tekint Gloserné
Szabó Györgyire, a könyvtár nyu-
galmazott igazgatójára, és Fülöp Atti-

lánéra, az intézmény jelenlegi veze-
tőire, de a legfontosabb számára az a
kiváló csapat, amellyel együtt dol-
gozhat.

Danis János úgy fogalmazott, nagy
megtiszteltetésnek tartja a díjat, amit
egy olyan városban kapott meg, ahol
a kultúra legkülönbözőbb ágait, ma-
gas színvonalon művelik. A Művé-
szetek Házában látható összeállítással
szeretne köszönetet mondani az elis-
merésért.

A kitüntetetteket a Talamba Ütő-
együttes Gödöllő, a Cantus Ludus és

a gödöllői városi könyvtár munkatár-
sai különleges, személyes hangvéte-
lű, sok humorral átszőtt műsorral kö-
szöntötték.

Danis János nyugdíjas villamos-
mérnök. Tíz éven át egy japán autói-
pari beszállító cég gyárát vezette Plo-
ieşti-ben. A középiskolában, majd az
egyetemen is fotózott. 1999 óta fog-
lalkozik intenzívebben a fényképé-
szettel. A természet- és tájfényképe-
zésen keresztül jutott el az ember- és
a környezetábrázolásig. Inkább fotó-
riporternek, mint fotóművésznek tart-
ja magát. Öt földrészen mintegy 300
nemzetközi pályázaton állították ki
képeit és ezeken 150 különböző díjat
nyert.

2012-ben Nemzetközi Fotóművé-
szeti Szövetség Kiválósága (Excel-
lence FIAP / EFIAP) minősítést szer-
zett. Egyéni kiállítást Szentegyházán,
Csíkszeredában, Marosvásárhelyen,
Gyergyószentmiklóson, Gyergyóre-
metén, Bukarestben, Ploieşti-ben,
Budapesten, Gödöllőn, Gyöngyösön,
Bicskén, Csáktornyán és Veszprém-
ben mutatott be. Tagja a Magyar
Fotóművészek Világszövetségének.
2012-től a gödöllői Duflex Fotográ-
fiai Stúdió művészeti vezetője. Ebben
az évben ő nyerte a MAFOSZ „Év fo-
tográfusa” kitüntetést. 

Liskáné Fóthy Zsuzsanna 1992.
július 1-jén kezdett dolgozni a Juhász
Gyula Városi Könyvtárban. A könyv-
tár már gimnazistaként megérintette,
és a latin-könyvtár fakultációt válasz-
totta, később az ELTE Tanárképző
Főiskolán pedig a magyar szak mellé
párosította a könyvtárat. Már a gya-
korlati idejét is a városi könyvtárban
töltötte, a diploma megszerzését kö-
vetően pedig itt, a felnőtt olvasószol-
gálatban kapott munkát. 1994 már-
ciusától megbízást kapott ennek a rész-
legnek a vezetésére. 2011 januárjától
a könyvtár szakmai vezető helyettese.
2013 szeptemberétől a könyvtár igaz-
gatóhelyettesi feladatait látja el. Mi-
vel a könyvtár, klasszikus és informá-
ciószolgáltató feladatai mellett kö-
zösségi térként is funkcionál, sok
olyan rendezvényt valósít meg, me-
lyeknek az értékek közvetítése, a gö-
döllői hagyományok megőrzése a cél-

ja. Liskáné Fóthy Zsuzsanna ezeknek
a szervezésében is részt vállal.

Szakmai munkája középpontjában
az olvasásfejlesztés áll. A program 5
éve zajlik a városi könyvtárban, ami-
nek leglátványosabb elemei, a Gyer-
meknapra és a Belvárosi Napokra

könyvtári programokkal megjelenő
Könyvtáros Kommandó, vagy a Mű-
vészetek Házában működő „Könyv
és Kávé” könyvajánló, illetve a GIK-
SZER ifjúsági klubban kialakított
könyvtársarok. Kerekasztal – a város
közművelődési és közgyűjteményi
intézményeinek, művészeti csoport-
jainak, szervezeteinek kulturális

programegyeztető fóruma – a könyv-
tár kezdeményezésére indult 15 évvel
ezelőtt. Liskáné Fóthy Zsuzsanna egy
évtizede szervezi, összefogja ezt a
programegyeztető fórumot. A nagy
léptékű városi kulturális programok
szervezésében is aktívan jelen van:

Ilyen a „Fa ága rügyével” Kárpát-me-
dencei Magyar Népmesemondó Ta-
lálkozók megszervezése, lebonyolítá-
sa, az „Így írunk mi…” irodalmi pá-
lyázat, és az Erzsébet királyné emlé-
kére rendezett vers- és prózamondó
verseny egyik fő szervezője is, ami
immár 18 éve a város rangos kultu-
rális rendezvénye. (ny.f.)

A választások éve lesz 2014.
Mint azt Áder János köztársasá-
gi elnök január 19-én bejelen-
tette, április 6-án választjuk meg
az országgyűlési képviselőket.

Az EU-s választópolgárok ezt követő-
en május 22. és 25. között az európai
parlamenti képviselőkre szavazhatnak:
nálunk várhatóan 25-én. A törvények-
nek megfelelően októberben pedig fő-
polgármestert, polgármestereket és ön-
kormányzati képviselőket választunk
Magyarországon. Ősszel választják a
nemzetiségek is a helyi, területi és or-
szágos önkormányzati képviselőiket
is.

Az országgyűlési választást a koráb-
biaktól lényegesen eltérő szabályok
szerint rendezik meg. A korábban 386
fős helyett 199 fős országgyűlés alakul,
amelybe 106 egyéni körzetben közvet-
lenül választunk jelöltet. Az egyetlen
fordulóban az nyeri a mandátumot, aki
a legtöbb szavazatot kapja. A választó-
polgárok két szavazólapot kapnak, az
egyiken az egyéni választókerületi je-
löltekre, a másikor a pártlistákra sza-
vazhatnak. Nem lesznek területi listák,
országos azonban igen, erről összesen
93 mandátumot nyerhetnek el a pártok. 

A korábbi országgyűlési választáso-
kon már lehetőség volt arra, hogy a
külföldön tartózkodó (magyarországi
lakóhellyel rendelkező) választópolgár
is leadhassa szavazatát, ez a jog a
2014-es országgyűlési választáson is
megilleti őket. A Magyarország nagy-
követségein és főkonzulátusain szava-
zók a magyarországi voksolással egy
időben szavazhatnak az egyéni válasz-
tókerületi jelöltekre és a pártlistákra.

Az idén már a magyarországi lakó-
hellyel nem rendelkező magyar állam-
polgárok is voksolhatnak, ők levélben
juttathatják el az országos listákra le-
adott szavazataikat.

Az országgyűlési választások hiva-
talos kampányidőszaka ötven nap, de
az egyéni jelöltek és az országos listát
állító pártok hivatalos nyilvántartásba
vételére viszont csak később lesz lehe-
tőség. Ehhez ugyanis az egyéni indu-
lóknak össze kell szedniük legalább öt-
száz támogató aláírást, de az ajánló-
íveket a választási irodák csak a vok-
solás előtt 48 nappal adják át. Az egyé-
ni indulóknak legalább ötszáz támoga-
tó aláírást kell összegyűjteniük, amihez
alig két hét áll rendelkezésükre, ugyan-
is a választási eljárási törvény szerint
az egyéni jelölteket a szavazást meg-

előző 34. napig lehet bejelenteni. Ezt
követően a választási iroda három nap
alatt dönt a nyilvántartásba vételről, s
amelyik párt legalább 27 egyéni kör-
zetben indul, már állíthat országos lis-
tát, amiről további három nap alatt ha-
tároznak.

*

Gödöllői jelöltek
A gödöllői központú Pest megyei 6-

os számú választókerületben már több
induló neve ismertté vált az elmúlt he-
tekben.

Elsőként a Jobbik Magyarországért
Mozgalom hozta nyilvánosságra, hogy
ismét Bertha Szilviát indítják a kép-
viselői helyért. 

A Fidesz-KDNP is még december
elején bejelentette, hogy ismét Vécsey
László lesz a jelöltjük, majd az MSZP
is tudatta: Kovács Barnabás szerepel
a listájukon. Ő lett egyben az Együtt-
PM pártszövetség jelöltje is, miután az
MSZP és az Együtt PM megkötötte
együttműködési megállapodását. 

Az elmúlt hetekben ismertté vált a
Lehet Más a Politika képviselő-jelöltje
is: ismét Lengyel Szilviát indítják a
parlamenti mandátumért.

(k.j.)

A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük Gödöllőn

Kiemelten támogatott érték

Április 6-án választjuk meg az új, 199 fős országgyűlést

Egy év, három választás

A parlamenti aktivitásról

Elkészült az Országgyűlés statisztikája, ami a hozzászólások arányában mutatja meg a kép-
viselők elmúlt évi aktivitását. Gödöllőn négy képviselő munkáját kísérhetjük figyelemmel,
közülük 2013-ban Lengyel Szilvia (LMP, független) szólalt fel a legtöbb, pontosan 50 al-
kalommal. A képviselő asszony a parlament tagjai közül az 54. helyet foglalja el a hozzá-
szólási listán. Bertha Szilvia (Jobbik) 45 alkalommal szólalt fel, amivel a 60., míg dr. Án-
gyán József (Fidesz, független) 41 alkalommal osztotta meg gondolatait az üléseken, és így
a 69. legaktívabb képviselő, amivel mindhárman az élbolyban foglalnak helyet a 386 fős
listán. A gödöllői választókörzetben egyéni jelöltként megválasztott Vécsey Lászlót (Fi-
desz) azonban nem közöttük, hanem a sor másik végén kell keresni. A fideszes képviselő a
múlt évben mindössze 3 alkalommal szólalt fel a Tisztelt Házban, ami a 316. helyre volt
elegendő. Választókörzetünk országgyűlési képviselője a korábbi években sem tartozott az
élmezőnyhöz, hiszen 2010-es megválasztása óta összesen 14 alkalommal emelkedett szó-
lásra az üléseken.

Kovács Barnabás, az MSZP jelöltje Lengyel Szilvia, az LMP jelöltje
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Január 19-én a Dózsa György
úti temetőben református
szertartás szerint vettek végső
búcsút Halászné Várady Ildikó
nyugalmazott pedagógustól, a
Magyar Cserkészleány Szövet-
ség egykori vezetőjétől.

Halászné-Várady Ildikó Ida 
(Bp., 1933. máj. 21 – 2014. jan. 7.)

Apai ágon felmenői közt minden el-
sőszülött fiú vagy tanító, vagy lelkész
lett, az 5 generáció összesen 254 évet,
anyai ágon a 3 generáció egyenes
ágon 199 évet tanított. Szülei Várady
Gyula iskolaigazgató és Sebestyén
Ida tanítónő voltak. Férje, a 8 évvel
ezelőtt elhunyt Halász József gyógy-
pedagógus, logopédus volt, a Hazáért
helytállás 1956-os Emlékérem kitün-
tetettje.
Unokái mind felsőfokú végzettsé-
gűek: Lilla angoltanár, kommuniká-
ciós szakember, Levente geográfus,
Adél és Fanni idegenforgalom szer-
vezők.

Várady Ildikó Ida, később Halászné-
Várady Ildikó Ida angol-magyar sza-
kos középiskolai tanárként összesen
48 évet tanított, ebből Gödöllőn az
1955-ben induló gimnázium első ki-
nevezett tanáraként 33, a szakközép-
iskolában végzett munkával együtt 40
évet, a többit Aszód, Pécel középis-
koláiban. Tanítványai évtizedekig so-
kan, sokszor látogatták, kértek taná-
csot tőle. Közülük többen voltak
angolszakos középiskolai, felsőokta-
tási intézmények tanárai. Református
hitét mindenkor megvallotta, gyako-
rolta.

A pedagógus munka mellett folya-
matosan tanult. Képző munkájához
mindig a legújabb, legjobb technikát
kutatta, használta. 
Képesítést szerzett (1975) és öröm-
mel gyakorolta az iskolai könyvtáros
munkát, idegenvezetőként magyar,
angol, német és lengyel nyelven ve-
zetett csoportokat.

1955-től aktívan részt vett Gödöllő
kulturális életében. Szervezte, vezette
az iskola színjátszó körét, TIT elő-
adásokat, vetített képes úti be-
számolókat, irodalmi előadássoroza-
tokat tartott.  
Sokat szerepelt a Járási Könyvtárban,
a Juhász Gyula Irodalmi Színpad
egyik alapító, rendező, előadó és sze-
replő mindenese volt.

Később is Gödöllő színes, sokoldalú
művészeti életének lelkes híve, támo-
gatója volt. 

1989-ben újjászervezte és vezette a
gödöllői 1105. Erzsébet királyné
Cserkészcsapatot. A Magyar Cser-
készszövetség országos vezető tiszt-
jeként. a Magyar Cserkészleány Szö-
vetség újjá alakulásakor annak elnöke
lett.

Aktívan részt vett az 1933-as Jambo-
ree 60. évfordulója alkalmából Gö-
döllőn és másutt tartott Jamboree Em-
léktáborok (1993), a Pax-Ting (1999)
megemlékezés és az ezzel kapcsola-
tos cserkészleány konferenciák szer-
vezésében (1989, 1999), a két nem-
zetközi világtábor emlékére alkotott
emlékművek felállításának előké-
születeiben.
Tagja volt a Sisi Baráti Körnek,
melynek rendezvényein előadóként is
többször szerepelt.

Rendkívüli érzékenysége volt a min-

denkor már éppen csak indítható,
megtehető közösségépítéshez, a lo-
kális kultúra értékeinek kezdemé-
nyezéséhez, felkutatásához. Kezde-
ményezéseinek, programjainak, je-
lentőségét bizonyítja, hogy azokból
számos intézményesült, feledve a ki-
találó nevét, amit sokszor nehez-
ményezett, de aktivitását, kedvét ez
sohasem vette el.

Minden újra, minden szépségre kí-
váncsi volt. Előbb egyedül, később
férjével, unokájával végigutazta Eu-
rópa legszebb tájait, kezdemé-
nyezője, sok esetben szállásadója is
volt az erdélyi-magyarországi, az an-
gol-magyar, lengyel-magyar, hol-
land-magyar egyházi és világi csere-
kapcsolatoknak. 

Kutatási eredményei, publikációi kö-
zül jelentős elismerést kapott, a több
kiadást megért „Az audiovizuális ok-
tatás szerepe a nyelvtanításban”
(1955), „Gödöllő Irodalmi emlékei”
(2000), „A magyar cserkészleány-
nevelés története” (2009). 
Munkásságát számos hazai újságcikk,
helyi médiaprogram és a Who is Who
Magyarországon (2012), Svájcban,
14 nyelven megjelent nemzetközi 
életrajzi lexikon is méltatta.
Halála Gödöllő pezsgő szellemi éle-
tének nagy vesztesége, mivel az egyik
motorját veszítette el.
A Teleki Pál Egyesület egyik kezde-
ményezője, alapító tagja, elnökségi
tagja volt 2010-ig, lemondásáig.
Egyesületi tagként, az egyesület ren-
dezvényeinek, kirándulásainak lelkes
résztvevője is volt.

Kitüntetései: 
Pedagógusi Szolgálat Emlékérem
(1988), Sík Sándor Érdemérem
(2003, MCSSZ), Aranydiploma
(2005 ELTE), Gödöllő Város Gyer-
mekeiért és Ifjúságáért Díj Városi
Önkormányzat (2005), Teleki Pál
Emlékérem (2010, Teleki Pál Egye-
sület.), "Gödöllőért" Polgármesteri
ezüstérem (2012)

Bálványosiné dr. Gelencsér Katalin

A TELEKI PÁL EGYESÜLET MEGHÍVÓJA

Közgyűlésünket 2014. február 1-jén, szombaton 16 órai kezdettel tartjuk
a Premontrei Gimnázium aulájában, amire tagtársainkat és leendő tag-
társainkat tisztelettel meghívjuk és várjuk.
Az elnökség

A  Teleki Pál Egyesület és a gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy 
DR. TELEKI GÉZA PÁL antropológus, főemlőskutató,gróf Teleki Pál tragikus sorsú miniszterelnökünk uno-
kája életének 71. évében, 2014. január 7-én, hosszan tartó súlyos betegségben, kisoroszi otthonában el-
hunyt.
Temetéséről később intézkednek. Értesítési cím: teleki@prem.hu

Hét gyermek gyógyításához, rehabilitá-
ciójához adott támogatást tavaly is a
Lumniczer Sándor Alapítvány. A dr.
Makra Csaba által létrehozott szervezet
11. éve nyújt támogatást a gyermekorvo-
sok javaslatai alapján a daganatos, több-
szörösen károsodott, súlyos állapotú, fej-
lesztésre szoruló gyermekek kezeléséhez.
Az idén 380.000 forintot osztottak szét a
befolyt 1 százalékokból. A támogatásokat dr. Solymos Katalin nyugalmazott gyer-
mekorvos, a kuratórium tagja adta át a családoknak. 

Izgalmas játékra hív a Civil Közösségi Ház. Több tucatnyi szépséges fotó látható a fa-
lakon: szecesszió inspirálta furcsa figurák, kacskaringózó díszek, indák, színekben tob-
zódó üvegablakok, ismert és eldugott épületek apró s nagyobb részletei, határainkon in-
nen és túl. Vajon felismerjük a látottakat? Van, ami mellett nap mint nap elmegyünk,
mégis egy fotó döbbent rá, hogy nem emeltük elég magasra a tekintetünket. 
Az élet, a művészet ezer apró csodájára világít rá a Duflex Fotográfiai Stúdió kiállítása.
Danis János, Kállai Mihály, Kondor Edit, Mészáros Annarózsa, Pető István, Tóth
Péter és Winkler Csaba felvételei a múlt század fordulójának modern stílusát, a tör-
téneti múlttal tudatosan szakító szecessziót érzékletesen mutatja be az épületfotókon ke-
resztül.
A kiállítás február végéig látható kedden és csütörtökön 9-12 óráig a Szabadság út 23.
alatti civil házban, ahol az iskolai csoportokat is szívesen látják. Előzetes bejelentkezés
javasolt Rada Tündénél a 70/605-4575 telefonszámon.

Búcsú Halászné Várady Ildikótól

A karácsony a szeretet, az egymás elfo-
gadásának, megértésnek ünnepe. Sajnos
napjainkra sokkal inkább szól az 
Iphoneokról, a mindenféle elektronikus
kütyükről, a minél drágább ajándékok-
ról. Pedig mennyivel szebb az, amikor a
keresztények legszentebb ünnepét meg-
oszthatjuk azokkal is, akik nem e hit 

szerint élik napjaikat. Így tett idén a 
négytagú Scherzinger család. És hogy
még különlegesebb legyen az ünnep,
két izraeli fiút láttak vendégül egy teljes
héten át.
– Karácsony szentestét mindig négyes-
ben ünnepeltük, de idén két fiúval töb-
ben lettünk. Azokat az izraeli srácokat
fogadtuk egy hétre, akik 2012 júliusá-
ban már voltak nálunk. A kérésük, hogy
szeretnének velünk karácsonyozni, első
hallásra megdöbbentett, de gondolko-
dás nélkül igent mondtunk. Tomer Ber-
ko és Eyal Bergerzon már a két évvel
ezelőtti az első találkozásnál is szívünk-
be lopták magukat, úgy összehaverkod-

tak a mi gyermekeinkkel. Idén nyáron
Gábor és Rafael vendégeskedett Iz-
raelben, ahonnan gazdag élményekkel
tértek vissza. Ekkor merült fel, hogy
vendéglátó barátaik szeretnék megis-
merni a karácsonyt. A kommunikáció
jórészt angolul, kisrészt magyarul és hé-
berül folyt, élvezettel tanultunk egy-
mástól. Több koncertet és pásztorjátékot
is láttak Máriabesnyőn vendégeink. Az
ünnepi készülődésbe mindenkit bevon-
tam: férjemmel vették a karácsonyfát,
amit Eyal tervei alapján a fiúk közösen

díszítettek fel. Tomer sütötte a tortát, én
a pulykát. Mindenki mindenkit meg-
ajándékozott, még egy kis közös ének-
lést is összehoztunk a Kiskarácsony,
nagykarácsony kezdetű dallal. Az éjféli
misén alig jutott hely a besnyői bazili-
kában, de végigálltuk és együtt örültünk
a szentestének. Jó érzés, hogy megoszt-
hattam katolikus „titkainkat” zsidó val-
lású fiatalokkal, akik nyitottan és szere-
tettel fogadták be az ünnep üzenetét. 

Scherzinger Mária

Segítség a Lumniczer Alapítványtól

Felismered? Tudod, hol van? Játék a Civil Házban

A karácsony titka

Megosztani a szeretetet
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Mindenki tudja, hogy gyereknek
lenni nem könnyű. Sőt, talán ez a
legnehezebb dolog a világon.
Meg kell felelni a szülőknek, az
iskolai elvárásoknak, a haverok-
nak, a szomszédoknak, és köz-
ben az sem árt, ha menő az em-
ber. 

Ez rengeteg feladatot jelent, s közben
persze tanulni kell, segíteni az otthoni
munkákban, játszani a kicsi és jóban
lenni a nagytesóval. Szinte lehetetlen!
Pedig ezekkel az elvárásokkal kell
szembenéznie minden nap Greg Heff-
leynek, akinek ismét sikerül összeku-
szálnia az élet eseményeinek egyébként
is szörnyen bonyolult fonalát. 
Greget üldözi a balsors, ami most a ka-
rácsonyi készülődésben éri utol. A meg-
próbáltatások sorában csak hab a tortán,
hogy az ünnep előtt óriási hóvihar szinte
betemeti a házukat, elzárva őket a kül-
világtól, kitéve a családot az éhezés, a
hideg és egymás elviselése borzal-
mainak. 
Mindezen események részleteiről az
„Egy ropi naplója” legújabb kötetében
tájékozódhatnak az érdeklődők, feltéve,

ha őket is szobafogságra kényszeríti az
időjárás, a betegség, vagy bármilyen
mondvacsinált indok, aminek kellően
megalapozottnak kell lenni, különben
elég nehéz megmagyarázni a családta-
goknak, hogy miért ülünk vigyorogva, a
gyerek könyvét olvasva a fotelben, ami-
kor éppen bevásárolni, takarítani, főzni,
mosni, polcot vagy autót kellene sze-
relni. 
A csetlő-botló, folyton bajba keveredő

vézna iskolás fiú történetei a gyerekek-
nek kellemes perceket szereznek, a fel-
nőttek elé pedig görbe tükröt tartanak,
szembesítve őket saját szamárságaikkal,
rossz probléma megközelítéseikkel,
amikkel nem csak a gyerekek, hanem
saját mindennapjaikat is megnehezítik. 
Nem véletlen, hogy Jeff Kinney ame-
rikai író, az „Egy ropi naplója” című
könyvét 2012-ben a az elmúlt 10 év leg-
jobb gyermekkötetének választották a
brit gyerekek. Azóta szerte a világon
meghódította az olvasókat. 

Hogy a könyvsorozatot miért is gyer-
mekkönyvként tartjuk számon?  Vala-
hogy az lett belőle. ( Bár lehet, hogy a
könyvesboltban érdemes lenne egy
olyan polcit csinálni, amire azt írnák ki:
felnőtteknek ajánlott gyermek könyv. )
A szerző ugyanis a könyvet eredetileg
felnőtteknek szánta. Nem véletlen tehát,
hogy a szülők is jól szórakoznak, ha
csemetéjük felolvassa a napló egy-egy
bejegyzését, vagy fejezetét. Az első
megjelenés után Kinney számára volt a
legnagyobb meglepetés, hogy az Egy
ropi naplóját a gyerekek is olvassák. 
Így tehát valamennyi korosztály szá-
mára egyaránt öröm, hogy már a 6. kö-
tetet vehetik kézbe az olvasók, akik már
izgatottan várják a 7. és 8., meg a többi
kötet megjelenését. 

(ny.f.)

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Újabb ropi napló

Telt ház, színvonalas műsor és
vastaps. Ezek voltak a jellem-
zői az idei Évköszöntő koncert
előadásainak, amikre Gödöl-
lőn, a királyi kastély lovardájá-
ban került sor január 11-én és
12-én.

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar –
Horváth Gábor vezényletével – és a
Budapest Saxophone Quartet bravúr-

számokkal szórakoztatta a mintegy
ötszáz fős hallgatóságot. Az est kö-
zönségét, művészeit és a diplomáciai
testületek megjelent képviselőit
Gémesi György polgármester kö-
szöntötte. 
Mint elmondta, Gödöllő nemcsak ki-
tűnő környezetével, hanem magas
színvonalú programjaival is várja kö-
zönségét és vendégeit. 
A polgármester hangsúlyozta: az ön-
kormányzat az idén is folytatni kíván-

ja a város átgondolt, dina-
mikus fejlesztését. A
tizenkét hónap előttünk
álló rendezvényeinek je-
lentős része az első vi-
lágháború centenáriumá-
hoz kötődő tematikus év-
hez kapcsolódik. 
Emellett folytatódnak a
hagyományos fesztivá-
lok, és bekapcsolódik

Gödöllő a holokauszt em-
lékév programjaiba.

A hangverseny Suppé
Könnyűlovasság-nyitá-
nyával kezdődött, majd a
népszerű művek sorában
többek között J. Strauss
Tik-tak-polkáját hallhatta
a közönség. 

A sokak által várt Bu-
dapest Saxophone Quar-
tet Mike Curtis és Tűzkő

Csaba feldolgozásokkal mutatkozott
be, majd Glenn Miller Moonlight Se-
renade című örökzöldje csendült fel. 

A korábbi évek hagyományait foly-
tatva a zenekar a szünetben pezsgős
koccintásra invitálta a közönséget,
hogy így köszöntsék az újesztendőt. 

A második részben a szimfonikus
zenekar és a szaxofon négyes a többi
között George Gershwin egyveleget
játszott. A műsort több nagy sikerű
ráadás zárta. lt

Bár a Gödöllői Városi Múzeum
márciusig zárva van a látogatók
előtt, a múzeumpedagógiai fog-
lalkozásokra ez idő alatt is várják
az óvodásokat és az iskolásokat.
Az érdeklődők több mint húsz
különböző programból válogat-
hatnak. 

Az elmúlt hetekben Szajkó Ottília, az
intézmény múzeumpedagógusa amel-
lett, hogy új foglalkozásokkal bővítette
a kínálatot, úgy állította össze az egyes
órák anyagát, hogy azokat a különböző
korosztályok igényeihez is igazította. A
foglalkozások szinte mindegyike három
rétegű: az egyik a múzeum gyűjtemé-
nyéhez köti az átadandó ismereteket, a
másik az iskolai tananyaghoz, míg a
harmadik valamilyen tevékenység (al-
kotás, játék) kapcsán a saját megélt él-
ményeikhez. Ezzel az a cél, hogy felis-
merjék a gyerekek, mennyire belekap-
csolódik egy kis közösség élete nagyobb
összefüggésrendszerbe is történelmünk
során, vagy ha az irodalmat vesszük,
akkor az, hogy felismerjék, milyen sok
élmény, megélt helyzet tükröződik
vissza a művekben. Mint elmondta, arra
törekszenek, hogy a gödöllői gyerekek
az óvodától az érettségiig, ha nem is
minden esztendőben, de legalább két-
évente eljussanak egy-egy foglalkozás-
ra. Ennek megfelelően alakították át az
ajánlott programokat is, amik közül van,
ami a városi kulturális tematikus évhez
kapcsolódik szorosabban, van, ami a
múzeumi kiadványokhoz, míg mások a
kiállított műtárgyakhoz. Mindezek hely-

történeti ismeretekkel, érdekességekkel
egészítik ki az iskolában tanultakat. Az
óvodások és az alsó tagozatosok többek
között bepillanthatnak a Grassalkovich
Antal birtokán zajló életbe, vagy Kócos
és Copfos – a múzeum Tündérkert című
kiadványának két főhőse – segítségével
játékos formában ismerkedhetnek meg
az egykori szecessziós művésztelep
anyagával.

Az irodalom órák anyagához a felső
tagozatosoknak és a középiskolásoknak
egyaránt jó kiegészítéssel szolgálnak a
Petőfi Sándorhoz és Mednyánszky Ber-
tához, Ambrus Zoltánhoz vagy Ady
Endréhez és Lédához kapcsolódó fog-
lalkozások. Történelmünk alaposabb
megismerését segítik az 1848 kultuszát
feltáró, vagy a királyi család utazásait
bemutató múzeumi órával. Azok pedig,
akik művészettörténeti ismereteiket sze-
retnék bővíteni, a város barokk és sze-
cessziós értékeivel ismerkedhetnek meg
a múzeumpedagógiai programok segít-
ségével – hogy csak néhányat emeljünk
ki a csaknem negyedszáz foglalkozás
közül.

Annak érdekében, hogy ezeken minél
több gyerek részt vehessen, a múzeum
együttműködési megállapodást kötött a
Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont gödöllői tankerületével, aminek se-
gítségével már nem csak a városi, hanem
a tankerülethez tartozó valamennyi okta-
tási intézmény pedagógusai megismer-
hették a kínálatot. Már az első hetek ta-
pasztalatai is igazolják, van igény a tér-
ségben az ilyen jellegű, az iskolai tan-
tervi követelményeket is szem előtt tartóTíz kiállítást rendez idén a Le-

vendula Art Galéria. A gödöllői
és a hazai művészek mellett
három olyan tárlattal is ké-
szülnek, ami a külhoni művé-
szeknek ad lehetőséget a be-
mutatkozásra. A galéria emel-
lett idén is bekapcsolódik a
kulturális tematikus év esemé-
nyeibe.

Január 22-én, a Művészetek Házában
nyílik meg a Levendula Galéria idei
első kiállítása, aminek keretében sza-
badkai festők munkáiból láthatnak
válogatást. A most megnyíló tárlat
egy, a múlt esztendőben indult együtt-
működésnek köszönhetően valósul

meg. Mint arról lapunk is beszámolt,
a galéria szervezésében a múlt év
őszén városunk művészeinek mun-
káit állították ki a szabadkai város-
házán, most pedig a vajdasági alko-
tókat látják vendégül. 

Mint azt Sz. Jánosi Erzsébet, a
galéria vezetője lapunknak elmondta,
az idén két kiállítást rendeznek A
Régi Ház–2014. „Kezdet és vég” el-
nevezésű gödöllői kulturális tema-
tikus év jegyében. Az egyik a Mú-
zeumok Éjszakája rendezvényeinek
sorát gazdagítja „A régi ház” címmel,
a másikra pedig augusztusban  kerül
sor, amikor is a GÖMB alkotóinak
19x14 centiméteres méretű munkáit
mutatják be.  

A külhoni művészek kiállításainak
sorában márciusban Vorzsák Gyula
mutatkozik be. Az ő alkotásai közül
már láthatott néhányat a gödöllői kö-
zönség a Székelyföldi festők Gödöl-
lőn című 2013-as csoportos tárlaton.
A Csíkszeredában született festőmű-
vész most egyéni kiállítással készül
városunkba, de – folytatva a korábbi
években elkezdett közös munkát –
novemberben ismét lesz csoportos ki-
állítás is együttműködve a Pál Auk-
ciósház és Galériával.  

Az idei év egyik különleges tárlata
lesz a Remsey közi galériában február
15-én megnyíló kiállítás, ahol Szin-
vai Pál és Rechák Júlia mellett Sz.
Jánosi Erzsébet munkáit is bemutat-
ják. A galériavezető alkotásait cso-
portos kiállításon már láthatta a kö-
zönség, ez lesz azonban az első olyan
alkalom, amikor több képpel képvi-
seli magát. bj

A könnyűlovassággal indult az év a lovardában 

Pezsgős koncert a Gödöllői Szimfonikusokkal

Levendula Galéria

Tíz kiállítás az évben

Múzeumpedagógia télidőben

Három korosztálynak

A GÖDÖLLŐI AZ ELSŐ VÁROSI MINŐSÍTETT KÖNYVTÁR

Minősített Könyvtár címet kapott a Gödöllői Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központ. Az elismerést lapzártánk után, január 22-én adják át a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából a Nemzeti Színházban. 
A városi könyvtár hosszú felkészülés és pályázat útján érdemelte ki a díjat,
amiről egy az emberi erőforrások minisztere által kinevezett szakmai bi-
zottság döntött. A minősítés az EU-s normák alapján történt. 
Az elismerés értékét növeli, hogy a gödöllői az első olyan városi könyvtár,
amelyik ezt a címet viselheti. Eddig a Debreceni Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár, az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, a nyíregyházi Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár felelt meg az ehhez szükséges mi-
nőségi elvárásoknak. 
A Minősített Könyvtár cím megfelel a korábbi „Az év könyvtára” elismerés-
nek, amit 1996-ban már kiérdemelt a gödöllői intézmény.  



6 Gödöllői Szolgálat Város–Kép 2014. január 21.

Varga Zoltán Zsolt munkája kerül a Parlament elé

Ismét Gödöllőn Kossuth Lajos

A régi ház – 2014

A tematikus év programjaiból

Hagyományosan Wass Albert
szobránál emlékeztek meg az
író születésének évfordulójá-
ról a gödöllőiek január 10-én.

Wass Albert 1908. január 8-án, az er-
délyi Válaszúton született, majd a
Kolozsvári Református Kollégium
Gimnáziumának volt a tanulója. Az
intézmény és a Gödöllői Református
Líceum 1990 óta testvériskolai kap-
csolatot ápol, s a gödöllői diákok és
pedagógusok jelentős feladatot vál-
lalnak az író emlékének ápolásában.
Az idén is ő szervezésükben zajlott le
tiszteletadás. 

Az eseményen az író életének fel-
elevenítése mellett műveiből is hall-
hattak néhányat a résztvevők, akik az
ünnepség végén elhelyezték a szobor

talapzatánál a megemlékezés virágait.
Gödöllő önkormányzata nevében Pe-
cze Dániel és Tóth Tibor alpolgár-
mesterek koszorúztak.

(ny.f.)

(folytatás az 1. oldalról)
A múzeum új tárlata a tárgyi emlé-

kek bemutatása mellett installációk
segítségével idézi meg az I. világhá-
ború idejét. A kiállításhoz több foglal-
kozás, és program, s többek között
hadtörténeti előadások is kapcsolód-
nak az év folyamán.

A katonákról szól a Gödöllő Tánc-
együttes a „Berukkoltam én a császárt
szolgálni” című műsora, ami azonban
nem a háború zavaros világát, hanem
az azt megelőző boldog békeéveket
eleveníti fel.

Izgalmas előadásnak ígérkezik a
Gödöllő Táncszínháznak a tematikus
évhez kapcsolódó produkciója is: ők,
többek között egy a kor neves táncos-
nőjéről, a stílusteremtő Isadura Dun-
canről szóló produkciót állítanak
színpadra.

A császár, pontosabban Ferenc Jó-
zsef osztrák császár és magyar király
is a szokásosnál nagyobb figyelmet
kap az idén. Vele foglalkozik ugyanis

a királyi kastély májusban nyíló új
időszaki kiállítása.

A 2014-es tematikus év bővelkedik
a témához kapcsolódó tárlatokban,
ilyen például a GIM-ház „Művész-
sorsok a boldog békeidők után” című
rendezvénye, ami egyben megemlé-
kezés Remsey Zoltán festőművészről
is, aki a háborúban szerzett sokk kö-
vetkeztében halt meg fiatalon.

A tematikus év több mint harminc
eseménye mellett a város bekapcso-
lódik az országos holokauszt emlékév
programjaiba is. A magyarországi zsi-
dóság deportálásának 70. évforduló-
ján Gödöllő többek között kiállítással
emlékezik a Gödöllőről elhurcoltak-
ra, s a tervek szerint a zsidó ótemető-
ben felállított jelképes sírkőre is fel-
kerül az áldozatok névsora. Az em-
lékév részeként a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban
Radnóti Miklós emlékestet rendez-
nek.

(bdz)

Az ökumenikus nemzetközi imahét a keresztény egyházak világszerte közös
imahete, amely évről évre január 18. és 25. között megtartott állandó ünnep.
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében az ökumeni-
kus imahét országos nyitó istentiszteletét a Kálvin téri református templom-
ban tartják január 19-én, vasárnap, 18 órai kezdettel. A gödöllői egyházközsé-
gek idén is bekapcsolódnak a rendezvénysorozatba.

Imahét a Kisztushívők egységéért
Gödöllő, 2014. január 19-26.

Ökumenikus Istentiszteletek 18 órakor

Január 20., hétfő

Evangélikus Templom – Ullmann Péter O. Praem. plébános

Január 21., kedd

Szentháromság Templom – Albert Gábor evangélikus lelkész

(utána: agapé)

Január 22., szerda

Máriabesnyői Bazilika – Szecsődi Péter plébános

Január 23., csütörtök

Premontrei Plébániatemplom – Tar Zoltán refotmátus lelkész 

Január 24., péntek

Szentháromság Templom – Balogh Tamás református lelkész

Január 25., szombat

Református Templom – Turai János plébános

(utána: agapé)

„Talán részekre oszlott Krisztus?” (1Kor 1, 13)

Kossuth Lajos 1849. április 7-
én, a tavaszi hadjárat idején
járt Gödöllőn a Grassalkovich-
kastélyban, néhány hete azon-
ban visszatért, igaz ezúttal egy
négy méter magas szobor for-
májában, Varga Zoltán Zsolt
szobrászművész műtermébe.
A monumentális alkotás annak
a szoborcsoportnak a fő alak-
ja, ami visszakerül a Parlament
elé a Kossuth tér rekonstrukci-
ójának részeként. 

A Kossuth tér jelenleg is zajló átala-
kítása során az 1952-ben felállított
Kossuth szoborcsoport helyére az a
Kossuth-emlékmű kerül, amelynek
1927-es felavatása óta viseli az Or-
szágház előtti tér a Kossuth nevet.
Horvay János alkotását a Batthyány-
kormány minisztereit ábrázoló mel-

lékalakokkal együtt a Rákosi-kor-
szakban távolították el a térről. Mivel
a szoborcsoport alakjaitól és a hozzá
tartozó domborműtől Dombóvár –
mely város korábban a megsemmisí-
téstől mentette meg az alkotást – nem
hajlandó megválni, Budapesten a mű
pontos másolatát állítják fel.

A munkálatok egyik jelentős hely-
színe Varga Zoltán Zsolt gödöllői
műterme. A szoborcsoport elkészíté-
sére kiírt pályázat nyertese, a Rene-
szánsz Zrt. őt kérte fel Kossuth, vala-

mint a dombormű hiteles másolatá-
nak elkészítésére.

A munkálatok a múlt év novembe-
rében kezdődtek el, amikor a helyszí-

nen levették a for-
mát az alakokról, s
az így kapott „ne-
gatívot”, harmincöt
darabra bontva hoz-
ták el Gödöllőre,
ahol elkészült a 4,2
méter magas gipsz
alak. A következő
hónapokban ez
alapján ölt testet
süttői mészkőből a
végleges szobor,
amit március 15-én

avatnak fel a Kossuth téren. A szobor-
csoport többi alakja – amit más alko-
tók formálnak újra – nyáron kerül a
helyére, majd a végleges kompozíció
októberben készül el. Az utolsó stádi-
umban a domborművet állítják fel,
aminek másolatát szintén ő készíti el.
Az erről vett negatívok is megérkez-
tek, a következő hónapokban ezek
összeállítása lesz majd a gödöllői mű-
vész egyik legfontosabb feladata.

Varga Zoltán Zsoltnak ez a harma-
dik, a Parlamenthez kötődő munkája.

Két éve Bíró János, szintén gödöllői
szobrászművésszel közösen készítet-
ték el a Tisza-Návay emléktáblát,
nemrég pedig restaurálta II. Lipót
császár szobrát, aminek másolata ke-
rül fel az épületre, míg az eredeti al-
kotás a jövőben kialakításra kerülő
parlamenti szoborgalériában lesz lát-
ható. A szoborcserére azért volt szük-
ség, mert a süttői mészkő jobban
ellenáll az időjárás viszontagságai-
nak, mint a sóskúti, amit az Ország-
ház építésénél használtak.

(k.j.)

2014-ben húszéves évforduló-
ját ünnepli a család első nem-
zetközi éve. Az Egyesült Nem-
zetek Szövetsége az évfordu-
lón ismét a családok társadal-
mi szerepére irányítja a figyel-
met: 2014 a család nemzetközi
éve lesz. Az ENSZ kezdemé-
nyezése a családokat támoga-
tó politika szükségességére
hívja fel a figyelmet.

A tematikus év súlypontjai között
szerepel a családi szegénység leküz-
dése, a szociális kirekesztődés meg-
akadályozása, a család és munka vi-
szonyának problémái, a szociális in-
tegráció előmozdításs és a generációk
közötti szolidaritás erősítése.

2014 februárja és júniusa között
több konferenciát szerveznek, ame-
lyek során vizsgálni fogják a családi
struktúrák változásait és javaslatokat
dolgoznak ki a családbarát dön-
téshozatal ösztönzésére. 

A római katolikus egyház is a csalá-
dot helyezi az idén a középpontba. A
családpasztoráció kihívásai az evan-
gelizáció összefüggésében lesz a té-
mája a következő püspöki szinódus-
nak is, amit októberben tartanak a Va-
tikánban. A rendezvény főrelátorá-
nak Ferenc pápa Erdő Péter bíbo-
rost nevezte ki. Az ő tisztsége a szinó-
dus főtémájának felvezetése. A Fe-
renc pápa által jövő év októberére
összehívott szinódus témájával kap-
csolatban Erdő Péter úgy nyilatko-
zott: a kihívások elsősorban magával

a családdal szemben jelentkeznek, és
itt a mai életnek a valóságát, a tár-
sadalomban látható különböző jelen-
ségeket kell szem előtt tartani.

A reformáció kezdetének 500. évfor-
dulójára készülnek a világ evangéli-
kusai.

Luther színrelépésének 2017-es
megünneplésére 2010 óta tematikus
évekkel készül a Magyarországi
Evangélikus Egyház. A Reformációi
Emlékbizottság – amelynek vezetője
Fabiny Tamás püspök – tematikus
éveket rendez, amiket többek között
olyan személyekhez és események-
hez kötnek, akiknek és amelyeknek a
hazai (egyház)történelemben jelentős
szerepük volt. 

A 2014-es esztendő a Reformáció
és kultúra címet viseli. Ehhez kapcso-
lódóan megemlékeznek a 200 eszten-
deje született Pulszky Ferenc politi-
kusról és Tavasy Lajosról, a pesti
evangélikus gimnázium egykori igaz-
gatójáról, valamint a 170 éve született
Benczúr Gyula festőművészről, és
Pecz Samu építészről, aki 160 évvel
ezelőtt született. A bibliai személyek
közül Dávidot, a zsoltárszerzőt és ze-
nészt helyezik a figyelem középpont-
jába. A tematikus évvel kapcsolato-
san a www.reformacio500.hu honla-
pon lehet információkat találni.

Nagyszabású eseménysorozatot zár
az idén a Magyarországi Református
Egyház.

Idén érnek ugyanis véget a Kálvin-
évek. A 2009-2014. közötti időszak

első évszáma Kálvin János születésé-
nek ötszáz, az utóbbi halálának négy-
százötvenedik évfordulóját jelzi. Az
elmúlt években időszakban számtalan
művészeti és tudományos rendezvény
zajlott ennek jegyében, s több, Kálvin
életével foglalkozó könyv is megje-
lent.

A sorozat idei, záró esztendejében
a Heidelbergi káténak is kiemelt fi-
gyelmet fordítanak. A református
egyház alapvető hittételeit tartalma-
zó. Zacharias Ursinus és Caspar Ole-
vianus, református hittudósok által
írott könyv rövid idővel 1563-as ki-
adása után magyar nyelvterületen is
ismerté vált. A szatmárnémeti nem-
zeti zsinat 1646-ban kánonilag ki-
mondta, hogy a Heidelbergi káté
„mindenütt megtartassék és taníttas-
sék”. Magyar nyelven először 1577-
ben jelent meg Pápán, Huszár Dávid
nyomdájában. A káté 450 éves évfor-
dulójára 2013-ban elkészült az új for-
dítása, amit a Generális Konvent El-
nöksége megbízásából megalakult –
kilenc Kárpát-medencei egyházkerü-
let egy-egy teológusából álló – bizott-
ság készített az eredeti, egymással
egyenrangú német és latin szöveg
alapján, a Victor János által átdolgo-
zott Erdős József-féle és a Tavaszy
Sándor-féle elterjedt fordítások figye-
lembevételével, és a részegyházi zsi-
natok jóváhagyása után. Ezt a Magyar
Református Egyház Debrecenben
megtartott közös zsinata 2013. június
28-án fogadta el.

(BJ)

Tisztelgés Wass Albert emléke előtt

Nemzetközi és egyházi tematikus évek

Középpontban a család és a reformáció
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GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Zseton és Manci: Két németjuhász
keverék kutyus. Kan és szuka. Azo-
nosító chipjük nincs. Eredeti vagy
új gazdijukat keresik!

A kutyusokról érdeklődni lehet a +36-20/554-8450-es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen. 

Hópihe: Spicckeverék kan.
Nagyon megnyerő szemé-
lyiség. Reméljük, valakinek
nagyon hiányzik!

Pindur: Tacsi-labrador keve-
rék kanocska. Fél év körüli.
Szeretnénk megtalálni az
eredeti gazdiját vagy ennek
hiányában új befogadóját.

január 25-én és 26-én
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 06-20/482-3058

Hétvégén is nyitva
tartó állatorvosi

rendelő:

KEDVES KUTYABARÁTOK!
Segítséget szeretnénk kérni mentett kutyáink ideiglenes elhelyezésében.

Jön a hideg, ne kelljen utcán hagynunk a kidobott, hajléktalan kis
állatokat! Élelmezésükről és orvosi ellátásukról mi gondoskodunk, csak

helyet kérnénk nekik. Tel.: +36-20/291-7233, +36/70/2819-555.
Köszönjük: Árva Lelkek Állatvédő Egyesület 

Kira 2 éves oltott chipes kislány,
sportos, ideiglenes vagy végleges
gazdáját keresi. 
A cicákat nem szereti.
Tel.: 

2014. január 4-én az esti órákban Gödöllőn, a
Babati út végénél az erdő szélén találtunk egy
kistestű, kb. 6 hónapos szuka kutyát. A bal sze-
me sérült volt, melyet megműtettünk, chipje
nincs. Keressük a kutya régi, vagy új gazdáját.
Elérhetőségünk: Czeglédi Istvánné (Nóra)
2100 Gödöllő, Mohács u. 25.
Tel: 06-28-414-131; 06-30-264-5677

TALÁLT KUTYUS

GAZDÁT KERESŐ KUTYA

Sok, egykor aktívan dolgozó kutyafajta
a technológiai fejlődés áldozata lett, és a
tenyésztésük során a funkció helyett a
forma került előtérbe. Ez azonban több
esetben olyan változásokhoz vezetett,

amik különböző betegségek megjele-
nését idézhetik elő.
Látványos változásokon mentek keresz-
tül bizonyos kutyafajták a divat és a
megváltozott tenyésztési célok miatt az
elmúlt száz évben. Míg a 20. század ele-
jén sok fajtánál a funkció, a munkaké-
pesség döntő szerepet játszott, mára
több munkanélkülivé vált fajtánál a kül-
lem alapú tenyésztés került előtérbe. Ez
pedig néha olyan anatómiai változások-
kal járt, amelyek nem igazán előnyösek
a fajtára nézve. W. E. Mason 1915-ben
megjelent Dogs of All Nations című
könyve képekkel illusztrálja a 20. szá-
zad elejének gyakoribb fajtáit, és több
esetben jól láthatóak a különbségek az
akkori és a mai kutyák között.

Küllem vs. egészség
A küllem alapú tenyésztés legtöbb hát-
ránya talán az angol bulldogoknál fi-

gyelhető meg, melyeknél a keskeny csí-
pő miatt ma már ritkaságszámba megy a
természetes ellés, helyette csak állator-
vosi segítséggel, császármetszéssel tud-
ják világra hozni a kölykeiket. Nyomott
orruk miatt gyakoriak náluk a légzési
problémák, a foghibák, valamint a
szemhéjak kifelé és befelé fordulása

(ezek mind általában jellemzőek a rö-
vidfejű fajtákra, például a mopszra, box-
erre). 30-40 centiméteres marmagas-
ságukhoz (ez a mellső lábak, vagyis a
váll magassága) 23-25 kilós testtömeg
párosul, és rövid, tömzsi testük miatt a

mozgásszervi problémák is gyakoriak
náluk. Ezek alapján nehéz elképzelni,
hogy a mai bulldogok ősei eredetileg
mészárosok bikafogó kutyái voltak,
ahol azért nem ártott a fürgeség.

Hasonlóan szem-
betűnő az átala-
kulás a ma egyre
népszerűbb bull-
terrier fajta ese-
tében, ami egy-
koron egy atle-
tikus kutya volt,
ám ma a különle-

ges, leginkább tojásra hasonlító fejéről
és hengeres testéről híres. A basset
houndot (Columbo kutyája) eredetileg

vadászatra tenyésztették ki, ám egy mai
kiállítási bassetet elnézve nehéz elkép-
zelni, hogy a rövid lábaival és szinte föl-
det súroló bőrével képes kitartóan kajtat-
ni bármilyen vadat. A ráncairól híres kí-
nai shar pei pedig régen közel sem volt
ilyen ráncos, ma viszont akár ráncfel-
varrásra is szorulhatnak, hogy ne szen-

vedjenek állandóan bőrgyulladástól. Bi-
zonyos fajtáknál, amelyeket még ma is
rendszeresen alkalmaznak munkaku-
tyaként, nagyon látványos elkülönülés
alakult ki a kiállítási és munkavérvonal
között. Erre az egyik legjobb példa a né-
met juhászkutya, ahol hatalmas különb-
ségek vannak a kiállításokon látható

példányok, és a rendvédelmi szervek-
nél dolgozó kutyák között. De ugyanez
elmondható például a labradorokról is,
mely fajtánál a vadászatokon használt
kutyák testfelépítése olyasmi, mint egy
vizsláé, szemben a kiállítási vonal sok-

kal zömökebb, néha már hordótestű ku-
tyáihoz képest.

Elengedhetetlen egészségügyi szűré-
sek
Az igazán szerencsés helyzetben azok a
kutyafajták vannak, amelyeket nem
kaptak fel a reklámgyártók és filmké-
szítők. A hirtelen népszerűvé váló fajták
(például dalmata, golden retriever) ese-
tében ugyanis az anyagi haszonszerzés
reményében sokan mindenféle tájéko-
zódás nélkül állnak neki kutyát szaporí-
tani, ami könnyen rossz idegrendszerű
vagy örökletes betegségektől szenvedő
utódokhoz vezethet. A dalmatáknál pél-
dául az egzotikusnak tűnő kék szem te-

nyésztésből kizáró ok, gyakran ugyanis
süketséggel párosul. Sok fajtánál a
törzskönyvezés feltétele, hogy a szülők
rendelkezzenek a megfelelő egészség-
ügyi szűrésekkel, így a törzskönyv, ha
garanciát nem is ad arra, hogy a kutya
teljesen egészséges lesz, mégis csök-
kenti a valószínűségét ezeknek a beteg-

ségeknek. Ezzel szemben az olcsó ku-
tyát árusító szaporítók a legritkább eset-
ben tudnak ilyen papírokat felmutatni
(részben ezért tudják olyan olcsón adni
a kölyköket). Az egyik legelhíresültebb,
genetikai alapokkal rendelkező beteg-
ség a csípőízületi diszplázia, ami jó eset-
ben tünetmentes marad, kevésbé jó eset-
ben műthető, legrosszabb esetben pedig
a kutya végleges elaltatásával is járhat.
A betegség örökletes jellegű, de a kör-
nyezeti tényezők (a növekedési idő-
szakban nem megfelelő táplálás, túlzott
terhelés) is szerepet játszanak a kiala-
kulásában. A diszplázia lényege, hogy a
combcsont feje nem illeszkedik meg-
felelően a csípőízületbe, ami porcko-
páshoz és ízületi gyulladáshoz vezet. A
betegség elsősorban a nagytestű fajtákat
veszélyezteti, és mozgásszervi pana-
szokkal, valamint nagyfokú fájdalom-
mal járhat. A diszpláziát röntgenvizs-
gálattal szűrik, és egy felelős tenyésztő
csak egészséges csípőjű kutyákat von be
a tenyésztésbe. origo.hu

Ezt tette az ember a kutyával száz év alatt
Amerikai kutatók szerint megvan a bi-
zonyíték arra, hogy a macskák már több
mint ötezer éve az emberekkel élnek.
Habár ma is sokan hiszik, hogy a macs-
kákat soha nem sikerült igazán háziasí-
tani, most is a maguk urai, egy friss
archeológiai tanulmányból kiderül,
nagyjából mikor élt az utolsó macska,
amely még magányosan vadászott, és
melyik volt az első, amely már az em-
berrel üzletelt az ételéért, írja az Inde-
pendent. A St. Louis-i Washington
Egyetem kutatói szerint ez az állat az
ókori Kínában élt, Quanhucun falujában,
emberekkel, disznókkal, rágcsálókkal és
szarvasokkal. Vizsgálataik szerint ezek a
macskák már azokat a rágcsálókat fog-
dosták meg, amik a földművesek kölesét
lopták, más kortárs macskák pedig em-
berek által készített fogásokat is ehettek.

A kutatásokból kiderül, hogy a macskát
egészen addig nem sikerült lekenyerez-
nie az embernek, amíg az állat nem jött
rá, hogy a kapcsolat tulajdonképpen neki
is hasznos, ezután viszont gyakorlatilag
saját magát háziasította. Igaz, arra nincs
bizonyíték, hogy az ókori ember külö-
nösebben kedves lett volna a macskával,
vagy hogy teljesen a házába, udvarába
fogadta volna, de az ásatásokon talált kü-
lönösen idős egyedek maradványai arra
utaltak, hogy a macskáknak akkoriban
már jó soruk volt a házak körül. Az első
házimacskákról szóló kutatások Kíná-
ban és Franciaországban is folytatódnak.
Ezek főleg a közelkeleti vadmacskára
fókuszálnak, hiszen ezt tartják a mai
több mint 600 millió házikedvenc ősé-
nek. A cikk szerint a macskákat sokkal
később háziasították, mint a kutyákat,
mivel a kutyák jóval előbb felismerték,
hogy az embertől húst kaphatnak, és az
ember is korábban rájött, milyen hasz-
nosak a farkasok a vadászatok során. A
kutyák akár 5-15 ezer évvel előbb is be-
előzhették a macskákat az ember ottho-
nában és szívében. index.hu

Ötezer éve élünk cicákkal

ELVESZETT KÉT KUTYÁNK:
Charlie és Dorisz. Gödöllőn
látták utoljára. Chipesek.
Barátságosak. Aki látja, fogja
be őket.
A megtalálónak 50.000 Ft.
jutalom. 
Tel: 06-30/936-8730.

Picúr: Beagle keverék kan. Nagyon
meg van illetődve, kedves barátsá-
gos, szeretetéhes kutyus. Szeret-
nénk vagy az eredeti vagy új gazdi-
ját megtalálni.

Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat: 10-12,  vasárnap: 17.30-

19-ig. Gödöllő, Faiskola u. 2.  
Dr. Milei László  

Tel.: 30/5511-346.
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Január 11-én, Békéscsaba-Póste-
leken, a Magyar Kerékpáros Sza-
kági Szövetség (MKSZSZ) és a
Körös Bike Kerékpáros Egye-
sület rendezésében került
sor a 2014-es Magyar Nem-
zeti Cyclo Cross bajnok-
ságra, amelyen gödöllői si-
ker született a női U17-es ka-
tegóriában.

Bukovácz Kata (Cube-Csömör,
képen a dobogó tetején) a gödöllői

Hajós Alfréd Iskola tanulója a WU17
(profi licenszes) kategóriában megnyer-
te a versenyt, így Cyclo Cross országos
bajnok lett.         -ll-

Kerékpársport – Magyar Cyclo Cross bajnokság

Gödöllői bajnoki cím
Atlétika – Erdélyi Zsófia no-
vember legjobbja

A gödöllői Erdélyi Zsófia lett no-
vember hónap legjobb női atlétája
az Európai Atlétikai Szövetség
(EAA) értékelése és a közönség-
szavazata alapján. A GEAC mű-
helyében kezdő, majd egy kisebb
amerikai kitérőt követően most az
UTE színeiben versenyző hosszú-
távfutó Zsófia novemberben Dubai-
ban nyert egy 10 kilométeres ver-
senyt, míg a magyar mezeifutó baj-
noki címet is besöpörte. 

Szobonyai Zoltán Emléktorna
– MTK és Royal siker

December 28-án a Táncsics Mihály
úti Sportcentrumban rendezték meg
a Szobonya Zoltán Emléktornát. A
kispályás focikupán két győztest is
hirdettek a szervezők. Az Old Boys
kategóriában az MTK nyert, míg az
öregfiúknál az FC Royal nyert.

Labdarúgás – Lovrencsics
Gergőé az Év gólja

A lengyel Lech Poznanban szereplő
Lovrencsics Gergő (a képen) 
nyerte a nemzetisport.hu által, a kül-
földön profiskodó magyar játékosok
között meghirdetett 2013-as év leg-
szebb gólja címet. 

Díjátadó – Sipeki Attila a
megye legje

A Gödöllői SK labdarúgó csapatá-
nak kapusát, a 48 éves Sipeki Attilát
választotta a Magyar Labdarúgó
Szövetség Pest megyei Igazgatósá-
ga a 2013-as év legjobb hálóőrének
a megyében. 

Röplaba – Aranyszettben 
esett ki a TEVA-GRC

December 18-án játszotta a CEV-
kupa visszavágóját a TEVA-Gödöl-
lői RC csapata az izraeli Haifa Vol-
ley ellen. Az első, idegenbeli mecs-
csen a TEVA-GRC nyet 3:2-re, míg
a visszavágón az izraeliek örülhet-
tek ugyanilyen arányú győzelem-
nek, így a szabályok értelmében
aranyszett döntött arról, hogy ki jut
a Challenge kupa legjobb 16 csapata
közé. Szalay Attila tanítványai vé-
gül alulmaradtak riválisukkal szem-
ben.

Évzáró futás – Közel 500-an
futottak át 2014-be

A 2013-as év utolsó napján is meg-
rendezték az ezúttal "Fussunk át
2014-be" elnevezésű futást, ame-
lyen közel 500-an vettek részt és tel-
jesítették a stílszerűen 2014 méteres
távot. A sportot szerető gödöllőiek
álarcokban, dudával a kezükben bú-
csúztatták a 2013-as évet.

Visszatekintő

Gödöllőn a Blahai domboldalon
2012 októberében lett kész és in-
dult el a téli sport szerelme-
seinek egy új létesítmény, ahol
január 25-én nyilt napot rendez-
nek.

Az ország leghosszabb, 160 méter hosz-
szú műanyaggal borított pályája és tá-
nyéros felvonója biztosítja a sportolni
vágyóknak október elejétől március vé-
géig a tanulást, felkészülést és alapozást.
A hat hónap alatt három turnusban lehet
részt venni, heti egy, vagy két alkalom-
mal. Az első: október elejétől karácso-
nyig 12 héten át tartott. A máso-
dik: a téliszünetben egy intenzív 5
napos. A harmadik: január elejétől
március végéig tartó 12 hetes.
A sportlétesítmény azért lett lét-
rehozva, hogy lehetőséget bizto-
sítson azok számára, akik a sza-
badban friss levegőn szeretnének
állandó, rendszeres testmozgást
végezni, sportolni, de lehetőséget

biztosít azok számára is, akik szeret-
nének megismerkedni a síelés és a
snowboardozás alapjaival. A sí és snow-
board iskola minden órára oktatót biz-
tosít, ezzel segítve a növendékek tudá-
sának fejlődését. A pálya egy szép erdő-
széli környezetben, gyönyörű panorá-
más kilátást ad Gödöllő városára.
A Megyeri Sport már nem csak a kerék-
párokkal, futással és a harcművészettel
akarja rendszeres sportolásra ösztönözni
a gödöllőieket, hanem a síeléssel és
snowboardozással is. Nyílt nap: 2014.
január 25. 8:00-13:00-ig.

-kj-

Tömegsport – Téli őrület a Blahán

Hó nélkül is lehet síelni, snowboardozni

A GEAC atléta palántái Dunake-
szin vettek részt egy évadnyitó
fedett pályás versenyen január
elején, ahol szépen szerepeltek a
fiatalok.

A gyermek korosztályban Sinka Balázs
(2002-es születésű) távolugrásban 434
cm-el állt a dobogó tetején, illetve beju-
tott a 60-es síkfutás „B”döntőjébe (9.2
mp), Dobránszky Laura (2002) szin-
tén távolugrásban remek 421 cm-el har-
madik lett és Ratkai Panni (2002) 60
m-es síkfutásban (9,0 mp) bronzérmet
kapott. Dicséretet érdemel Mihajlovich
Alex (2002) szereplése is, aki távolban
(414 cm) és 60 m-en (B döntős: 9,3 mp)
is jól szerepelt. További eredmények a
2002-eseknél- távol/ 60 m sík: Daróczi
Lili 353 cm/9.3 mp, Dobránszky Laura
9.0 mp, Mihajlovich Alex 415 cm /9.3
mp, Ratkai Panni 387 cm, Sinka Balázs

9.2 mp, Szőke Anna 358 cm/ 9.5 mp,
Török Vilmos 339 cm/9.3 mp.  A 2003-
as Fülep Dániel a legfiatalabbként 384
cm /9.7 mp-el végzett.
A serdülőknél Csernyánszky Flóra
(1999) 2-szer állt a dobogón,60 m gát-
futásban 9,9 mp-el ezüstérmet szerzett,
igen szép futással, ami biztató eredmény
az országos bajnokság előtt és 60m sík-
futásban 8.4 mp-cel 3 lett. Testvére,
Csernyánszky Sára (2000) 60 gáton
10.3 mp-el bronzérmes lett.
Az újoncoknál (2001) Magyari Bene-
dek 8.5 mp-et futott 60 m síkon, ez a 3.
helyre volt elég, e mellett két 4. helye-
zést is elért távolban (441 cm-el) és gá-
ton 11.5 mp. Mihály Ádám szintén biz-
tató gátfutással 2. lett 10.5 mp-el. A to-
vábbi eredmények a www.masz.hu
weboldalon olvashatók. Edző Kör-
mendy Katalin.

-kk-

Atlétika – Évadnyitó verseny Dunakeszin

Biztató évkezdet az ob előtt

Az SKS-SKDUN szövetség január
11-én Egerben rendezte meg a
2014. évi országos bajnokságát.
Városunkat a Fujinaga Karate Do
SE három versenyzője képvisel-
te. Kasper András, Szabó Nor-
bert és Kecskés Balázs. 

Kecskés Balázs mindkét versenyszám-
ban (KATA és KUMITE) 2. helyet ért
el, míg Kasper András formagyakor-
latban nem talált legyőzőre, 1. helyen
végzett, így megvédte magyar bajnoki
címét. Szabó Norbert ezúttal a legjobb
16 között búcsúzott a versenytől.          -li-

Küzdősport – Országos bajnokság

Egy bajnoki cím és két ezüst 

Január 14-én, a Hajós Alfréd Isko-
la uszodájában rendezte meg a
Pest megyei Diáksport Szövet-
ség a városi úszóversenyt, ame-
lyen Varga Vivienn bizonyult a
legeredményesebbnek.
A Hajós Iskola IV. korcsoportos tanuló-

ja 40 m gyors, 40 m mell, 40 m háton 1.
lett, a 40 m pille kategóriában összevon-
tan a IV. korcsoportos fiúkkal szintén I.
lett. A IV. korcsoportos leány váltó (Bu-
csai Anna, Kerekes Ivett, Simon Kin-
ga, Varga Vivien) ugyancsak a dobogó
legfelső fokára állhatott.

Diákolimpia – Városi úszóverseny

Felemásan kezdte a 2014-es évet
a TEVA-Gödöllői RC csapata. A
Közép-európai (MEVZA) Ligában
két mérkőzésen két sima vere-
ség a mérleg, ellenben a Magyar
Kupában már fél lábbal a döntő-
ben érezheti magát a csapat.

Nem kezdte túl jól az idei évet a Szalay-
csapat a MEVZA-ligában. A hölgyek
előbb az osztrák Post Schwechat ottho-
nában maradtak alul mondhatni simán
3–0-ra, majd a négyes döntőbe bejutó
pozsonyi VK Doprastav Bratislava el-
leni derbin is lenullázták csapatunkat a
szlovákok. A mieink az első, osztrákok
elleni meccsen elsősorban a nyitásfo-
gadásokban gyengélkedtek, míg a szlo-
vákiai fellépés során enerváltan játszot-
tak, így nem meglepő a kettős vereség. 
A TEVA-GRC 11 fordulót követően 3
ponttal a 7. helyen áll a MEVZA-ligá-
ban. A nemzetközi porondon a követke-
ző mérkőzését hazai környezetben játsz-
sza a csapat.
Közép-európai Liga (MEVZA) 10.
forduló: SVS Post Schwechat (osztrák)
– TEVA-Gödöllői RC 3–0 (15, 10, 14) 
Közép-európai Liga 11. forduló: VK
Doprastav Bratislava (szlovák) –
TEVA-GRC 3–0 (14, 15, 18) 

Magyar Kupa – Kiizzadt
győzelem

Fél lábbal már a Magyar Kupa négyes
döntőjében érezheti magát a TEVA-
Gödöllői RC, miután az elődöntő első
mérkőzésén, Békéscsabán nyerni tudott
3–2-re a csapat. Széles Petráék ugyan
megszenvedtek a sikerért, de ez mit sem
von le érdemeikből. A visszavágót ja-
nuár 22-én, szerdán rendezik a SZIE
csarnokban. Kezdés: 18:30 perckor!
Magyar Kupa elődöntő, 1. mérkőzés
LINAMAR-Békéscsabai RSE – TEVA-
Gödöllői RC 2–3 (-19, 21, -23, 21, -15)

Röplabda – Gyenge nyitásfogadások, sima vereségek

Fél lábbal a kupadöntőben

Magyar Kupa
elődöntő, visszavágó:

Január 22., 18:30
TEVA-GRC – 

LINAMAR-Békéscsaba 
SZIE csarnok

Közép-erurópai Liga
Január 25., 18 óra
TEVA-GRC – Calcit
Kamnik (szlovén) 

SZIE csarnok

Január 11-12. között az ausztriai
Mödlingben rendezték meg a ka-
det kard Európa Kupa verseny-
sorozat idei első viadalát, amelyen
a GEAC vívói közül Morvai Ákos

a 3. helyen végzett, míg Holló
Áron a 11. lett.
A mödlingi hétvégén 15 nemzet,
86 vívója közül ért el bronzérmet
a gödöllői kardvívó. -lt-

Vívás – Európa Kupa

Morvai Ákos bronzérmes

A Török Ignác Gimnázium VI. kor-
csoportos leány csapata ugyan
ezüstérmet szerzett a Diák-
olimpia kosárlabda országos elő-
döntőjében, de ezzel sajnos nem
jutott be a döntőbe. 

Minimum az ezüstérem boritékolható
volt már a torna kezdése előtt, ugyanis a
Gödöllő, Gyöngyös, Miskolc hármas-
ból a gyöngyösiek nem jelentek meg a
miskolci helyszínen. A két résztvevő
csapat így kétszer mérkőzött meg egy-
mással az országos döntőbe jutásért.
Az első találkozón három negyeden
keresztül kiegyenlített játék folyt a pá-
lyán. Az utolsó szakaszban azonban a
hazaiak pontosabban dobtak és meg-
nyerték a meccset. A visszavágón job-
ban játszottak a gödöllői lányok és az
utolsó percben még vezettek. Sajnos a

Miskolc ki tudott egyenlíteni, így ők ju-
tottak be a legjobb nyolc közé.
Az ezüstérmes csapat tagjai: Bátori Zsó-
fia, Bencsik Boglárka, Deme Gyöngyi,
Éder Hanga, Hollósy Réka, Miknyóczki
Dóra, Poroszkai Fanni, Radócz Imola,
Slézinger Krisztina, Tánczos Karola,
Zámbó Kamilla. Testnevelő: Gőz Tibor,
edző Szabó Tamás. A lányok valameny-
nyien a Gödöllői Sport Klub játékosai.

-ll-

Diákolimpia – Kosárlabda országos elődöntő 

TIG ezüst, de nincs döntő

Téli Margita Gyalogos
Teljesítménytúra 
6/12/20/30/40km

Időpont: 2014. február 8.
Rajt helye: Gödöllő Erkel Ferenc 
Általános Iskola, Szabadság tér 18.
Rajt: 7:00-9:00 a 12/20/30/40km
távokon / 9:00-10:00 a 6km távon

Nevezési díj: 6 km- 400 Ft., 12 km-
800 Ft., 20/30/40 km- 900 Ft.
Magyar Turista Kártya kedvezmény
a 12/20/30/40km távokon 100 Ft.

Margita Terep Maraton és 1/2
Maraton

Táv: 44,4 km, előnevezés: Február 2.
2800 Ft., helyszínen: 3300 Ft.

Táv: 20,9 km, előnevezés: Február 2.
2500Ft., helyszínen: 3000 Ft.

Kaució a SPORTident időmérő rend-
szer használatáért  7000 Ft.
A túra a Margita Kupa része

Bővebb információ: 
http://www.margita344-2.hu

Merényi István Tel:+36 30 297-3559
Email.: merenyiistvan48@gmail.com

„Margita 344,2” Turisztikai és Sport
Egyesület

2014. évi programajánlóját
valamint a MARGITA Kupa 2014-
ről információt a http://www.margi-

ta344-2.hu weboldalon és a
http://www.facebook.com/margi-

ta3442tse facebook oldalon
olvashatnak.

MARGITA KUPA 2014
A Margita 344,2 TSE 2014. évre
meghirdeti a Margita Kupát. A részvé-
tel feltételei: A kupáért folyó verseny-
ben az vehet részt, aki rendelkezik iga-
zoló füzettel. Az igazolófüzet ára 1500
Ft, amely kapható lesz a rendezvénye-
inken 2014. június 14-ig. Utólagos ne-
vezéseket nem tudunk elfogadni. 
A „MARGITA KUPA” 
állásáról az egye-
sület honlapján 
lehet tájékozódni.
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Kedves Látogatóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
múzeumunk 

2014. február 28-ig zárva tart.

Ez idő alatt kiadványainkat a
múzeumi irodánkban 

megvásárolhatják.

Az iroda nyitva tartása:
hétfőtől péntekig 
8.00 - 16.00 óráig

Bejárat: 
a Pelikános kút mellett jobbra az

árkádok alatt

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

Tel.: (28) 421-998, 
+36-20-269-2007
Fax: (28) 422-003

e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóhá-
zában TIZENÖT ÉVES A GIM című csoportos
képző- és iparművészeti kiállítás látható

Kiállító művészek: Anti Szabó János, Bódis
Erzsébet, F. Orosz Sára, Farkas Éva, Fábián
Dénes Zoltán, Hauser Beáta, Katona Szabó
Erzsébet, Kárpáti Tamás, Karsai Zsófia,
Kecskés Zoltán, Kun Éva, Latin Anna, Lévai
Nóra, Müller Magda †, Orosz István, Pannonhalmi Zsuzsa, Pistyur Imre, Rékasy Levente,
Remsey András †, Remsey Flóra, Simonffy Márta, Szikora Tamás †, Szőcs Miklós Tui,
Szuppán Irén

A kiállítás megtekinthető: 2014. február 28-ig, minden szombaton és vasárnap 
14 órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is.

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

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

Január 22., szerda, 16.30:
Nagy Eszter és Zomborné Virágh
Eszter (cselló) növendékeinek
hangversenye

Január 23., csütörtök, 17.00:
Klacsmann Nóra és Juniki Spar-
takus (hegedű) növendékeinek
hangversenye

Január 24., péntek, 19.00:
Bali János (furulya) növendékeinek
hangversenye

Január 25., szombat, 11.00:
Az akkordikus tanszak kiemelt
hangversenye

Január 27., hétfő, 18.00:
Csányi István (szaxofon) növendé-
keinek hangversenye

Január 28., kedd, 17.30:
A zongora tanszak továbbképzős
növendékeinek hangversenye

Január 29., szerda, 17.30:
A vonós tanszak kiemelt hangver-
senye

A Chopin Zeneiskola programjai
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

Január 20-26-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Január 27-febr. 2-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,             
06-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410-653,
06/30-331-8822.

06-20/524-0340.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜGYELETEK

Gödöllő Város Önkormányzata bérbe
adja a Gödöllő, Ady Endre sétányon
(5849/1 hrsz.) található „Gomba”
nem lakás célú helyiségét.
Gödöllő Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete a helyiség üzleti célú
bérbeadását 28/2013. (II. 14.) sz. ön-
kormányzati határozatával rendelte el.

A bérbe vehető helyiség:
Gödöllő, Ady Endre sétány, 5849/1
hrsz.
Alapterület: 10 m2

Közmű ellátottság: víz, villany, köz-
csatorna
Műszaki állapot: megfelelő, tisztasági
festés célszerű
Bérleti díj irányár: 29.298 Ft/m2/év
díjtétel alapulvételével: 24.415 Ft/hó
+ ÁFA
Egyéb: egészségügyi helyiséggel nem
rendelkezik, az épület helyi védettség
alatt áll.
A bérleti jogviszony időtartama: hatá-
rozott, 10 év + 10 év előbérleti jog. 
A helyiség megtekintésére a (28) 529-
171-es telefonszámon időpont egyez-

tethető.
A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Város-
üzemeltető és Vagyonkezelő Iroda
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., III.
emelet 303. sz. helyiség.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– A helyiség bérbevételére magán-
személy, jogi személy, vagy nem jogi
személy gazdasági társaság pályázhat.
A jelentkezéskor a magánszemély pá-
lyázó köteles bemutatni személyazo-
nosító okmányait, egyéni vállalkozó
ezen túlmenően egyéni vállalkozói iga-
zolványát, gazdasági társaság a társa-
ság cégbírósági bejegyzését tanúsító
cégkivonatot, valamint aláírási címpél-
dányt.
– A pályázó pályázatában köteles kifej-
teni a folytatni kívánt tevékenységet, a
helyiségbérleti díj irányára alapján
megtenni helyiségbérleti díj ajánlatát,
valamint nyilatkozni arról, hogy a bér-
bevételi feltételeket elfogadja.
A bérbevétel feltételei:
– Bérbeadó és a nyertes pályázó mint

bérlő helyiségbérleti szerződést köt,
melyben rögzítik a bérleti jogviszony-
ból eredő jogokat és kötelezettsé-
geket.
– Bérlő köteles beszerezni a helyiség-
ben folytatni kívánt tevékenységhez
szükséges /hatósági/ engedélyeket.
– Helyiségbérleti szerződés csak olyan
pályázóval köthető, aki vállalja a bérle-
ti díj értékállóságának biztosítását oly
módon, hogy a bérleti díjat a bérbeadó
a szerződés időtartama alatt minden
évben a jegybanki alapkamat mérté-
kének megfelelő százalékban növel-
heti.
– A helyiség használatából eredő köz-
üzemi díjfizetési kötelezettség a bérlőt
terheli.
– A helyiség nem adható bérbe bár, bo-
rozó, italbolt, kocsma működtetése,
valamint játékterem üzemeltetése,
erotikus áruk forgalmazása és szexuá-
lis szolgáltatás céljára.

A beérkezett pályázatokról a Gazdasá-
gi Bizottság értékelése alapján a kép-
viselő-testület dönt.
A helyiség bérbevételével kapcsolat-
ban további információ a (28) 529-
171-es telefonszámon kérhető.

BÉRBEVÉTELI  FELHÍVÁS

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÉRBE ADJA A GÖDÖLLŐ, DEÁK FERENC TÉREN 
TALÁLHATÓ ÜRES GARÁZSAIT.

A garázsok alapterülete: 15 m2, valamint 19 m2 (15 m2 + 4 m2 tároló).
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 2014. december 31. napjáig szóló.

A bérleti díj: 750 Ft/m2/hó + ÁFA.
A bérbevétel feltételeiről részletes tájékoztató átvehető ügyfélfogadási időben a Városüzemeltető és Vagyonkezelő

Iroda III. emelet 303. számú helyiségében, illetve érdeklődni lehet a (28) 529-171-es telefonszámon.

A 458/2013. (XII.2.) Korm. rendelet
(a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi.CCIX. törvény egyes ren-
delkezéseinek végrehajtásáról szóló
58/2013. (II.27) Korm. Rendelet mó-
dosításáról; hatályos: 2013.XII.03-tól)
a szennyvíz házi beemelőkkel kap-
csolatban új feladatokat ír elő az
üzemeltető, felhasználó és ellátásért
felelős (önkormányzat, Magyar Ál-
lam) részére.

A jogszabály alapján:
– A házi szennyvíz beemelők mű-
ködtetése, működőképességének és
üzembiztonságának, üzemképes ál-
lapotának folyamatos fenntartása a
víziközmű-szolgáltató feladata. 
Ezen feladatának teljesítéséhez fel-
használó biztosítja a szennyvíz be-
emelő megközelítését és korlátozás-
mentes hozzáférését, valamint eltérő
műszaki kialakítás, vagy megálla-

podás hiányában a szennyvíz be-
emelő folyamatos energia ellátását. 
– Az utcai gerinc-csatornával egy-
idejű kiépítés esetén a házi szenny-
víz beemelők létesítése az ellátásért
felelős (önkormányzat vagy Magyar
Állam) feladata. 

Korábban már kiépült, illetőleg az
ezt követően a felhasználó által ki-
épített szennyvíz beemelőknél az
üzemeltetési feladat átvételekor a
vízközmű-szolgáltató és a felhasz-
náló átadás-átvételi jegyzőkönyvet
kell felvegyen, a jogszabály által
előírt tartalommal (például beemelő
helye, jellemző műszaki para-
méterei, vázrajz, vagy terv megléte
stb.) 

A szennyvízrendszerhez korábban
csatlakozott szennyvíz beemelő ese-
tében a fent leírt átadás-átvételi

eljárást legkésőbb 2014. február 28-
ig le kell folytatni. 

Ehhez szükséges a felhasználók
igénybejelentése a víziközmű-szol-
gáltató felé, amit a társasághoz kell
visszajuttatniuk az igénylőknek. 

Ehhez bejelentőlap szükséges, amit
a következő számlával minden fo-
gyasztóhoz eljuttatnak, vagy letölt-
hető a DMRV Zrt. honlapjáról
(www.dmrvzrt.hu/static/internet/do
wnload/U72074_v1.pdf). 

Az átadás-átvételi eljárással kap-
csolatosan az érdeklődők a DMRV
Zrt. ügyfélszolgálatán kaphatnak
bővebb információt telefonon: 06 27
511-511  vagy 06 40 881-188, vagy
személyesen: 2100. Gödöllő, Sík
Sándor u. 7. Hétfő: 8.00-20.00,
kedd - csütörtök: 7.00-13.00.

Az IRKA 4 részes írástechnikai előadássorozat indít 2014. februárjában
a Gödöllői Városi Könyvtárban HOGYAN ÍRJUNK PRÓZÁT? címmel.
Előadó: Varga Bea (On Sai) író, a Könyvmolyképző Kiadó szerkesztője

2014. február 7., péntek, 18 óra:
Regények a banánhéjon innen és túl
A lektorok szempontjai bírálatkor. Tipikus nyelvi hibák. Tipikus, szerkezeti
hibák. Narrációs gondok és mesélés. Mi számít, a nyelv, a történet vagy a di-
vatos témaválasztás? Van-e különbség a kiadók között? Milyen célcsopor-
tok vannak, és érdemes-e nekik írni? Önmegvalósítás kontra bérírás.

2014. február 21., péntek, 18 óra:
Zsánerkoktél, avagy irodalmi bárpult ponyvaszerzőknek
A különböző tematikák eszköztára. Mitől jó egy sci-fi, fantasy, krimi, ro-
mantikus írás, misztikus-romantika? Melyik eszköz működik az egyik he-
lyen, ami a másiknál nem? Leírás és karakterábrázolás. Mi az előnye, ha a
szerző kilép a komfortzónából? Mi a hátránya?

2014. március 7., péntek, 18 óra:
Dramaturgia, avagy ha neked jó, nekem jó
A cselekményívről. A konfliktusok kapcsolata a világgal és a karakterekkel.
Ki legyen a nézőpont egy jelenetben, melyik jelenetet érdemes leírni? Író ígé-
ret és annak megtartása. Honnan derül ki, hogy rossz a dramaturgia? Ho-
gyan fejleszthető a dramaturgiai érzék? Lezárások, nyitott végek és függő
végek. Az írói eszköztár bővítése. Hogyan sikáljuk el a hibákat?

2014. március 21., péntek, 18 óra:
A párbeszéd - avagy szólalj meg, megmondom, ki vagy!
Miért fontos a párbeszéd egyedisége? Egy jó jelenetben kik a beszélők és
miért épp ők? Mitől túlírt egy dialógus? Hogyan lehet narráció nélkül meg-
mutatni a szereplő nemét, korát, társadalmi státuszát, élethelyzetét, érzelmi
állapotát? Mi a maszkolás és fókusz irányítása? Mi az elszórt infoadagolás?
Fantasztikumban hogyan lehet világépítésre használni a dialógust?

Az előadásokra a belépés ingyenes, de az Irka működésének támogatására
adományokat elfogadunk!

GÖDÖLLŐI JÁRÁSI FÖLDHIVATAL

FIGYELEM! ÜGYFÉLFOGADÁSI REND VÁLTOZÁS!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk önöket, hogy földhivatalunk 2014 január hónapban csak a
hétfői napokon tart Ügyfélfogadást a szokott nyitvatartási időben.

2014. január 13. (hétfő)8:00-15:30 (Sorszámosztás 15:00-ig)

2014. január 20. (hétfő)8:00-15:30 (Sorszámosztás 15:00-ig)

2014. január 27. (hétfő)8:00-15:30 (Sorszámosztás 15:00-ig)

Egyéb januári napokon hivatalunk nem fogad ügyfeleket.

Az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük!

Gödöllői Járási Földhivatal

VÜSZI Nonprofit Kft. 
Moór típusú kútjának

felújításához kereket vásárolna.
Ajánlatokat kérjük a
titkarsag@vuszikft.hu 
email címre küldeni.

VÜSZI Nonprofit Kft. 
felvételt hirdet

műszaki referens munkakörbe,
gépjárművek üzemeltetési 
feladatainak végzéséhez 

Feltétel:
középfokú, lehetőleg 

közlekedésgépészeti végzettség
B kategóriájú jogosítvány

Szakmai önéletrajzot a
titkarsag@vuszikft.hu 

email címre várjuk 
2014. január 30-ig

A DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A HÁZI SZENNYVÍZ

BEEMELŐK LÉTESÍTÉSÉVEL, KÖZSZOLGÁLTATÓI 

ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
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KEDVES VENDÉGEINK!
Gödöllő városi piac emeleti étterme újra fogadja a bankkártyá-

val, valamint a Szép Kártyával rendelkező vendégeit is!
Ötféle menü: 780 Ft                Háromféle menü: 880 Ft

és egyéb megszokott ételeink
(gulyások, halászlé, vadak, halak).

Nyitva tartás:   Hétfő-péntek: 7-18.30
Szombat: 7-17.30     Vasárnap: 9-16.00



KÖZLEMÉNY
+Tisztelt Olvasó! Keressük FEJÉREGYHÁZI LÁSZLÓ (1901-1948)
festőművész, Premontrei rajztanár MUNKÁIT listába vétel, esetleg
kiállítás céljából. Kérjük, akinek ilyen kép van a birtokában, értesítsen
az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Fejéregyházi Péter 06-20-966-
0341, 06-28-418-861 (esténként), fejerpeti@gmail.com. Köszönettel:
a Fejéregyházi család.

+Februárban is ajándék hirdetések a Szolgálatban! 2 fizet 3-at kap
akció! Részletek az irodában vagy telefonon.

INGATLAN
+Gödöllőn, Palotakerten 44nm-es átlagos állapotú lakás sürgősen
eladó. I.ár: 6,2MFt  20-772-2429 

+Eladó a Kör utcában felújított nappali- amerikai-konyhás+ 1szobás
44nm-es lakás! Iár: 8.6 MFt!! 20-804-2102

+Gödöllő központjában, 1.em-i, szigetelt, új műanyag ablakokkal ellá-
tott 44m2-es, 1.5szobás konvektoros fűtésű lakás eladó! 9.5 MFt!
20-539-1988

+SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllő központjában, 2.em.-i, felújított, erké-
lyes, konvektoros lakás! 11.2MFt! 20-539-1988

+SÜRGŐSEN ELADÓ 62m2-es, 2szobás, erkélyes lakás Gödöllőn,
KOSSUTH L. utcában! I.ár: 9,9 MFt. 20-772-2429

+Sürgősen eladó Gödöllőn központban újszerű, igényes 2szoba+ nap-
palis sorház terasszal, zárt kocsibeállóval. Iár: 19,9MFt!  20-772-2429

+Kossuth Lajos utcában két szobás teljesen felújított lakás eladó! iár:
10.5MFt. 20-804-2102

+Gödöllő Nagyfenyves részén jó állapotú, saroktelekre épült 100m2-
es családi ház eladó 17.6 MFt-os irányáron! 20-539-1988

+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi házat vagy
eladó telket. 20-944-7025 

+Gödöllő központjában épülő társasházi lakások eladók kulcs-
rakészen 300.000Ft/m2 áron! 20-944-7025

+Gödöllőn új építésű modern ikerházfél mindkét fele kulcsrakészen
eladó! Iár: 25,9MFt. 20-944-7025

+Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+Eladó Gödöllőn, Kertvárosban, egy 500 nm-es telken, egy 120 nm-
es családi ház beépített tetőtérrel. Nappali+étkező, konyha,
fürdőszoba, wc, 3 szoba. I.ár: 29,5 m Ft. 20/9194-870

+Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen, egy 3 szobás, téglaépítésű
családi ház, két lakrésszel. 1100 nm-es telek, díszkert. Referencia
szám: 3726. I.ár: 19 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó a Kertvárosban, egy 372 nm-es telken, egy 92 nm-es két- és
félszobás családi ház. Új elektromos és vízvezetékek, új külső
műanyag nyílászárók, padlószigetelés, új burkolatok szaniterek, külső
színezés, távirányítású kapu. 10 m2-es pince, 2 gépkocsi beálló, 50
nm-es fedett terasz. Referencia szám: 3394. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, az Egyetem téren, egy kétszobás, egyedi fűtéses,
téglaépítésű öröklakás. Az ingatlan 57 nm-es, melyben nyílászárók let-
tek cserélve. Referencia szám: 3760. I.ár: 11 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a belvárosban, a Kőrösfői utcában egy 3 szobás,
téglaépítésű családi ház, 450 nm-es telekkel. I.ár: 24,9 m Ft. 20/9194-870

+Eladó Gödöllőn a Kertvárosban, a Brassó utcában, egy 90 nm-es, 3 szobás,
téglaépítésű családi ház. I.ár: 22,5 m Ft. Referencia szám: 3770. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Blahán, a Perczel Mór utcában egy örök
panorámás, nappali+2 szobás, szuterénnal, kerti medencével, nagy
terasszal igényes lakóház. Áron alul! 20/9194-870

+Eladó Gödöllőn, a János utcában egy 42 nm-es, másfél szobás örök-
lakás. I.ár: 8,9 m Ft. Referencia szám: 3756. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, másfél szobás, teljesen felújított Palotakerti
öröklakás. E.ár: 7,6 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a Kertvárosban, egy saroktelken, egy 3 szobás,
téglaépítésű családi ház, kis telekrésszel, I.ár: 15,5 m Ft. 20/9194-870

+Eladó Gödöllőn, Blahán egy panorámás ikerház, nappali+3 szobás, újszerű,
két fürdőszobás családi ház. Referencia szám: 3742. I.ár: 25,9 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Thököly utcában egy 120 nm-es szinteltolásos,
nappali+3 szobás családi ház, alagsorban irodákkal, a 600 nm-es
telken egy 90 nm-es melléképülettel. I.ár: 22,5 m Ft. 20/9194-870

+Eladó Gödöllőn a Szív utcában egy teljesen felújított, nappali+4
szobás családi ház. Fűtött szuterén, háztartási helyiségek, két-beállá-
sos garázs. A telek 500 nm. I.ár: 32 m Ft. 20/9194-870

+Eladó Gödöllőn, az Aulich utcában egy nappali+3 szobás, teljesen felújí-
tott ikerház, pincével, terasszal, erkéllyel. I.ár: 25,9 m Ft. 20/9194-870

+Eladó Gödöllő Palotakerten egy 3. emeleti, kétszobás, EGYEDI
FŰTÉSES, felújított öröklakás, I.ár: 12 mFt. 20/9194-870 

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

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

+Eladó kiváló állapotú, teljesen felújított, családi házban kialakított
földszinti, külön bejáratú, kétlakásos társasházi lakás Gödöllőn. 83
m2-es, amerikai konyhás, nappali + két szobás téglalakás garázzsal, új
nyílászárókkal, alacsony rezsivel. Iá.: 18.9M Ft.Tel.: 70-514-5854.

+Szada fenyvesligeti részén, 1628 m2-es, közművesített építési
telek 7,5mft-ért eladó. Tel.: 20-3456-552.

+Gödöllőn az Antalhegy lábánál eladó családi ház. 2 szint, 2 konyha, 2
fürdőszoba, 5 szoba, két generációs, 1988-as építésű, felújítást
igényel. Megegyezünk! Ára: 18 M Ft. Tel: 06-30-684-5516

+Gödöllőn  2 szintes, 142nm-es klímás családi ház csendes utcában
ÁR ALATT eladó. 19,9 M.Ft. 

+Keresek eladó, kiadó ingatlanokat ügyfeleink részére. Köszönöm a
bizalmát! Tel:06-30-684-5516  mkatalin@florina.hu 

+Gödöllőn vállalkozásra is alkalmas jó állapotú családi ház eladó! Ipari
árammal rendelkező, 135 nm-es, 3 szoba + nappali, 2 fürdőszobás
ingatlan. I.ár: 29 M. Ft. Tel:06-30-684-5516  mkatalin@florina.hu 

+Minőségi kivitelezésű, 2 szintes dupla komfortos 192 nm-es családi
ház SÜRGŐSEN eladó! I.ár: 47,9 M. Ft. Tel: 06-30-684-5516

+Eladó egy jó állapotú, 2 szobás, erkélyes, 62 nm-es magasföldszinti
lakás Gödöllő belvárosában a Kossuth Lajos utcában. Érd: 0670-2915-134 

+Gödöllőn a Szent János utcában 43 nm-es, 1,5 szobás lakás eladó.
Téglaépítésű, szigetelt, 4. em. egyedi fűtésű, (fém nyílászárók,
redőny, nagyszobában álmennyezet) + tároló. Iár: 8,5 MFt. (Tavaszi
költözéssel.) Tel: 06-20-542-7720 

+Gödöllőn a Szt. János utcában 75 nm-es, 2,5 szobás, konvektoros,
3.em. öröklakás első tulajdonostól eladó. Iár: 12,4MFt. Érd: 20-462-8389 

+Első emeleti parkra néző, erkélyes 62 nm-es, 2 szobás lakás
négyemeletes házban a Palotakerten tulajdonostól eladó. Ár: 10,5 M
Ft. Tel: 06-20-956-3212 
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek: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 apróhirdetést nem
áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Politikai jellegű
hirdetésekért szerkesztőségünk felelősséget nem vállal. 
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális

számát, az alábbi lérhetőségeken tehet bejelentést:

20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
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+Gödöllő központjában eladó 1991-ben épült társasház 3.em.
napfényes, 51 nm-es, felújított lakása, (Dózsa Gy. út, színes házak)
azonnal költözhető. 1,5 szoba, spejz, terasz, beépített amerikai konyha,
egyedi cirkófűtés. Beépíthető padlástér+ 24 nm. Zárt parkolóval, saját
játszótérrel. Iár: 13,9MFt. 06-70-204-0619, 06-70-423-5749 

+Palotakerten 5.em. városra néző, 2 szobás lakás új nyílászárókkal
eladó. Ár megegyezés szerint. 06-20-927-0303, 06-30-223-9499 

+Városközpontban egyszobás, távfűtéses felújított öröklakás eladó. A
szoba parkettás, egyéb helyiségek csempeburkolatosak. Fürdőszoba
zuhanyfülkés, külön wc, nagy előszoba, tágas konyha, nagy erkély, ami
egy csendes zöldövezeti részre nyílik. Új ablakok, redőnyök, radiátorok,
biztonsági bejárati ajtó. Tehermentes, azonnal költözhető, akár a teljes
berendezéssel együtt. Ár: 10,5 MFt. Tel: 06-20-467-3575 

+AKCIÓ! CSALÁDI HÁZ a KERTVÁROSBAN 17,5 MFt-ért csak
FEBRUÁR 6-ig! TULAJDONOSTÓL eladó 92m2-es, felújított 2 és fél
szobás családi ház. A ház rendelkezik egy igényesen kialakított
fürdőszobával, konyhával, kamrával és egy pincével, valamint egy
50m2-es fedett tárolóval is. Tel.: 30/297-1692

+Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton eladó egy 62 nm-es, 2+1 fél-
szobás, erkélyes lakás. Iár: 9,5 MFt. Tel: 06-20-341-9861 

+ELADÓ 21 ha VÖRÖSTÖLGY ERDŐ. Érd: 06-20-379-9656 

+Aszódon, Fesztiváltérnél 65 és 67 nm-es, 3-4 szobás, kertvárosi,
társasházi új lakások eladók! Akár 13,5 M forintért! Költözhetőek
2014. tavaszán. Bővebb felvilágosítás: 06-70-466-9889 

+Gödöllőn tulajdonostól eladó 1.em. 62 nm-es, erkélyes, gázkonvek-
toros, 2 szobás lakás. Nem panel. Iár: 12,0 MFt. Tel: 06-20-823-1724 

ALBÉRLET KIADÓ
+Kiadó Gödöllőn, a Bercsényi utcában egy nappali+2 szobás
összkomfortos családi ház, konvektoros fűtéssel, garázzsal. Bérleti
díj: 80.000.- Ft+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges! 20/9194-870

+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

+Erzsébet krt-on II. em., 55 nm-es, felújított lakás kiadó. Tel.: 30/2242-653.

+Gödöllő központjában, új építésű társasházban kiadó egy 62 nm-es
lakás. 1+2 félszobás, kocsibeállóval. Irodának is alkalmas. Iár: 75eFt
+ rezsi. Érd: 06-70-415-3847 

+Hosszútávra kiadó Gödöllőn Szent János utcában 64 nm-es 4.em.i
felújított, 2 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses, összkomfortos lakás új
bútorokkal berendezve. 60eFt/hó+ rezsi+ 2 havi kaució. 30/2027828

+János utcai, 2 szobás, felújított, konvektoros lakásba lány mellé
albérlőtársat keresünk. Azonnal költözhető. Bérleti díj 25.000.-
Ft/hó+ rezsi. 2 havi kaució. 06-30-467-3320, 06-20-490-7313 

+Gödöllő Blaha részen 45nm-es modern családi ház berendezve,
beépített háztartási gépekkel kiadó. Jó közlekedési lehetőség.
Ár:60eFt+ rezsi. Tel: 06-70-327-8179 16:30 után 

+Gödöllő központjában 2 szobás, konvektoros lakás 1-2 főnek kiadó.
Érd: 06-30-971-6746 

+Gödöllőn 4.em-i gázkonvektoros, bútorozatlan, 2 szobás lakás
kiadó! Kaució szükséges. Érd: 06-20-941-9963 

+Kiadó Gödöllőn városközpontban 1.em. 1,5 szobás, bútorozatlan,
gázkonvektoros lakás 1-2 személy részére. Havi 50.000,-Ft-ot és
kéthavi kauciót kérek. Tel: 06-20-371-5666 

+Gödöllőn olcsó albérlet kiadó: 2 szoba összkomfortos, családi
háznál, garázzsal (eladó is). Tel: 06-70-552-8274 

+Kiadó a Remsey körúton 2 szobás, 50 nm-es, bútorozatlan lakás.
Tel: 06-20-222-7878 

+Kiadó Gödöllőn a Kossuth L. utcában 3.em. 2 szobás, félig bútorozott
lakás hosszútávra. 50eFt + rezsi + 2 havi kaució. Érd: 70-243-1861

+Bútorozott albérlet kiadó Gödöllőn. Tel: 06-20-226-3007 

+Hölgynek, akár gyermekkel is kiadnám 2 szoba hallos, nagy terasz
+ erkélyes lakásom felső szintjét. (Most akciós áron.) Kocsibeállás
lehetséges. FÜSTÖLÉST VÁLLALOK! Tel: 06-30-569-8137 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllőn, forgalmas helyen 130 m2-es üzlethelyiség saját parkoló-
val, kerthelyiséggel, többcélú hasznosítás lehetőségével hosszú távra,
kedvező áron kiadó! Tel: 06-20-9-443356

+Gödöllő kertvárosában 20 éve működő élelmiszerbolt mellett, trafik
tevékenység részére kedvező feltétellel helyiség kiadó. Tel.: 20-3464-718.

+Gödöllő központjában, a Dózsa György úton, új építésű, utcafronti,
34 m2-es üzlethelyiség kiadó, akár iroda részére is. (riasztó, légkondi,
parkolás). Tel.: 20-3456-552.

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

+Szőlő u. 32-ben jelenleg is üzemelő, 45 nm-es üzlethelység konvek-
torral, légkondival, riasztóval március 1-től kiadó. Tel.: 30/2242-653.

+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) őrzött telephelyén
kamerával védett terülten raktár és irodahelyiségek kedvező áron
kiadók. Tanfolyamokra, iskoláknak sok helyiséggel. Érdeklődni lehet (28)
410-988/100-as melléken vagy a +36 20/391-0410 telefonszámon 

+Gödöllőn családi háznál egy légterű 190 nm-es épület + 4 db kisebb
helyiség 100 nm kiadó vagy bedolgozást vállalunk. Tel: 06-70-215-0406 

+Gödöllő frekventált helyén, saját parkolóhelyekkel üzlethelyiségek
kiadók. 1. üzlet: 25nm (30.000.-Ft+ rezsi). 2. üzlet: 75nm + 20nm
raktár (95.000.-Ft+ rezsi). Érd: 06-70-7797-152 

+Kiadó Gödöllő belvárosában 3 üzlethelyiség, irodának is alkalmasak.
1db 40 nm-es és 2db 24nm-es. Tel: 06-28-421-753 

+Hosszútávra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában 17 nm-es földszin-
ti, felújított irodahelység. Egyedi fűtés. Igény szerint berendezve. Boltnak
is alkalmas. 25.000.-Ft/hó+ rezsi+ 2 havi kaució. 06/30/2027828

+Ikladon őrzött iparterületen különböző méretű helyiségek
műhelynek, raktárnak kiadók 500.-Ft/nm áron. Tel: 06-70-315-5843 

+Üzlethelyiség kiadó. Többféle vállalkozásra alkalmas 110 nm +
szociális helyiségek Gödöllőn a 30-as út mentén. Tel: 06-20-9888-997 

ÁLLÁS

+Curves edző! Összetett munkakörre várjuk 18-50 éves korú
munkatársak jelentkezését részmunkaidőben, rugalmas
időbeosztással a Curves-Gödöllő Női Fitnesz Klubba. Főbb
munkafolyamatok: edzéstartás, telefonos időpont egyeztetések,
vendégszám gyarapítás, a klub adminisztratív teendőinek ellátása,
takarítás, klubéletben való aktív részvétel. Elvárások: vidám, sportos,
energikus, empatikus személyiség, jó kommunikációs képesség, csa-
patmunkára hivatott, buzgó hozzáállás, tudásszomj, terhelhetőség,
gyors tanulási készség, internet és
számítógép teljes körű használata.
Jelent-kezés fényképes önéletrajzzal:
csizmadia.eva@delta.hu Curves rendszer
ismerete előnyt jelent.

+Némedi Autómosó Autókozmetika
gépjárműápolói munkakör betöltésére
munkatársat keres. 2100 Gödöllő,
Magtár-köz 2. Tel: 06-28-417-314 

+MŰKÖRMÖST keresek jól menő
szépségszalonba sürgősen. Tel: 06-70-
775-3255 

+Autófényezőt, előkészítőt gödöllői telep-
helyre felveszek. Tel: 06-30-222-3428 

+Heti 2-3 alkalommal munkát keresek
Gödöllőn és környékén. Minden megoldás
érdekel. Tel: 06-20-962-6370 

+SISI-JANSSEN REFERENCIASZALON
FORDÁSZT KERES. 06-30-9845-640 

+Gödöllőn a vasútállomás közelében
200 nm-es műhellyel (ipari áram, stb.)
rendelkezem. Valamilyen tevékenységre
társat keresek: 06-20-932-5032 

+INFORMATIKA TANÁRT keresek, aki prog-
ramozni is megtanít. Tel: 70-775-3255 

+Kistarcsa Városi Óvoda ÓVÓNŐT
KERES. Érdeklődni: Ratimovszky Tiborné
06-28-470-745

+Gödöllőn, bentlakással 57 éves nő segítőt
keres betegápolásra, jogosítvánnyal
rendelkező hölgy személyében. Részletes
felvilágosítás a 30/99-14-717 számon. 

Opel Gaál

OPEL MODELLEK

2 2

anuár anuár

Keresse a gazdagon felszerelt, kedvezményes Opel modelleket márkakereskedéseinkben.

Opel Corsa akár

2 499 000 Ft-ért*

Opel Astra akár

3 699 000 Ft-ért*



+Multinacionális pénzintézet nyugdíjtanácsadókat keres
gödöllői csoportjába. Felsőfokú végzettség előny.
Pályakezdési támogatás! Fényképes szakmai önéletrajzokat a
nyugdij2014@gmail.com –ra kérjük. 

SZOLGÁLTATÁS

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

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth 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
szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása
felújítása, javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁ-
ZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, ren-
des munka! Tel: 20/4-359-650 

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS,
lépcsőház és homlokzatfestés rövid
határidővel, kedvező áron, bútormoz-
gatással, akár azonnali kezdéssel is,
28 éves szakmai tapasztalattal.
20/325-4944 

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

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS
(Generál kivitelezés, gipszkartonozás,
hideg-meleg burkolás). Vállalunk
mindennemű építőipari kivitelezést.
Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650 

+REDŐNYSZERVIZ – készítés –
javítás + szúnyoghálók + harmonika
ajtók. Hétvégén is! 20/9-943-145

+LAKÁSSZERVIZ. Víz-, gáz-,
fűtésszerelés, dugulás elhárítás,
bojler, zárcsere és javítás, hideg-
meleg burkolás, festés. Egyedi
bútorok, konyhabútor készítése.
Fürdőszoba felújítás. 70/201-1292 

+KÖLTÖZTETÉS – TAKARÍTÁS zongo-
ra – páncélszekrény és áruszállítás,
hétvégén és ünnepnapokon is. 06-20-
434-7292 

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620 

+„Dr” ASZTALOS Javítást vállal!
Minden, ami elromlott, hipp-hopp majd
én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK,
ABLAKOK JAVÍTÁSA, SZIGETELÉSE,
ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS
ELŐTTI MUNKÁK. KIKA, IKEA, JYSK
bútorok összeszerelése. 20/2038-718
dr.asztalos.javitas@gmail.com  

+Megnyílt! az ATLANTISZ, a „sziget”,
ahol feltöltődhetsz energiával…Lesz itt:
Csakra tanfolyam, Jóga órák, Hastánc,
Körtánc, Selyemfestés tanfolyam,
Henna-festés tanfolyam, Bowen kezelés,
Metamorf masszázs-képzés és még sok-
sok lehetőség, amire igény mutatkozik.
Várom azok jelentkezését, akiket a fenti
tanfolyamok és órák érdekelnek,
valamint azok jelentkezését, akik
szeretnének itt oktatni, tanfolyamot tar-
tani vagy kezelésekhez bérelni egy
kellemes helyet. Elérhetőség: Tel: 06-
20-9721-155, weboldal:
atlantisz3.webnode.hu, cím: Gödöllő,
Köztársaság út 69/A.

+Márka független Autószerviz vállalja szgk kishaszon
járművek szerviz szerelési munkáit, karosszéria javítását és
fényezését, valamint időszakos vizsgáztatását rövid
határidővel. Cím: Gödöllő, Szabadság út 65. Tel: 20-9888-997 

EGÉSZSÉG

+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

+FOGYASZTÓ TESTKEZELÉSEK. VÁKUUMMASSZÁZS: a prob-
lémás területeken felgyorsítja a keringést. Tekercselés:
helyreállítja a laza kötőszövetet. HULLÁMMASSZÁZS: gyorsít-
ja a méreganyagok távozását. Mindenit szeretettel várunk 10
éve működő szalonunkban. 06-30-305-6038 Évi szalon 

+PEDIKŰR (gyógy), pedikűr (férfiaknak is!), kézápolás (férfi-
aknak is)! Tartós (gél) lakkozás, MŰKÖRÖM építés Gödöllőn a
Damjanich utcában, bevezető árakon! A téli időszakban (kéz
vagy láb) ápolások mellé ajándék kényeztető SPA kezelés jár.
Szeretettel várom hívását: 06-20-3594-225 

+Várom 2014-ben is régi és új vendégeimet MIAOMEI –
HOLLUMQ kínai egészségmegőrző és fogyasztó masszázzsal,
gyógy-, frissítő, kismama, gyermek és fogyasztó kezelésekkel,
arc – Dermaroller – Dermapen kezelésekkel. Vásároljon
szeretteinek bérletet. Gyógymasszőr Márti : 06-70-522-4063

OKTATÁS

+ANGOL érettségire, nyelvvizsgára felkészítés egyénileg és cso-
portban is Palotakerten. Érd: 06-20-293-9111, www.crea.hu 

+ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÁS – hivatás, családi
kapcsolatok, párkapcsolat, gyermek szülő viszony, stb. –
témakörben. Dr. Kiss 06-20-388-4953 

+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jár-
tas 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)

+5-Week ENGLISH LANGUAGE course! British teacher.
(EURO, ECL, LCCI & TOEFL). Language Skills; Pronunciation,
Grammar. Specialised in Business English! Proofreading/
website review. 1-2-1/ small groups. Contact: rudolph.bren-
don@gmail.com /+3670-3301332 

+Nyugdíjas matematikatanár, gyógypedagógus korrepetálást,
fejlesztést vállal. Tel: 06-70-329-6405 

+Pedagógiai végzettséggel NÉMET nyelv oktatását vállalom!
Akció! 45 perc áráért 60 perces órák. Minden korosztálynak.
Kedvező óradíj, beszédcentrikus oktatás! Tel: 06-70-259-8650 

TÁRSKERESŐ

+Szeretnék megismerkedni komoly kapcsolattal 70-75 éves
korig Gödöllő vagy környéki özvegy férfival. Őszinte választ
várok: 06-70-521-7980 

+69 éves özvegy hölgy élettársat keres 72 éves korig. Rossz
a magány. Tel: 06-70-552-8274 

+Társaság hiányában ezúton keresem megértő társnőmet –
csakis levelezés útján. Én szemüveges, 52 éves, szuverén úr
vagyok. Nevem: Mester István, cím: 2117 Isaszeg Árpád út 21.
Jelige: együtt könnyebb? 

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

ADÁS~VÉTEL

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó.
0,75liter 2eFt. Érd.: 0630 8518 763

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papír-
régiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230 

+ALMAVÁSÁR! Ismét várjuk régi és új vásárlóinkat Gödöllőn
CSÁNYI IDARED és KR-11 (piros) almával. Ár: 60-200 Ft-ig.
Válogatási lehetőség! Tel: 06-28-411-298, 06-20-4359-650

+Kültéri bélelt szerelt kémény egy évet használt, 4 m hosszú,
18 cm-es bekötővel eladó. 60-80-m3 termőföld (barna) és
100 m3 darált kő szintén eladó. Tel: 06-20-9463-112 

+Eladók: alig használt, szép szőrmés, galléros, 164-50-es,
világosbarna IRHABUNDA (60.000.-Ft), új, görgős, talp-
masszírozós LÁBÁZTATÓ (4.000.-Ft), házi készítésű új
szőrmés KALAPOK: fekete, drapp, fehér. Tel: 06-28-611-352 

+Táp-takarmány boltunkban GÁZCSERE: 4600.-Ft. Gödöllő,
Blaháné út 27. Tel: 06-70-3674-351 

+BIOKIKÖTŐ BOLT ÉS WEBÁRUHÁZ Szőlőmag olaj- és
őrlemény, deutérium csökkentett víz, kókuszzsír, lisztek,
természetes édesítők, tészták, köretek, Gluténmentes ter-
mékek, Öko mosó-tisztítószerek, mosóparfümök, Natúr
kozmetikumok boltja! Kecsketej szappan 590 Ft! Januártól
már gluténmentes és diabetikus pékáruk is kaphatóak! Bolt:
Gödöllő, Dózsa György út 1-3. az OTP mellett a tízemeletesek
alatt, 06-30-947-8732 www.biokikoto.hu 

+Automata használt MOSÓGÉP eladó (ALS 88 X típusú
Margherita). Iár: 35.000,-Ft. 06-30-736-1800 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

EGYÉB

+UTAZZ VELÜNK! A megszokott színvonalon kirándulásokat
szervezünk: febr. 9. Évadnyitó Bp. – Visegrád. Május 15-18.
Ausztria (Passau környéke hajó). Szept. 11-14. Velence és a
szigetek. Felvilágosítás: Tóthné Anci 06-30-268-5596,
28/415-685. Befiz.: január 28-án 14-16 között a Műv. házban. 

+Mézzel védje egészségét! Köhögésre, torokfájásra
HÁRSMÉZ! 2000,-Ft +üveg, 720 ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő,
Lovas u. 3. Tel: 28/417-913 

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Erdei-, Ámor-, Gesztenye-, Repce krém-,
Selyemfű-, Lépesméz, Virágpor, Propolisz kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk. 30/9891-721

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
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Akkreditácios lajstrom szám: AL2086, Regisztrációs szám:13-0943-05 
PLB-2210, PLB-2211, PLB-2212, PLB-2213, PLB-2214, PLB-2215, PLB-2216, PLB-2217 

www.bbmaganautosiskola.net  
 

 
   

A,    B,   C,   C+E,     T,    M,    kategóriákban. 
GÉPJÁRM  TANFOLYAMOT SZERVEZ.  
 
 
  
 
 
 

El zetes érdekl dés:  06 28 419 529 
 06 20/9414-638  06 20/99-516-99   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

GGondoljon a nyári motorozásra! 
Elmélet most, gyakorlat kora tavasszal.  
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Az ajánlat 2013. november 4-től visszavonásig érvényes, az Invitel VDSL és optikai FTTH szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek számára. A 15M 

internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége FTTH technológián 15,00/5,00 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 7,50/2,50 Mbit/s, VDSL 

technológián 15,00/0,90 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,512 Mbit/s. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása 

esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű 

szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű!

Az Invilág S csomag teljes havi díja kétéves szerződéssel 4990 Ft, de mi a 37  
tévé- és rádiócsatornáért, 15 M internetért és a telefon-előfizetésért együtt  
fél évig csak 2495 Ft havi díjat számlázunk!

Megrendelés előtt feltétlenül érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen 
elérhető szolgáltatásokról, azok díjairól és a kedvezmények összegéről!

Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa György út 1–3.
Értékesítőnk: Szentesi Árpád Tel.: +36 20 980 0404

A másik fele ajándék
Fél évig fél áron – tévé, internet, telefon együtt Fél évig

-50%
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2014. JANUÁR 28.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Kővári Gvendolin, Batthyány L. u.
31., Som Ferencné, Kazinczy krt. 5.  
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Mészáros Flóra, Hársfa u. 6., Ma-
darász József, Hegy u. 11/A. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kalász Károly,
Hétház u. 1. 
A Városi Mozi belépőjét 
nyerte: Balykóné Tusán Berna-
dett, 1165 Bp. XVI. ker. Nógrádve-
rőce u. 13., Bodnár Istvánné,
Bethlen G. u. 9. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Bokor Tibor,
Németh László u. 2., Selmeci Zsolt,
Szabadság u. 101/c. 

Utazz velünk:
Murau
környékére
Az itthoni idei enyhe
tél miatt talán még
jobban vágynak a téli
sportok hazai szerel-
mesei a havas hegyek
és sípályák látványá-
ra; a Gödöllőtől szin-
te pontosan 500 km
távolságra lévő Mu-
rau-Kreischberg ki-
válóan gondozott pá-
lyáit nyugodt szívvel tudjuk mindenki-
nek ajánlani.

Legmagasabb hegye a 2118 méter magas
Rosenkranzhöhe, a pályarendszert 17 km
kék, 15 km piros és 8 km fekete pálya
alkotja, 3 kabinos, 4 ülő és 7 csákányos
felvonóval, a legújabb fejlesztés a 10
üléses kabinos felvonó, mely a Riegler
Hütte és a Kreischberg-tó mellett halad
el. Nem véletlenül kedvelt a síterep hon-
fitársaink körében, hiszen kezdő és 

haladó síelők, felnőttek és gyerekek  szá-
mára is jól síelhető, van sífutópálya, tu-
bing-pálya, dínópark, ugratók és sok
helyen magyar síoktatóval is találkoz-
hatunk. Amire figyelnünk kell, az a pá-
lyarendszer alsó szakaszán lévő fekete
pálya, amely levisz a völgyállomásig, a
kevésbé gyakorlottak számára érdemes a
nap végén a középső állomásnál lecsatol-
ni és a kabinos lifttel lejutni a völgybe. 

Sok remek szállás is van a környéken, az
apartmantól kezdve a wellness szállo-
dáig, mi most kiemelnénk a Relax Re-
sort Kreischberg szállodát, mely pá-
lyaszállás is és teljes egészében ma-
gyar szálloda. Kényelmes, tiszta szo-
bákkal, síkölcsönzővel, wellness rész-
leggel, barátságos magyar személyzettel
és kiváló konyhával várja a vendégeket,
ezt a téli szünetben nekünk is szeren-
csénk volt megtapasztalni.
Amennyiben meguntuk a síelést, érde-
mes Murau városában egy kicsit szétnéz-
ni, hiszen itt található az egyik legszebb
városháza Ausztriában, az 500 éves
múltra tekintő sörfőzést bemutató Sör-
múzeum, a barokk vár, a főtéren álló
1715-ös pestisjárványra emlékeztető
pestisoszlop és sok szép templom is. 

Sissy Utazási Iroda ajánlásával


