
Nagy sikert aratott és hatalmas
látogatósereget vonzott a hét-
végén az Erzsébet Királyné
Szállodában megrendezett 5.
Gödöllői Esküvő Kiállítás. Több
száz látogató és kiállító elége-
detten távozhatott, hiszen sike-
resen letisztázták: hol, mikor,
milyen körülmények között és
milyen menüvel tartsák meg az
esküvőjüket.

Kiállítók és érdeklődők egybehang-
zóan azon a véleményen voltak, hogy
remekül sikerült az idei rendezvény.
Az idén házasulandók tetőtől talpig
„felöltözhettek”, válogathattak a ki-
egészítők és szolgáltatások között.
Örömteli, hogy sok gödöllői cég is
képviseltette magát a kiállításon, de
szép számmal voltak jelen környék-
beli éttermek, rendezvényhelyszínek,
cukrászatok és dekoratőrök.

A legnagyobb érdeklődéssel mégis
talán a D’Elia Szalon délutánra meg-
hirdetett divatbemutatóját várták. A

Czédly Mónika nevével fémjelzett
ruhaszalon különféle alkalmakra való
ruhákat vonultatott fel a szálloda bál-
termében. Voltak természetesen eskü-

vői ruhák, amiket hölgyek mutattak
be a szinte tolongó közönségnek; a
korábbi Gödöllői Esküvő Kiállítások-
tól eltérően – hozzátéve: sokak örö-

mére, végre – egy férfi mo-
dell is felbukkant a „kifutón”.

A divatbemutató szüneté-
ben tartották meg a tombola-
sorsolást, aminek a fődíja
egy kétszemélyes wellness-
hétvége volt.

Bár általában a májust tart-
ják a szerelem hónapjának,
de nyugodtan nevezhetnénk
annak a februárt is, hiszen
ekkor van (8-án) a házasság
világnapja, 14-én Valentin-
nap, és világszerte ekkor tart-
ják a házasság hete rendez-
vényeit is. Úgy tűnik, ez a ré-
gi, sokak által avittnak gon-
dolt intézmény, mégsem
ment ki a divatból.

Míg a múlt század utolsó
negyedében folyamatosan
csökkent a házasságkötések

száma, s ez a tendencia folytatódott
az ezredforduló után is, az elmúlt há-
rom évben megfordulni látszik ez a
tendencia. (folytatás a 4. oldalon)
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Nagy sikerrel zárult az 5. Esküvő Kiállítás

Gödöllőn nő a házasságkötések száma

Február 27-én jótékonysági estet rendez a
Csepregi Éva által létrehozott Fényszóró
Alapítvány. A műsorban a népszerű éne-
kesnő is színpadra lép. (4. old.)

Tavasszal állítják fel Nagy Sándor és
Kriesch Laura mellszobrát, amire 3 millió
forintot nyert a város az NKA pályázatán.

(6. old.)

Gémesi Csanád egyéniben a 2., míg a magyar
csapat tagjaként a 3. helyen végzett a legutób-
bi kardvívó világkupa-versenyen, Madrid-
ban. (8. old.)

A képviselő-testület február 6-i
ülésén Gémesi György előter-
jesztésében elfogadta Gödöl-
lő 7,3 milliárd forint bevétellel
és ugyanekkora kiadással szá-
moló 2014. évi költségvetését.
A tanácskozáson meghozott
döntés az uszodaprogramot is
érinti.

Bár sok feltételnek kell még előbb
teljesülnie, de remélhetően az ősszel
lerakhatják a városi sportuszoda és
vízilabdacsarnok alapkövét. Az idei
kiadásokra 402,5 millió forint fordít-
ható. Gémesi György elmondta, hogy
2014-ben 210 millió forintnyi adó-
kedvezmény vehető igénybe a Ma-
gyar Vízilabda-szövetséghez benyúj-
tott pályázat alapján. A napokban tár-
gyalt Kemény Dénessel, a szövetség
elnökével, s e megbeszélése szerint
2015-ben hasonló forrás elnyerése
várható. A projekt megvalósításához
csökkenteni kellett az eredetileg ter-
vezett alapterületet. A kivitelezési
költségeket így mintegy 300 millió
forinttal mérsékelni lehetett.

(folytatás a 2. oldalon)

Testületi hírek
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(Folytatás az 1. oldalról)

A beruházás 1,1 milliárd forint plusz
ÁFA összegből megvalósítható. (A kép-
viselő-testület ugyanezen az ülésen fel-
hatalmazta a polgármestert arra, hogy
kezdje meg az előkészítő intézkedéseket
a terület-előkészítésre és az építési be-
ruházás lebonyolítására, az engedélyes
és a kiviteli tervek beszerzésére, vala-
mint a beszerzések megindítását a be-
ruházás során szükséges szolgáltatások-
ra. A projekt megvalósítására kötendő
szerződést a márciusi ülésre készítik el a
pályázó Gödöllői Sport Közalapítvány-
nyal.)

A város költségvetésében a saját bevé-
telek biztos elemét képezik a helyi adók
– összesen 2 milliárd 861 millió fo-
rinttal, amiből 2 milliárd 250 millió fo-
rint az iparűzési adó –, míg az állami tá-
mogatás – 1 milliárd 58 millió forint –
már csak az összes bevétel 15 százalékát
teszi ki. A beruházások összege 2 mil-
liárd 479 millió forintra rúg, felújítá-
sokra 149 millió forintot fordíthat idén a
város.  
Szóbeli kiegészítésében a polgármester
hozzátette: az állam bizonyos állami 
feladatok finanszírozását a nagyobb
adóerő-képességű települések önkor-
mányzataira terheli. Ez történik Gödöllő
esetében is, több mint 100 millió forin-
tos nagyságrendben. Ezért is fontos,
hogy a városi intézmények idén is tel-
jesítsék saját bevételei tervüket. Mint
fogalmazott, ide nem hozzák zsákban a
pénzt, a működéshez szükséges forrá-
sokat helyben kell összegyűjteni, forin-
tot forintra téve, például a parkolási
bevételekből. 

Az önkormányzatok adósságkonszoli-
dációját jó kormányzati döntésnek
értékelte Gémesi György. Ezáltal 
ugyanis a települések – közép- és hosz-
szútávon – gyakorlatilag a korábban el-
vont forrásaikat kapják vissza. Sajná-
latos, hogy az adósság átvállalását nem
kötötték össze a hitelek felhasználásá-
nak települési átvilágításával. A Gödöllő
által bevont források felhasználása átlát-
ható volt. Fejlesztéseket szolgáltak, be-
vételeket növeltek, kiadásokat csökken-
tettek. A felszabaduló törlesztési terhek
egy részéből állami feladatokat kell fi-
nanszíroznia a városnak, másik részét
fejlesztésekre fordíthatja.

Gödöllő 36 millió forint állami norma-
tívát kap közművelődési feladatokra,
viszont 500 millió forintot fordít pezsgő
és nívós kulturális életének fenntar-
tására – saját bevételeiből megsokszo-
rozva a forrást. A kiemelt támogatást
teltházas rendezvények igazolják vissza
és az így felhasznált pénzeszközök a
helyi közösségek erősítésében, a hagyo-
mányok ápolásában kamatoznak.        
Az önkormányzati intézmények felújí-
tására az élet- és balesetveszélyek meg-
akadályozása, a vagyonvédelem és az
energia-megtakarítás céljából 50 millió
forint fordítható, s közel 16 millió forin-
tos a vis major keret, amely előre nem
látható, váratlan problémák megoldását
segíti. 

A legjelentősebb fejlesztés idén a városi
szennyvíztisztító-telep korszerűsítése
lesz. Az 1,7 milliárd forintos beruházás
85-90 százalékát pályázati forrás támo-
gatja, míg a város önrészét a szolgáltató
DMRV Zrt. önkormányzatnak fizetendő
bérleti díjának kell fedeznie. 
Utak felújítására 160, járdaépítésre 50
millió forintot terveztek be. A közút- és
járdaépítésekre a VÜSZI Kft-vel köt
szerződést az önkormányzat. Ennek el-
fogadásakor a fejlesztések részletes

programjáról is dönt a képviselő-tes-
tület. A Tormay Károly Egészségügyi
Központ II. szakrendelőjének akadály-
mentesítésére a mozgássérültek és a ba-
bakocsival érkezők ellátásának javítása
érdekében 25 millió forintot fordítanak.
Húszmillió forintból folytatódik a Le-
gyen Gödöllő Kerékpárosbarát Város
program. Extrémsport-parkot létesíte-
nek a Kornya Mihály utcában 30 millió
forintból. A távhőhálózat rekonstruk-
ciójára 36,6 millió forintot terveztek.
Az önkormányzat jelentős, 237 millió
forint fejlesztési tartalékkal kezdi az
évet. 

A gazdasági társaságok kapcsán a pol-
gármester kiemelte, hogy a VÜSZI Kft-
nek még nagyobb út- és zöldfelületet
kell gondoznia a többletfeladatoknál
kisebb mértékű többletfinanszírozással.
A Kalória Kft. a múlt évinél kevesebb
állami támogatást kap közétkeztetésre.
A város kompenzálja az állami és az
egyházi iskolákba járó gyerekek étkez-
tetésének támogatása közötti különb-
séget. 

Az előterjesztés vitája mindössze pár
percig tartott. Futás Levente (Fidesz)
arról érdeklődött, hogy az állami adós-
ságkonszolidáció kiterjed-e az Erzsébet
szálloda beruházás finanszírozására is.
Gémesi György válaszában elmondta,
hogy az önkormányzat a konzultációk
során azt a jelzést kapta, hogy igen,
kiterjed erre is, de a végső válasz február
28-án, az adósságkonszolidáció lezáru-
lásakor derül ki.

Vörös István (Fidesz) egyetlen észre-
vételt tett: a Török Ignác Gimnázium
neve Török Imre Gimnáziumként sze-
repelt a költségvetési előterjesztés egyik
oldalán.

Guba Lajos (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub) elismeréssel szólt arról, hogy a
közművelődési feladatok, a művészeti
csoportok, a civil szervezetek, a temati-
kus év, továbbá a Nagy Sándor szobor
megvalósításának támogatásában is
megnyilvánul, hogy Gödöllő a kultúra
városa, ezért is ajánlja jó szívvel a költ-
ségvetés elfogadását.    

A költségvetést 11 igen szavazattal, két
tartózkodással és a Fidesz két nem sza-
vazatával a testület elfogadta.

Gazdasági társaságok üzleti
tervei

A képviselő-testület elfogadta a VÜSZI
Kft., a Kalória Kft., a Művészetek Háza
Kft., a Gödöllői Piac Kft. és a G-Magist-
ratus Szálloda Zrt. üzleti terveit.

A háromnegyed milliárd forint költség-
vetésű VÜSZI Kft. a múlt év decembe-
rében létrehozta vállalkozási részlegét,
amely gödöllői vállalkozásoknak, a la-
kosságnak és a szűkebb környezetben
lévő önkormányzatoknak kíván szolgál-
tatásokat nyújtani. 

A Kalória Kft. nem tervez térítési díj
emelést, így nem növeli az önkor-
mányzat szociális támogatási terheit.
Hatolkai Szaniszló igazgató megkö-
szönte, hogy a képviselő-testület lehető-
vé tette a béremelést a társaságnál. Var-
ga András képviselő (Gödöllői Lokál-
patrióta Klub) pedig azért mondott kö-
szönetet, hogy az önkormányzat átvál-
lalta az egyházi iskolák tanulói étkezte-
tésének többletköltségeit, ezzel is bizo-
nyítva, hogy számára a gyerekek a fon-
tosak, s mindegy, ki az iskola fenn-
tartója.

A Művészetek Háza üzleti terve kap-
csán a polgármester kiemelte, hogy az
egész év programjait időben le tudták
kötni, rendkívül színes a paletta, és a tár-
saság nagyon jól összefogja a kulturális
ágazat városi szereplőit. Tevékenysé-
gének hatóköre messze túlnő Gödöllőn. 

A Gödöllői Piac Kft. idén is eredményes
működést tervez, lehetőségeihez mérten
bővíti a helyi és környékbeli őster-
melők, kereskedők kínálati pozícióit.

A G-Magistratus Zrt. 9 százalékos bevé-
tel-növekedést tervez, amihez 4 százalé-
kos üzemeltetési költség növekedés tár-
sul. A nyár közepére tervezik érték-
növelő beruházásuk, a relaxációs sziget
átadását. A 40 millió forintos beruházást
saját forrásból valósítják meg.      

Adósságkonszolidáció 

Felhatalmazta a polgármestert a képvi-
selő-testület, hogy az önkormányzat
adósságállományának átvállalásával
kapcsolatos megállapodásokat meg-
kösse. Intézkedéseiről a soron követ-
kező ülésen tájékoztatja a testületet.
Mint ismeretes, az állam korábbi intéz-
kedését kiegészítve immár teljes mér-
tékben átvállalja a települési önkor-
mányzatok 2013. december 31-én pénz-
ügyi intézmények felé fennállt tarto-
zását. 

Az önkormányzat január 15-én az átvál-
lalással érintett adósságelemek 2013.
december 31-i állományáról igazolást és
nyilatkozatot kapott a pénzintézettől. Az
igazoláson szereplő adatokat a polgár-
mesteri hivatal ellenőrizte és összeve-
tette az önkormányzat nyilvántartá-
sában szereplő adatokkal és azokkal
egyezőnek találta. 

Újra lesz igazgatási szünet

Az idén is lesz igazgatási szünet a Gö-
döllői Polgármesteri Hivatalban a dol-
gozók rendes szabadságának a kiadá-
sára. A képviselő-testület e célra a július
28-tól augusztus 8-ig terjedő időszakot
jelölte ki. Az igazgatási szünet alatt
ügyeletet szerveznek a városházán.

Még négy ülés nyárig

A városi képviselő-testület 2014. első
félévi munkaterve szerint a február 6-it
követően március 13-án, április 17-én,
május 15-én és június 19-én tart rendes
ülést.

Választási plakátok – felülvizs-
gálták a rendeletet

A képviselő-testület – a választási el-
járásról szóló törvényben kapott fel-
hatalmazás alapján és az Alaptör-
vényben meghatározott feladatköré-
ben eljárva – felülvizsgálta a válasz-
tási plakátok elhelyezéséről szóló ön-
kormányzati rendeletet.
A február 6-i ülésen elfogadott előter-
jesztés tartalmazza a műemlékjegy-
zéket, az egyes helyi védett épületek
jegyzékét és az önkormányzati tulaj-
donú épületek listáját, mivel ezeket
érinti a rendelet. Városunkban az
óriásplakátok mellett 50 hirdetőhen-
geren és 10 ideiglenes választási hir-
detőtáblán is elhelyezhetők a válasz-
tási plakátok.  

A polgármester arra kérte a választá-
sokon érdekelt szervezetek képvise-
lőit, hogy ne ragasszák egymásra a
plakátokat és ne tépjék le egymás vá-
lasztási anyagait.

Együttműködés a helyőrség-
parancsnoksággal

A képviselő-testület jóváhagyta a
Magyar Honvédség Helyőrség-
parancsnokságával kötendő együtt-
működési megállapodás szövegét,
amit a február 6-i ülésen alá is írt dr.
Gémesi György polgármester és Hor-
váth Tamás alezredes, helyőrség-
parancsnok. Az elmúlt években kor-
rekt együttműködés alakult ki az ön-
kormányzat és a parancsnokság kö-
zött a különböző városi rendezvé-
nyek, katasztrófavédelmi feladatok, a
lakosság összehangolt tájékoztatása
területén. A helyőrség parancsnoka
javasolta, hogy az együttműködési
formákat foglalják keretbe, és a part-
nerek kössenek együttműködési meg-
állapodást. 

Olcsóbb ajánlatot tett a
Volánbusz Zrt. 

A helyi autóbusz-közlekedési szolgál-
tatás ellátására kiírt pályázatra a
Volánbusz Zrt. nyújtott be pályázatot,
amely érvényes és megfelel a felté-
teleknek. Ráadásul a múlt évinél –
90,5 millió forint – kedvezőbb ajánla-
tot tett, az eddigi szolgáltatás foly-
tatását 84,6 millió forint plusz ÁFA
összeggel vállalta március 1-jétől. A
társasággal kötendő közszolgáltatási
szerződésbe szerződésmódosítási le-
hetőségként bekerül a Volánbusz Zrt.
alternatív ajánlata, azaz a Haraszt és
az Ipari Park városrészek bekapcso-
lásával bővített szolgáltatás igénybe
vétele. Az ehhez szükséges feltételek,
például buszmegállók létesítése, fel-
újítása ugyanis további egyeztetéseket
igényel.    

Változás a közbiztonsági
közalapítványnál

A lemondott Szalai Szilárd helyére
dr. Jeney László Botondot, a város-
fejlesztési bizottság nem képviselő
tagját választotta a képviselő-testület
a Gödöllő és Környéke Közbizton-
ságáért Közalapítvány kuratóriumi
tagjává. Változás történt a felügyelő
bizottságban is. Az ugyancsak lemon-
dott Bíró István helyére Kozák Lász-
ló ny. ezredest választották meg.

Vörös István nyomoz, csak
nem talál

„Nekünk, önkormányzati képviselők-
nek, mindig körültekintően kell eljár-
nunk, minden részletet figyelembe
kell vennünk, mielőtt véleményt for-
málunk, és ezzel formáltatunk. A rész-
igazságokból való „festészet” ered-
ménye torz kép lesz, mely megosztást
szül…”, mondta az ülés Egyebek na-
pirendi pontjában Pecze Dániel alpol-
gármester. Sajnálatát fejezte ki amiatt,
hogy Vörös István fideszes képviselő
a városi sportszövetséggel kapcsola-
tos tudásszomját hiányos informá-
ciókkal igyekezett enyhíteni, amikből
az érintettek megkérdezése nélkül a
közvélemény dezinformálására alkal-
mas közleményt tárt a nyilvánosság
elé. Sajnálatos az is, hangsúlyozta,
hogy úgy jelenhet meg egy írás váro-
sunkban, hogy a helyi lap (Gödöllői
Hírek) szerkesztője minden alkalom-
mal elfelejti megkérdezni az érintett
másik felet, így annak csupán a hely-
reigazítás lehetősége marad.
Az előzményekhez tartozik, hogy Vö-
rös István januárban a városházán
megtekintett egy 2012. augusztusában
kelt átutalási megbízást. A Gödöllői
Hírekben erről így fogalmazott: „A
dokumentumokból kiderült, hogy a
Gödöllői Sportszövetség – melynek
elnöke Pecze Dániel – a fent megjelölt
időpontban 500 ezer forintot utalt át
támogatás jogcímen annak a Gödöllői

Sportklubnak, mely civil szervezet
vezetője szintén Pecze Dániel!”

Az alpolgármester pár nappal később
megjelent reagálásában tudatta, hogy
az átutalás előzménye a Gödöllői Szö-
vetség a Sportért elnökségi döntése
alapján megkötött támogatási szer-
ződés. A pénzt a Gödöllői Sport Klub
asztalitenisz szakosztálya kapta után-
pótlás-nevelési feladatainak ellátásá-
ra, a városi szabadidős asztalitenisz
bajnokságok megrendezésére és az or-
szágos veterán ranglista verseny meg-
rendezésére. A támogatással a szak-
osztály elszámolt. A klub szakosztá-
lyai autonóm működnek, saját vezető-
séggel, külön banki alszámlával ren-
delkeznek, önállóan gazdálkodnak. A
sportklubnak ugyan ő az elnöke, de a
szakosztályok működésébe nem szól-
hat és nem is szól bele.
Gémesi György a testületi ülésen eti-
kátlannak nevezte Vörös István el-
járását. Amikor a képviselő bejött a
városházára, ő azt mondta neki, hogy
nyugodtan nézze meg, amit keres a
költségvetési irodán. Ott talált egy át-
utalási megbízást, amiben valami sze-
rinte nem stimmelt. Ám ekkor, ahe-
lyett, hogy egy emelettel lejjebb a pol-
gármesterhez vagy alpolgármesterhez
fordult volna, hogy nézzék meg együtt
ezt a megbízást, elvitte a „hírt” a helyi
fideszes sajtóhoz, amit maga  a kép-
viselő terjeszt.

– Ön nem vizsgálóbiztos, nem ren-
delkezik ellenőrzési jogosítvánnyal.
Ha tudta volna, hogy milyen döntések
előzték meg a sportklubnak történő
átutalást, akkor nem merte volna 
megtenni, amit tett – hangsúlyozta a
polgármester –, mert az felér egy hi-
telrontással, pedig semmiféle tisztes-
ségtelen dolog nem történt. Ön vi-
szont nem kérdezett meg engem, a fő-
jegyző asszonyt, vagy az alpolgár-
mestert, hanem elrohant a médiához,
amit terjeszt. Mi ez, ha nem politikai
játék?

A polgármester ismételten és nyoma-
tékosan felszólította Vörös Istvánt,
hogy ne zaklassa az intézmény- és
cégvezetőket, hadd dolgozzanak.

Derültséget keltett az ülésteremben,
amikor Gémesi György elmondta,
Vörös István elment Lantai Csa-
bához, a VÜSZI Kft. igazgatójához,
és azt mondta neki, hogy szeretne
vele ismerkedni. Mivel a gazdasági
társaságok igazgatóinak a polgár-
mester a munkáltatója, ő arra kérte a
vezetőket, hogy minden olyan ügy-
ben, aminek politikai háttere lehet,
egyeztessenek vele. Ennek az előre-
bocsátásával mondta el Gémesi 
György, hogy a minap levélben kér-
dezte tőle Vörös István, miért nem
egyeztethetett a VÜSZI igazgatójával
az idei költségvetésről.

– Képviselő úr pontosan tudja, hogy a
testület minden tagját egyeztetésre
várjuk az ülések előtti vasárnap –
válaszolta a polgármester. – Ön évek
óta nem jön el, mert azt mondja, hogy
nincs értelme. Szeretne felkészülni,
de nem jár el az egyeztetésre. 
Mivel legutóbb inkorrekten járt el a
polgármesteri hivatal egyik vezető
munkatársával szemben, ezen túl
csak akkor kaphat információkat, ha
én is ott vagyok. 
Ha bármilyen felkészülési gondja
van, a testületi ülés előtti vasárnap az
ön által megjelölt időpontban ren-
delkezésére állok, és ha kéri, a vezető
munkatársakat is be fogom hívni. Ha
még ez sem elegendő és szét szeretne
nézni a VÜSZI udvarán a martaszfalt
hegyek vagy a gépkocsik között, an-
nak sincs akadálya, de csak velem
együtt. lt

Elfogadták a város idei költségvetését

2,5 milliárd forint jut beruházásokra
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Folyamatosak a karbantartási munkák

A lakosságra is számít a VÜSZI

Elfogták a vízelvezető rácsok tolvajait

Rendőrségi hírek
Alaposan megtréfálta a hét ele-
je a közlekedőket. A hirtelen
tavasziasra fordult időben kü-
lönösen oda kellett figyelni a
közlekedésre. Az időjárás vál-
tozásnak azonban örülnek a
városüzemeltetési szakembe-
rek, lehetőséget ad ugyanis a
karbantartási munkák elvégzé-
sére.

Csalóka, a közlekedésben résztve-
vőktől nagy odafigyelést kívánó reg-
gelre ébredtünk hétfő reggel. A kelle-
mes idő ellenére városunk domborza-
ti adottságai miatt több helyen is be
kellett avatkoznia a VÜSZI munka-
társainak: a Hegy utca és a Röges ut-
cában is szükséges volt a csúszás-
mentesítés.

A hirtelen beköszöntött jó időt ki-
használva járda javítás kezdődött a
Röges utca és a munkaügyi központ
közötti szakaszon. Itt egyúttal padka-
rendezést, és árokásást is végeznek a
csapadékvíz elvezetés biztosítása ér-
dekében.

Kukatárolók áthelyezése is zajlik a
napokban: a Szőlő utcában három tá-
roló kerül új helyre, hogy az útsza-
kasz jobban belátható legyen. 

Mint megtudtuk, a VÜSZI két je-
lentősebb feladatot jelölt ki, egyrészt
a csapadékvíz elvezetésre, másrészt
az utak karbantartására koncentrál-
nak. Folyamatosan ellenőrzik a városi

burkolt utak állapotát, annak érdeké-
ben, hogy ahol szükséges, minél ha-
marabb el tudják végezni a szükséges
javításokat. Ehhez számítanak a la-
kosság segítségére is. Kérik, hogy aki
a városi kezelésben lévő burkolt köz-
úton kátyút észlel, jelezze azt a
VÜSZI ügyfélszolgálati irodáján a
28/410-295-ös telefonszámon.    (ny.f.)

A Gödöllői Rendőrkapitányság
ügyeletére 2013. május hónap-
ban szinte naponta történt beje-
lentés, ami szerint Gödöllőn a
vízelvezetők rácsát ellopták.

Az ügyben lopás bűntett megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás, amiben a
nyomozókon kívül a városban szolgá-
latot teljesítő körzeti megbízottak is fo-
lyamatos ellenőrzéseket és megfigye-
léseket végeztek. Többek között a Fo-
rint utcában, a Vörösmarty utcában,
Kinizsi Pál utcában, a Lovarda utcában

tulajdonították el a vízelvezetők rácsa-
it, amivel a Polgármesteri Hivatalnak
több mint 1 millió forint kárt okoztak
az akkor még ismeretlen elkövetők.

Több feljelentés érkezett magánsze-
mélyektől is, miszerint családi házak-
ról vízelvezető csatornát is eltulajdoní-
tottak 411.000 forint kárt okozva.

A nyomozás során, az adatok elem-
zését követően 2014. februárban jutott
olyan információ a Gödöllői Rendőr-
kapitányság felderítőinek tudomására,
ami szerint a csatornafedlap-lopásokat
L. Ernő 19 éves gödöllői lakos követ-
hette el. Gyanúsítottkénti kihallgatásán
a férfi elismerte, hogy ellopott 12 alka-
lommal vízelvezető-rácsokat, valamint
5 családi házról csatornákat. Őrizetbe
vételét követően elmondta, hogy a fenti
cselekményeket 3 gödöllői társával
együtt követték el, akik elfogására és
kihallgatására a rendőrség a megfelelő
intézkedéseket megteszi.

Mihály István dandártábornok, Pest
megye rendőrfőkapitánya tartott kon-
zultációt hétfőn a Városházán a gödöl-
lői járás települési vezetőinek a közbiz-
tonság országos és megyei helyzetéről,
majd Farkas Imre alezredes, a gödöl-
lői rendőrkapitányság helyettes vezető-
je a gödöllői térség viszonyairól adott
tájékoztatást. 

Az értekezlet vendégeit köszöntő
Tóth Tibor alpolgármester elmondta,
hogy az elmúlt egy év kedvező válto-
zásainak megerősítése közös érdeke és
feladata a rendőrségnek, az önkor-
mányzatoknak és a civil szférának. 

Lapunkat arról tájékoztatta, hogy
rendkívül intenzív az együttműködés

Gödöllő és a városi kapitányság között.
A legfőbb problémákat a kábelégetés, a
magán- és a közvagyon elleni cselek-
mények jelentik. Örömteli, hogy a na-
pokban sikerült felderítenie a rendőr-
ségnek a vízelvezető rács és csatorna
tolvajokat. A város élni fog a kártérítési
jogával.

Tóth Tibor arról is szólt, hogy há-
romoldalú együttműködési
megállapodás van előkészí-
tés alatt az önkormányzat, a
kapitányság és a most kiala-
kulóban lévő, megújuló pol-
gárőrség között. A megálla-
podás fő célja az illegális
hulladéklerakás megelőzése,
a szelektív gyűjtőszigetek
rendjének fenntartása és a
kábelégetés megakadályo-
zása lesz. 

Mihály István előadásában ismertet-
te, hogy a 2012. évi 46 ezerrel szemben
tavaly 32 ezer bűncselekmény történt
Pest megyében. Százezer lakosra 2677
bűncselekmény jutott tavaly, míg Bu-
dapesten 6143.

(kj-lt)

Háromoldalú összefogás a megelőzésre

Hétfőn megkezdték az áprilisi
országgyűlési választásról szó-
ló értesítő kézbesítését több
mint nyolcmillió választópol-
gárnak. A Nemzeti Választási
Iroda névre szóló küldeményé-
ben az országgyűlési választás
kitűzéséről, és arról tájékoztat-
ja a választópolgárokat, hogy
szerepelnek a névjegyzékben.
Az értesítők nyomtatása a feb-
ruár 7-ei névjegyzéki állapot-
nak megfelelően pénteken
kezdődött meg, azok kiküldé-
sével az iroda a Magyar Postát
bízta meg.

A 8,1 millió választópolgárnak legké-
sőbb február 17-ig postázzák az érte-
sítőt a lakcímükre arról, hogy szere-
pelnek a névjegyzékben. Ha valaki
ezt nem kapja meg, akkor a jegyzőnél
(a helyi választási iroda vezetőjénél)

jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki.
Az értesítő a választópolgár szemé-

lyes adatai közül csak az érintett ne-
vét, születési nevét, születési idejét és
a lakcímét tartalmazza. A korábbi
évektől eltérően az értesítő nem tar-
talmazza a választópolgár személyi
azonosítóját, a visszaélések elkerülé-
se érdekében.

Azok esetében, akik az országgyű-
lési képviselők választásán nemzeti-
ségi választópolgárként szerepelnek a
névjegyzékben, fel kell tüntetni az ér-
tesítőn azt is, melyik nemzetiség lis-
táján szavazhatnak.

Az értesítő tartalmazza továbbá a
szavazás helyét, idejét, és azt, hogy a
választópolgár melyik választókerü-
letben, településen gyakorolhatja vá-
lasztójogát. Ennek azért van most je-
lentősége, mert átalakították a válasz-
tókerületi határokat, így sokan nem a
'megszokott választókerület jelöltjei-

re szavazhatnak. Emellett a 2010-es
voksoláshoz képest (amikor csaknem
11 ezer szavazókör állt a választók
rendelkezésére) az idén már csak
10.382 szavazókör lesz, vagyis sokan
lesznek olyanok, akiknek nem a meg-
szokott szavazókörükben kell voksol-
niuk.

A korábbi választások alkalmával
az értesítővel együtt postázták az
ajánlószelvényeket is, ám a választási
eljárásról szóló, tavaly elfogadott tör-
vény megváltoztatta az ajánlások
rendszerét és ajánlószelvény helyett
immár ajánlóíveken kell a jelölteknek
az induláshoz szükséges támogató
aláírásokat összegyűjteniük.

Azoknak, akik még nem nagykorú-
ak, de az április 6-ai választásig betöl-
tik 18. életévüket, ugyancsak most
kell megkapniuk az értesítőt.

(ny.f.)

A 4-es metró Baross téri állomásának
építéséhez kapcsolódó felszínrende-
zési munkák miatt február 12-étől
ideiglenesen lezárják a Budapest-Ke-
leti pályaudvar főbejáratát, tájékoz-
tatta az utasokat a MÁV Zrt.

A vágányok és a MÁV-START
alagsori jegypénztáraihoz vezető lép-
csősor a munkálatok ideje alatt csak a
pályaudvar oldalsó bejáratain közelít-

hető meg a Kerepesi út illetve a Thö-
köly út felöl. Az utasok könnyebb el-
igazodása érdekében a vasúttársaság
utastájékoztató táblákat helyez ki a
lezárással egy időben.

A főbejárat lezárása előreláthatóan
március elejéig tart, de az alagsori
pénztárak – az aluljáró átépítésig, vár-
hatóan 2014. március végéig – to-
vábbra is csak a csarnokból lesznek

megközelíthetők. Kérik a tisztelt uta-
zókat, hogy a főbejárat, a vágányok
és a pénztárak megközelíthetőségé-
nek változása miatt lehetőleg a terve-
zett időpontnál néhány perccel koráb-
ban érkezzenek meg a Keleti pálya-
udvarra, és figyeljék a kihelyezett
utastájékoztató táblákat.

(bz)

PEST megye 06. számú választókerület
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottsága

Tagjai:
dr. Szőke Pál
Riteczné dr. Vámos Katalin
Tokai Norbert

Póttagjai:
Dajkáné dr. Hercz Anasztázia
Lőrincz József

Székhelye:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
Tel.: 06-28-529-190
e-mail: pmh@godollo.hu
fax: 06-28-529-251

Gödöllő, 2014. február 6.

Dr. Nánási Éva sk.
OEVI vezetője

A Szociáldemokraták
Magyar Polgári Pártja
honlapján közzétett lista
szerint a párt Pest me-
gye 6. sz. választókerü-
letében is állít jelöltet az
országgyűlési képviselő
választáson. A parla-
menti mandátumért
Gaál Istvánt kívánják
indítani.

A Közösség a Társa-
dalmi Igazságosságért is
aspirál a képviselői he-
lyért, Gödöllőn Sándor
István mérnök-közgaz-
dász személyében sze-
retnének jelöltet állíta-
ni.

Máshol lesz a ki- és bejárás a Keleti pályaudvaron

Vonatozók figyelem!

Figyeljük a postaládát!

Választási tudnivalók

Újabb jelöltek

Gaál István
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LOKÁLPATRIÓTA FOTÓPÁLYÁZAT
Rövidesen lezárul a Gödöllői Lokálpatrióta Klub több fordulóból álló „Négy évszak Gödöllőn” című fotópályázata. 
A jelen kiírás témája: „Zimankós Gödöllő”. Minden pályázó saját alkotásával vehet részt. Az obszcén, kirekesztő, ag-
resszív jellegű, a pályázat eredeti céljával ellentétes képeket a kiíró a pályázatból kizárja. Kérjük a pályázókat üzenetben küldjék el
alkotásaikat a fotópályázat Facebook oldalára. Az elbírálás folyamata: a beérkezett „lájk”-ok alapján. Aki a legtöbbet kapja, az
nyer. Az aktuális (téli) forduló – és egyben a pályázat – lezárása: 2014. február 16. Díjak: Minden pályázónak elektronikus
úton küldött, névre szóló oklevéllel köszönjük meg részvételét, ezt követően évszakonként díjazzuk a legjobbakat. A díjak átadá-
sára a téli pályázat lezárását követően 2014. március 8-án egy nagyszabású rendezvény részeként kerül sor.

Valentin napi randevú a Vén Vackorfánál

Megnyitó, köszöntő
Dr. Gyuricza Csaba, a SZIE MKK dékánja
Dr. Gémesi György,  
Gödöllő polgármestere

Vadkörtefa és egyéb szerelmi jelkép
növények
Körtefatánc kicsiknek és nagyoknak
Kvízjáték
Közös éneklés – Vén Vackor Dal
Faölelés
Párok csókváltása
Egyéb meglepetések 
Fókuszban a Vadkörtefánk és a szerelem!
Várunk mindenkit sok szeretettel 1-99 éves korig

2014.  FEBRUÁR 14. PÉNTEK, 15:00-TŐL NAPNYUGTÁIG
(eső esetén: főépület, földszinti rektori díszterem)

Szent István Egyetem Botanikus Kert Gödöllő, Páter K. u. 1. 

GPS: N47.593027, E19.366136 Belépés: díjtalan

Előadások időpontja:
2014. március 7-8., 16, 18 és 20 óra

Helyszín:
Művészetek Háza színházterme

Jegyár: 500 Ft.

Jegyek kaphatók: 
Február 12., szerdától a Belvárosi Jegyirodában (Művészetek Háza Gödöllő 

Nonprofit Közhasznú Kft., 2100 Gödöllő, Szabadság út 6.) 
Tel.: 28/514-130, +36 70/452-72-68; Fax: 28/514-100, e-mail: info@muza.hu

Nőnapi ajándékkosár 
nem csak hölgyeknek

A műsorban közreműködnek:
dr. Gémesi György, dr. Nánási Éva, Tóth Tibor, Pecze Dániel, 
Pécsi Ildikó, Benedek Krisztina, Bárdy Péter, Ella Attila, Fábián
Bertalan, Falk László, Fodor Csilla, Gambárné Szántai Ildikó,
Hatolkai Szaniszló, Kósa István, Kovács Balázs, Kovács Ibolya,

Kovácsné Blaskó Mariann, Mészáros Beáta, dr. Pappné Pintér Csilla,
Pálfi Sándorné Margit, Pánker László, Prém Katalin, Rehorovszky
Gábor, Szűcs Józsefné, Tiborczné Garai Katalin, Tóth Tibor, Vajda

Gyöngyvér, Varga Lilla, Várnai Miklós, Vilhelm Ferenc, Zmák Júlia,
Halász Árpi, Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanárai,

Fricska Táncegyüttes, a Művészetek Háza Gödöllő dolgozói

Az est házigazdái: Pécsi Ildikó és Fodor László

A szervezők a befolyt összeget a városban működő Egyesített
Szociális Intézmény és a Fővárosi Idősek Otthona Gödöllő 

javára ajánlják fel.

– 19 éve Mailingerné Böhm Anikó-
val közösen határoztuk el, hogy így
próbáljuk meg segíteni a szellemileg
sérült gyerekeket. Ehhez sikerült
megnyernünk dr. Dobos Anna neo-
natológus főorvost, s azóta is mi hár-
man állunk az alapítvány élén –
mondta megkeresésünkre Csepregi
Éva. – Én akkoriban már a speciális
olimpia résztvevői körül tevékeny-
kedtem, s elköteleztem magam, hogy
segítem a fogyatékkal élőket. 

– Konkrétan milyen területet tá-
mogatnak?

– Fő célunk, hogy színesítsük a
kulturális lehetőségeiket és támogas-
suk kezdeményezéseiket. 

Ennek érdekében évente kétszer
rendezünk nagyszabású gálaestet,
ahol a tehetséges gyerekek a sztár-
vendégekkel együtt léphetnek fel.
Őket a különböző intézetekből hoz-
zák el a rendezvényekre. De odafi-
gyelünk a felnőttekre is, részükre klu-
bot tartunk fenn Budapesten, ahol

rendszeresen találkozunk. Természe-
tesen más módokon is igyekszünk
segíteni: nemrég például egy sérül-
tekből álló zenekarnak adományoz-
tunk hangtechnikai felszerelést. 

– Az a típusú jótékonysági est
azonban, amire Gödöllőn kerül sor,
újnak számító kezdeményezés…

– Két éve rendeztük az első ilyen
koncertet azzal a céllal, hogy felhív-
juk a figyelmet a sérült emberekre és
az alapítvány tevékenységére. Ezekre
is sztárvendégeket hívunk, de mindig
van egy-egy fellépő a támogatottjaink
közül is. Így lesz ez a gödöllői esten
is. Fontosnak tartjuk, hogy megmu-
tassuk, ezek az emberek, akár gyere-
kek, akár felnőttek, épp úgy képesek
az értékteremtésre, mint egészséges
társaik. 

– Hány szervezettel állnak kap-
csolatban?

– Közel félszáz közösséggel, intéz-
ménnyel dolgozunk együtt, az ország
minden részéből. 

– Gödöllőn Dolhai Attila és Heat-
lie Dávid, az ön fia lép színpadra,
de úgy tudom, sok művészt a támo-
gatói között tudhat.

– A Neoton már a kezdetekkor mel-
lém állt, s azóta is rendszeres fellépői
a rendezvényeinknek, de említhetném
Szulák Andreát vagy  Sihell Ferit, a
mulatós műfaj egyik kedvencét, aki
szintén sok alkalommal szerzett
örömteli pillanatokat a gyerekeknek.
Ő például arra is képes volt, hogy
amikor a 2013-as árvíz idején a sződ-
ligeti otthonból ki kellett telepíteni a
gyerekeket, meglepte őket az ideig-
lenes szállásukon. Hatalmas örömmel
fogadták! 

Dolhai Attila szintén örömmel lép
fel velünk, ő is azok közé tartozik,
akire régóta számíthatunk. Dávid pe-
dig belenőtt ebbe a „csapatba”, kisko-
ra óta részese ennek a munkának.
Sokszor előfordult, hogy magammal
vittem, így számára természetes volt
az a közeg, amit például a speciális
olimpia jelentett. Azóta is sokat segít,
ha teheti, bekapcsolódik a munkába.
Nem titkolt vágyam, hogy egyszer
majd ő folytassa ezt a munkát, s nagy
öröm számomra, hogy – úgy látom –
ő is nyitott erre. 

Úgy érzem, akik mellénk álltak
ebben a munkában, mind nagy szere-
tettel teszik, s bízom abban, hogy ezt
érezni fogja a gödöllői közönség is
február 27-én. kj

(Folytatás az 
1. oldalról)

2011-hez képest
2012-ben 5 szá-
zalékkal, 2012 el-
ső tizenegy hónap-
jához képest tavaly
november végéig
pedig csaknem két
százalékkal több
frigy köttetett ha-
zánkban. 
A Központi Statisztikai Hivatal január végén kiadott gyors-
tájékoztatója szerint 2013 első tizenegy hónapjában 34.721 házassá-
got anyakönyveztek, 640-nel, 1,9 százalékkal többet az egy évvel
korábbinál. Nincs ez másként városunkban sem. 
Gödöllőn 2011-ben 135 esküvőt tartottak, míg 2012-ben ez a szám
163-ra emelkedett. A múlt esztendőben még ennél is többen mondták
ki a boldogító igent: 194 pár állt az anyakönyvvezetők elé. A hét
végén megrendezett esküvő kiállítás iránti érdeklődést látva úgy
tűnik, idén is ez a tendencia folytatódhat. (ta.) 

Jótékonysági est a Fényszóró kulturális alapítvány javára

Csepregi Éva lassan 20 éve fogja a rászorulók kezét
„Kézenfogva élsz” – így kezdődik a dal, amit Csepregi Éva lassan
húsz esztendeje énekelt először, és ami azóta összefonódott a
szellemileg sérültekkel, fogyatékkal élőkkel. A népszerű énekes-
nő azonban nem csak egy dal erejéig vállalta a segítséget, hanem
barátaival 1995-ben létrehozta a Fényszóró alapítványt a szelle-
mi fogyatékosok kulturális életének támogatására. Február 27-
én városunkban a Művészetek Házában jótékonysági estet ren-
deznek az alapítvány javára. Az eseményen Csepregi Éva is fel-
lép, méghozzá kettős szerepben, hiszen nem csak énekesként
áll színpadra, hanem az alapítvány elnökeként is. 

Nagy sikerrel zárult az 5. Esküvő Kiállítás

Gödöllőn nő a házasságkötések száma
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Végy néhány elit harcost, szel-
lemi vetélkedőn nem indítható
verőembert, vállról viszont in-
dítható rakétát, egy nőt, egy
lányt, keverd bele a katonai hír-
szerzést, titkos military egysé-
geket, a legfelsőbb köröket, az
FBI-t és egyik kedvenc hely-
színünket, Afganisztánt, majd
mindezt fejeld meg egy igazsá-
gos, de az eszközökben nem
válogató főhőssel és már kész
is győztes a recept. A végered-
mény garantáltan az ember
torkán fog akadni, ugyanis a
szerző kíméletlen profizmus-
sal adagolja az adrenalin-bom-
bákat. Korábban tizenhét alka-
lommal már robbant, most itt a
tizennyolcadik löket.

Lee Child, az Angliában született, de
az Egyesült Államokban élő best-
seller író ismét előhúzta tarsolyából
kedvenc főhősét, Jack Reacher ex-őr-
nagyot, a katonai rendőrség egy tit-
kos egységének volt vezetőjét, hogy
sajátos módszereivel operálva és
mindenkin átgázolva újabb, a legma-
gasabb katonai körökig húzódó disz-
nóságról rántsa le a leplet.

A világhírű szerző legújabb regé-
nyében a magányos igazságosztót
ezúttal érzékei csalják kelepcébe: egy

elragadó, titokzatos női hang a tele-
fonban. Reacher úgy dönt, hogy fel-
kutatja, milyen ember is Susan Tur-
ner, aki nem mellesleg Reacher utóda
egykori különleges egységének élén.
Ám a bázisra érve az őrnagynak csu-
pán hűlt helyét találja. Nyomozásba
kezd, amelyet nagyban nehezít, hogy
őt magát is fogdába zárják. Csak le-
leménye és katonai rutinja segítik
hozzá, hogy kitörhessen, és Susannel
az oldalán támadásba lendüljön az
igazság kiderítéséért. A véres hajszá-
ban üldözők egész hada lohol a nyo-
mukban, az FBI-tól kezdve a legma-
gasabb katonai körök felbérelt verő-
embereiig. 
A nyomozás szálai különleges kö-

rökbe és helyekre vezetnek: titkos elit
férfikluboktól egészen a mák hazá-
jáig.
Az író két dolgot talált el piszkosul.
Az egyik, hogy nagyon sok ember 
szereti a magányos farkas típusú ka-
rakterekről, hősökről szóló sztorikat.
Persze mondhatnánk, hogy e témában
már minden történet a lerágott csont
kategóriába tartozik, sőt már csont
sincs, de ebben az esetben ez mégsem
igaz. Reacher maga a férfiasság, de
macsó bunkóság nélkül. Ugyanakkor
kíméletlen verő- és gyilkológép is tud
lenni, sebészi precizitással. Mind-
emellett érzelmei is vannak, vagyis
emberi figurával állunk szemben. A
másik, amire a szerző épít, az az ősi
emberi vágyunk, hogy ha sérelem ér
minket, akkor azért elégtételt ve-
gyünk. A szemet szemért, fogat fogért
ősi törvénye, amit a társadalom leg-
nagyobb hányada csak szeretne meg-
tenni, de nem meri – holmi morális,
erkölcsi visszatartó erő vagy a bün-
tetéstől való félelem miatt–, a regény-
ben érvényesül. Az öntörvényű
Reacher azonban visszavág, hogy is-
mételten – szó szerint – helyrepofoz-
za a hiányzó láncszemeket a he-
lyükre. Hogy közben eltörik néhány
ujj vagy kéz? Ebben a világban ez
megesik… Persze, nem minden eset-
ben lehet és kell egyetérteni a főhős
módszereivel; ő csak az igazságot
keresi, ami számára mindennél fon-
tosabb az életben. Az író (és Reacher)
a tizennyolcadik mérkőzést is KO-val
nyerte.
(Lee Child: Nincs visszaút)          -hc-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Az igazság odafönt van

Az elmúlt évek fesztivál ered-
ményei után ismét sikeres évet
kezdett a Club színház. A gö-
döllői művészeti csoport a feb-
ruár elején a Magyar Színjáté-
kos Szövetség által megrende-
zett Impro fesztivál közép-ma-
gyarországi elődöntőjéből be-
jutott a március 1-jei országos
döntőbe. A megmérettetésre
városunkban, a Művészetek
Házában kerül sor.  A fesztivál
mellett a Club színház tavasz-
szal hat bemutatóra készül. 

A korábbi  évekhez hasonlóan idén is
több izgalmas produkciót kínálnak az
érdeklődőknek, ráadásul a fiatal te-
hetségek egyre több területen vállal-
koznak a megmérettetésre. Mint azt
Halász Tibortól, a Club színház ve-
zetőjétől megtudtuk, így például az
idei első „Csodák márpedig voltak!”
című, a születés misztériumát körbe-
járó bemutató az egyik 17 éves diák
ötlete alapján készült, akit saját test-
vérének születése ihletett meg. A be-
mutatót február 15-én tartják a József
Attila stúdiószínpadon.

Egy héttel később már újabb pre-
mierrel várják a közönséget, ez alka-
lommal a Club színház legújabb csa-
pata, a drámapedagógiai csoport mu-
tatkozik be a Törés című előadással.
Az elsősorban diákok számára ké-
szült dráma az értékek kérdését járja
körül. Az előadás arra keresi a vá-
laszt: mi történik egy családban, ami-
kor hirtelen megnyerik a lottó fő-
nyereményt?

Márciusban tűzik műsorra Homok-
ember címmel Hoffmann rémmesé-
jét, ami a gyerekkor sokszor nevelő
szándékú ijesztgetéseivel és azok ha-
tásával foglalkozik.

Áprilisban két bemutatóval is ké-
szülnek: a kisherceg történetét eleve-
nítik meg, a mozgásszínházi csoport
pedig Arany János: Ágnes asszony cí-
mű balladáját állítja színpadra.

Különleges, és izgalmas előadással
készül a felnőtt csoport, akik május-

ban mutatják a Freud és Júlia című
drámát.  S ha valakinek a cím alapján
Shakespeare műve jutna az eszébe,
az egyáltalán nem téved. A színház

tagjai azonban új megközelítésben
mutatják be a híres szerelmi történe-
tet, árulta el Halász Tibor. Úgy vélik
ugyanis, hogy Shakespeare darabjá-
ban Rómeó szemszögéből  láthatjuk
az eseményeket, Júlia látásmódja, ta-
pasztalatai nem kapnak akkora hang-
súlyt, mint a férfi főhősé. Mivel azon-
ban a csapatban sokkal több a lány,
mint a fiú, a próbákon, a beszélgeté-
sek során többször is felmerült, mi-
lyen lehet a történet Júlia szemével
nézve. Ezt mutatja be a darab, még-
hozzá nem is akárhogyan! Az előadás
egyfajta pszichológiai elemzés, kü-
lönböző módszereken, terápiákon ke-
resztül. Az előadások mellett a már-
cius elsejei Impro fesztivál döntője is
sok izgalmat tartogat az érdeklő-
dőknek és a Club színház csapatának.
A rendezvényre az ország valamennyi
részéből érkeznek majd a színjátszók.

jk 

Zsúfolt tavasz elé néz a Club színház

Megint Impro fesztivál 

A Levendula Galéria által a sza-
badkai művészek számára ren-
dezett tárlat még február 20-ig
látható a Művészetek Házában,
a hét végén azonban már újabb
kiállításra készülnek, ez alka-
lommal azonban a galéria 
Remsey körúti helyiségében.

A hármas kiállítás február 15-én,
szombaton 17 órakor nyílik, Rehák
Julianna, Szinvai Pál és a galériát
vezető Sz. Jánosi Erzsébet (képün-
kön) munkáit mutatják be Reflexiók a
porcelán szobrászat és festészet vilá-
gában címmel. Sz. Jánosi Erzsébet al-
kotásait csoportos kiállításon már lát-
hatta a közönség, ez lesz azonban az

első olyan alkalom, amikor több mű-
vel képviseli magát. Az egyénileg ké-
szített munkák mellett ez alkalommal
olyan különleges alkotásokat is be-
mutatnak, amiket a három művész
közösen készített. A megnyitón a szo-
kott módon összekapcsolódnak a mű-
vészeti ágak: ez alkalommal is zenei
élmény színesíti az eseményt. A fel-
lépő személye azonban meglepetés
lesz. 

A gödöllői művészeket követően
március 8-án egy külhoni alkotó
munkáit mutatják be a Levendula Ga-
lériában: Vorzsák Gyula festőmű-
vész, a csíkszeredai Pál Aukciósház
és Galéria alkotója művei kerülnek a
falra. Az ő munkái közül már láthatott

néhányat a gödöllői közönség a
Székelyföldi festők Gödöllőn című
2013-as csoportos tárlaton. A Csík-
szeredában született festőművésznek
ez lesz az első egyéni kiállítása váro-
sunkban. jb

Közösen készített alkotások a Levendula Galériában

Három művész, egy kiállítás
Különleges nap lesz a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtár és Információs Köz-
pontban február 14-én. Bálint napon
több akció is várja a betérőket. Első
alkalommal csatlakozik a könyvtár az
ekkor tartott nemzetközi könyvaján-
dékozó naphoz, aminek célja, hogy
felhívja a figyelmet az olvasás fon-
tosságára. A program a gyerekeket cé-
lozza meg, s meglepetéssel várják
azokat, akik ezen a napon látogatnak
el az intézménybe. 
Hazánkban a Magyar Gyermekiro-
dalmi Társaság karolta fel ezt a kez-
deményezést, ami azonban nem csak
a könyvtárakat célozza meg. A szer-
vezők azt szeretnék elérni, hogy feb-
ruár 14-én minden gyermek kapjon

könyvet egy felnőtt rokonától vagy
ismerősétől, illetve gyerekek által lá-
togatott nyilvános helyeken (várók,
vagy gyereksarkok) hagyjanak olvas-
nivalót a programhoz kapcsolódók.
Lehet jó állapotú könyvet adomá-
nyozni a helyi könyvtárnak, kórház-
nak, napköziotthonnak vagy olyan szer-
vezetnek is, melyek használt köny-
veket juttatnak el rászoruló gyerekek ré-
szére. Bálint napján a pároknak is
jelentős kedvezmények járnak. A sze-
relmes olvasójegy akció keretében
beiratkozók 50 százalékos kedvez-
ménnyel lehetnek könyvtár tagok, rá-
adásul az intézmény jelképes aján-
dékkal kedveskedik a szerelme-
seknek. bj

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

Bálint napi kedvezmények
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Gödöllői koszorú Baross Gábor szobrán

„Ne kérdezd, hogy hova tartok,
mivel ebben a határtalan világban utazom,
amelyben minden megtett lépésem
az otthonom.”      (Dogen)

Nyitott szívvel élni
(Fotók Nepálból és Indiából)

Szeretettel meghívjuk Önt,
családját és barátait

PATAKI PÁLMA
2014. február 21-én (pénteken)

17 órakor megnyíló fotókiállításának megnyitójára.

Helyszín: A gödöllői Városháza első emeleti folyosógalériája.

A tervek szerint tavasszal állít-
ják fel Nagy Sándor és Kriesch
Laura szobrát a Városi Múze-
um előtti területen. Az alkotás
rövidesen elkészül, a múlt hé-
ten már a szakmai zsűri is elbí-
rálta Szinvai Pál alkotását. 

Mint megtudtuk, a szakmai zsűri a
szobor 1/1-es agyag modelljét és az
ahhoz tervezett posztamenst tekintet-
te meg, s fogalmazta meg észrevéte-
leit.

A kettős mellszobor elnyerte a zsű-
ri tetszését, a talapzattal és a tervezett
elhelyezéssel kapcsolatban fogalmaz-
tak meg észrevételeket.

Mint emlékezetes, 2013 nyarának
elején az NKA által kiírt pályázatra a
gödöllői művésztelep társalapítójá-
nak, Nagy Sándor festő- és iparmű-
vésznek és feleségének, Körösfői-
Kriesch Laurának Szinvai Pál által
megformált mellszobrát nyújtották be
a képviselő-testület egyhangú támo-

gatásával. A szoborra 3 millió forint
támogatást ítéltek meg, a 7.139.450
forintos összköltség többi részét az
önkormányzat fedezi. A szobrot a mú-
zeum épülete előtti területen helyezik
el, pontos helyének kijelölése folya-
matban van. Nagy Sándor és Kriesch
Laura mellszobra a második olyan al-

kotás, ami eredményes pályázatnak
köszönhetően díszíti majd Gödöllő
belvárosát. 2012-ben Grassalkovich
I. Antal szobrának felállítására pályá-
zott az önkormányzat, amihez 4,9
millió forintot nyert. A szobrot a múlt
év októberben állították fel az Alsó-
parkban, a kastéllyal szemben.      (k.j.)

A Szabadság téri I. világháborúnak
emléket állító Hősök szobra és a mö-
götte lévő II. világháborús emlékfal
renoválása, rendbetétele és környezet-
rendezése céljából az önkormányzat
pályázatot nyújt be a Közép- és Ke-
let-európai Történelem és Társada-
lom Kutatásért Közalapítvány felhí-

vására, erről februári ülésén döntött a
képviselő-testület. 

A pályázat keretében első világhá-
borús emlékművek állagmegőrző kar-
bantartására és felújítására van lehe-
tőség. A pályázati program célja,
hogy ily módon is ébren tartsa az első
világháborúval kapcsolatos társadal-

mi emlékezetet, hozzájá-
ruljon a közös értékeken,
történelmen és kultúrán
alapuló magyar és európai
identitás erősítéséhez.

Gödöllő a 3 millió forin-
tos költség tíz százalékát
önrészként vállalja.

(bdz)

A tervek szerint a nemzeti ünnepen,
március 15-én avatják újra fel Baross
Gábor (1848-1892), a korszerű ma-
gyar kereskedelem és közlekedés
megalapítója, a „vasminiszter” szob-
rát a róla elnevezett téren, immár is-
mét a Keleti pályaudvar előtt. Az ese-
ménynek gödöllői vonatkozása is
lesz, ugyanis Varga Zoltán Zsolt
szobrászművész kapott megbízást az
emlékmű talapzatát hajdan díszítő ko-
szorú rekonstruálására.

A művész lapunknak elmondta,
hogy a koszorú már több évtizeddel
ezelőtt eltűnt az emlékműről, jóval
korábban, minthogy a metró építése
során a szobrot eltávolították eredeti
helyéről. A koszorút részben korabeli
fényképek alapján, nagyobb mérték-

ben az alkotó Szécsi Antal szobrász-
művész (1856-1904) Szegeden felál-
lított Vásárhelyi Pál-emlékszobrának
tanulmányozásával rekonstruálta.

A koszorút Gödöllőn öntik ki Her-
nádi Zsolt bronzöntő fémszobor-mű-
ves műhelyében, ahol a Grassalko-
vich-szobor is készült, majd március
12-én helyezik fel szobor talapzatánál
lévő lépcsőre.

Amennyiben a munka a tervek sze-
rint halad, s a szobor újraavatásra va-

lóban sor kerül március 15-én, úgy
igencsak különleges napja lesz Varga
Zoltán Zsoltnak, hiszen szintén ekkor
lesz az ünnepélyes avatása a szob-
rászművész által újrakészített, a Par-
lament elé kerülő Kossuth-szobornak
is. (l.t.)

A Gödöllői Szolgálat január 28-ai
számában jelent meg beszámoló az
Ottlik Kör jubileumi üléséről. Sajnos
más elfoglaltságom miatt nem tudtam
részt venni a találkozón, ezért ezúton
szeretnék köszönetet mondani az Ott-
lik Körnek. A Gödöllői Városi Múze-
um által szervezett irodalmi túrák
résztvevőinek mindig szívesen ren-
delkezésre állt az elmúlt években az
Ottlik Kör, illetve elsősorban annak
vezetője, Dombóvári László és fele-
sége. Bármikor jelentkeztünk be, sze-
mélyesen fogadtak bennünket, lehe-
tővé tették, hogy belülről is megnéz-
zük az Ottlik-házat, sőt vetítéssel is
színesítették a túravezetést. Tavaly
ősszel vezettem utoljára Irodalmi tú-
rát a cinkotai Szerb Antal Gimnázium
tanulóinak és tanárainak, akiket
őszintén meghatott, hogy vannak
olyan emberek Gödöllőn, akik önzet-
lenül fenntartják és ápolják az Ottlik-
kultuszt. Dombóvári Lászlóék eredeti
állapotában megőrizték és szépen fel-
újították az Ottlik-házat és lehetővé

teszik, hogy az érdeklődők is megte-
kinthessék azt a helyet, ahol az író az
Iskola a határon című regény első vál-
tozatát írta és ahol oly sok kitűnő an-
gol regényt fordított. (Az említett
cikkben egyébként tévesen szerepel,
nem az Iskola a határon, hanem a
posztumusz megjelent Buda című re-
gényben ír Ottlik sokat Gödöllőről
Monostor néven.) A Gödöllői Érték-
védő Közhasznú Egyesület elnöke-
ként javasoltam, hogy alapítsunk díjat
a Dombóvári Lászlóhoz hasonló, a
gödöllői értékek megőrzésén áldozat-
készen fáradozó polgárok számára. A
magam és a múzeum nevében köszö-
nöm Dombóvári Lászlónak, családjá-
nak és az Ottlik Körnek a fáradozását,
amelyet az országosan is jelentős he-
lyi kulturális érték megőrzése érdeké-
ben kifejtettek és további sikeres
munkát kívánok nekik.

Gödöllő, 2014. február 3. 
G. Merva Mária

ny. múzeumigazgató

„A legszebb asszony volt” – ír-
ta Hegyesi Mariról a legsikere-
sebb író kortársa, Zilahy Lajos.
A Szerelmetes históriák című
előadássorozat február 17-én,
hétfőn 17 órakor folytatódik a
Gödöllői Városi Könyvtárban.

„A mi szép és tehetséges öreghegyi
művésznőnk” – írták annak idején a
gödöllői hírlapok Hegyesi Mariról.
Valóban a 19. század végén, a 20.
század elején, az Öreghegyen, a nem-
zet csalogánya, Blaha Lujza szom-
szédságában élt államtitkár férjével és
három gyermekével egy másik ünne-

pelt színésznő: Hegyesi Mari. Nem-
csak a közönséget bűvölte el, hanem
egyik színésztársát is, aki a viszonzat-
lan szerelem miatt, végső elkeseredé-
sében…

A történetet a helyszínen Gajdó
Tamás színháztörténész folytatja.
Kaffka Péter életéről Székely Kinga
beszél majd. A megjelenés előtt álló
kéziratból kiderül, hogy a Hegyesi
Mari egyik fia híres barlangkutató és
építész lett.

A Sisi Baráti Kör sorozatának ven-
dége lesz Pécsi Ildikó is.

(A belépés díjtalan!)

Köszönet az Ottlik Körnek

Sisi Baráti Kör: Folytatódik a Szerelmetes históriák című előadássorozat

Hegyesi Mariról...

Zsűri előtt Szinvai Pál alkotása

Készül a kettős mellszobor

Tisztelgés a háborús áldozatok előtt

Pályázat emlékművek renoválására
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GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Chanel és Zseton: 2 játékos, jófej
németjuhász keverék kutya
(szuka és kan). Szeretnénk nekik
szerető gazdit találni!

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

Negro: Tacsikeverék kanocs-
ka. Jól szocializált kedves
kutyus. Igazi családban sze-
retné leélni hátralévő életét.

Csipesz: Kiképzett szerethető
kutyus. Sajnos, nagyon régóta
várja a gazdit!

Február 15-én és 16-án
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 elhelyezésé-
ben. 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 

Zsömle: Ivartalanított tacsi keverék
kan. Nagy mozgásigényű és neve-
lésre szorul. De reméljük, érte is
betoppannak majd az álomgazdik!

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő
Turul Állatorvosi Rendelő

Szombat: 10-12,  vasárnap: 17.30-19-ig.
Gödöllő, Faiskola u. 2.  

Dr. Milei László, Tel.: 30/5511-346.
Elkóborolt „Csoki” nevű
fekete, fiú tacskó-keverék
kiskutyánk a blahai ré-
szen, nyakában krém szí-
nű bolhanyakörvvel. 
A megtalálónak jutalom! Kérem hívjon: 
Tel.: 06-28-414-782, 30-232-1060. 
Cím, tulajdonos: Gödöllő, Bocskai u. 33.

Családszerető, jól nevelt, ivartalanított, 4 éves, tarka cica haláleset miatt gazdit keres. 
Tel.: 20/340-4861.

Február 1-jén vette kezdetét a közönségszavazás és ezzel elin-
dult a negyedik alkalommal megrendezett Európai Év Fája ver-
seny. Idén tíz fára – köztük a Szent István Egyetem gödöllői Bo-
tanikus kertjében található vadkörtefára, a Mesebeli vén vackor-
ra – és történeteikre lehet szavazni a www.treeoftheyear.org ol-
dalon február 28-ig. Városunk fája lapzártánk idején a második
helyen áll 12.360 szavazattal; az első Bulgária 17.249 vokssal.
Kapcsoljunk rá, még van idő fordítani!

E különleges versenybe elsősorban történetük és kevésbé koruk, méretük vagy
szépségük miatt kerülnek a versenyző fák. A február 28-ig tartó versengés
eredményét március 19-én hirdetik ki a szervezők a brüsszeli Európai Parla-
mentben. Az Európai Év Fája versenyt az Ökotárs Alapítvány cseh testvér-

szervezete, a Nadace Partnerství, az Európai Földtulajdonosok Szövetsége és a
Tetra Pak szervezi.

A versenyben idén tíz fa vesz részt Bulgáriából, Csehországból, Franciaor-
szágból, Írországból, Lengyelországból, Magyarországról, Olaszországból,
Skóciából, Szlovákiából és Walesből.

A döntőbe jutott fák mind különlegesek: számos helyi és történelmi esemény
szemtanújaként a körülöttük élő közösségek részévé váltak, bárcsak ők maguk
is mesélni tudnának (állítólag a gödöllői vadkörtefa alatt fogalmazta meg Kos-
suth Lajos a Függetlenségi Nyilatkozatot).

A nemzetközi verseny célja, hogy Európa érdekes fáit bemutatva felhívja a
figyelmet azok védelmére, természeti és történelmi jelentőségére. 

Az európai verseny az országos vetélkedőket követi, a kezdeményezés
ráirányítja a közfigyelmet a fák fontosságára és a biológiai sokféleség csökke-
nésére. Forrás: Ökotárs Alapítvány

Európai versenyben a gödöllői vackor 

Szavazzunk!

5 éves Roti-németju-
hász keverék kan, sze-
líd, jóindulatú kutyus.
Oltási könyve van, el-
szállítása megoldott!
Szerető gazdit kere-
sünk! Kiss Gyuláné,

06-20-996-7608, 28-488-178 (este).

Az új fészektálcatípus kihelyezésére a
február-márciusi időszak ideális, mivel
az eszköz ilyenkor etetőként is alkal-
mazható, ami nagyban segíti a poten-
ciális fészkelőhely megismertetését a
madarakkal. Ezzel az új eszközzel a kú-
szónövényekkel befuttatott épületfala-

kon és az erkélyeken segíthetjük a ma-
darak, a fekete rigó mellett más fajok: a
házi és kerti rozsdafarkú, a barázdabil-
legető, a szürke légykapó és a balkáni
gerle fészkelését. 
A fekete rigó eredeti élőhelyén, az erdős-
bokros kültereteken, illetve a települé-
seken is hagyományosan és elsősorban
továbbra is a bokrok, fák ágai között
építi klasszikus, csésze alakú fészkét.
A városiasodott állományok azonban
egyre gyakrabban költenek a rozsdafar-
kúakhoz hasonlóan épületeken is, mely-
nek köszönhetően a faj a fákban, bok-
rokban nem bővelkedő belvárosi öveze-
teket is meg tudja hódítani.
Mik azok a fészektálcák? 
Az arasznyi mélységű, deszkából ké-
szült fészektálcák olyan tető nélküli köl-
tést segítő eszközök, melyeket a saját
fészket nem építő ragadozómadár-fajok
(vércsék, sólymok, baglyok) védelmi
programjaiban kezdtünk el használni. 
A kezdetben fára, majd az elektromos
hálózat fémtraverzeire kihelyezett alkal-
matosságokat a célfajok előszeretettel el
is foglalták. Miután azonban a szakem-

berek azt tapasztalták, hogy ezek a ma-
darak szívesen beköltöznek a környezeti
hatások ellen sokkal jobban védett, leg-
alább két oldalfallal és tetővel rendel-
kező vagy nagyméretű C típusú odúra
hasonlító költőládákba is, ezeknek az
eszközöknek az alkalmazása mindin-

kább visszaszorult.
Hova érdemes kihe-
lyezni?
A borostyánnal, lila-
akáccal, trombitafo-
lyondárral, vadszőlő-
vel befuttatott falak

különösen azokon a területeken fontos
fészkelőhelyek, ahonnan hiányoznak a
nagyobb kiterjedésű bokrok, bokrosok,
illetve túl sok a macska. Bármilyen
ügyes mászók is ezek a kisragadozók, a
falhoz tapadó vékony indák és a sűrű le-
velek kevés kapaszkodófelületet nyújtó
világa nem túl vonzó számukra, és
ugyan ez elmondható a fészekragadozó
szarkákról, szajkókról és varjakról is. 
Erkélyen több lehetőség közül is vá-
laszthatunk. Amennyiben a falat bebo-
rító kúszónövény a talajról ideáig felfut,
ennek indái közé az előbbiekben leírt
módon tehetjük ki az eszközt. 
Az épületek többsége ma még sajnos
nem rendelkezik ilyen természetes ár-
nyékolást és díszítést is biztosító meg-
oldással, ezért többnyire más módszert
kell választanunk. Az olyan egynyári fu-
tónövények, mint a hajnalka, a külön-
böző bab- és tökfajok és -fajták ideális
lehetőséget kínálnak arra, hogy ezeket
az erkély csupasz falára mell- vagy fej-
magasságba felrögzített fészektálca
köré hálóra futtatva  kellő rejtést bizto-
sítsunk a fészeknek.

Amennyiben ezek a növények az ablak
melletti falszakaszt is fedik, a fészektál-
cát az ablakodúkhoz hasonlóan ide is ki-
helyezhetjük, így a költést a madarak
zavarása nélkül, testközelből figyel-
hetjük meg. 
Mikor érdemes kihelyezni?
A mesterséges odúkhoz, költőládákhoz
és egyéb fészkelést segítő eszközhöz ha-
sonlóan a feketerigó-fészektálcát is ősz-
től a tél végéig érdemes telepíteni, hogy
a madaraknak legyen ideje felfedezni
ezeket. A következő tavaszi beköltözés
esélyét jelentősen növelhetjük, ha a tál-

cát olyan falszakaszra vagy erkélyre
helyezzük ki, melynek madárforgalma
az egész évben a közelben vagy itt
működő itató és téli etető miatt nagy,
illetve a fészektálcát novembertől-már-
cius elejéig akár etetőtálcaként is hasz-
nálhatjuk.
Kell-e takarítani?
Az ágak között fészkelő énekesma-
darak és a galambok többnyire új fész-
ket építenek minden költéshez, ezért az
ágvillába, gerendára, az ereszcsatorna
hajlatába vagy a feketerigó-fészektál-
cába épült kiszolgált fészkeket ér-
demes leszedni. Míg azonban a taka-
rítást az időjárás viszontagságai ellen
télen önmagukban is védelmet nyújtó
odúk esetében ősszel szokás elvégezni,
a szabadon lévő fészkeknél ezt érde-
mes március elejére halasztani, mert a
fagyos téli éjszakákon ezek szélvédett
éjszakázóhelyet jelentenek az olyan
kistestű madaraknak, mint például az
ökörszem.     
Hol lehet beszerezni?
A feketerigó-fészektálcát az MME web
bolt forgalmazza.                      www.mme.hu

Új eszköz a települési madárvédelemben

Próbáljuk ki a feketerigó-fészektálcát!

Mogyoród — Visszatért  új ottho-
nába, a Veresegyházi Medveott-
honba Rege, a szökevény farkas.

Az állat még február 7-én este lépett
meg, átmászva a 3 méter magas kerí-
tésen, fittyet hányva a villanypásztornak
is. Aznap érkezett egy másik állatkert-
ből, ahol nem fogadta be az ottani far-
kasfalka, így elkülönítve tartották. A
magányos, neurotikus nőstény a veres-
egyházi parkban újra találkozhatott faj-
társaival, de úgy megrémült tőlük, hogy
árkon-bokron át menekült.
Regét a 11 kilométerrel távolabb lévő

Mogyoródon találták meg a pol-
gárőrök. Az emberekhez szokott far-
kas nem ijedt meg tőlük akkor sem,
amikor telefonáltak az állatvédőknek.
A farkas megengedte, hogy időköz-
ben odaérkező gondozója rátegye a
pórázt. Ám a szállításhoz még így is
el kellett altatni szegény párát. A
szombati napot ketrecében töltötte
heverészéssel.
– Gondozói most fokozatosan szok-
tatják hozzá új környezetéhez. Ha
megbarátkozik új otthonával és fajtár-
saival, nem tör rá többé olyan pánik,
mint pénteken, és többször biztosan

nem mászik át a kerítésen – ma-
gyarázta Szilágyi István, a Fehérke-
reszt Állatvédő Liga vezetője.

blikk.hu
Fo tó: Fehérkereszt Állatvédő Liga

Kábítólövedékkel fogták be az elkóborolt farkast
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„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.

Február 13-án, csütörtökön tartják
meg a hagyományos városi Sport-
díjátadó ünnepséget. A 2013-as év
egyéni és csapat edzőjének, felnőtt
és egyéni legjobb sportolóknak, a
Gödöllő Sportjáért díj, a Jövő
Reménységei, valamint a 16 év alatti
országos bajnokok kitüntetésére a
Művészetek Házában kerül majd
sor 16 órai kezdettel.

SPORTDÍJ
ÁTADÓ

Remekül szerepelt Gémesi Csa-
nád (a képen) az elmúlt hétvé-
gén megrendezett madridi kard
Világkupán. Egyéniben a 2., míg
csapatban a 3. helyet érte el a
gödöllői vívó.

Gémesi 198 induló közül érte el pá-
lyafutása eddigi legjobb eredményét
egyéniben. A spanyol fővárosban
megrendezett Világkupa viadalon
olyan skalpokat gyűjtött be a döntőig a
GEAC vívója, mint például a londoni
olimpia egyéni bajnoka, Szilágyi Áro-
nét, valamint a 4. helyen rangsorolt
olasz Diego Occhiuzziét. A döntőben a
dél-koreai Kim Junghwan 15-11-re
múlta felül Csanádot. A gödöllői kard-
vívó győzelmével 26 világkupa-pontot
gyűjtött és őrzi 18. helyét a világrang-
listán, amelyen Szilágyi Áron a 2. 
helyen áll jelenleg az orosz Reshet-
nikov, valamint a román Dolniceanu
előtt.
A csapatversenyen is volt ok az öröm-
re. A Szilágyi Áron, Gémesi Csanád,
Szatmári András, Nikolasz Iliasz
alkotta férfi kard csapat a dobogó 3.
fokára állhatott fel, miután a 27 csapa-

tot felvonultató madridi vk-n az orosz
válogatottat verték a mieink 45:37-re.
A magyar kard csapat a nyolcaddöntő-
ben a spanyolokat, a negyeddöntőben
pedig a franciákat verte, míg az elő-
döntőben az USA-tól kapott ki. A dön-
tőt Dél-Korea csapata nyerte.

A madridi vk-n kívül junior Magyar
Bajnokság is volt a hétvégén. Az egyé-
ni verseny nem sikerült, a ranglista ve-
zető gödöllői Bancsics Máté idő előtt
összekerült válogatott csapattársával,
az MTK vívójával Singer Martinnal,
aki jobbnak bizonyult ezúttal. 
A csapatversenyen viszont a Bancsics
Máté, Gémesi Huba, Holló Áron,
Morvai Ákos alkotta GEAC csapat jól
teljesített és a 6. helyről indulva az
MTK mögött, végül a második helyet
szerezte meg az első éves fiatal junio-
rokból álló csapat. -tt-

Vívás – Gödöllői sikerek a Világkupán és Junior ob-n

Gémesi Csanád: Egyéni ezüst és csapatbronz

Véget ért az idei Közép-európai
Liga a TEVA-Gödöllői RC számá-
ra, akik az elmúlt héten játszot-
ták le utolsó két mérkőzésüket.
A csapat nyeretlen maradt az idei
sorozatban, ami Szalay Attila
edző állásába került.

Nem sikerült a szép búcsú a gödöllői
hölgyeknek a MEVZA-ligában. Előbb a
Vasas vendégeként szenvedtek sima,
3:0-ás vereséget, majd hazai pályán
kaptak ki szintén 3:0-ra a szlovák Slavia
EU Bratislava ellen a liga alapszakaszá-
nak záró játéknapján.
A magyar „rangadó” duplán is fontos
volt, ugyanis amellett, hogy első győ-
zelméért hajtottak a mieink, egyben fő-
próbát tartott a két csapat a február 15-ei
Magyar Kupa döntője előtt, amelyet ez
a két csapat vív majd. Nos, a látottak
alapján van hova fejlődniük a hétvégéig
a mieinknek, ugyanis a fővárosi alakulat

magabiztosan nyerte a meccset. 
A Slavia elleni záró fordulóban sem
evett meg sok sót a gödöllői alakulat,
ami egyfelől azt jelentette, hogy az idei
sorozatban győzelem nélkül maradt a
TEVA-Gödöllő, másfelől a kudarccal
felérő 8. hely az edző állsába került.
Szalay Attila több év másodedzői sze-
repe után a nyáron kapta meg a csapatot
és lett vezetőedzője a felnőtt női együt-
tesnek. A röpke fél éves regnálása alatt
23 tétmérkőzésen irányította Széles Pet-
ráékat, akik ezalatt 8 győzelmet értek
el, míg 15-ször alulmaradtak soros el-
lenfelükkel szemben. A MEVZA-liga
kudarca mellett azért sikereket is je-
gyezhet a menesztett szakvezető. Irá-
nyításával érte el fenállása legjobb ered-
ményét a Challenge-kupában a Gödöllő
azzal, hogy a legjobb 32 közé kerültek
és ott csak aranyszettben kaptak ki a pa-
píron lényegesen előrébb rangsorolt iz-
raeli ellenfelükkel szemben, valamint

ismét bejutottak az MK-döntőbe.
Kőrösfői Lászlótól, a klub szakmai el-
nökhelyettesétől megtudtuk, hogy a csa-
pat új edzője Horváth András lett, aki a
TF-KRA egyesületnél dolgozott edző-
ként eddig és a magyar utánpótlás válo-
gatott egyik edzője. A klubvezető a me-
nesztésről csak annyit nyilatkozott,
hogy az eredménytelenség mellett a csa-
pat hozzáállása is elfogadhatatan volt és
a közelgő magyar bajnokin való es-
etleges sikeres szereplést  szem előtt
tartva döntött az egyesület elnöke az
edzőváltás mellet. Hozzátette, hogy ez
csak az első lépés volt, ugyanis az eddigi
méltatlan szereplésben a csapat játéko-
sai is nagyban felelősek. Az új tréner-
nek nem kisebb feladata lesz beugrás-
ként mint, hogy felkészítse néhány nap
alatt a minden bizonnyal lelkileg nem
éppen acélos gödöllői hölgyeket a feb-
ruár 15-ei MK-döntőre.
Közép-európai Liga (MEVZA) 8. for-
duló: Vasas-Óbuda – TEVA-Gödöllői
RC 3:0 (15, 19, 27) 
Közép-európai Liga (MEVZA) 14.
forduló: TEVA-Gödöllői RC – Slavia EU
Bratislava (szlovák) 0:3 (-21, -16, -25)

Röplabda – Nyeretlenül a MEVZA-ligában a TEVA-GRC

Már nem Szalay Attila az edző

Jól szerepeltek a GEAC ifjú
atlétái a február 8-9-én a SYMA
csarnokban megtartott serdü-
lő és újonc (13 évesek) fedett-
pályás Országos bajnokságon,
ahol két aranyat, három ezüst-
és egy bronzérmet szereztek.

Ezen a versenyen elsősorban Szöré-
nyi István rúdugrói és Körmendy
Katalin váltófutói jeleskedtek. Ser-
dülő korosztályban rúdugrásban Sza-
mosi András nyert az esélyesebb, de
sérüléssel és vírusos betegséggel baj-
lódó, szintén GEAC-os Simonváros
Csanád előtt. A második aranyat
Körmendy Katalin által edzett újonc
4x200-as váltó (Magyari Benedek,
Fekete Simon, Ferenc Ákos, Mihályi
Ádám) szerezte meg szép futással és
jól sikerült váltásokkal. Az újonc rúd-
ugrók viadalában Magyari Benedek
a 2., míg klubtársa Mihályi Ádám a 3.
helyen végzett. Nagyszerű ered-

ménnyel, 154 centiméteres egyéni
csúccsal szintén bronzérmes lett
Kriszt Katalin magasugrásban.
További GEAC-os eredmények: Ser-
dülő leány rúd: 6. Kondrák Réka, 7.
Kriszt Annamária;  4X200 m serdülő
fiú váltó: 5. GEAC (Kókai Patrik, Ta-
más Máté, Bogdán András, Szamosi
A.); 4X200 m serdülő leány váltó: 7.
GEAC (Frei Dalma, Csernyánszki
Flóra, Csernyánszki Sára, Kriszt K.);
300 m újonc fiúk: 7.Magyari B.; 600
m és 2000 m újonc fiúk: 8. Voloncs
Balázs.

A serdülő Ob-val párhuzamosan egy
nyílt verseny is lezajlott a hétvégén,
amelyen a GEAC atlétái közül Kap-
tur Éva 60 méteren első lett 7,54 má-
sodperces idővel, Répási Petra szin-
tén az első helyen végzett 60 méter
gáton (8,67 mp.), míg Kálmán Csen-
ge 400 méteren, Karlik Dániel pedig
60 méteren lett bronzérmes.           -ml-

Atlétika – Fedett pályás serdülő és újonc ob

Két GEAC aranyérem

Hosszú szünetet követően Nyír-
egyházán folytatta az NB I/B-s
bajnokságban a Gödöllői KC férfi
kézilabda csapata. A tavaszi rajt
nem sikerült, ugyanis Bartos Gá-
bor együttese simán kapott ki a
nyírségiektól, ellenben a junio-
rok könnyedén nyertek.

Egy reményteljesebb tavaszban bíznak
a gödöllői klubnál, ugyanis csak akkor
van esély a bentmaradásra, ha lényege-

sen sikeresebben szerepelnek. Ennek el-
ső lépcsőfokaként a dobogóra is esélyes
Nyíregyháza vendége volt a Gödöllő.
Nos, a rajt nem sikerült, ugyanis már az
első félidőben érvényesült a papírforma,
8 góllal vezetett a szünetben a házigaz-
da. A folytatásban aztán valamit próbált
kozmetikázni az eredményen a GKC,
de ez csak arra volt elég, hogy végül 11
gólos lett a vereség. A gödöllői alakulat
14 forduló után 1 pontos, ezzel az utol-
só, 14. helyen áll jelenleg az NBI/B ke-

leti csoportjában. A junior csapat ellen-
ben könnyedén vette az első akadályt,
bár a papírformának megfelelően ez el-
várható is volt az utolsó helyen sze-
rénykedő Nyírsuli ellen. A fiatalok 18
ponttal az 5. helyen állnak jelenleg a
csoportjukban.
NB I/B. Keleti-csoport, 14. forduló
Nyír-Flop-Holding Nyíregyháza – Gö-
döllői KC 37–26 (19–11)
Juniorok: Nyírsuli – Gödöllő 23–30 
Következik:
NB I/B, keleti csoport 15. forduló:
Február 16., vasárnap 15.30 óra Gödöl-
lői KC – Primavera Mizse KC
Szent István Egyetem sportcsarnoka.

-tt-

Kézilabda – Gólzáporos tavaszi nyitány

GKC rajt félsikerrel

Elmaradt mérkőzését pótolta a
Gödöllői Sakkbarátok Egyesü-
lete és 3 pontos vereséget
szenvedett a nagy múltú, erős
játékosokkal rendelkező BEAC
csapatától. 

A GSBE a hatodik forduló után a
Pásztóval együtt a 9. helyen áll az NB
II-es bajnokság Erkel csoportjában.
Február 16-án az NB II-ben GSBE –

Fót, míg a Pest megye I/A osztályban
GSBE II. – Zsámbék II. párharcot
rendeznek majd a szadai művelődési
házban.
NB II-es csapatbajnokság, Erkel-
csoport 6. forduló: BEAC – GSBE
7,5-4,5 Győzött: Reznák A., Kozma
G.; Döntetlen: Veréb G., Ruttkay P.,
Sillye K., Hönsch P., Törőcsik J.;
Vesztett: Bándy A., Nagyajtai G.,
Kőszegi L., Tóth M., Téglás M.     -vb-

Sakk – Három matt különbség

GSBE vereség a BEAC-tól

Február 2-án, vasárnap a Kőbá-
nyai Torna Club a lejegesedett
Sportligetben szervezte a Bringa
Park Kupa első futamát. A Bike-
Zone Egyesület versenyzőit sem
tarthatta vissza semmi a részvé-
teltől.

A szervezők négykézláb csúszkáltak a
jeges járdákon, de a rossz idő ellenére
mégis megjelentek a pályán a 3-10 éves
gyerekek, akik -2 Celsius fokban bicik-
livel korcsolyáztak a cél előtti gokart pá-
lyán. A gyermek versenyeken az U5 fiú
(5 év alatti fiúk) kategóriában Rónay
Kristóf 1., Kiss Máté Zalán 2., az U9

lány (9 év alatti lányok) kategóriában
Kiss Emma Lotti 1., míg az U9 fiú (9
év alatti fiúk) kategóriában Rónay Bá-
lint 2. helyen zárta a versenyt. A fel-
nőttek között Master 1. férfi (30-40 éves
korig) kategóriában Kiss Gábor negye-
dikként ért célt. -bz-

Kerékpársport – Sikeresen korcsolyáztak

Bike-Zone a jeges legjobb

A boldog kis Bike-Zone-osok

Az elmúlt hétvégén rendezték
meg  Lengyelországban azt a
nagyszabású futballgálát, ahol
különböző kategóriákban a ve-
zető lengyel sportújság, a Pilka
Nozna díjazta a 2013-as eszten-
dő legjobbjait. 

Az „év légiósa” kategória jelöltje volt a
Lech Poznan magyar támadója, Lov-
rencsics Gergő is, aki a végül a legjobb-
nak megválasztott szlovák kapus, Du-
san Kuciak (Legia Warszawa) és a Bur-
kina Fasó-i csatár, Prejuce Nakoulma
(Górnik Zabrze) mellett lett jelölve.
A lengyel Lech Poznan
profi labdarúgója, a gö-
döllői Lovrencsics Gergő
szenzációs 2013-as évet
tudhat maga mögött. Sor-
ra döntögette saját rekord-
jait, csapata legjobbjai kö-
zé nőtte ki magát, aminek
meg is lett az eredménye.
Elismert játékosnak szá-
mít a lengyel ligában.

Klubja szurkolói megválasztották az év
játékosának (ő lett a legjobb támadó és
övé a legszebb gól is), bekerült a lengyel
élvonal All Star-csapatába, 21 forduló
után pedig harmadik helyen áll a ka-
nadai tabellán hat góllal és 
ugyanennyi gólpasszal. Az év legjobb
lengyelországi légiósa címet ugyan nem
nyerte el, de az első háromban végezni
így is nagy dolognak számít, főleg, ha
hozzátesszük, hogy manapság a magyar
labdarúgók megítélése nem túl fényes.
Nyugodtan leírhatjuk, hogy a 2013-as
év legjobb magyar légiósa Lovrencics
Gergő, legalább is a mi szemünkben.  -lt-

Legjobb háromban a gödöllői labdarúgó

Lovrencsics az év csapatában

A lengyel csapat szurkolóinak kedvence a gödöllői 
fiatalember!
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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

Újra várja látogatóit a Királyi Váró!
Nyitva tartás: szerda-vasárnap, 

10-16 óra

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

OPERETT EST 

a rádióból, televízióból 
ismert operett
énekesekkel

A Gödöllői Kulturális és 

Szociális Közhasznú

Egyesület szervezésében

2014. február 23-án, 

vasárnap 17 órai kezdettel

Helyszín:

Polgármesteri Hivatal

földszinti nagyterme

Fellépők: 

Csonka Zsuzsa, Egri József,

Keszler Éva, 

Kísér: 

Gödöllő Város Népi Zenekara

Műsorvezető: 

Kubatov János,

Belépő ára: 1500.- Ft. 

Jegyelővétel: Művészetek

Háza, Polgármesteri Hivatal

portája, Balogh Gyula, 

Bercsényi M. u. 39.
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

Február 10-16-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Február 17-23-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-
749.

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

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

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS: 

tel.: 06-40-980-030 (munkaidőben) fax.: 06-29-530-101

e-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu web: www.eurovill.hu

VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295

DMRV hibabejelentő: 520-790

TIGÁZ ügyfélszolgálat: 

+36-80/300-300

TÁVHŐ Kft.: 514-096

Zöld Híd Kft.:418-603

Gödöllővel kapcsolatos hírekről,
eseményekről tájékozódhat:

www.godollonettv.hu

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.

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZALAPÍTVÁNY

Hamarosan itt a személyi jövedelemadó
bevallás időszaka, amikor rendelkezhet az

SZJA 1%-áról valamilyen közhasznú
alapítvány javára történő átutalás érdekében. 

A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZALAPÍTVÁNY 

is köszönettel fogad minden támogatást,
így adója 1 százalékának felajánlását is.

A Közalapítványnak nyújtott támogatás segíti
a Tormay Károly Egészségügyi Központ

működését és ezáltal a lakosság gyógyítási
színvonalának javítását.

Kérjük, segítsen Ön is adója 1%-val, hogy
minél szélesebb támogatást tudjunk nyújtani a

térség egészségügyi ellátását biztosító
Egészségügyi Központnak.

A Tormay Károly Egészségügyi 
Közalapítvány adószáma: 

18688980-1-13.

Segítő támogatását előre is köszönjük: 
Dr Szabadfalvi András 

az Alapítvány kuratóriumának elnöke

MEGHÍVÓ

A TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011-005 projekt keretében működő 
„Helyi Együttműködés Rendszerének” Csoportja 

valamint a 
a Gödöllői Társadalmi Felzárkózás Program, 

a Gödöllő Kistérségi Foglalkoztatási Paktum és
a Gödöllői Esélyegyenlőségi Program- Fóruma közös

SZAKMAI FÓRUMÁRA
„Áldozattá /munkanélkülivé/ válás a Gödöllői Kistérségben”

Helyszíne, Időpontja: Művészetek Háza Gödöllő 
(2100 Gödöllő, Szabadság út 6.)

2014. február 19. 

12.30-13.00: Regisztráció
13.00-13.05: Köszöntő, Pecze Dániel, alpolgármester, a Tár-
sadalmi Felzárk. Program felelőse
13.05-13.15: A Helyi Esélyegyenlőségi Program bemutatása

Kovács Gergő Péter, projekt menedzser
13.15- 13.45: Munkanélküliség a Gödöllői Kistérségében

Szabó Zsuzsanna, Munkaügyi Kirendeltség vezetője                      
13.45-14.15: Gödöllő kistérségi álláskeresők egy civil 

szervezetnél
Podmaniczky Éva, Kontakt Alapítvány munkatársa

14.15. - 14.45: „Anyabarát” vállalati politikák, gyakorlatok 
Magyarországon

Keveházi Katalin, JÓ-LÉT Alapítvány elnöke
14.45-15.00: Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum be-

mutatása
Csapó Beatrix, paktum menedzser

15.00-15.30: Kérdések, hozzászólások
15.30-16.00: Büfé
A rendezvény nyilvános, de előzetes regisztrációhoz kötött,
kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2014. február 14-ig
(péntek) a fejlesztes@godollo.hu címen szíveskedjen jelezni.

Kőműves Ágnes sk. CSAGYI alelnök, TÁMOP szakmai vezető
Pecze Dániel sk. alpolgármester, Társad. Felz. Program felelőse

Szabó Zsuzsanna sk.Munkaügyi kp vezető, Fogl. Paktum ICS elnök

Tisztelt Pályázóink!
Gödöllő Város Önkormányzata és a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület 2014-ben ismét pályázatot ír ki civil szervezetek,

oktatási, kulturális intézmények, művészeti csoportok számára testvérvárosainkba történő tanulmányútra, közös
programokra, vagy vendégcsoportok fogadására. 

Ismeretfejlesztő, kapcsolatépítő, értékteremtő és innovatív pályázatokat, csereprogramokat várunk.

Beadási határidő: 2014. február 28.
A határidő mindkét félévre tervezett utakra vonatkozik!

A beadás módja: 
pályázati űrlapon személyesen, vagy postai úton a Gödöllői testvérvárosi Egyesület címére: Gödöllői Városi Könyvtár

és Információs Központ Titkársága (2100 Gödöllő, Dózsa György út 8.).
Pályázati űrlapot a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ Titkárságán személyesen, vagy a

www.godollo.hu és a www.gtve.eu.hu honlapokról letölthető.
Pályázati feltételek:

– A kiutazás céljának részletes leírása, költségvetéssel pályázati űrlapnak megfelelően
– Pályázni kizárólag testvérvárosba vagy partner városba lehetséges

– A fogadásoknál testvér- vagy partnervárosok csoportjainak fogadása jelent előnyt
– Csoportos tanulmányutak előnyt élveznek

A nyertesek kötelesek részletes írásos útibeszámolót és fénykép dokumentációt készíteni és azt hazatértük után két
héttel az egyesület számára megküldeni.

A pályázók kiértesítése a kuratóriumi döntést követően 2014. március 21-ig történik meg, amit a városi sajtóban is
közzéteszünk. Pályázataikat várjuk! Gödöllői Testvérvárosi Egyesület

Gödöllő Város Önkormányzata
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) pá-
lyázatot hirdet a  2. számú Városi
Bölcsőde (2100 Gödöllő, Kossuth
Lajos u. 5-7.) intézményvezetői állás-
helyének betöltésére.

Az intézményvezető által ellátandó fel-
adatok: a 2. sz. Városi Bölcsőde mun-
kájának koordinálása, szakmai tevé-
kenységének tervezése, szervezése, az
intézmény működését érintő pályázati
lehetőségek figyelése, pályázatok ké-
szítése, személyügyi és gazdasági fela-
datok ellátása.

Pályázati feltételek:
– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2.
sz. mellékletének I. rész 2/B. pontjában
az önálló bölcsőde vezetésére vonat-
kozó képesítés,
– legalább 5 év felsőfokú végzettséget,
vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve
a közoktatás területén betöltött munka-

körben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai életrajzát, 
– az intézmény vezetésére, fejlesztésé-
re vonatkozó programot,
– képesítést igazoló okirat másolatát,
– büntetlen előéletet igazoló hatósági
bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a
pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy
a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekez-
désében meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn.
Elvárt kompetenciák: kiváló kapcso-
latteremtő, kommunikációs és irányító
készség.
A közalkalmazotti jogviszony határo-
zatlan időre szól.
A magasabb vezetői megbízás idő-
tartama: 5 év, 2014. 05. 01.– 2019. 04.
30. közötti időszakra szól.

Illetmény megállapítása: A közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
alapján.

A pályázat benyújtásának módja és
helye:A pályázatot zárt borítékban, két
példányban, dr. Gémesi György pol-
gármesterhez kell benyújtani. 
A benyújtás helye: 2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 7. A borítékon fel kell
tüntetni: „Pályázat a 2. sz. Városi Böl-
csőde vezetői állására.”)

A pályázat benyújtásának határide-
je: 2014. március 14.

A pályázat elbírásának módja: Bi-
zottsági meghallgatás és javaslattételt
követően Gödöllő város képviselő-tes-
tülete dönt.

A pályázattal kapcsolatban információ
kérhető: Dr. Tamás Mártától, a Köz-
igazgatási és Szociális Iroda vezető-
jétől a 28/ 529-188-as telefonszámon.

Gödöllői Testvérvárosi Egyesület – Pályázati felhívás 

Pályázati felhívás – 2. számú Városi Bölcsőde: intézményvezetői álláshely
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A szálloda belső udvarában

üzlethelyiségek kiadók!

Érdeklődni: 06-20/392-8303



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

INGATLAN
+Gödöllőn, Erzsébet körúton 34nm-es felújí-
tott, egyedi mérős lakás, extra alacsony rezsi-
vel sürgősen eladó. I.ár: 7,2MFt 20-772-2429 

+Eladó Gödöllőn, Palota-kert lakótelepen 6.
emeleti lakás. Egyedi kialakítású nappali-kony-
ha, plusz másfél szoba, felújított: nyílászárók,
burkolatok. Beépített konyhabútor, beépített
szekrény. Új radiátorok, költségmegosztó, par-
kettás szobák, nagy erkély. Tel.: 70-310-9528.

+Eladó a Palotakerten jó állapotú 1szobás
37nm-es lakás! Iár: 5.99 MFt!! 20-804-2102

+Gödöllő központjában, szerkezetkész, 156
m2-es nappali+négy szobás családi ház, 800
m2-es telekkel eladó! 35MFt! 20-539-1988

+SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllőn, Egyetem
téren 59m2-es mfszt-i lakás új ablakokkal
eladó. iár:11MFt! 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 újsze-
rű, igényes 2szoba+ nappalis sorház terasszal,
zárt kocsibeállóval. Iár: 19,9MFt!  20-772-2429

+Eladó másfélszobás téglalakás, új
nyílászárók, fürdőszoba 8 éve felújítva! iár:
8.4MFt. 20-804-2102

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

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

+Gödöllő központjában épülő társasházi
lakások eladók kulcsrakészen 300.000
Ft/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 Szadán, egy nappali+3 szobás
újépítésű ikerház, teljes közművel, sarok-
telken. I.ár: 23,5 m Ft. 20-9194-870

+Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen, egy
3 szobás, téglaépítésű családi ház, két
lakrésszel. 1100 nm-es telek, díszkert. 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. Akciós áron: 17,5 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, az Egyetem téren, egy
kétszobás, egyedi fűtéses, téglaépítésű
öröklakás. Az ingatlan 57 nm-es, melyben
nyílászárók lettek cserélve. I.ár: 11 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a Kertvárosban, a Brassó
utcában, egy 90 nm-es, 3 szobás,
téglaépítésű családi ház. I.ár: 22,5 m Ft. 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. I.ár: 28 m Ft. Áron
alul! 20/9194-870

+Eladó építési telkek Gödöllőn: Duna utca,
Alma utca, Százszorszép utca. Érdeklődni:
20/9194-870

+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 sarok-
telken, egy 3 szobás, téglaépítésű családi ház,
kis telekrésszel, I.ár: 15,5mFt. 20/9194-870

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

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

+Eladó Gödöllő belvárosában egy 200 nm
alapterületű, téglaépítésű, régi polgári ház, 5
szoba, 2 fürdőszobával. I.ár: 35 m Ft.
20/9194-870

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

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

+Eladó Gödöllőn, a belváros szívében, egy
120 nm-es, téglaépítésű, 120 nm-es, 3
szobás, 2 fürdőszobás jó állapotban lévő
családi ház, plusz garázzsal. I.ár: 29,9 m Ft.
20-9194-870

+Gödöllőn, a Paál László közben, a
városközpontban, csendes helyen, 2
szoba+étkezős, 60m2-es, konvektoros, tégla
lakás, hozzá tartozó pincerésszel eladó.
Iá.:2.4 mFt. Tel:06-30-336-7266.

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs
családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő
kedvelt kertvárosi részén eladó. Teher-
mentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két
különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszo-
ba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még
egy teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2
szoba, fürdő, konyha. 2 állásos garázs +szau-
na 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 családi házas, csendes környéken lévő
igényesen felújított földszinti 83 m2-es tár-
sasházi lakás, garázzsal, kerttel. Tel: 06-70-514-
5854.  www.eladoingatlangodollo.mlap.hu

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

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

+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: 70-466-9889 

+Gödöllőn 1+2 félszobás 3. em. konvek-
toros, klímás lakás új nyílászárókkal (redőny,
szúnyogháló, aereco) eladó. Iár: 9,6 MFt.
Lipcsey Ingatlaniroda 06-30-6336-110 

+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 parkoló-
val, saját játszótérrel. Iár: 13,9MFt. 06-70-
204-0619, 06-70-423-5749 

+Szigetelt, fűthető (kandallós), galériás fa vík-
endház eladó Tóalmáson. Tel: 20-9360-097

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

+Gödöllőn, Palotakerten másfélszobás (44
nm) lakás eladó: 8 millió. Lakáscsere na-
gyobbra (60 nm) érdekel. Esetleg 2
lakótelepi lakást családi házra (2 lakásosra)
cserélnénk. Tel: 06-20-968-0336 

+Eladó Gödöllő – Szárítópusztán bekerített,
gondozott gyümölcsös. Víz, villany van. Tel:
06-70-5590-642 

+Eladó a dányi tónál 200 négyszögöles
szakszerűen gondozott gyümölcsös. A
telekre víkendház építhető. Tel: 06-70-411-
6993, 06-30-497-7888 

+Sürgősen eladó Gödöllő Királytelep részén -1
szoba-konyha, fürdő, spejz- gázfűtéses ház 120
nöl telekkel. Iár: 5,5 millió Tel: 30-481-4005 
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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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+Gödöllőn, Kastélypark közelében parkosí-
tott telken két generációs családi ház külön
bejárattal eladó. (1. 200nm: nappali+ 3,5
szoba. 2. 90nm: 2 szoba.) 45millió. Tel: 06-
28-417-955, 06-28-417-956 (5ó után) 

+Fácán sori lakóparki, 3 hálószobás
sorház, felsőkategóriás szinten felújítva
34,5mFt-ért eladó. Erdő, napfény,
nyugalom. Tel: 70-338-0202 

+Gödöllőn a Százszorszép utcában két
utcára nyíló, 2400 nm-es telken lévő, belső
udvaros családi ház eladó. Iár: 35 millió Ft.
Érd: 06-30-5828-616 

+Gödöllő csendes kertvárosi részén teljesen
felújított (fa nyílászáró, új tető, teljes szigetelés)
75 nm-es, 2,5 szobás családi ház 1000nm-es
saroktelken garázzsal, melléképületekkel
eladó. Iár: 21,9 MFt. Tel: 06-20-464-0185 

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

+Hosszútávra kiadó Gödöllőn Szent János
utcában 64 nm-es 4.em.i felújított, 2 szobás,
étkezős, egyedi gázfűtéses, összkomfortos
lakás új bútorokkal berendezve. 60.000.-
Ft/hó+ rezsi+ 2 havi kaució. 06/30/2027828

+Intelligens, fizetőképes hölgynek kiadnám
2 szoba hallos, nagy terasz + erkélyes
lakásom felső szintjét. (Most akciós áron,
45.000-től.) Kocsibeállás lehetséges.
FÜSTÖLÉST VÁLLALOK! Tel: 30-569-8137 

+1,5 szobás lakás Gödöllő központjában
hosszú távra kiadó. Tel: 06-20-933-2324 

+Kiadó azonnali költözéssel belvárosi, egyedi
fűtésű, fiatalos, galériás lakás. Ár: 80eFt +
rezsi + kéthavi kaució. Érd: 30-331-8172 

+Gödöllőn a Szent János utcában 50 nm-es,
1 szobás, 1.em. bútorozott panellakás kiadó.
45.000.-Ft + rezsi. 2 havi kaució szükséges.
Érd: 06-30-345-0955 (este 5 óra után)

+Összkomfortos albérlet kiadó: szoba,
konyha, fürdőszoba, bútorozott, műszakilag
felszerelt. Hatvanezer rezsivel együtt!
Azonnal költözhető! Tel: 06-20-942-5487 

+Gödöllő Palotakerten 2 szobás, távfűtéses,
bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Jó
állapotú! 55.000.-Ft/hó+ rezsi + 2 havi kau-
ció szükséges. Tel: 06-70-381-0055 

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

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

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

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

+Hosszútávra kiadó Gödöllőn a Szent János
utcában 17 nm-es földszinti, felújított
irodahelység. Egyedi fűtés. Igény szerint
berendezve. Boltnak is alkalmas. 25eFt/hó+
rezsi+ 2 havi kaució. 06/30/2027828

+Üzlethelyiség kiadó Gödöllő központjában.
Egymás mellett lévő különbejáratú 22 + 23 nm-
es, külön-külön vagy együtt is. Tel: 30-9428-275

+Üzlet eladó Gödöllőn, a Remsey körúton
80 nm-es 16 millióért, Aszódon, a
Szabadság téren 60 nm-es 8,5 millióért. Tel:
06-20-3149-242. 

+GARÁZS KIADÓ A SZŐLŐ UTCÁBAN.
Érd: 06-20-923-8994 

+Gödöllőn a Posta mögött a Remsey körú-
ton az utolsó még szabad ÜZLETHELYISÉG
BÉRBEADÓ. 57 nm, raktárhelyiséggel,
teakonyhával, klímával. Tel: 06-30-241-3154 

+Üzlethelyiség + raktár a Kossuth utcában
kiadó: 50+ 50 nm-es, klímás, riasztós,
bekamerázott üzlet és akár eladótérként is
használható raktár. Tel: 06-70-3650-700 

ÁLLÁS

+Márkakereskedésünk felvételt hirdet:
„PÉNZÜGYI MUNKATÁRS” munkakör
betöltésére, 6 órás részmunkaidős
munkaidőben, fóti munkavégzéssel. Feladatok:
bejövő számlák iktatása, rögzítése, banki
forgalom rögzítése, kimenő posta iktatása,
postakönyv vezetése, pénzügyi levelek
elkészítése, egyéb pénzügyi adminisztráció.
Elvárások: középfokú végzettség, számviteli-
pénzügyi területen szerzett több éves
tapasztalat, felhasználói-színtű számítógépes
ismeret, precíz, pontos munkavégzés,
megbízhatóság. Előnyt jelent: pénzügyi,
számviteli, munkaügyi, ismeretek. Fényképes
önéletrajzokat személyesen (2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. út 164. – Renault Szalon), illetve az
ertekesites@bekesi.hu e-mail címre várjuk!

+Márkakereskedésünk felvételt hirdet:
„AUTÓSZERELŐ” munkakör betöltésére,
teljes munkaidőben, gödöllői munkavégzés-
sel. Elvárások: szakirányú végzettség, ebben
a munkakörben szerzett gyakorlat, tapaszta-
lat, precíz, pontos munkavégzés,
megbízhatóság. Előnyt jelent: Gödöllő illetve
annak környéki lakóhely. Fényképes önélet-
rajzokat személyesen (2100 Gödöllő, Dózsa
Gy. út 164. – Renault Szalon), illetve a
szerviz@bekesi.hu e-mail címre várjuk!

+Belvárosi társasházhoz hóeltakarítót
keresünk. Tel: 06-70-418-0859 

+A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Támogató Szolgálata SZEMÉLYI SEGÍTŐT
keres 2014.03.01-i munkakezdéssel. A
munkakör érettségire épülő OKJ-s
végzettséggel (pl.: szociális gondozó-ápoló)
tölthető be. Feladatkör: fogyatékkal élők gon-
dozása, kisérése, szociális ügyintézés,
adminisztráció. Szakmai önéletrajzot és a
végzettséget igazoló oklevelet a következő
címre várjuk 2014.02.20-ig: Gödöllő-2100,
Palotakert 2/a., bus.terezia@maltai.hu 

+Gödöllő központjában lévő szépség-
szalonba műkörmöst KERESÜNK. Tel: 06-
30-9087-837 

+HÁZNÁL TAKARÍTÁST VÁLLALOK. Tel:
06-70-595-3844 

+Bármilyen OTTHON VÉGEZHETŐ
MUNKÁT elvállalnék. Lakatos ill. mechanikus
munkák előnyben. Tel: 06-20-257-8956 

+Gödöllőn márciusban
nyíló szépségszalonba
számlaképes FODRÁSZ
és KOZMETIKUS
kolléganőket keresünk
váltott műszakba. Érd: 06-
20-420-9928 

+Multinacionális pénzin-
tézet nyugdíjtanácsadókat
keres gödöllői csoport-
jába. Felsőfokú végzett-
ség előny. Pályakezdési
támogatás! Fényképes
szakmai önéletrajzokat a
nyugdij2014@gmail.com
–ra kérjük. Ajándék hirdetések a Szolgálatban!

2 fizet 3-at kap akció! 
Részletek az irodában vagy telefonon

Egyéni vállalkozói engedéllyel
rendelkező, ingatlan értékesítő

munkatársat keresünk a
Magyartölgy Mérnöki és

Ingatlanirodába.
Érd.: 06/20/531-4333 számon.



SZOLGÁLTATÁS

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

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-
511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu 

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

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

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS,
lépcsőház és homlokzatfestés rövid
határidővel, kedvező áron, bútormozgatás-
sal, akár azonnali kezdéssel is, 28 éves szak-
mai tapasztalattal. 20/325-4944 

+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 

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szere-
lés, rendszer és programtelepítés, 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 

+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással,
bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-
Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL!
Kovács Péter 06-30-9546-504 

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

+KÖLTÖZTETÉS gyorsan, precízen 3.000.-
Ft/ óra rakodással együtt. Lomtalanítás
ingyenes takarítással. Áruszállítás 80.-Ft/km.
Tel: 06-30-642-1221 

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

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

+FOGTECNIKAI LABOR vállal fogsor-
javítást, alábélelést, új fogsor készítését stb.
rövid határidőre. Cím: Gödöllő, Petőfi 4. Tel:
06-20-5592-936, 06-28-410-384 

EGÉSZSÉG

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

+ G Y Ó G Y P E D I K Ű R ,
manikűr, gellack, KÉZ és
LÁBÁPOLÁS. Benőtt kö-
röm kezelés, körömkor-
rekció. Tel: 20-5733-977

+Gyógypedikűr: tyúk-
szem, szemölcs, bőr-
keményedés, vastag
benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása.
Talpmasszázs. Óvakod-
jon a feketén dolgozó
házaló kontároktól! 30 év
szakmai háttér. Bárándi
József 20/532-7275 

+FLABELOS és SZOLÁRIUM Gödöllőn, a
Patak téren! Szoli akció: 80.-Ft/perc,
Flabelos alkalmanként 300.-Ft! Ny: hétköz-
nap: 9-19, szo: 8-13. Tel: 06-28-412-564 

+HOT IRON INDUL Gödöllőn! Ez egy világ-
szerte egyedülálló edzésmódszer. Csoportos,
súlyzó rudas edzés és a dinamikus, magával
ragadó zene tökéletes kombinációja. Nőknek
karcsú, feszes testet, férfiaknak definiáltabb
izomzatot eredményez. Légy egészséges!
Csökkentsd a testzsírt! Érd: Reményi Nelli
Hot Iron instruktor, személyi edző 06-20-
9655-417, email: nelli1975@citromail.hu.
Helyszín: Bio-Fit Center Gödöllő, Állomás út
1-2/a. (Királyi Váróval szemben.)

ÜDÜLÉS

+HAJDÚSZOBOSZLÓI ÜDÜLÉS félpanzió-
val. Ár: 16.900 Ft-tól/ 7 éj. Tel: 06-20-464-
0631 vagy www.jazminapartman.hu 

+Bükfürdői ÜDÜLÉSI JOG (örökbe is)
olcsón eladó! 1,5szoba összkomfort fel-
szerelt konyhával, külön bejárattal az
Apartman Hotelben. 1.turnus: 04.09-
04.22-ig, 2.turnus: 10.08–10.21-ig.
5személynek (1felnőtt helyett 2gyerek
mehet). (Orvosi beutalóval fürdőjegy!) 06-
30-9414-653

OKTATÁS

+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ, OROSZ és MAGYAR intenzív és
nyelvvizsga-felkészítő nyelvtanfolyamok MIN-
DEN SZINTEN, diplomás és anyanyelvi
tanárokkal, kedvezményes óradíjakkal,
angolból kedvezményes felkészítés a
nemzetközi City&Guilds akkreditált nyelvvizs-
gára az I.L.I. vizsgáztatóival. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366,
20/556-2653. (Ny.sz:13-0295-04) 

+Játékos, beszédközpontú GYEREKAN-
GOL ÉS GYEREKNÉMET nyelvtan-
folyamok indulnak ANYANYELVI és
DIPLOMÁS magyar nyelvtanárokkal
játékos és kommunikatív formában, leg-
modernebb oktatási anyagokkal, digitális
táblával kiegészítve. Tanáraink több éves
óvoda- és iskolapedagógiai tapasztalattal
rendelkeznek. Óradíj: 600 Ft-tól. I.L.I. Kft.
Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28/511-
366,20/556-2653. info@ili.hu (Ny.sz:13-
0295-04)

+MATEMATIKA – korrepetálást (2.
általánostól), emelt- és középszintű érettsé-
gire 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: +3670-3301332 /
rudolph.brendon@gmail.com 

ADÁS~VÉTEL

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz mi-
nőség eladó. 1 liter 2eFt. Érd.: 30 8518 763

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, papírrégiségeket, magyar és
külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁ-
ROLOK. 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 

+ELADÓ: Derékszögű meghajtású
HAJTÓMŰ 220/380, 1-2 tonnát emel, -
emelőnek, présgép, kútfúráshoz alkalmas, új
(iár: 100.000,-Ft). SZIVATTYÚ 4 lépcsős,
380-as (iár:25.000,-Ft). Ablakszárny több
méretben (kb.50db), ajtólap, üveges, teli
ajtós 500-5.000-Ft-ig. REDŐNY 6db, jó
állapotban 500.-/db. MUNKAPAD satuval
10.000.-Ft. HŐTÁROLÓS KÁLYHA éjszakai
árammal, jó állapotban, 4,5 Kw-os (iár:
49.990,-Ft) eladó. Surányi: 06-30-987-1670 

+Megmaradt TENA felnőtt pelenkák és
inkontinencia betétek többféle méretben,
bontatlan csomagolásban áron alul eladók.
Érd: 06-20-510-1196 

+JÁTÉKTERMINÁL Kilós játékok Gödöllőn,
a Patak téren! Teljes árucsere! Ny:
hétköznap: 9-18, szo: 8-13. 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

EGYÉB

+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 

+TERMELŐI VEGYES ÉS AKÁCMÉZ
eladó: 1.200 – 1.600 Ft, 950 gr-os, üveggel.
5 üveg fölött további engedmény. Surányi
Méhészet: 06-30-987-1670 

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.

+Társ- és partnerközvetítés. 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. FEBRUÁR 18.

Megfejtés: Mentovics Éva egyik időszerű versikéjének első versszaka
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Hajtó Gábor Máté, Asbóth S. u. 5.,
Báthori Gizella, Blaháné u. 105.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Vágó Gergely, Deák F. tér 3., Kele-
men Andrásné, Szilágyi E. u. 37.  
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Angyal Mira, Komáromi u. 16. 
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Mikó Gyuláné, Bethlen G. u. 65., Magyary Krisztina, Kör u.
12. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Weininger Éva, Is-
kola u. 24., Nagy Andrásné, Batsányi u. 8. 


