
70 év után, február 21-től  is-
mét láthatja a nagyközönség
Zichy Mihály: Erzsébet királyné
Deák Ferenc ravatalánál című
festményét, ami kétéves res-
taurálást követően a Gödöllői
Királyi Kastélyba került. 

Az ünnepélyes bemutatón Gémesi
György polgármester mondott kö-
szöntőt, majd dr. Csorba László, a
Magyar Nemzeti Múzeum főigazga-
tója méltatta a festmény helyreállítását.
Mint mondta: Gödöllő ismét nagyszerű
dolgot művelt, mert fenntartja az Erzsé-
bet kultuszt, aminek Magyarországon
Gödöllő a legfontosabb pontja.
Beszédét követően L. Simon László,
a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke
köszöntötte ez eseményt. Kijelentet-
te, a kép jó példa arra, hogy az állam
mindig is jelentős szerepet játszott a
művészet támogatásában, hiszen ezt
az alkotást is „állami megrendelésre”
készítette Zichy Mihály. Mint mond-
ta, az állam ma sem mondhat le a meg-

rendelői szerepről, mert nagy felelős-
sége és feladata van értékeink megőrzé-
sében. Ennek kiváló példája a most ki-
állított mű.  
A restaurálás és a festmény helyére ke-
rülésének folyamatát filmbejátszások
segítségével ismerhették meg a részt-
vevők, akik számtalan hozzá kötődő
érdekes történetet, és legendát ismer-
hettek meg a munkában résztvevő res-
taurátorok jóvoltából. 
Deák Ferenc, „a haza bölcse” 1876 ja-
nuárjában halt meg, korabeli források
szerint holttestét a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia földszinti előcsarnoká-
ban ravatalozták fel. A ravatalnál – a te-
metés előtt három nappal – megjelent,
és koszorút helyezett el Erzsébet király-
né, aki térdre ereszkedve imádkozott az
elhunyt lelki üdvéért. Ezt a jelenetet
festette meg Zichy Mihály.  Az ese-
mény idején Párizsban tartózkodó
művészt Trefort Ágoston akkori vallás-
és közoktatásügyi miniszter kérte meg a
jelenet megörökítésére. 

(folytatás a 6. oldalon)
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Az  Erzsébet kultusz magyar központjába került Zichy alkotása

Megszépült a legendás festmény

Nagysikerű koncertet adott a hét végén a
Gödöllői Szimfonikus zenekar a Művé-
szetek Házában. 

(5. old.)

Pataki Pálma indiai és nepáli képeiből
nyílt kiállítás a városháza első emeleti ga-
lériáján. 

(6. old.)

A Gödöllői Pirates (kalózok) csapata nyerte a
városunkban első alkalommal megrendezett
amerikaifoci Aréna kupát.

(8. old.)

Több mint 250 város, falu, község és
kerület címereiből nyílt interaktív kiál-
lítás hazánk legforgalmasabb „piacte-
rén” a WestEnd City Centerben, ahol

minden magyar megyét képviselik a te-
lepülések. A tárlat látogatói nemcsak a
címerek történelmi üzenetével ismer-
kedhetnek meg, de ha a közelükben el-
helyezett QR kódokat okostelefonjuk-
kal leolvassák, megnyílik előttük vala-
mennyi település múltja, jelene, turisz-
tikai látványosságai, programjai. 
A kiállítás folyamatosan bővül, kísérő-
rendezvényei egész évben várják az
érdeklődőket. Gödöllő címere a máso-
dik emeleti galérián, a Cinema Citynél
kapott helyet, Pest megye települései
között. 

(folytatás a 3. oldalon)

Több, mint látványos

Címerkiállítás
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Lakossági fórumot rendeztek
február 18-án a polgármesteri
hivatalban, melyen a Gödöllő
Város szennyvíztisztító telep
korszerűsítése ( KEOP – 1.2.0-
11-2011-0005) elnevezésű pro-
jektről tájékoztatták az érdek-
lődőket. A fejlesztés költségé-
nek 85 százalékát, 1,166 mil-
liárd forintot finanszírozza az
EU Kohéziós Alapja és Magyar-
ország központi költségvetése.

A rendezvényt Gémesi György pol-
gármester nyitotta meg, aki az 1,37
milliárd forint összértékű beruházás
környezetvédelmi jelentőségéről be-
szélt, majd Szabó Péter, az üzemel-
tető DMRV Zrt. képviselője mutatta
be a szennyvíztisztító telepet. El-
mondta, a fejlesztésre azért van szük-
ség, mert a létesítmény nitrátérzékeny
területen helyezkedik el, és jelen ál-
lapotában nem felel meg az ide vonat-
kozó jogszabályi követelményeknek,
nem tud eleget tenni az úgynevezett
harmadik fázisú tisztítás követel-
ményeinek. Ennek lényege a másod-
lagos (biológiai) tisztítás következté-
ben létrejött só, valamint a szennyvíz-
ben még megtalálható egyéb anyagok
(nitrogén és foszfor vegyületek) el-
távolítása. A harmadik tisztítási folya-
mat megépítésével és a jelenlegi
rendszer korszerűsítésével azonban
jelentősen javulni fog a kibocsátott

szennyvíz minősége, ami hozzájárul a
Rákos-patak ökológiai állapotának
megőrzéséhez. 

A kivitelezés menetét Véghné Kál-
mán Éva projektvezető, az A-Híd
Zrt. munkatársa ismertette. Mint
mondta, első lépésként az új létesít-
mények megépítésére kerül sor: két új
medencét alakítanak ki, ezek a mun-
kák amint az időjárás lehetővé teszi
megkezdődnek. 

A második szakaszban, a tervek 
szerint augusztus végén indul a már
meglévő műtárgyak felújítása. Az
építkezés és a felújítás ideje alatt a
szennyvíztisztító-telep folyamatosan
üzemel, a munkákat igyekeznek a la-

kosságot legkevésbé zavaró módon
végezni.

A rendezvény záró részében a la-
kosság részéről megjelentek tehették
fel kérdéseiket az előadóknak, akik
között nagy számban képviseltették
magukat a helyi horgász egyesületek.
A legtöbben a beruházásnak a Gö-
döllő és Isaszeg közötti tórendszerre,
valamint a vízminőségre gyakorolt
hatásával kapcsolatosan érdeklődtek. 

A fejlesztésről részletesen tájéko-
zódhatnak az érdeklődők a
www.godolloiszennyviztelep.hu hon-
lapon, vagy a 06/80-31-50-10-es
zöldszámon. jb

Kihasználja a kedvező időjárást a
VÜSZI, s az éves munkák ütemezésével
egy időben már meg is kezdték a fel-
újítási teendőket. 
A napokban megkezdődött a Kiss Jó-
zsef utcai buszmegálló környezetének
korszerűsítése, a létesítményhez köz-
vetlenül kapcsolódó közlekedő utak és
járdaszakaszok felújítása. 
Mint azt Tóth Tibor, a terület önkor-
mányzati képviselője lapunknak el-
mondta, hosszú folyamat végére kerül
sor, mivel a tervező- és előkészítő mun-
kák sok időt vettek igénybe, de végre si-
kerül megszüntetni az eddigi baleset-
veszélyes helyzetet. 
A felújítással nemcsak az utazóközön-
ségnek szereznek örömet, hanem azok-
nak is, akik akadálymentesen szeret-
nének átmenni a kertvárosból az egyete-

mi városrészbe. A buszmegállónál vég-
zett munkák – az időjárástól függően
február 28-ig tartanak, ezt követően kez-
dődnek meg a közvetlenül kapcsolódó

járdaszakaszok felújítási munkái, közel
200 méter hosszan.
Dolgoznak a Batthyány Lajos utcában
is, ahol padkaépítést végeznek a  Dam-
janich János  Általános Iskolával szem-

ben. Jó hír az autósoknak, hogy még
mindig tart az akció a Rézgombos-szol-
gáltatóházban, ahol az éves bérletet 50
százalékos kedvezménnyel vásárol-

hatják meg a gépko-
csi-tulajdonosok. 
Sok feladatuk van a
kertészeti részleg
munkatársainak is: a
tervezési munkák
mellett rövidesen
megkezdik az újabb
fagyöngymentesítést
az Alsóparkban. A
program a vasútállo-

más felőli részről, az úgynevezett vá-
rakozók parkjától indul, s a Palotakerti
lakótelep – Állomás utca – fősétány
közti területet érinti. 

bj

Szinte napról-napra egyre nagyobb
problémát jelent, hogy városunkban
nincs lehetőség több hulladéktípus el-
helyezésére, ugyanakkor a gödöllői hul-
ladékudvar még mindig az engedélyek
aláírására vár, s úgy tűnik, az ügyben
nincs előrelépés. 
Nem kis feladatot jelent a VÜSZI-nek,
hogy nap mint nap megbirkózzon azzal
az illegálisan lerakott hulladékmennyi-
séggel, amit ismeretlenek helyeznek el a
jelenleg nem használt szelektív hulla-
dékgyűjtő szigeteken. Szinte még sze-
rencsésnek mondható, hogy ide kerül-
nek a lomok, ahonnan legalább megold-
ható az elszállításuk, s nem az út men-
tén, vagy erdeinkben szennyezik kör-
nyezetünket. S, bár lehet, hogy egyesek
számára ez megoldásnak tűnik, nem 
szabad elfeledkezni, hogy mindez jelen-
tős többletfeladatot, és ezzel együtt költ-
séget is jelent a VÜSZI-nek. Az így el-
helyezett hulladékok között sok olyan is
található, aminek elhelyezése könnyen

megoldható lenne, ha működne a gö-
döllői hulladékudvar, aminek szolgálta-
tásait egyre többen örömmel vennének
igénybe. Ide kerülhetnének többek kö-
zött az elektronikai, a háztartási veszé-

lyes hulladékok, és azok a zöldhulladé-
kok, amiknek az elszállítására a házhoz
menő szelektív hulladékbegyűjtés során
nincs lehetőség.  Az elmúlt hónapokban
szerkesztőségünket is egyre többen ke-
resték meg azzal a kérdéssel: mikor nyit
meg végre a létesítmény?
Információink szerint azonban erre a

kérdésre még mindig nincs válasz, a
gödöllői hulladékudvar ügye továbbra is
rendezetlen. Nincs használatbavételi en-
gedélye, mely feltétele a konkrét helyre
vonatkozó  háztartási veszélyes hul-

ladékkezelési engedélynek. Ez
utóbbit, még a központi telep
esetén sem kapta meg a Zöld
Híd Régió Kft., az eljárás
több, mint 2,5 éve húzódik an-
nak ellenére, hogy annak idő-
tartama alapesetben 90 nap.
Tovább nehezíti a helyzetet,
hogy időközben egy sor jog-
szabály is megváltozott, így új
eljárások lefolytatására is

szükség van. 
A probléma megoldása érdekében az il-
legális hulladéklerakással leginkább
érintett városi területeken kamerákat he-
lyeznek el, amik segítenek elkapni a
szabálytalanságot elkövetőket. 
Részükre 5-50.000 forintig terjedő bír-
ság szabható ki. jb

Lakossági fórum a szennyvíztisztító-telep korszerűsítéséről

Rövidesen kezdődik a kivitelezés

Felújítás a biztonságosabb közlekedésért

Milliókba kerül az illegális hulladék eltakarítása

Unokáink is ezt fogják látni? 

30.000 négyzetméteren 500 kiállító mutatkozik be Magyaror-
szág legjelentősebb turisztikai rendezvényén, az Utazás nem-
zetközi idegenforgalmi kiállításon és a vele egy időben látogatha-
tó szakvásáron február 27. és március 2. között a Budapesti Vá-
sárközpontban, a Hungexpón. A kiállítás látogatói ez alkalommal
is megismerkedhetnek a gödöllői turisztikai kínálattal.

Ahogyan a korábbi években, Gödöllő az idén is képviselteti magát az Utazás
kiállításon. A Turisztikai Egyesület Gödöllőt az A pavilon 209/D standján
kereshetik fel majd a látogatók, Budapest és környéke standján. Az érdeklődők
megtalálhatják majd az egyesület tagjainak szóróanyagát, így többek között
Gödöllő városáról, a Királyi Kastélyról, az Erzsébet királyné szállodáról és
városunk éttermeiről is bőven kaphatnak információt. A rendezvényen Gödöllő
városa új, 16 oldalas, magyar-angol nyelvű kiadvánnyal mutatkozik be. 

A látogatók ízelítőt kaphatnak városunk kulturális életéből is, a művészeti
csoportokat ez alkalommal a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő képviseli, akik
szombaton lépnek majd színpadra. Folytatódik a korábbi évek sikeres akciója,
a Gödöllő Totó is, amelyen értékes nyeremények várják a vállalkozó szellemű
játékosokat. 

A belföldi régiós kínálat mellett 45 országból lesznek jelen  kiállítók, s idén
nagy hangsúlyt kapnak a családi programok.

A kiállítást péntektől vasárnapig 10-18 óra között kereshetik fel a látogatók,
a szervezők közel 50 ezer vendégre számítanak. kj

FELHÍVÁS!

A KERTVÁROSI EGYESÜLET adománygyűjtést szervez a Csokonai Vitéz 
Mihály utcában tavaly tavasszal átadott játszótér további fejlesztésére.

A beérkezett felajánlásokból egy láncos hintával szeretnénk bővíteni a
tavaly kialakított közösségi teret.

Felajánlásaikkal keressék Katona Viktóriát, az Egyesület titkárát az alábbi
telefonszámon: +36 30/6641420.

Epres György Tóth Tibor
Kertvárosi Egyesület elnök önkormányzati képviselő

Középpontban a turisztika

Hétvégén Utazás kiállítás

A tankönyvekben is tükröződik a Szent István Egyetem vezető pozíciója az
agrár-felsőoktatásban és a zöldenergia-kutatásokban, hiszen a Szemléletválto-
zások az állattenyésztésben és az Alternatív energiaellátási rendszerek az ag-
rárgazdaságban című tankönyvek alkotói nyerték a 2014. évi Mezőgazdasági
Könyvhónap Felsőoktatási Tankönyv Nívódíjait. Az elismeréseket Gödöllőn
adták át február 20-án. Az eseménnyel egy időben agrár szakkönyv és szakfo-
lyóirat kiállítást és vásárt rendeztek.

Az állattenyésztési tankönyv szerzői között szerepel Tőzsér János, az egye-
tem rektora, és Póti Péter rektorhelyettes. Az alternatív energiaellátásról szó-
ló könyvet a Gépészmérnöki Kar professzora, Tóth László szerkesztette, szer-
zői között szerepel Hajdú József, a VM MGI munkatársa és Schrempf Nor-
bert, a gépészkar docense. 

Az eseményen az Intézményközi Tankönyvkiadási Szakértő Bizottság Díját
vehette át Sári Enikő, a Magyar Mezőgazdaság Kft. ügyvezető igazgatója. A
Magyar Agrártudományi Egyesület idén alapított díjában részesült Bárdos B.
Edit, a Magyar Mezőgazdaság című lap felelős szerkesztője és Hájos László
főszerkesztő. lt

Állattenyésztés, alternatív energiák
Nívódíjas tankönyvek Gödöllőről

Mindenkire azonos módon és mértékben
lesz érvényes a szigor az idén a NAV
szándéka szerint. Idén csökken az adó-
nem ellenőrzések aránya, a célvizsgála-
toké viszont növekedni fog. Ami, figye-
lembe véve, hogy a darabszámok alapján
a célellenőrzések már tavaly is az el-
lenőrzések közel 80 százalékát tették ki,
utóbbiak terén további jelentős növeke-
dést vetít előre.

Mivel a célellenőrzések kevesebb időt
igényelnek, gyorsabban le lehet folytatni
őket, így több is végezhető belőlük. A
célvizsgálatok között pedig az adatgyűj-
tésre irányuló ellenőrzések súlya növek-
szik. Ez a változás a vizsgálati darab-
számokban jelentős elmozdulást jelent,

vagyis az adóhatósági jelenlét idén növe-
kedni fog, egyre többen és többször fog-
nak találkozni az adóellenőrökkel.

A korábbi évekhez hasonlóan a fő csa-
pásirányok megmaradnak, a hivatal a ko-
rábbi évekhez hasonlóan intenzívebben
fog ellenőrzési hatóságként fellépni. Ab-
ban nincs változás, hogy az ÁFA ellen-
őrzések továbbra is vezető helyen marad-
nak. Szintén célkeresztben lesznek a
munkaerő kölcsönzők, a be nem jelentett
alkalmazottat foglalkoztatók, s nagy
hangsúlyt fektetnek az eltitkolt jöve-
delmek feltárása. A társasági adó ellen-
őrzések továbbra is hangsúlyosak marad-
nak ott, ahol adó- vagy adóalap ked-
vezményt számolnak el az adóalanyok.jb

Több lesz az ellenőrzés – Nem lesz kivételezés
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(Folytatás az 1. oldalról) 

„Magyarország települései beköltöz-
tek a WestEndbe” – ez a szlogenje an-
nak az interaktív címerkiállításnak,
ami február 20-án nyitotta meg kapuit
a hazánk leglátogatottabb, az évente
több mint 20 millió embert fogadó
bevásárlóközpontjában. 

A WestEnd City Center és a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ)
koordinálásával szervezett tárlat meg-
nyitóján Prosits Attila, a WestEnd
City Center ügyvezető igazgatója,
valamint – a rendezvény védnö-
keként – Vizi E. Szilveszter, a Ma-
gyarország Barátai Alapítvány elnö-
ke és Gémesi György, a Magyar Ön-
kormányzatok Szövetségének
(MÖSZ) elnöke köszöntötték az

egybegyűlteket.
„A címer egy település számára azt

jelenti, mint Magyarországnak a
Szent Korona: múltjának, kul-
túrájának, az ott élők identitásának,
összetartozásának szimbóluma – fo-
galmazott Gémesi György, aki
örömét fejezte ki, hogy a MÖSZ is
részt vehetett a kiállítás szervezé-

sében, népszerűsítésében. „A ren-
dezvény másik üzenete a vidék és a
főváros közeledése, ami remélhetőleg
egy hosszú távú párbeszéd kezdetét
jelenti” – tette hozzá a MÖSZ elnöke.  

A rendhagyó tárlaton több mint
250 város, község, falu és kerület
képviselteti magát az ország minden
pontjáról. A kiállítók kétharmada ezer
főnél kisebb lélekszámú település. 

A legtöbb címer Pest, Nógrád, Bács-
Kiskun, Veszprém, Hajdú-Bihar és
Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből ér-
kezett, de a budapesti kerületek több-
ségének címere is felkerült a WestEnd
City Center folyosóinak falaira. 

A címerek közelében egy-egy
okostelefonnal leolvasható QR-kód
van elhelyezve, amelyek segítségével
minden lényeges információ meg-
tudható az adott településről, annak
múltjától a jelenéig, természeti kin-
cseitől turisztikai látványosságáiig,
hagyományőrző együtteseitől aktuá-
lis fesztiváljaiig. 

Walch Ottó, a kiállítás ötlet-
gazdája és projektvezetője elárulta, a
tárlathoz számos kísérő rendezvény –
például címerfelismerő játék, rendha-
gyó történelemóra, tematikus baran-
golás, illetve jótékony célú címer-
szépségverseny – kapcsolódik majd, s
a kiállító települések részt vehetnek a
WestEnd idei tematikus programjain
– például kórus-, néptánc-, sajt- vagy
borfesztiválokon, helyi készítésű éte-
lek, illetve kézműves termékek be-
mutatóin – is. Mint mondta, nagy
öröm látni az üzletközpont lakóinak
reakcióját. Míg a fiataloknak jó játék
a QR-kódokat letöltve ismerkedni a
településekkel, addig az idősebbek
nem egyszer meghatódva, könnyezve
örökítik meg magukat falujuk, váro-
suk címerével.

A települések számára továbbra is
lehetőség nyílik jelentkezni a címer-

kiállításon való részvételre, a szer-
vezők célja, hogy a „tárlat anyaga”
folyamatosan bővüljön, négy-öt éven
belül pedig már az összes magyar
település címere a WestEnd belső
utcáit és tereit díszíthetné. 

Az eseményt színes, népi kultú-
ránkat bemutató program egészítette

ki, ízelítőt adva a kiállításon részt-
vevő települések zenéiből, dalaiból. 

A rendezvényre sokan érkeztek
népviseletben – ami épp úgy, mint a
rendkívül látványos kiállítás – óriási
sikert aratott a látogatók körében.
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Félidőben a jelöltállítás: március harma-
dikáig maradt idejük a pártoknak arra,
hogy jelölteket állítsanak az áprilisi or-
szággyűlési választásra. A Nemzeti Vá-
lasztási Iroda nyilvántartása szerint ed-
dig, lapzártánk idejéig 184 jelöltet vettek
nyilvántartásba a választási bizottságok.

Az országgyűlési egyéni választóke-
rületben indulni szándékozó jelöltek
március 3-án 16 óráig gyűjthetik, illetve
addig adhatják le az ajánlásokat az e cél-
ra kiadott ajánlóíveken. A jelöltséghez a
törvény szerint legalább 500, a válasz-
tókerületben lakó választópolgár érvé-
nyes ajánlása szükséges, ezeket az aján-
lóíveken kell összegyűjteniük és a vá-
lasztókerületi választási bizottságnál le-
adniuk, majd az ajánlások ellenőrzése
után a testület dönt a jelöltek nyilván-

tartásba vételéről. A legtöbb jelöltet, 31-
et Budapesten vették nyilvántartásba.
Lapzártánk idejéig a Gödöllőn a PEST
MEGYE 06. SZÁMÚ ORSZÁG-
GYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKE-

RÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
Vécsey László Józsefet, a FIDESZ-
MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉP-
PÁRT jelöltjét és Uzsokiné Lakó Évát,
A HAZA NEM ELADÓ MOZGA-
LOM PÁRT jelöltjét vette nyilvántar-
tásba. 

Pest Megye 06. számú OEVK Választási Irodájától 2014.
február 20-áig az alábbi jelölő szervezetek és független
jelöltek igényeltek ajánlóívet:

1. Gaál István (SZOCIÁLDEMOKRATÁK MAGYAR POLGÁRI PÁRT-
JA); 2. Herczeg Attila (FÜGGETLEN JELÖLT); 3. Kovács Barnabás
(MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT - EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK
PÁRTJA - DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ - PÁRBESZÉD MAGYAR-
ORSZÁGÉRT PÁRT – MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT); 4. Farkas Tímea
(ÖSSZEFOGÁS PÁRT); 5. Sándor István (KÖZÖSSÉG A TÁRSADAL-
MI IGAZSÁGOSSÁGÉRT  NÉPPÁRT); 6. Helmeczi Zoltán (FÜGGET-
LEN JELÖLT); 7. Pikács Pálné (MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT); 
8. Mészáros Zsuzsanna (NEMZETI ÉRDEKÉRT PÁRT); 9. Uzsokiné
Lakó Éva (A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT); 10. Patruna
Róbert Vasile (TÁRSADALMI BÉKE PÁRT); 11. Aranyos Béla (KE-
RESZTÉNY MAGYAROK SZÖVETSÉGE); 12. Lengyel Szilvia (LEHET
MÁS A POLITIKA); 13. Vécsey László József (FIDESZ- MAGYAR POL-
GÁRI SZÖVETSÉG - KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT); 
14. Vörösmarty Zsolt (ELÉGEDETLENEK PÁRTJA); 15. Buda László
(NEGYEDIK KÖZTÁRSASÁG PÁRT); 16. Bertha Szilvia Zsuzsanna
(JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM); 17. Rigó Zsolt (ÚJ
DIMENZIÓ PÁRT); 18. Veres Botond (SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT); 19. Bercsényi Zoltán (SERES MÁRIA
SZÖVETSÉGESEI); 20. Vidák Attila (MAGYAR KERESZTÉNY SZO-
CIÁLIS UNIÓ); 21. Béres József (MAGYAR GAZDASÁG PÁRT); 
22. Pesti György (Új MAGYARORSZÁG PÁRT); 23. Szabó Sándor
(JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG); 24. Dr. Penke
András Mihály (FÜGGETLEN KISGAZDA – FÖLDMUNKÁS ÉS POL-
GÁRI PÁRT); 25. Dr. Mészáros Adrienn (MAGYARORSZÁG JÖVŐJE
PÁRT); 26. Oláh Árpád (MCF ROMA ÖSSSZEFOGÁS PÁRT); 27. Lip-
tai Balázs (ZÖLDEK PÁRTJA); 28. Rácz Adorján Barnabás (EGYÜTT
2014 PÁRT); 29. Szabó András Ferenc (NEMZETI FORRADALMI
PÁRT); 30. Szabó Kinga (MAGYAR REPUBLIKÁNUS POLITIKAI
PÁRT); 31. Szobota Anna Orsolya (SZÖVETSÉGBEN, EGYÜTT MA-
GYARORSZÁGÉRT); 32. Osváth Lehel Ámor (MAGYAR NEMZETI
REND PÁRT); 33. Tóthné Bán Etelka (SZABAD VÁLASZTÓK PÁRT-
JA); 34. Csorba Gézáné (SZABAD MAGYAROK PÁRTJA); 35. Dudás
Judit (HATÁRON TÚLI MAGYAROK PÁRTJA); 36. Agócs Ádám
(MAGYAR DEMOKRATIKUS UNIÓ); 37. Kovács József (REND, 
SZABADSÁG, JÓLÉT PÁRT); 38. Gomány Mihály (EURÓPAI ROMA
KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT)

Gödöllő, 2014. február 21.
Dr. Nánási Éva sk.

OEVI vezetője

Településeink címerei „életre kelnek” a WestEndben

Az összetartozás szimbóluma

Már gyűlnek az ajánlások

Választási tudnivalók

„Áldozattá/munkanélkülivé/ válás a
Gödöllői Kistérségben” címmel rende-
zett konferenciát február 19-én a
Művészetek Házában a TÁMOP
5.6.1C-11/1-2011-005 projekt kereté-
ben működő „Helyi Együttműködési
Rendszerének” Csoportja, valamint a
Gödöllői Társadalmi Felzárkóztatási
Program, a Gödöllő Kistérség Foglal-
koztatási Paktum és a Gödöllői Esély-
egyenlőségi Program Fóruma. 
A 2013 januárjában indult program  ez
alkalommal a hátrányos helyzetűek 
diszkriminációból adódó elhelyezkedési
nehézségeivel foglalkozott. Erre a célra
létrehozták a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot, hogy biztosítsa az egyenlő
bánásmódot. A rendezvényt Pecze Dá-
niel alpolgármester, a Társadalmi Fel-
zárkóztatási program felelőse köszön-
tötte, majd Szabó Zsuzsanna, a Munka-
ügyi Kirendeltség vezetője átfogó tájé-
koztatást adott a jelenlegi foglalkoztatási
helyzetről. Összefoglalójában elmondta,

Gödöllőn és környékén még mindig
alacsonyabb a munkanélküliek aránya,
mint az ország más térségeinek többsé-
gében. A huszonöt év alatti munkavál-
lalók egyre nagyobb számban tudnak el-
helyezkedni, a 25-54 közötti, valamint
az ötvennégy év felettieknél ez a létszám
csökkent az utóbbi időben.  Nincsenek
könnyű helyzetben a gimnáziumi  érett-
ségivel rendelkezők, ők nehezebben ta-
lálnak munkát, mint azok, akik szak-
képzésben vettek részt, nekik  pálya-
orientációs foglalkozásokkal próbálnak
segíteni. 
Ilyen foglalkozásokat szervez a Kontakt
Alapítvány is, aminek tevékenységét
Podmaniczky Éva, az alapítvány mun-
katársa ismertette. A szervezet többek
között tanfolyamokkal segíti a pálya-
kezdőket, melyeken többek között szá-

mítógépes továbbképzéseken vehetnek
részt és álláskeresési technikákat sajátít-
hatnak el. A rendezvényen bemutatko-
zott a Jól-lét Alapítvány is, ami a munka-
erő-piaci tanácsadó hálózat működésé-
nek szakmailag előkészítésére jött létre.
Célja, hogy hozzájáruljon a nemek
közötti esélyegyenlőség megteremté-
séhez. Ennek érdekében tudatformáló
kampányt végeznek, és szakértői szol-
gáltatásokat nyújtanak – hangzott el
Keveházi Katalin, a szervezet elnöké-
nek előadásában. A résztvevők mind-
emellett tájékoztatást kaptak a Foglal-
koztatási Paktum tevékenységéről is,
ami 2011 óta segíti az elhelyezkedni
szándékozókat úgy, hogy összefogja a
munkaerőpiac szereplőit. Csapó Beat-
rix elmondta, hogy esélyteremtő mun-
kacsoport segíti a munkaképes emberek
elhelyezkedését, de a Paktumnak több
munkaadó partnere is van, mint például
a Királyi Kastély és a Művészetek Háza.
Info: www.nelegyelaldozat.hu.

A következő hetekben egyaránt kemény munka vár azokra, akiknek még össze
kell gyűjteniük a jelöltté váláshoz szükséges 500 aláírást, és azokra is, akiket már
nyilvántartásba vettek a választási bizottságok. Egyrészt meg kell győzniük a sza-
vazókat, hogy április 6-án az ő nevük mellé tegyék a támogatást jelző X-et, más-
részt zsebbe vágó kérdés számukra, hogy a szavazatoknak legalább két százalékát
megszerezzék. A nyilvántartásba vett minden egyéni választókerületi képvise-
lőjelölt ugyanis, kampányköltségeinek támogatására egymillió forint összegű, a
központi költségvetésből juttatott támogatásra jogosult. Ezzel a pénzzel azonban
az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről
szóló 2013. évi LXXXVII. törvény szerint nem elég elszámolniuk, a törvény 8.§
ugyanis úgy  rendelkezik  „Ha a jelölt a) nem szerzi meg az egyéni választóke-
rületben leadott érvényes szavazatok legalább 2%-át, b) a választási eljárásról szó-
ló törvény alapján kiesik – kivéve, ha a szavazás előtt elhunyt –, az 1. § szerinti tá-
mogatást köteles a kincstárnak visszafizetni.”

Előnyösebb a szakképzettség

Tudatformáló kampány

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

2014. március 8.: 14, 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, Pelyhe józsef, 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.
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Március 9-én a SZIE Sport-
csarnokban ismét koncertet ad
a Csík zenekar. A közönség a
jól ismert dalok mellett rövi-
desen megjelenő új albumuk-
ról is hallhat részleteket. 

– Ez már a harmadik esztendő, hogy
fellépünk Gödöllőn. Érdekes, hogy
korábban nem játszottunk itt, pedig
erős a kötődésünk a városhoz –
mondta lapunk megkeresésére Szabó
Attila. – Barcza Zsolttal itt végeztük
az iskoláinkat, úgy is mondhatnám,
ez nekünk hazai pálya.

– Úgy látjuk, igyekeznek még
jobban hazaivá tenni, hiszen a tér-
séghez kötődik az előzenekar is…

– Így igaz. A Cimbalibandet jól
ismerik és szeretik Gödöllőn. A múlt
évben is velük léptünk fel, idén azon-
ban a Dányi Ifjúsági Fúvószenekart is
hallhatja majd a közönség. 

Természetesen – ahogy a korábbi
években –, idén is lesz egy sztárven-
dégünk, méghozzá Lovasi András,
akivel nagyon sokat muzsikáltunk
együtt. Barátságunk a Kispál és a

Borz együttes idő-
szakából szárma-
zik. Jól példázza a
két együttes kö-
zötti kapcsolatot,
hogy bár ők már
három éve felosz-
lottak, a múlt év-
ben, a Csík Ze-
nekar 25. éves ju-
bileumi koncert-
jére összeálltak, és
felléptek velünk.
Most Andrással
muzsikálunk a gö-
döllői közönség-
nek, vele itt még
nem léptünk fel.
Érdekes egyéb-
ként, hogy Gödöl-
lőn minden évben nagykoncertet
adunk, előzenekarral. Ez csak a ki-
emelt koncerteken  van így, fellépé-
seink jelentős részén önállóan állunk
a színpadon.

– Úgy tudjuk, a koncerten sok új
dal is elhangzik majd a készülő új
albumról. Ezekről mit tudhatunk?

– Áprilisban jelenik meg legújabb
albumunk, aminek rövidesen kez-
dődnek a felvételei.  Ezen autentikus
zenék és feldolgozások egyaránt el-
hangzanak majd, s március 9-ei kon-
certünkön ezekből is elhangzik majd
néhány.
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Újdonságokkal várja a közönséget a Csík zenekar

Csak néhány hete számoltunk be ar-
ról, hogy természettudományi tago-
zattal bővült a Premontrei Szent Nor-
bert Gimnázium oktatási kínálata, s
máris újabb kiváló lehetőséget nyúj-
tanak a gödöllői nyelvtanulóknak,
akik a tavaszi vizsgaidőszak végén itt
is letehetik nyelvvizsgájukat Az in-
tézmény ugyanis a Debreceni Egye-
tem akkreditált nyelvvizsgaközpontja
lett, tájékoztatta lapunkat Bárdy Pé-
ter igazgató.

A Debreceni Egyetem DExam
Vizsgaközpontja 2007 óta kínál vizs-
gázási lehetőséget saját államilag el-
ismert nyelvvizsga-rendszerével, a
DExammal. Ez olyan általános egy-
nyelvű angol nyelvvizsgarendszer,
ami három szinten (B1, B2 és C1)

méri a nyelvtudást, és amelynek fő
sajátossága a modulválasztási lehe-
tőség. A modulválasztási lehetőséggel
a közép- (B2) és felsőfokú (C1) 
DExam vizsgázók élhetnek, akik a
vizsgán érdeklődésüknek megfelelő-
en humán- vagy reálmodul vizsga-
feladatsorral találkoznak. A társada-
lomtudományok és a művészetek
iránt érdeklődők humán tematikájú
feladatokon, míg a természettudo-
mányok és a technika iránt érdek-
lődők reálmodul tematikájú feladato-
kon is tesztelhetik nyelvtudásukat.

A külön is letehető részvizsgák
kompatibilisek bármely más akkredi-
tált nyelvvizsgával, ami azt jelenti,
hogy ha van már például egy szóbeli
nyelvvizsgája, az egy sikeres DExam
írásbeli vizsgával együtt komplex

nyelvvizsgával egyenértékű.
A szóbeli, beszédkészséget mérő

rész páros vizsga. Jelentkezéskor meg
lehet jelölni, hogy kivel szeretne a je-
lentkező vizsgázni.

A DExam Vizsgaközpont évente 3
vizsgaidőszakban kínál vizsgázási le-
hetőséget: a téli (január-február), a ta-
vaszi (április-május) és az őszi
(október-november) vizsgaidőszak-
ban.

A tavaszi vizsgaidőszak 2014. áp-
rilis 24-től május 23-ig tart, erre
2014. március 28-ig lehet jelentkezni. 

Az érdeklődők a vizsgarendszerről a
www.dexam.hu oldalon, a jelentke-
zés módjáról a www.premontrei.net
honlapon tájékozódhatnak.
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IRODALMI DÍJ PÁLYÁZAT

Gödöllő Város Önkormányzata, a Gödöllői
Városi Könyvtár Irodalmi KerekAsztala, az
Irka és a Gödöllői Ottlik Kör irodalmi díjat
alapított 2012-ben, melynek célja Gödöllő
és a gödöllői kistérség tehetséges, pálya-
kezdő irodalmi alkotóinak felkutatása, tá-
mogatása, elindítása az írói pályán,
valamint elismerésben részesítése. 
A díj szellemisége minden évben Gödöllő
város tematikus évéhez kapcsolódik. Idén
az első világháború kitörésének 100. évfor-
dulójára emlékezünk Európa szerte. Ezért
2014-ben a Gödöllői Irodalmi Díjra olyan
alkotásokat várunk, melyek hangulatukban
megidézik az összebúvó félelem óráit,
ahogy azt nagy költőnk, Ady Endre írta
1914-ben. A történeteknek nem kell fel-
tétlenül az első világháborúról szólniuk, de
témájukban kapcsolódjanak az alábbi fo-
galmak valamelyikéhez: helytállás embert
próbáló helyzetekben, szétszakított csalá-
dok, katonaélet, frontbarátság, világégés
és különös életutak, hadifogság, haza-
fiság, élet a hátországban.

Pályázni április 30-ig két kategóriában –
próza és vers – lehet. A pályázatra még
nem publikált írásokat várunk. Egy pályázó
maximum kettő verset és egy prózai írást
küldhet be. Versnél terjedelmi korlát nincs,
prózánál maximum 15 ezer karakter (szó-
közökkel együtt). A pályázatra a jelentkező
kizárólag saját szellemi tulajdonát képező
művet küldjön be. Ha a pályázó máshonnét
vesz át szöveget/szövegrészletet (akár
csak néhány szót is), akkor mindig pon-
tosan tüntesse fel az átvétel tényét.

A pályázat jeligés. 
Nevezési díj nincs, a nevezés alsó kor-
határa 16 év. 

A pályaműveket elektronikusan az iro-
dalmidij@gvkik.hu  email címre és nyom-
tatott formában is a következő címre kér-
jük elküldeni:
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 8. 
Mindkét esetben fel kell tüntetni az üzenet
tárgyában vagy a borítékon: Gödöllői
Irodalmi Díj 2014.

A pályaművekre csak a jeligét szabad rá-
írni, és a kategóriát (vers vagy novella).
Kézírásos pályaműveket nem fogadunk el,
és a pályaműveken személyes adat NE sze-
repeljen. A pályázathoz külön, zárt bo-
rítékban (email-ben külön word dokumen-
tumban) csatoljanak egy adatlapot: jelige,
név, életkor, kategória, lakcím, telefon-
szám, email-cím, bemutatkozás. 
A jelentkezőktől pár soros bemutatkozást
kérünk, valamint a gödöllői kötődés rész-
letezését, amennyiben nem rendelkezik
állandó gödöllői lakhellyel.

A beérkezett műveket neves személyekből
álló szakmai zsűri bírálja el:
– Czigány György, József Attila-díjas író,
költő, a Magyar Köztársaság Érdemes Mű-
vésze, 
– Galántai Zoltán, író, jövőkutató,
– Kemény István József Attila-díjas költő.
A pályázat összdíjazása 200 ezer forint,
amit a zsűri a beérkezett alkotások függ-
vényében oszt meg. Ezen felül a díjazottak
oklevélben részesülnek.

A Gödöllői Irodalmi Díjat 2014. május 31-
én, szombaton, a Könyv Ünnepe Gödöllőn
rendezvény keretében adják át. 

További információ: 
Istók Anna (06-70) 674-4199, 
vagy istoka@gvkik.hu

FELHÍVÁS

Jelentkezz a gödöllői Művészetek
Háza térségi roma hagyományokon
alapuló tehetségkutató versenyére!

A GIKSZER-projekt keretében meg-
valósuló rendezvényre olyan produk-
ciókat várunk, melyek a roma kultúra
gyökereiből táplálkoznak és magukon
hordják a jellegzetes roma művészeti
jegyeket. 
A Ki Mit Tud? három kategóriában és
két korcsoportban kerül megrende-
zésre.

I. Kategória: Zene 14-17 évesek
II. Kategória: Zene 18-20 évesek
III. Kategória: Tánc 14-17 évesek
IV. Kategória: Tánc 18-20 évesek
V. Kategória: Próza 14-17 évesek
VI. Kategória: Próza 18-20 évesek

Jelentkezési határidő: 2014. április 13.
Előválogatás időpontja: 2014. április
27.
Középdöntő és döntő időpontja:
2014. május 18.
Jelentkezési lap letölthető a
www.muza.hu és a www.gixer.hu

weboldalról, valamint kérhető és lead-
ható a Belvárosi Jegyirodában, vagy
elküldhető a kimittud@muza.hu e-mail
címre.

További információ: 
www.muza.hu és www.gixer.hu

ROMAkkord –Roma Ifjúsági Ki Mit Tud?

Nyelvvizsga központ a premontrei gimnáziumban

Együttműködésben a Debreceni Egyetemmel

Elhunyt Szathmári Béláné

Február 21-én pénteken, súlyos
betegség után 83 éves korában
elhunyt Szathmári Béláné Te-
rike néni, a Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola nyugalmazott ta-
nárnője. 

Temetéséről később intézked-
nek.



2014. február 25. Gödöllői Szolgálat 5Kultúra

A tavasz közeledtével egyre
többen vágyunk ki a szabadba.
Irány az éledő erdők, rétek vi-
lága! Mindegy, hogy gyalogo-
san vagy két keréken eredünk
útnak, bárhol is járunk, szám-
talan lehetőségünk nyílik a fel-
frissülésre, természeti érté-
keink és épített örökségünk
felfedezésére. 

Túrázni, kirándulni bárhol lehet, s an-
nak nem kell feltétlenül egész napos,
megerőltető programnak lennie, hi-
szen bőven válogathatunk a rövidebb,
kényelmes, bárki számára teljesíthető
gyalogos vagy kerékpáros lehetősé-
gek közül, de a vizek szerelmeseinek
is egyre több helyen van módjuk
meghódítani az áhított területeket.
Úgy is mondhatnánk, a túrázáshoz
nem kell más, csak ötlet, hogy merre
is induljunk. Ehhez nyújt segítséget a
Túrázók nagykönyve sorozat leg-
újabb kötete. 
A túraútvonalak leírása mellett a
könyv számos olyan információt oszt
meg az olvasókkal, ami nagy segít-
séget nyújt a megfelelő program ki-
választásában. Így például nemcsak a
kiválasztott útszakasz legfontosabb
adatait (hossz, szintemelkedés, ne-
hézségi fok, átlagos menetidő, meg-
közelíthetőség) tartalmazza, hanem
többek között felhívja a figyelmet ar-

ra is, hogy nehézséget jelent-e a túra
megtétele azoknak, akik kisgyermek-
kel vágnak neki. 
Azoknak, akik a hegymászást kedve-
lik, a Sopronitól a Tokaji-hegységig
bejárhatják hazánk hegyvidékeit,
gyalogosan, vagy kerékpárral. 
Akik inkább vízre szállnának, azok a
Duna, az Ipoly, a Tisza-tó, a Maros és
a Dráva habjain való kalandozáshoz
kaphatnak ötleteket. 
S, hogy ne csak testünket, hanem
szellemünket is megmozgassuk, a tú-
rák földrajzi adatai mellett megismer-
kedhetünk az utunk során érintett tör-
ténelmi emlékekkel, valamint a hely-
színekhez kötődő legendákkal is. 
Persze, ha valaki úgy véli, számára
túl hosszúak a könyvben szereplő

ajánlatok, nyugodtan lerövidítheti
őket, hiszen a legtöbb útvonal több
szakaszra bontható, s a szerzők ahhoz
is tanácsot adnak, hol érdemes pi-
henőt tartani. 
Akik a leírások alapján nem tudnak
dönteni, merre is induljanak, a cso-
dálatos fotók is segíthetnek megtalál-
ni a megfelelő helyszínt, tetszés sze-
rint válogathatunk a várakat, régi
templomokat érintő, vagy a hegyi
szurdokokon átvezető vadregényes
kirándulások között.
Mivel az elmúlt években a kerék-
páros turizmus egyre nagyobb nép-
szerűségre tett szert és a lehetőségek
folyamatosan bővülnek, a könyv
nemcsak útvonalakat ajánl, hanem
számtalan ötlettel is segíti a biciklis-
tákat. Így például segítséget kapnak
ahhoz, mennyi időt szánjanak egy-
egy útra. Ez talán elsőre kicsit fur-
csának tűnhet, de – főleg a kezdők,
vagy a nem rendszeresen túrázók –
komoly problémákat előzhetnek meg,
ha tisztában vannak azzal, hogy az
évszakok, az időjárás, valamint az,
hogy egyénileg, vagy csoportosan
vágnak neki a távnak, hogyan befo-
lyásolja a teljesítményt. 
Mind a kerékpározók, mind a vízi-
túrázók tanácsokat kapnak ahhoz, is,
milyen felszerelést vigyenek maguk-
kal, hogyan csomagolják be holmiju-
kat, hogy az ne akadályozza őket az
út során. 
Elő tehát a könyvet, és irány a ter-
mészet!
(Túrázók nagykönyve – Magyaror-
szág csodálatos túraútvonalai) 

-nyf-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Irány a természet!

Brahms Tragikus nyitány op. 81
művével kezdődött és Puccini
Messa di Gloria című miséjével
zárult a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar február 22-ei hang-
versenye a Művészetek Házá-
ban. A két romantikus szerző
között pedig Rózsa Pál Ta-
lamba Concerto című kortárs
művének ősbemutatóját hall-
hatta a közönség. Mindhárom
mű tolmácsolásával nagy si-
kert arattak a művészek.   

Az 1946-ban született Rózsa Pál
civilben vegyészmérnök – a gödöllői
Ganz Árammérőgyárban is dolgozott.
Magánúton tanult zeneszerzést Szo-
kolay Sándor és Durkó Zsolt irányí-
tásával, olvasható életrajzában. Mű-
vei felölelik a zeneirodalom széles te-
rületeit; operák, zenekari művek, ka-
mara- és szólóhangszerekre írott da-
rabok, fúvószenekari művek alkotják
több száz műből álló munkásságát.
Érdekesség, hogy Brahms mindössze
két zenekari nyitányt írt. Míg az Aka-
démiai ünnepi nyitányban vidám

diákdalokat is feldolgozott, a Gö-
döllőn előadott másik nyitány cí-
méhez illően komor hangulatú.
Puccini 22 évesen írt miséjét bemu-
tatója után 72 évig elő sem adták –
azóta viszont annál gyakrabban, hall-
hattuk Horváth Gábor karmestertől.

A nagy létszámú kórusok hamisítat-
lan itáliai hangulatot varázsoltak a
Művészetek Háza színháztermébe –
ezen a magas színvonalú tolmácsolás

mellett azért sem csodálkozunk, mert
a mű részletei a zeneszerző több ope-
rájában is hallhatók. 

A hangversenyen közreműködött a
Talamba Ütőegyüttes Gödöllő, a Bap-
tista Központi Kórus és a Gödöllői
Városi Vegyeskar. Karigazgatók:
Oláh Gábor és Pechan Kornél.
Szólisták: Balczó Péter és Rezsnyák
Róbert. Vezényelt: Horváth Gábor.

lt

Kórusok, szólisták és ütősök a bérleti előadáson

Ősbemutató a szimfonikusok hangversenyén

Különleges előadás helyszíne
lesz március 2-án a Damjanich
János Általános Iskola színház-
terme, ahol  „A három rabló” cí-
mű mesejáték előadásával ün-
nepli fennállásának 15. évfordu-
lóját a Garabonciás színtársulat. 

Drámapedagógia foglalkozásaik feled-
hetetlen élményt jelentenek a gyerekek
és fiatalok számára, színielőadásaikkal
pedig sorra hatalmas sikert könyvelnek
el valamennyi korosztály körében.
A Garabonciás színtársulat eredetileg a
Damjanich iskola azonos nevű alapít-
ványának támogatására alakult, első
bemutatónkat is ennek javára rendez-
tük – mondta lapunknak Mészáros Be-

áta, a színtársulat vezetője. 
– Emlékszik még az első előadásra?
– A Biobanya című meseparódiát állí-
tottuk színpadra, ami egy felnőtteknek
szóló produkció volt, s lényegében a
most bemutatott  „A három rabló” cí-
mű mesejáték az első gyermekeknek
szóló bemutatónk, amit a Gödöllő
Consorttal közösen vittünk színre.
Darvas Ferenc nagyon hangulatos
mesezenéjét Fodor László hangsze-
relte és az előadást élőzene színesíti.
– Ami viszont rendkívül sikeres...
– Igen, s ez nagy öröm számunkra is,
hiszen eredetileg három előadást ter-
veztünk, de a nagy érdeklődésre való
tekintettel, végül négy lett belőle; a
kollégák és gyermekeik számára ren-

dezett nyilvános főpróbával öt. Ez
azért is jó, mert az előadás bevételeivel

a Garabonciás Alapítványt támogatjuk. 
– A színészek szerint gyerekeknek
játszani különleges feladat, és sokkal
nehezebb, mint felnőtteknek. Ho-
gyan birkóztak meg ezzel a kihívás-
sal?
– A csapatból négyen drámapedagógiá-

val foglalkozunk, nekünk nem volt
szokatlan, hogy a darab közben vissza-
jelzéseket kapunk a gyerekektől, de
úgy tűnik, ez a többieknek sem okozott
problémát. 
– Kérhetek egy rövid összefoglalót az
elmúlt tizenöt évről?
– Nagyon röviden: évente legalább egy
nagyszínházi előadás, és a négy éve a
drámapedagógiai műhely által osztá-
lyoknak tartott rendszeres drámapeda-
gógiai foglalkozások, amiken közel
2500 gyermek vett részt. 
– Az idén mire készülnek?
– Olyan előadásokat szeretnénk felújí-
tani, amiket nagyon szerettünk. Ter-
veink szerint a Múzeumok Éjszakáján
Ivan Kusan: Galócza című darabját lát-
hatja majd ismét a közönség, de Mol-
nár Ferenc: Liliom című drámáját is 
szeretnénk ismét színpadra állítani.
Lesz új bemutatónk is a 2014-15-ös év-
adban. jb

Gyermek előadással ünnepel a színtársulat

15 évesek a „Garabonciások”
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(Folytatás az 1. oldalról) 

A hitelesség kedvéért Zichy pontosan
ugyanúgy berendeztette az előcsar-
nokot, ahogyan az Deák Ferenc rava-
talozásakor volt, és felkereste Erzsé-
bet királynét, akinek a gyászruhájáról
vázlatot készített. 

Mint azt a jelenlévők megtudhat-
ták, az alkotáson több változtatás is
történt, így például, eredetileg csak a
királyné és a Deákot sirató Pannónia
alakja szerepelt volna a képen, s me-
net közben döntött a királyné feje fölé
csillagkoszorút tartó szárnyas Gé-
niusz megfestése mellett. Míg Pannó-
nia alakja a gyászoló hazát, az angyal
a jövőbe vetett hitet szimbolizálja, a
gyászoló királynéra pedig úgy tekin-
tettek a kortársak, mint a kiegyezés
tovább éltetőjére, a nemzet további
patrónusára. 

A restaurálás választ keresett arra a
legendára is, miszerint Zichynek át
kellett festenie a kép egy részét, mivel
azon a Kossuth Lajos által Deák ra-
vatalára küldött cipruságat is megje-
lenítette, ami azonban nem tetszett az
uralkodónak. Ennek azonban semmi
nyomát nem találták a felújítást végző
szakemberek – tudtuk meg dr. Róka
Enikőtől, a Nemzeti Galéria fő-

muzeológusától. A monumentális
műalkotást 1877-ben helyezték el a
Magyar Nemzeti Múzeum Habsburg
termében, ahol az 1910-es évekig lát-
hatta a nagyközönség, innen a Ma-
gyar Tudományos Akadémiára került,
majd eltűnt a nyilvánosság elől, s a
Nemzeti Galéria raktárából került elő,
hengerre tekerve, rendkívül rossz ál-
lapotban. A festmény a II. világhá-
borúban súlyos sérüléseket szenve-
dett, számtalan kisebb, és három je-
lentős szakadás volt rajta, ezek egyi-
kénél még a vászon pótlására is szük-
ség volt. 

A kép restaurálása az NKA Múzeu-
mi Szakmai Kollégiumtól nyert pá-
lyázat támogatásával valósult meg. 

Megtalálták a Schimmelt!

Az eseményen egy másik fontos mű-
alkotásról is szó esett: Bejelentették,
az intézmény rövidesen új különle-
gességgel gazdagodhat, hosszas kuta-
tások után ugyanis megtalálták a
Schimmel szobor maradványait.
Grassalkovich I. Antal Schimmel lo-
vának szobra 1945-ben tűnt el, sor-
sáról legendák születtek, melyek sze-
rint elásták a kastélyparkban. A ma-
radványokat közel hetven év után
találták meg. Ennek feltárása, hely-
reállítása lesz a következő időszak ki-
hívása, ami pályázati forrásokból va-
lósulhat meg.

jb

Az  Erzsébet kultusz magyar központjába került Zichy alkotása

Megszépült a legendás festmény

A Sisi Baráti Kör „Szerelmetes his-
tóriák” című előadássorozatában egy ti-
tokzatos szépasszonyról, ahogy a szín-
házi szakma nevezte, a „szép Mariról”,
azaz Hegyesi Mari színésznőről és nem
mindennapi családjáról hallhattak érde-
kességeket az egybegyűltek február 17-
én a Városi Könyvtárban, ahol Gajdó
Tamás színháztörténész és Székely
Kinga előadásából, illetve Szabó Mar-
git kutatásaiból kiderült, a színésznő fia
nem csak építészként volt jelentős, ha-
nem irodalmi életünkben is örökre ott-
hagyta lábnyomát. 
Az egykor az Öreghegyen élő ünnepelt
színésznő élete nem volt éppen bot-
rányoktól mentes. A híres szépasszony
hiába volt a színpad királynője, akit úgy
tartottak számon, hogy újszerű, mély
átélésű játékával megújította a színját-
szást, nem kerülhette el a pletykákat, a
kollégákkal való hírbehozást. Olyannyi-
ra, hogy egyik kollégája, a kor legna-
gyobb színészének tartott Nagy Imre
haláláért is őt okolták. Amikor a neves
művész főbe lőtte magát, sokan tudni
vélték, hogy Hegyesi Marival folytatott
(ám a férj, Kaffka László tudomására ju-
tott) viszonya vezetett a tragédiához.
Azzal már kevésbé foglalkozott a köz-
vélemény, hogy Nagy Imre komoly
pszichés problémákkal küzdött, amik
miatt már öngyilkossága előtt jónéhány
hónappal sem lépett színpadra.
Hegyesi Mari életében két férfinek ju-
tott igazán jelentős szerep, férjének,
Kaffka Lászlónak és fiának, Kaffka Pé-
ternek, aki – mint az a véletlen szeren-
csének köszönhetően kiderült: Petike,
két harcsaszájú, butácska, édes gyerek-
topánjában – itt Gödöllőn nevelkedett.  
Kaffka Péter Hegyesi Mari és Kaffka
László államtitkár kisebbik fiaként Bu-
dapesten született 1899-ben. Tavasztól
őszig azonban több időt töltött szülei
öreghegyi házában, mint a fővárosban.
Édesanyja az eddig ismertektől eltérően
nem Kaffka Margit volt. A vers az író-
költőnő unokatestvérének, Kaffka Lász-
lónak fiáról, Péterről szól, s ezt Pécsi Il-
dikó Kossuth- és Jászai-díjas színmű-
vész, Gödöllő díszpolgára előadásában
hallhatták is a résztvevők. Kaffka Mar-
git egyetlen gyermeke, Lackó, akihez
később több verset is írt, csak a Petike
jár megjelenését követő harmadik év-
ben született meg. Erről a tényről Hat-

vany Lajos írt Kaffka Margit utolsó ver-
seskötete: Az élet útján című gyűj-
temény bemutatásakor.  Az asszony és a
kamaszfia, Lackó nem élte túl a spa-
nyolnátha járványt. Kaffka Péter ezzel
szemben életének 93. évében hunyt el
Kanadában.
És itt valójában be is fejeződhetne az
írás, ám a cikk szerzője éppen Petike

édesanyja után kutatva, a Gödöllő Hír-
lap egyik számában talált egy cikket a
„gödöllői Olimposzról, ahol a múzsák
laktak”, utalva erre az öreghegyi mű-
vészvillákra. A művésznő fiáról ezt írta
Magyar Kázmér: „főleg meg, ha Kaffka
Péter gyermekkorában, gyerekes kedv-
telésből ki nem gödröli az öreghegyi
telkük villájában a homokos gyepet, ha
így a strandfürdő alapját meg nem
veti…” 
A múltszázad fordulóján Blaha Lujza
hajdani nyaralójában már Paulay Ede
lakott, a szomszédságuk pedig sok más
művész között a Nemzeti Színház ünne-
pelt kedvence, Hegyesi Mari és családja
volt. 
Vajon mi lett Petikéből, folytatva a gye-
rekkori játékot, tervezett-e strandfürdőt?

Nos, a rendezvényen résztvevő
Horváth Péter, Hegyesi Mari déduno-
kája, Kaffka Péter unokaöccse szerint
igen, méghozzá nem mást, mint a gö-
döllői blahai strandot! A fiatalember
ugyanis építész lett. 
Ha a jósvafői barlangban járunk, az ő
találékonyságának köszönhetően cso-
dálhatjuk meg az UNESCO védettség

alatt álló és a ma-
gyar világörökség-
hez tartozó Barad-
la-barlang egy
részét. 
Talán színésznő
édesanyja emléke
előtt is tisztelegve
tervezte meg ké-
sőbb a Margitszi-
geti Szabadtéri
Színpadot. A Gö-
döllői-dombság 
szintkülönbségeibe
harmonikusan si-
muló „vadászház
jellegű nyaraló”
pedig, ha az 1940-
es években lett vol-
na ilyen pályázat,
biztosan megkapta
volna az év háza
kitüntető címet. Az
épületegyüttes ma
is méltán nevez-
hetne egy ilyen
vagy ehhez hasonló
elismerés elnyeré-
sére. Maga a hely

kiválasztás is telitalálat: a Duna-Tisza
vízválasztója a dombtető, aminek te-
tőtéri szobáiból valóban örök panorá-
mában lehet gyönyörködni. És a pom-
pás vadászház jellegű nyaralóba is be-
csempészte édesanyja emlékét: a nap-
pali hajópadlóját az első, az Astoriánál
állt Nemzeti Színház színpadjának fel-
használásával alakította ki.
Ami itthon nem sikerült neki, azt meg-
valósította a tengerentúlon, ahová 1948-
ban szökött a kommunista rendszer elől
menekülve. Több irodaház, köztük a 83
méter magas vancouveri dicséri remek
harmóniateremtő képességét.
Hosszú, tartalmas élettel jutalmazta a
sors, 93 éves korában halt meg. Hamvai
szülei budapesti sírjában nyugszanak. 

Sz.M., KJ

Nyitott szívvel élni (Fotók Nepálból és
Indiából) címmel nyílt kiállítás Pataki
Pálma képeiből február 21-én a város-
háza első emeleti folyosógalériáján. 
A tárlat május 1-jéig tekinthető meg 

Gémesi György polgármester az alko-
tót köszöntve ki-
emelte, egy olyan
ember optikáján
keresztül kapunk
betekintést az egy-
szerre szoftver-
nagyhatalom és az
analfabetizmussal
küzdő kontinens-
nyi ország életébe,
aki a helyét és a
küldetését keresi a
világban.
A kiállítást Pataki Pálma nyitotta meg.
Megtudtuk tőle, hogy a most látható 40
képet több ezerből válogatták ki. Egy
ugyanitt megtekinthető fotókönyvben
további képek tekinthetők meg.

Pataki Pálma Budapesten született
1968-ban. Már gyerekkorában foglal-
koztatták az élet nagy kérdései, leg-
főképp az, hogy mi az élet értelme,
miért ez a sok szenvedés és 
nyomorúság a
földön, s mi a
sikeres és boldog
élet titka. 
Mivel nem lelte a
helyét a szülő-
hazában, azt re-
mélve, hogy kér-
déseire választ
talál, 18 évesen
elindult a nagy-
világba.
Számos országban élt hosszabb ideig.
Felnőtt évei legnagyobb részét Auszt-
ráliában töltötte, ahol élete gyökeres
változásnak indult. 
Sok éves kudarc után rádöbbent arra,
hogy a tartós boldogságot tárgyak fel-
halmozásával és különböző kapcsolatok
magához láncolásával nem találhatja
meg. Ekkor rátért a spirituális útra.
Megfogalmazása szerint az egyetlen

célja az maradt, hogy a Teremtővel való
kapcsolatát mélyítse, s megtalálja és be-
teljesítse földi küldetését.

– Az élet utazás, s mindannyian me-
gyünk a saját utunkon. Én 18 évesen
vágtam neki, Kanadán, Spanyolorszá-

gon, Anglián át jutottam el Ausztráliába.
Néhány éve ottani barátaim számoltak
be indiai utazásuk élményeiről, arról,
hogy ott megtalálták a békét és a bol-
dogságot. 
Miután ő is útra kerekedett, sok kihívást

küzdött le, el kellett
fogadnia mindent
úgy, ahogy volt, el-
sősorban a komfort
hiányát. 
– Elkezdtem együtt
élni az indiaiakkal.
Nem tudtam, mikor
megy el az áram, de
nem is tudott elro-
molni a mosógép,
mert nem volt. Ez-

zel együtt valami fantasztikus szabad-
ságot is éreztem.
Később Észak-Indiába utazott. Eljutott a
dalai láma tartózkodási helyére, a Hi-
malája lábához. Megtapasztalta, hogy

Indiában nem választják el az életet a
haláltól. Az emberektől szeretetet és el-
fogadást kapott. Úgy érzi, minden, ami
csúnya és ami szép az életben, az a
Teremtőtől jön. Ez India lényege szá-
mára.
– Minél nagyobb a krízis, ami kö-
rülvesz, annál nagyobb lesz az áldás. Ha
csak egyfolytában a szépet keresem, so-
sem találom meg – zárta gondolatait. lt

Családi emlékek gyűjtésébe kezd a Gö-
döllői Városi Könyvtár és Információs
Központ az első világháború kitörésének
századik évfordulója alkalmából rende-
zendő kiállításához.
Olyan gödöllői és Gödöllő környéki, az első
világháborúval kapcsolatos fotók, képesla-
pok, levelek, katonakönyvek, naplók tulajdo-
nosainak jelentkezését várjuk, akik szívesen
felajánlják bemutatásra a személyes tár-
gyaikat a kiállítás során.
Várjuk azok jelentkezését is, akik az első világháborúhoz kapcso-
lódó életutakat, személyes történeteket, visszaemlékezéseket szó-
ban megosztanák velünk. Ezeket rögzítjük, majd a tárgyi anyagok-
kal együtt a kiállításon bemutatjuk.
A dokumentumok összegyűjtésével az a célunk, hogy a könyvtár sa-
játos eszközeivel készített interaktív kiállítás keretében bepillantást
nyújtson abba, hogy hogyan él tovább a korszak a családok emlé-
kezetében.
A dokumentumokat az alábbi címekre lehet elküldeni vagy
személyesen elhozni:
Cím: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
2100 Gödöllő, Dózsa György út 8.
e-mail: konyvtar@gvkik.hu
Bővebb információ: +36/28/515-280, 515-539, Fóthy Zsuzsanna  

A régi ház – Tematikus év 2014

Egy asszony, meg a fia – Hegyesi Mari és Kaffka Péter

Az első lépésektől a strandig

A  restaurálás előtti állapot

Ne félj babám, nem megyek világra�
Felhívás családi emlékek gyűjtésére

Pataki Pálma kiállítása a Városházán

Saját utakon járva
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Március 1-én
szombaton 9-11 óráig

Március 2-án
vasárnap 9-11 óráig 

Dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32.

Tel.: 30/535-5523

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Fixi: Kölyök keverék kan, igéző
szemekkel. Kicsit félénk, de em-
bercentrikus. Reméljük szerető
gazdira talál!

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

Kira: Staff keverék ivartalaní-
tott szuka. Jelenleg ideiglenes
befogadónál van, de a magányt
és a megkötést a séták ellenére
nagyon nehezen viseli. 

Alf: Kis szépséghibáját leszá-
mítva, ő is ugyanolyan teljes éle-
tet szeretne élni, mint ép társai.
Reméljük az ő angyalkája is eljön
egyszer, gazdi formájában!

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 

Zománc: Kedves, középkorú ka-
nocska. Más kutyákkal kicsit ke-
kec. De az embereket nagyon sze-
reti!

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.

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

Az amúri leopárd az egyik
legritkább állatfajta a világon.
Az utóbbi években 50 százalék-
kal növelte populációját, ami
azért rendkívül pozitív, mivel
mind a WWF, mind a Nemzet-
közi Természetvédelmi Unió lis-
táin súlyosan veszélyeztetett ál-
latként szerepel.

Jó hír ez az 50 százalék‚ de örülni még
korai, mivel ez a populáció mindössze
50, vadon élő példányból áll. A világ
állatkertjeiben is 200-nál kevesebb a
létszáma. A lyoni állatkertben született
egy kis amúri leopárd (Panthera par-
dus orientalis), ami nagyon ritka ese-
mény.
Az amúri leopárd Oroszország, Kína
és Észak-Korea közötti határzónában
él és foltos, vastag, puha bundájáért az
orvvadászok kedvelt célpontja.
Szaporodását a WWF annak tudja be,

hogy az orosz Távol-Keleten létrehoz-
tak egy új nemzeti parkot, speciálisan
az ő védelmükre. A WWF listájának
legvégén az orrszarvú áll, amely 2013
nagy vesztese. Az utóbbi 12 hónapban
919 állatot, a populáció 50 százalékát

lőtték ki az orvvadászok csak Dél-Af-
rikában. “Az orvvadászok bűnszövet-
kezetek részei, fel vannak szerelve
éjszakai látást biztosító gépekkel, he-
likopterekkel, automata-fegyverek-
kel.” A feketepiacon az orrszarvú szar-
va több, mint 16.300 euróért is el-
adható.  Főként az ázsiai országok vá-
sárolják. gepnarancs.hu

Szaporodik az amúri leopárd

Minden nap nyitva!

TURUL ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

DR. MILEI LÁSZLÓ 
Tel.: 06-30/551-1346.

H-P: 10-12 és 17:30-19.00
Szo: 10-12 és V: 17:30-19.00

Háznál történő kezelések
megbeszélés szerint.

Turul Állatorvosi Patika
H-P: 9-19, Tel.: 06-30/9439-898.
Cím: 2100 Gödöllő, Faiskola u. 2.

ELVESZETT KUTYA
Eltűnt Máriabesnyőről az Alma utcából, Damil
névre hallgató, 8 év körüli keverék, ivartalanított
nőstény, fekete-barna drótszőrű, vékonytestű ku-
tyus. 
Nem volt rajta nyakörv, bal füle mögött azonosító
chip van. Aki látja, vagy megtalálta, kérem hívjon:
06-30-4260-640.

Február közepén kezdte meg hivata-
losan működését a világ legnagyobb
naperőműve, de az alternatív energiá-
nak vannak hátulütői is. A hatalmas
tükrök megperzselik a föléjük szálló
madarakat, az elmúlt hónapokban az
erőmű több tucatnyi állatot megölt.

A Nap fényét háromszázezer, egyen-
ként is számítógépvezérelt, két méter
magas és 3 méter széles tükör vetíti rá
a három, egyenként 137 méteres to-
rony egyikére. Az Ivanpah Solar
Electric Generating System (Ivanpah
Napelektromosság-termelő Rend-
szer) Las Vegastól 64 kilométerre dél-
nyugatra található, 1600 hektáron te-
rül el.
A naperőmű hatalmas tükrei felett
nagy a forróság, akár az 500 Celsius-

fokot is elérheti a hőmérséklet. A
vizsgálatok azt mutatják, hogy az el-
múlt hónapokban több tucat madarat

perzseltek meg a tükrök, több el is
pusztult közülük. Héják, sólymok,
papagájok is vannak az áldozatok kö-
zött. Az erőmű tervezésénél tisztában
voltak azzal, hogy néhány madár ál-

dozatául esik a naperőműnek, de azt
nem gondolták volna, hogy ilyen sok
fog elpusztulni. Ugyanakkor az erő-
mű vezetése még korainak tartja,
hogy az adatok alapján bármilyen

messzemenő következte-
tést levonjanak.
A környezetvédők egészen
odáig mennek, hogy meg-
kérdőjelezik ezeknek az
erőműveknek a létét. Sze-
rintük nem biztos, hogy
megéri megépíteni ezeket
az alternatív energiaforrá-
sokat, ha közben az ve-
szélyezteti az élővilágot.
Az Ivanpah erőművet ere-

detileg sokkal nagyobbra tervezték,
de az építők egy szakaszt végül ki-
hagytak, hogy ne rombolják le a kör-
nyéken élő sivatagi teknősök élő-
helyét. index.hu

Gyilkolja a madarakat a gigantikus naperőmű

Az első visszatért gólya Somogysámsonon tűnt fel február
közepén a helybéliek elmondása szerint.

Vannak a somogysámsoninál is bátrabb gólyák: a tisza-
várkonyiak úgy döntöttek tél elején, hogy el sem szállnak.
Ezek a madarak mérlegelve a hosszú repülés veszélyeit és
a helyben maradás kockázatait, egy evolúciós lépést téve

„felülbírálták” a több ezer éve beléjük
kódolt vonulási parancsot – vélekedett Orbán Zoltán, a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületének
ornitológusa, aki szerint az állatok végül „jól döntöttek”,
mert a természetbarát emberek által nyújtott ennivaló, a
mezei pockokkal és egerekkel már elegendő táplálékot
kínál a tavasz beköszöntéig.

index.hu

A gólyák már jönnek haza
Fotó: Mészáros János

Fotó: Varga György

Egy gólya Tiszavárkony határában
2014. január 30-án. A madár nem
költözött el.

Az Ős-Dráva program keretében több
mint negyven ormánsági településen
éledhet fel a hagyományos állattartás,
melynek keretében a gödöllői Haszon-
állat-génmegőrzési Központ (HáGK)
biztosítja az őshonos magyar baromfi-
fajtákat az érdeklődőknek. Erről szüle-
tett a minap megállapodás a Baranya
Megyei Önkormányzat, a HáGK, a
Széchenyi Programiroda és a kormány-
biztos között.
Régi magyar baromfifajtákat kapnak az
idén az ormánsági családok a dél-bara-
nyai térségben induló kisállat-kihelye-
zési program keretében – jelentette be
az Ős-Dráva program összehangolásá-
ért felelős kormánybiztos Pécsett. Tif-
fán Zsolt, a kormánybiztosi titkárság,
Szalay István, a gödöllői Haszonállat-

génmegőrzési Központ igazgatója, a
Baranya Megyei Önkormányzat és a
Széchenyi Programiroda képviselői a
kisállat-kihelyezésről szóló együttmű-
ködési megállapodásának aláírásakor
hangsúlyozták: a háztáji állattenyésztés
fejlesztése célt és önbecsülést ad az em-
bereknek, akik közül egyre kevesebben
tartanak állatokat. A lakosság a kiváló
minőségű, hungarikum baromfival
nemcsak magát, hanem a környék pia-
cait, éttermeit is elláthatja. Az Ős-Dráva
projekthez kapcsolódó program meg-
valósítására akcióterv készül. Felmérik
az igényeket és az állatok tartásával
összefüggő képzést is indítanak.

Szalay István elmondta, elsőként azért
baromfikat biztosítanak a több mint
negyven ormánsági településen élő, a
projektbe bekapcsolódó lakóknak, mert
azok tartása a legegyszerűbb. Később
nyulak, majd kisebb testű kérődzők
nevelése is szóba jöhet.
Az Ős-Dráva az ország egyik legszegé-
nyebb térségének tartott Ormánság 25
milliárd forintos, 45 ezer hektárt érintő
területfejlesztési programja. A lényege a
vizes élőhelyek revitalizálása vízkor-
mányzási rendszer kialakításával, elő-
segítve a folyó mentén az ökoturizmus,
a horgászat, a mezőgazdaság fellendü-
lését. A tervek szerint a folyóvíz egy ré-
szét szabályozottan, vízpótló árokháló-
zatokon keresztül tavakhoz, holtágak-
hoz, öntözendő területekhez juttatják, a

természetes eredetű lefolyásból szárma-
zó vizet visszatartják, tárolják, és ebből
oldják meg az agrárterületek öntözését.
Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy az
ott élők munkát kapjanak, s piacképes
termékek előállításával jövedelemhez
jussanak. A programhoz ökoturisztikai
látogatóközpont és kerékpárutak épí-
tése, valamint templomrekonstrukció is
kapcsolódik. A kormány a tavaly áprili-
si, Kémesen tartott kihelyezett ülésén
hozott határozata szerint támogatja a
Dráván egy kompkikötő és egy új híd
megépítését, valamint az M6-M60-as
autópálya meghosszabbítását a horvát
határig. www.szabadfold.hu

40 faluba kerülhet kopasznyakú

A legnagyobb őshonos baromfi génbank a gödöllői Haszonállat.génmegőrzési
Központban található (fotó: HáGK)
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A Grassalkovich SE akrobatikus
torna szakosztálya felvételt hirdet
csoportjaiba. Az előkészítő csoport-
ba várják azokat a 6-10 éves örök-
mozgó lányokat és fiúkat, akik
ügyes trükkjeikkel gyakran a két-
ségbeesésbe kergetik szüleiket. 
“Nálunk jó kezekben lesznek ezek a
lurkók. Irányt mutatunk, koordináljuk
a mozgásukat, lelküket. Erőssé és la-
zává tesszük őket. Ovis csoportunkba
várjuk a 3-6 éves mozgékony gyere-
keket. Sok mozgással az ügyesség fej-
lesztése a célunk. Összerendezzük,
sokoldalú képzéssel élményt adunk az
ovisoknak.”
Érdeklődni Kőhler Ákosnál: a Dam-
janich J. Ált. Isk. tornatermében hétfő,
szerda, péntek 16-17 óra között vagy a
06/20-951-10-72-es számon lehet!

„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.

Tisztelt Szülők, 

Kedves Gyerekek!

Kiváló eredményről számolha-
tunk be. A gödöllői Hornyák Ber-
nadett lett az év serdülő női kézil-
abda játékosa és vehette át díját
a Magyar Kézilabda Szövetség
díjátadó gáláján. 

Az U16-os válogatott tagja olyan kivá-
lóságokkal együtt lett díjazva, mint a
legjobb női és férfi kézilabdázó: Gör-
bicz Anita és Nagy László. A kézilab-
dázást Majoros Gusztávnál kezdő Ber-
nadett általános iskolai tanulmányait a
Hajós Alfréd Általános Iskolában vé-
gezte, majd a Török Ignác Gimnázium
diákja lett. Jelenleg az MTK-Budapest
SE játékosaként pallérozódik és termé-

szetesen a korosztályos magyar váloga-
tott oszlopos tagja.

Újabb vereség a felnőtteknél – A
juniorok már a 2. helyen

Újabb vereséget szenvedett el a férfi NB
I/B keleti csoportjában szereplő Gödöl-
lői KC csapata, ezúttal hazai pályán a
Törökszentmiklós ellen. A nagyobb já-
tékerőt képviselő látogatók ellen jól tel-
jesítettek a gödöllőiek, de végül ez csak
egy szoros vereségre volt elég. Bartos
Gábor csapata 16 fordulót követően 1
pontjával továbbra is az utolsó, 14. he-
lyen áll a tabellán.
A juniorok ellenben parádésan szerepel-
nek. A törökszentmiklósi fiatalokat is
magabiztosan verték Trézsi Norberték,
így már a 2. helyen állnak csoportjuk-
ban.
NB I/B. Keleti-csoport, 16. forduló
Gödöllői KC – CLAAS-Törökszent-
miklósi KE 23-29 (11-15) 
Juniorok: Gödöllői KC – Törökszent-
miklós 39-26 

-il-

Kézilabda – Majoros Gusztáv tanítványa a legjobb

Hornyák Betti az év játékosa

A bajnoki negyeddöntőkkel
folytatódtak a küzdelmek a ha-
zai bajnoki sorozatban, amely-
be nemzetközi szereplése miatt
kiemeltként csatlakozott a 
TEVA-Gödöllői RC csapata. 

A bajnoki rájátszásban a Kaposvári
Egyetem csapata ellen próbálta fe-
ledtetni a néhány napja elveszített
kupadöntőt a Gödöllő, részben si-
keresen. A negyeddöntő első mér-
kőzésén hazai pályán az első szettet
bealudták a mieink, de a folytatásra

felpörögtek és 3:1-es győzelemmel
abszolválták a párharc első felvo-
nását. Az egyik fél harmadik győ-
zelméig tartó küzdelemben a TEVA-
GRC csapata vezet 1–0-ra. Folytatás
február 24-én, lapzártánk után Ka-
posváron, míg a harmadik mérkő-
zésre ismét Gödöllőn kerül majd
sor február 26-án, 18:30 órás kez-
déssel az egyetemi csarnokban.
Bajnoki negyeddöntő, 1. mérkő-
zés: TEVA-Gödöllői RC – 1. MCM-
Diamant Kaposvári Egyetem 3:1 (-
17, 12, 14, 21) -li-

Röplabda – Magyar bajnokság, negyeddöntő

Gyenge kezdés utáni siker

Öt csapat részvételével váro-
sunkban első alkalommal ren-
deztek amerikai foci tornát te-
remben, amelyet a házigazda
szerepét betöltő Gödöllői Pi-
rates (Kalózok) nyertek meg.

Február 22-én, az egyetemi sportcsar-
nokban rendezték meg az Aréna ku-
pát, ahol a Kalózokon kívül a Szek-
szárd Bad Bons (0–6) , a Vác Pandas
14–2), a Kaposvár Golden Fox
(14–12 és a döntőben 13–12), vala-
mint a Salgótarján Rascals (4–2) vett
részt. A gödöllőiek remek játékukkal
és küzdeni tudásukkal kerekedtek el-
lenfeleik fölé, amivel meg is nyerték
a tornát az előzetesen az első helyre

talán esélyesebb kapusvári aranyró-
kák előtt.
Két különdíjat is kiérdemeltek a kaló-
zok: övék lett a legjobb védelem, míg
Dániel Attilát választották a legjobb
támadójátékosnak.
A végeredmény: 1. Gödöllői Pirates,
2. Kaposvár Golden Fox, 3. Salgótar-
ján Rascals, 4. Vác Pandas, 5. Szek-
szárd Bad Bons. -tt-

Amerikai foci – Aréna kupa

A Kalózok raboltak az Egyetemen

A Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) az ötkarikás játékok
műsorán nem szereplő sportá-
gak szakszövetségei közül 
negyvennél segíti összesen 70
millió forinttal az utánpótlás-
nevelést. 

Korábban a nem olimpiai sportágak
nem kaptak pluszban utánpótlás-fej-
lesztési forrást az éves szakmai és

működési támogatáson kívül. A MOB
vezetése és a szervezeten belül az
utánpótlással foglalkozó szakembe-
rek javaslatára, továbbá az Emberi
Erőforrások Minisztériuma ifjúságért
és sportért felelős szakállamtitkársá-
gának támogatásával nyílhatott meg
az új lehetőség, s annak nyomán a
kassza.  A legtöbb pénz – egyformán
5 millió 560 ezer forint – a kick-box
szövetségnek és a búvár szakszövet-

ségnek jut, 4,2  millióval gyarapodik
a karateszövetség, csaknem három-
millióval a Magyar Testépítő és Fitt-
ness, illetve a Magyar Repülő Szövet-
ség (2 990 000-2 990 000), a Magyar
Bowling és Teke Szövetség (2 960
000) és a Magyar Sakkszövetség (2
950 000). További hét szövetség ré-
szesül még 2 milliót meghaladó segít-
ségben, míg sok kis szövetség fél-fél
milliót kap a MOB-tól.   (forrás: mti.hu)

Hetvenmillió forint a nem olimpiai sportágak utánpótlás-nevelésére

Gödöllői klubok is érintettek lehetnek

54 éves fennállása eddigi leg-
nagyobb sikerét érték el a GEAC
atlétái a 40. Fedettpályás Orszá-
gos Bajnokságon, ahonnan 5
bajnoki arannyal tértek haza.

A gödöllői atléta műhely ezzel a telje-
sítménnyel a nem hivatalos egyesü-le-
tek közötti csapatverseny győztese is
lett. Külön kiemelendő az idei városi
díjátadón is díjazott Kaptur Éva telje-
sítménye (a képen), aki három bajnoki
címével (60 m -7,48 másodperc; 200 m
-24,35 mp. és 4x400 m-es váltó tagja-
ként is aranyérmet nyert. A 4x400-as

váltó további tagjai voltak: Répási Pet-
ra, Torma Evelin és Kálmán Csenge.
Kapur Éva a bajnokság legeredménye-
sebb versenyzője címet is elhódította.
Kovács Zoltán, az Egyesült Államok-
ban készülő Deák Nagy Marcellt fé-
nyesen helyettesítve csodálatos futás-
sal nyerte a 400 méteres síkfutást és
vezette győzelemre a 4x400-as férfi
váltót (a váltó tagjai voltak még: Mucsi
Róbert, Pozsgai Dániel, Tarlukács
Ádám).
Érmes helyen végzett még Kálmán
Csenge 400 m-en, aki a 3. helyen ért
célba. A dobogóról épphogy lemaradt

egyéniben Mucsi Róbert és Pozsgai
Dániel, akik a 4. helyen végeztek 400-
on, illetve 200-on.
A Szent István Egyetem „TANULJ és
SPORTOLJ” programjának sikerét jel-
zi, hogy Kaptur Éva, Kálmán Csenge,
Kovács Zoltán és Mucsi Róbert váro-
sunk Egyetemének hallgatói.             -ma-

Atlétika – Fedett pályás Ob

Öt GEAC futóarany

Az elmúlt hétvégén rendezték
Budapesten a Veterán Budapest
bajnokságot, amelyen a gödöllői
Lelkes László 3., míg Takácsy 
László a 2. helyet szerezte meg
kard fegyvernemben.

Tíz országból, közel 200 vívó adta le
nevezését, így nemzetközi rangú volt
az idei Veterán Budapest bajnokság,
amelyen két gödöllői is érmes helyen
végzett. A 40+ fölötti kategóriában
(40 évesnél idősebbek) Lelkes Lász-

ló a csoportküzdelmek után egészen
az elődöntőig tudta verekedte magát,
ott viszont a későbbi győztes ellen
alulmaradt, így a dobogó 3. fokára
állhatott fel.
Takácsy László az 50+ kategóriában
a döntőig menetelt és csak a szerb
Sreckovic Nebojsa tudta legyőzni
10:8-ra, ezzel a 2. lett a gödöllői kar-
dozó.

-ll-

Vívás – Veterán Budapest bajnokság

Két érem a veteránoknál

A gödöllői Airsoft KSE modellező
(RC) szakosztályának autós tag-
jai (H.R.C.C.T.) a 2013-as évben
már harmadjára rendezték meg
az RC Scale Triál kupasorozatot,
sikeresen. Az előző évről, vala-
mint az idei tervekről kérdeztük
Kocsis Tamást.

Remek éven vagyunk túl – kezdi az
egyesület vezetője.
– Terepversenyről van szó, de mégis
mások ezek a versenyek! Meséljen
erről és a szabályokról.
– Valóban, ugyanis ezeken a versenye-
ken a valódi terepjárók 1:10-es kicsi-
nyített másaival folyik a küzdelem. Ha-
zai és európai RC triálos viszonylatban
népes (25–30 induló) létszámmal zajlot-
tak a futamok. A versenyeken az adott
szakaszok nem épített pályákon, hanem
mindig a verseny napján, a természeti
adottságok kihasználásával kerültek ki-
jelölésre. Egy-egy ilyen szakaszon 15-
20 db szűk, a versenyautóknál alig szé-
lesebb, különböző nehézségi fokú kapu

került kihelyezésre, melyek érintésmen-
tes leküzdése a feladat. Ezen felül  pon-
tokat kapnak az autók minél valóságo-
sabb kialakításáért is, mely beleszámít a
végeredménybe. 
– Hol rendeztek futamokat és a gö-
döllőiek milyen eredményekkel büsz-
kélkedhetnek? 
– Olyan érdekes helyszíneken sikerült
versenyezni tavaly, mint Pilisborosjenő
–Teve  szikla, Babatvölgy–Pap Miska
forrás, Visegrád–Ördögmalom vízesés,
Dorog–Öböl Music Beach. Egyesüle-
tünk tagjai szép eredményeket értel el
ebben a kupasorozatban. A több dobo-
gós és pontszerző helyezésnek köszön-
hetően, Csík Zoltán 2., dr. Stojcsics
Dániel 4., míg Pecze Gábor 6. lett a 
bajnokságban. 2013-ban csapatunk tag-
jai részt vettek az osztrák (ASTS) RC
triál bajnokságban is. Ezek a futamok,
az itthonival megegyező feltételekkel és
hasonló körülmények között zajlanak. A
kinti terep adottságai kicsit eltérnek az
itthonitól, de a lényeg ott is a kapuk
megközelítése és leküzdése. A társaság
befogadta a magyar csapatot, sőt az
osztrák versenyzők is több hazai futa-
munkon részt vettek, köztük a gödöllő-
in is. Tagjaink az ötfutamos osztrák so-
rozat négy versenyére jutottak el. Ennek
tükrében még szebb az eredmény, ame-
lyet elértek. Kimagasló teljesítményt
nyújtva dr. Stojcsics Dániel az első lett,
míg Csík Zoltán a 2. helyen zárta az 

osztrák ASTS triál bajnokságot nemc-
sak a kategóriában, hanem összetettben
is. 
– Ezek után mik lehetnek az idei év
tervei? 
– A 2014-es év mérföldkő lehet  a csa-
patnak és a hazai RC triál közösségnek
is. A múlt évhez hasonlóan az idén is
részt veszünk nemzetközi futamokon. A
sikeres eredményeken felbuzdulva egy
7 futamos hazai bajnokság lebonyolí-
tása mellett, egy 3 futamos nemzetközi
kupasorozattal és 5 osztrák futamon
való részvétellel erősítjük egyesületünk,
az AKSE és persze a csapatunk, a HRC-
CT és a hazai rc triál hírnevét. Hosszas
tárgyalások után sikerült tető alá hozni
egy Osztrák-Magyar közös rendezésű
Közép-európai RC Triál Kupasorozatot
(Central European Scale Trophy), mely-
re eddig 5 nemzet adta le nevezési szán-
dékát,  ezen felül sikerült Európába hoz-
ni az Axial Recon G6 ( gyári támogatású
amerikai rendezvénysorozat) egy futa-
mát! Találkozunk a pályán!
Web: www.akse.hu,  www.hrcct.hu
Forum: www.scale4x4rc.hu
Facebook: 
www.facebook.com/CentralEuropean-
ScaleTropy
www.facebook.com/hrcct.trialcrawler

Airsoft Kultúrális és Sport egyesület – Kiváló 2013-as év

2014-es tervek a Triál sorozatban

Március 1-jén kezdődik a tavaszi sze-
zon a labdarúgóknál. A Gödöllői SK
megyei I-ben szereplő csapata  vere-
séggel hangolódott a nyitányra.

Jenei Sándor tanítványai az NB III-as
RKSK ellen mérkőztek a hétvégén és
szaladtak bele egy héttel a rajt előtt egy
1–7-es zakóba. Leszögezhető, hogy a

hátralévő pár napban van még mit ja-
vítani a csapat játékán. A március el-
sejei rajton Nagykőrösre utazik majd a
GSK, ahol már élesben kell bizonyí-
tania a csapatnak, hogy az őszi szerep-
lés (8. hely) nem a véletlen műve volt.
A GSK második számú csapata 3–3-as
döntetlent játszott a Valkó elleni edző-
meccsen a hétvégén. -tt-

Labdarúgás – Tavaszi rajt előtti 1–7

Hétvégén már élesben a GSK

Hornyák Betti (szemben) a franciák gyű-
rűjében
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A Gödöllői Városi Múzeum 
2014. március 1-jén nyit, 

kiadványaink addig
munkanapokon, 10 és 16 óra

között vásárolhatók meg.

2014. március 1., szombat, 16 óra:
Tessedik Galéria: 

Fejéregyházi László (1901-1948)
festőművész, a premontrei

főgimnázium rajztanára 
emlékkiállítás megnyitója. 

A Fejéregyházi-család, a Tessedik
Galéria és a Gödöllői Városi

Múzeum közös szervezésében
megvalósuló tárlatot rendezte:

Kecskés József 
Megnyitja: 

Őriné Nagy Cecília,
művészettörténész, a kiállítás

szakértője.

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

Február 26., szerda, 17.30:
Téli hangok – A vonós tanszak ren-
dezvénye

Február 28., péntek, 18.00:
Versenyre készülő növendékek
hangversenye

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

Február 24-márc. 2-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. 
Tel.: 410-251.
Március 3-9-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

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

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 lehet kérni, vagy a

www.godollo.hu és a www.gtve.eu.hu honlapokról letölteni.
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 fényképdokumentációt 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

Gödöllői Testvérvárosi Egyesület – Pályázati felhívás 

Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány közhasznúsági jelentése – 2013

1., Számviteli beszámoló részletes adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Adatok e Ft-ban
ESZKÖZÖK 6279 FORRÁSOK 6279
A. Befektetett eszközök 65 D. Saját tőke 6257
I.  Immateriális javak 65 I.  Jegyzett tőke 1000
II. Tárgyi eszközök 0 II. Tőkeváltozás 4989
III. Befektetett p. eszközök 0 III. Eredménytartalék 0
B. Forgóeszközök    6214 IV. Mérleg szerinti eredmény 268
I.   Készletek 0 E. Céltartalék 0
II.  Követelések 0 F. Kötelezettségek 22
III. Értékpapírok 1170 I.  Hosszú l. kötelezettségek 0
IV. Pénzeszközök 5044 II. Rövid l. kötelezettségek 22
C.   Aktív i. elhatárolások 0 G. Passzív i. elhatárolás 0
Az Alapítvány 2013 évi saját tőkéjének összege: 6257 e Ft, a mérleg főösszeg
6279 e Ft.

2., A költségvetési támogatás felhasználása 
- 2013.évben költségvetési támogatást az Alapítvány nem kapott
3., A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az Alapítvány 2013.-ban vagyona /pénzeszköze/ 268 e Ft-tal növekedett.
4., A cél szerinti juttatások kimutatása:

Cél szerinti adott támogatás értéke 701 eFt.
5., A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a he-
lyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek
szervezeteitől kapott támogatás mértéke:
- önkormányzat: 50000 Ft
6., A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
értékét, illetve összege:
nem volt ilyen juttatás.
7., A közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló: 
az Alapítvány az alapító okiratban megjelölt céljainak megfelelően az orvosi
munka színvonalának emelése, ennek érdekében különösen a továbbképzés
támogatása, továbbá a területen létező orvos társadalom rászorultjainak
megsegítése. Az alapítvány célja továbbá, hogy egyéni felajánlások alapján
anyagilag is támogassa a súlyos betegségben szenvedő rászorultakat gyó-
gyíttatásukban.
A közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatalának a Dr. Lumniczer
Sándor gödöllői termének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel teszünk
eleget.
Gödöllő, 2014.február 18.                                                                     Az alapítvány képviselője                            Kedves Szülők!

Az 5 éves korban végzett védőnői,
majd orvosi szűrővizsgálat alkalmá-
val kitöltött adatlap megfelel annak
az adatlapnak, amit, egy 2013-ban
kiadott rendelet szerint a  gyermek
fejlődési szintjének megállapításá-
hoz kell benyújtani szakértői bizott-
sági vizsgálathoz az alábbi esetek-
ben:

A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
az alábbi esetekben szükségessé
teszi a gyermek fejlődési szintjének
megállapítását:
a) az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettség megállapítása céljából
aa) abban az esetben, ha a gyermek
nem járt óvodába,
ab) óvodába járó gyermek esetén,
annak megítélésére, hogy hétéves
korában szükséges-e újabb nevelési
évet kezdenie az óvodában,
ac) annak megítélésére, hogy a gyer-
mek számára javasolt-e, hogy hat-
éves kora előtt megkezdje tanköte-
lezettségének teljesítését,
ad) óvodába járó gyermek esetén, ha
a gyermek iskolába lépéshez szük-
séges fejlettsége egyértelműen nem
dönthető el a fejlődésének nyomon

követéséről szóló óvodai dokumen-
tumok alapján,
ae) ha a szülő nem ért egyet a gyer-
mek fejlődésének nyomon követésé-
ről szóló óvodai dokumentumok
alapján az iskolába lépéshez szüksé-
ges óvodai igazolásban tett javas-
lattal,
af) ha a szülő nem ért egyet a hatodik
életévét augusztus 31-ig betöltő 
gyermek óvodai nevelésben való to-
vábbi részvételéről szóló óvodai
döntéssel,
b) a beilleszkedési, a tanulási, a ma-
gatartási nehézség megállapítása
vagy kizárása,
c) a sajátos nevelési igény - a moz-
gásszervi-, az érzékszervi- (látási-,
hallási-), az értelmi, a beszédfogya-
tékosság, több fogyatékosság együt-
tes előfordulása esetén a halmozott
fogyatékosság, az autizmus spekt-
rum zavar vagy az egyéb    pszichés
fejlődési zavar: súlyos tanulási, fi-
gyelem – vagy magatartásszabályo-
zási zavar – megállapítása vagy  ki-
zárása,
d) sajátos nevelési igényű tanuló ese-
tében
da) az érettségi bizonyítvány kiadá-
sának feltételeként meghatározott
közösségi szolgálat teljesítésére vo-

natkozó kötelezettség alóli mentesí-
tés,
db) a tankötelezettség meghosszab-
bításának céljából

4. melléklet a 15/2013. (II. 26.)
EMMI rendelethez 
Adatlap a fejlődési szint megítélé-
séhez az iskolai felkészítés előse-
gítésére
Adatszolgáltatásra kötelezett a gyer-
mek házi-(gyermek) orvosa a területi
védőnő által szolgáltatott informá-
ciók felhasználásával.
Kitöltése kötelező 5 éves életkorban. 
Ahhoz, hogy a területi védőnő által

szolgáltatott információkat fel tudja
használni orvosuk, az orvosi szűrő-
vizsgálat előtt kell elmenni a védőnői
szűrésre, és az ott kapott 

Védőnői Tájékoztató (Igazolás)
5 éves korban végzett területi védő-
női szűrővizsgálatokról és eredmé-
nyéről igazolást kell bemutatni orvo-
suknak.
Kérjük, hogy az orvosuk által kiadott
adatlapot feltétlenül őrizzék meg,
hogy a későbbi években, amennyi-
ben szükségük lesz rá, a vizsgálathoz
be tudják nyújtani!

Védőnői Szolgálat

Kérjük, 
támogassa adója 

1 százalékával

a Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesületet. 

Cím: 2100 Gödöllő,
Batthyány u. 32.

Adószám: 18718252-1-13

Egyéb támogatásukat
köszönettel fogadjuk!

Számlaszám: 
65100266-11058186-00000000

GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

1 SZÁZALÉK

Miért kiemelten fontos, hogy gyermeküket 5 éves korban elvigyék 
a védőnői és orvosi szűrővizsgálatokra?
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A szálloda belső udvarában

üzlethelyiségek kiadók!

Érdeklődni: 06-20/392-8303



KÖZLEMÉNY

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

INGATLAN

+ Gödöllőn, Erzsébet körúton 34nm-
es felújított, egyedi mérős lakás, extra
alacsony rezsivel sürgősen eladó.
I.ár:7,2MFt 20-772-2429 

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

+ Gödöllő központjában, szer-
kezetkész, 156m2-es nappali+ négy
szobás családi ház, 800m2-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: 9,9MFt.
20-772-2429

+ Sürgősen eladó Gödöllőn
központban újszerű, igényes 2szoba+
nappalis sorház terasszal, zárt kocsi-
beállóval. 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 kertváros-
ban 100-180m2 családi házat vagy
eladó telket. 20-944-7025 

+ Gödöllő központjában épülő tár-
sasházi lakások eladók kulcsrakészen
300.000Ft/m2 áron! 20-944-7025

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

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

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

+ Gödöllőn, a Paál László közben, a
városközpontban, csendes helyen, 2
szoba+étkezős, 60m2-es, konvektoros,
tégla lakás, hozzá tartozó pincerésszel
eladó. Iá.:12,4 mFt. Tel: 30-336-7266.

+ 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 társasházi lakás,
garázzsal, kerttel. Tel: 70-514-5854.
www.eladoingatlangodollo.mlap.hu

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

+ Gödöllőn, a Palota-kert lakótelep 6.
emeletén eladó lakás: 64 m2, 100%-
ban kihasználva, hatalmas nappali-
konyha + két szoba, új ablakok, új
ajtók, új radiátorok költségmegosztó-
val, beépített konyhabútor, nagy er-
kély, szép kilátás + külön tároló (3
m2). Ár: 10.9MFt. Tel.: 70-310-9528.

+ Eladó Szadán, egy nappali + 3
szobás újépítésű ikerház, teljes
közművel, saroktelken. 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 fél-
szobás 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 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

+ Gödöllőn, építési telek eladó a
Duna utcában, könnyűszerkezetű
lakóépülettel, i.ár: 13,5 m Ft.
Érdeklődni: 20/9194-870

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

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

+ Eladó Gödöllő Palotakerten egy 3.
emeleti, kétszobás, EGYEDI FŰTÉ-
SES, felújított öröklakás, I.ár: 12 mFt.
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 belvárosában egy
200 nm alapterületű, téglaépítésű,
régi polgári ház, 5 szoba, 2 fürdő-
szobával. 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 te-
lek 500 nm. I.ár: 32mFt. 20/9194-870

+ Eladó Gödöllőn, az Aulich utcában
egy nappali + 3 szobás, teljesen felújí-
tott ikerház, pincével, terasszal, erkély-
lyel. I.ár: 25,9 mFt. 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

+ Eladó Szilasligeten egy 2 lakrészes,
másfél szoba összkomfortos, különbe-
járatú önálló lakás, plusz egy 3
szobás, összkomfortos családi ház.
Konyha, étkező, fürdőszoba, wc mind-
két lakrészben. A lakások és a
szuterén 3x54 nm-esek. 780 nm-es
telekkel, díszbokor cserjékkel beül-
tetve. I.ár: 23,9 m Ft. 20/9194-870

+ Eladó Gödöllő belvárosában egy 2
szobás, erkélyes, 62 nm-es magas-
földszinti lakás a Kossuth Lajos ut-
cában. Iár: 8,9MFt. Érd: 70-2915-134 

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

+ Gödöllőn 1+2 félszobás 3. em. kon-
vektoros, klímás lakás új nyílás-
zárókkal (redőny, szúnyogháló, aere-
co) 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
parkolóval, saját játszótérrel. Iár:
13,9MFt. 70-204-0619, 70-423-5749 

+ Szigetelt, fűthető (kandallós),
galériás fa víkendház eladó
Tóalmáson. Tel: 06-20-9360-097 

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

+ Gödöllőn, Palotakerten másfél-
szobás (44 nm) lakás eladó: 8 millió.
Lakáscsere nagyobbra (60 nm)
érdekel. Esetleg 2 lakótelepi lakást
családi házra (2 lakásosra) cserél-
nénk. Tel: 06-20-968-0336 

+ Gödöllőn, Kastélypark közelében
parkosított 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) 

+ Valkón, főútvonalon, Központban 4
szobás, összkomfortos családi ház
2300 nm-es gondozott kerttel eladó
vagy gödöllői emeletes lakásra
cserélhető. Tel: 06-20-2525-178 

+ Áron alul eladó Bp. X. kerületben
48nm-es, 1 szobás, frissen festett,
konvektoros, alacsony rezsijű házrész,
igény esetén részben bútorozottan.
Iár: 5,19MFt. 06-30-691-0408 

+ ÁRON alul, SÜRGŐSEN eladó
Gödöllőn, Blahán egy téglaépítésű
családi ház. 2 szoba, nappali, komfor-
tos, 1.200 nm-es telken. Iár: 15mFt.
Ingatlanos ne hívjon! Tel: 30-878-8907 

+ DOMONYVÖLGYBEN ELADÓ 300
négyszögöles TELEK a strandtó és a
kettes horgásztó között. Tel: 06-20-
260-8636 

+ Eladó Gödöllő belvárosában
négyemeletes ház 2.emeletén 58nm-
es lakás. Külön bejáratú 2 szoba,
étkezős konyha beépített bútorral,
előszoba beépített szekrényekkel,
fürdőszoba, külön WC +erkély.
Legkorszerűbb cirkójellegű fűtés.
Iár:13,8MFt. 06-70-360-6827 

+ Eladó Gödöllőn, Szőlő utcában
csendes, kertekre néző, 61 nm-es 2+1
félszobás, kívül-belül felújított lakás.
Ár: 12,2 MFt. Tel: 06-20-9435-766 

+ Gödöllőn, Központban, zöld
környezetben eladó egy téglaépítésű,
I. emeleti, 59nm-es, 2 szobás, nagy
ERKÉLYES, KONVEKTOROS és
cserépkályhás fűtéssel rendelkező
lakás saját tárolóval. Iá.:8.9MFt
Érd.:06/70-432-2028

+ Gödöllőn, Belváros közeli csendes
helyen eladó egy 74nm-es 2+ fél-
szobás, erkélyes, tágas, világos
terekkel rendelkező, jó állapotú lakás,
házközponti fűtéssel szigetelt házban.
. Iá.: 15MFt Érd.:06/70-432-2028

+ Gödöllőn, kastély mögött, csendes
mellékutcában eladó egy a 70-es
években épült, tégla falazatú, 2
szoba+ konyha-étkező, kamra,
fürdőszobával rendelkező,
konvektoros fűtésű, (betonfödémes,
bővíthető) családi ház. A 880 nm-es,
szép ősfás telken melléképület, ill.
ásott kút található. Iá.:13.2MFt
Érd.:06/70-432-2028

ALBÉRLET KIADÓ

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

+ Kiadó lakás Gödöllő belvárosában:
2 szoba, konvektoros, egyedi fűtésű:
50.000 Ft+ rezsi. Kaució: 80.000 Ft.
Telefon: 20/939-0797

+ Kiadó 03.01-től Gödöllőn 1.em.
2szobás, bútorozott lakás egyedülálló
ill. gyermektelen párok részére a
Munkácsy utcában (gázkonvektor,
alacsony rezsi). 60.000.-Ft+ rezsi/hó.
2havi kaució szükséges. 06-70-291-
2122 (egész nap). 

+ Háromszobás, összkomfortos csalá-
di ház, városközponttól 5 percre
kiadó. 100eFt/hó + kaució. Tel:
+36/20/340-4861
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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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+ Összkomfortos albérlet kiadó:
szoba, konyha, fürdőszoba,
bútorozott, műszakilag felszerelt.
Hatvanezer rezsivel együtt! Azonnal
költözhető! Tel: 06-20-942-5487 

+ 1 szobás összkomfortos, bútorozat-
lan, konvektoros lakás külön bejárattal
45eFt+rezsi+ 2 havi kaucióért hosszú-
távra kiadó. Tel: 06-30-639-2914 

+ Kiadó Gödöllőn városközpontban
1.em. gázkonvektoros, 1,5 szobás,
bútorozatlan lakás hosszútávra 1-2
személy részére. Havi 50eFt-ot és két-
havi kauciót kérek. Tel: 20-371-5666 

+ 1 szobás, összkomfortos kertes
házrész kiadó 40eFt/hó + rezsiért. 2
havi kauciót kérek. Tel: 20-3594-223 

+ Albérlet kiadó Gödöllőn, frekventált
helyen! Tel: 06-20-226-3007 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Gödöllő kertvárosában 20 éve
működő élelmiszerbolt mellett, trafik
tevékenység részére kedvező feltétel-
lel 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,
légkondival, riasztóval március 1-től
kiadó. Tel.: 30/2242-653.

+ 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. 

+ Gödöllőn a Posta mögött a Remsey
körúton 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 

+ Gödöllő belvárosában jól működő
30 nm-es, vevőkörrel rendelkező textil
üzlet+ varroda bérleti joggal,
árukészlettel eladó vagy bővítéshez
üzlettársat keres. Tel: 06-20-397-0297 

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

+ Kiadó üzletház Gödöllőn
(berendezett üzlet, iroda, öltöző, rak-
tár 120nm, igényesen berendezett,
felszerelt lakás 80nm). Klímák, zárt
parkolók, kamera, riasztó
figyelőszolgálattal, Szabadság út
179/A. Üzlet: 140.000Ft/hó, lakás:
90.000Ft/hó. Tel: 06-20-9420-109

+ Gödöllőn, belvárosi, átrium
üzletházban lévő, jó állapotú, 30nm-
es, emeleti üzlethelyiség eladó, amely
alkalmas üzletnek, orvosi rendelőnek,
ill. irodának. Iá.: 6.9MFt Érd.:06/70-
432-2028 

+ Gödöllő, belvárosában átrium
üzletházban lévő, jó állapotú, 30nm-
es, emeleti üzlethelyiség, (amely
alkalmas orvosi rendelőnek, ill. irodá-
nak, üzletnek) hosszútávra kiadó.
Bérleti díj: 50EFt/hó,+ rezsi,
háromhavi kaució szükséges.
Érd.:06/70-432-2028 

ÁLLÁS

+ Munkájára igényes, főállású szakácsot
keresünk, színvonalas gödöllői étterem-
be. Jelentkezéseket kérjük a yellow@
yellow-pub.hu e-mail címre küldeni.

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

+ Tapasztalt, diplomás ANGOL és
NÉMET nyelvtanárokat keresünk
hosszú távú nyelvvizsga felkészítő és
egyéb szakmai nyelvi projektekhez,
intenzív+ félintenzív tanfolyamokra
Gödöllőn és környékén. Jelentkezés
motivációs levél, önéletrajz és diplo-
mamásolat(ok) beküldésével e-mailen:
training.coaching14@gmail.com

N i önbizalom épít  napok a      
Silhouette Szépségházban 

március 1-8 
„n  attól lesz n , ha az élete különböz  területeit illet en büszke magára, mert 
mindent megtett, amit  tudott és érzett.” Csernus Imre 

Vedd a kezedbe a saját ÖNBIZALMADAT, 
legyél magabiztos és SIKERES! 

 

 

              Pilates  

      Nevet   Workshop 

 Jóga                                                          Méregtelenít  

   Arckezelés             Makrobiotika             kúrák 

                                           Testkezelések        

                 N i mágikus                 Beszélgetés a Fitness/EMS 

               masszázs Családállításról            E Fit   

   
 

Részletes leírást találhatsz a programok  pontos dátumáról, 
id beosztásáról a honlapunkon: www.efitsilhouette.hu  vagy 
facebookos oldalaunkon: 
www.facebook.com/efitsilhouette?ref=hl 

A helyek száma korlátozott, foglald le a helyed id ben: 

70/2170535, 70/201-0636 

Szeretettel várunk a Silhouette Szépségházban 
Gödöll , Éva u.2 (Sz l  és Éva utca sarok, MEGNYITOTTUNK TÁBLÁNÁL) 

 



+ Képzésszervezői és gazdasági
ügyintézőt keresünk. Négy-vagy nyolcórás
munkaidő, Gödöllő belvárosi munkahely,
családias, fiatalos légkör. Fizetés: megál-
lapodás szerint. Elvárások: excel fel-
használói szint, angol alapfokú nyelvtudás,
pontos munka, jó kommunikációs készség.
Jelentkezés: Önéletrajz, motivációs levél.
Email: training.coaching14@gmail.com

+ VIRÁGKÖTŐT KERESEK VIDÉKRE
SÜRGŐSEN. Tel: 06-20-233-6953 

+ Gödöllő központjában, forgalmas
helyen, újonnan nyíló szalonunkba gya-
korlattal rendelkező MŰKÖRMÖSÖK
jelentkezését várjuk. Érd: 20/9286-883 

+ Gödöllő központjában lévő szépség-
szalonba FODRÁSZT, MŰKÖRMÖST
keresünk kedvező feltételekkel. Érd: 06-
30-9893-652 

+ Egyesített Szociális Intézmény
Igazgatója (2100 Gödöllő, Ady E. stny.
56.) álláshirdetést tesz közzé Idősek
Klubjába, részmunkaidős NAPPALI
ELLÁTÁS VEZETŐ munkakör betöltésére.
Pályázati feltétel: szociális munkás vagy
szociálpedagógus főiskolai oklevél,
idősellátásban szerzett tapasztalat. A
pályázati kiírás részleteiről érdeklődni
lehet a 06-28-512-375 115m ill. 06-28-512-
405 telefonszámon. A pályázatokat a fenti
címre szíveskedjenek küldeni. 

+ Egyesített Szociális Intézmény
Igazgatója (2100 Gödöllő, Ady E. stny.
56.) álláshirdetést tesz közzé Idősek
Klubjába, részmunkaidős SZOCIÁLIS
GONDOZÓ munkakör betöltésére.
Pályázati feltétel: OKJ-s szociális
gondozói végzettség, idősek nappali
ellátásában szerzett tapasztalat. A
pályázati kiírás részleteiről érdeklődni
lehet a 06-28-512-375 115m ill. 06-28-
512-405 telefonszámon. A pályázatokat
a fenti címre szíveskedjenek küldeni. 

SZOLGÁLTATÁS

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

+ ANGEL Fodrászat és Kozmetika meg-
nyílt a Dózsa Gy. úti zöld házakban!
FODRÁSZAT: Női, férfi, gyermek
hajvágás, melír technikák, hajfestés. Tel:
30-90-58-334 KOZMETIKA: 3D és 4D
műszempilla, klasszikus és anti-aging
kezelések, masszázs. Tel: 30-71-99-
508Bevezető akció: az összes szolgál-
tatás árából 50% kedvezmény! A
részletekért érdeklődjön az üzletben!
Nyitva tartás: H-P: 9:30-20h Szo: 9-12h.
Gödöllő, Dózsa Gy. út 42. Ugyanitt
műkörmöst keresünk!

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30
nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakor-
lott szakfordítókkal! 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 

+ CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TER-
VEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt beren-
dezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094 

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

+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lép-
csőház és homlokzatfestés rövid határ-
idővel, kedvező áron, bútormozgatással,
akár azonnali kezdéssel is, 28 éves szak-
mai tapasztalattal. 20/325-4944 

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE-
LÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek
felújítása, új szerelése, kialakítása,
locsoló, mérő tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvek-
torok karbantartása felújítása, javítása.
Tel: 20/9527-289, 28/476-229 

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

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

+ 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 

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

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

+ Lieutenant Kft. Vállalja családi és
társasházak víz-, gáz-, fűtésszerelését,
felújítását és építőmesteri munkáit
(burkolás, falazás stb.) Tel: 06-30-507-
0437, email: lieutenantkft@gmail.com 

+ IRATMEGSEMMISÍTÉS akár helyben
is. Ingyen! Tel: 06-20-220-3102 

EGÉSZSÉG

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

+ GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, gellack,
KÉZ és LÁBÁPOLÁS. Benőtt köröm
kezelés, körömkorrekció. Tel: 20/5733-977 

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás
köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló
kontároktól! 30 év szakmai háttér.
Bárándi József 20/532-7275 

ÜDÜLÉS

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

+ AKCIÓ! Fél áron eladó egy
leinformálható, 4 csillagos minőségű
wellnes hét (33.) 4-6 főre a siófoki Azúr
Villa Apartman szárnyában. Belvároshoz
közeli, jól felszerelt apartman terasszal.
Korlátlan wellnes, saját strand, ősfás
Balaton part, sportolási lehetőség, őrzött
parkoló tartozik hozzá. Tel: 30-210-5058 

OKTATÁS

+ Senior angol kezdő- újrakezdő
nyelvtanfolyam  indul max. 4 fős
csoportban,  egyeztetett időpontban, heti
1x2 órában. toptan1999@gmail.com, 30-
224-75-63, www.toptan.hu.

+ Nem úgy sikerült a félévi osztályzatod
matematikából, fizikából, kémiából,
ahogy szeretted volna? Ha évvégén job-
bat szeretnél, hívd Karcsi bácsit (5-12.
osztály). Mobil: 30-908-4130. 

+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANY-
OL, OLASZ, OROSZ és MAGYAR
intenzív és nyelvvizsga-felkészítő nyelv-
tanfolyamok MINDEN SZINTEN,
diplomás és anyanyelvi tanárokkal, ked-
vezményes óradíjakkal, angolból ked-
vezményes felkészítés a nemzetközi
City&Guilds akkreditált nyelvvizsgára 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 tapasztalat-
tal 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)

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

+ ANGOL nyelvoktatás Gödöllőn
kezdőknek, újrakezdőknek és haladók-
nak egyénre szabottan. Nyelvvizsgára és
érettségire való felkészítést is vállalok.
Egyéni időbeosztás, igény esetén
hétvégén is. Tel: 06-30-417-9727 
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+ Nyugdíjas matematikatanár, gyógy-
pedagógus korrepetálást, fejlesztést vál-
lal. Tel: 06-70-329-6405 

+ Tanulási képességek fejlesztése
diákoknak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI!
Amit fejlesztünk: emlékezetet, figyel-
met, gondolkodást. Tel. 28/415-998,
20/388-4953  

+ A POP-ART Irodalmi és Művészeti
Szalon nyelvtanfolyamai márciusi
kezdéssel: -FRANCIA kezdő, haladó +
utazás Párizsba, -OROSZ kezdő, haladó,
-SPANYOL kezdő + kiruccanás
Barcelonába, -NÉMET kezdő, haladó+
utazás Bécsbe, -SVÉD kezdő, haladó + 2
meglepetés mindegyik tanfolyamhoz.
Érd: 06-30-328-5625  

+ Német tanár tanítást, nyelvvizsgára
felkészítést, korrepetálást és fordítást is
vállal. Tel: 06-30-274-1797 

TÁRSKERESŐ

+ Egyedül élő 65 éves férfi 55-60 éves
hölggyel ismerkedne. Tel: 30-756-4248 

+ 60 éves hölgy férfi beszélgetőpartnert
keres. Tel: 06-20-571-2776 

ADÁS~VÉTEL

+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz
minőség eladó. 1 liter 2eFt. Érd.: 0630
8518 763

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET, papírrégiségeket,
magyar és külföldi bélyeg-
gyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230 

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

+ Hordozható cserépkályha eladó! Akár
igény szerint, új és használt. Tel: 06-20-
388-4953 

+ Antik cserépkályha építéssel eladó!
06-20-5231-094 www.kalyhasmester.hu 

+ Költözés miatt reális áron eladó!
IKEA ülőgarnitúra, bőr ülőgarnitúra,
barna 6 részes konyhabútor, Gorenje
hűtőszekrény, videó, házi mozi, tükrös
fenyő pipereasztal, 4.szem. Finrelax
szauna, kerti grill, Malaguti motor, sok
egyéb más! 06-20-9148-885, 06-30-
302-2572 

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 

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

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

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

Szeretettel meghívjuk az ÖKOMAMA – Kisgyermekes szülők ökoturisztikai és 
ökogazdálkodási képzése, valamint munkaerőpiacon történő elhelyezésük segítése a 

Közép-Magyarországi Régióban című projekt záró konferenciájára.

Időpont: 2014. Február 27.  09.00 - 13.00 óráig
Helyszín: Művészetek Háza, 2100 Gödöllő Szabadság út 6.

Program:
09.00:  Regisztráció a résztvevők részére

09.30:  Konferencia megnyitása: Dr. Gyuricza Csaba, dékán SZIE MKK

09.40:  Ökomama projekt tapasztalatai
              Előadó: Horváth-Karip Krisztina, projektvezető

10.10: Ökogazdálkodás jelene és jövője  
             Előadó: Dr. Drexler Dóra, Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Kft.

10.30: Ökomama projekt kisfilm bemutatása 

10.40: Kávészünet

11.00 – 13.00: 
             ÖKOMAMA MINI PIAC 
             A programban részt vett Ökomamák bemutatják saját termékeiket és  szolgáltatásaikat: gyógynövények,
             lekvárok, teák, szappanok, patchwork, tanácsadás, ökoturizmus, stb.
 
A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kisgyerekek részére játszósarok is lesz, de felügyeletet 
biztosítani nem áll módunkban.

Az ÖKOMAMA MINI PIAC szabadon látogatható

Bővebb információk a www.okomama.eu oldalon.

TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0004
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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  
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Gondoljon a nyári motorozásra! 

Elmélet most, gyakorlat kora tavasszal. 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. MÁRCIUS 4.

Megfejtés: Az UNESCO közgyűlésének határozata alapján február 21-én van.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Barna Katalin, Szent János u. 17.,
Benyus László, Alkotmány u. 17.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tamási Petra, Remsey krt. 4., Lázár-
né Nagy Andrea, Liszt F. u. 5. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tóth Ádám, Szabadka u. 6/A. 
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Egriné Kalmár Mária, 2116 Zsámbok, Turai u. 7., Sziráki Lász-
lóné, Blaháné út 3. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szabó Lajos, Tátra
u. 5., Pintér Ildikó, Kikerics u.15.

Utazz velünk:
Kedvezményes ajánlatok az
Utazás Kiállítás ideje alatt!

Aki igazán takarékos és színvonalas megoldást
keres a nyaralására, annak érdemes időben dönteni
és legkésőbb az UTAZÁS 2014 Kiállítás idejére
meghirdetett akciók széles kínálatából választani.
Mivel az előfoglalási akciók egyre hangsúlyosab-
bak az utazásszervezők kínálatában, így aki az
olcsó, de minőségi ajánlatokat keresi, annak most
igazán megéri utazást foglalni és kihasználni a first
minute kedvezményeket, aki pedig prémium
minőségű nyaralást tervez, de szeretne rajta több
tízezer forintot megtakarítani, annak szintén
érdemes most dönteni.
2014. február 27. és március 2. között látogatható az
esemény és mint minden évben, így idén is kiemelt
akciókkal, meglepetésekkel várják a közönséget a
szervezők. Erről többnyire már a kiállítás előtti na-
pokban érdeklődhetnek irodánkban, ahol minden
az utazás kiállításon résztvevő touroperátor által
nyújtott kedvezmény egy csokorba gyűjtve meg-
található és foglalás alkalmával érvényesíthető.
Ezzel elkerülhető az órákig tartó keresgélés az
interneten, vagy a hosszas telefonálgatás a hasznos
információk beszerzése érdekében. A kiállítási ked-
vezmények a legtöbb esetben még a rendezvényt
követő héten igénybe vehetőek, sőt némely esetben
akár április közepéig is életben maradnak!
Tavaly a LAST MINUTE ajánlatok száma a
főszezonban jelentősen csökkent, így honfitársaink
is megtapasztalták már, hogy a nyár közepére
maradó szálláskínálat vagy nem mindig színvona-
las, vagy aránytalanul drága és ez a családos utakra
még inkább igaz. Bár idén kicsit bátrabban
terveztek a charteres utazásszervezők és nagyobb
kapacitásokat kötöttek le a légitársaságoknál, de
várhatóan a kereslet emelkedése miatt nem alakul
ki éles árverseny a touroperátorok között, így
jelentős áresésre nem számíthatunk 2014-ben sem!
Természetesen az sem mindegy, hogy kinek az 

útjára és hol fizeti be valaki az utazását, irodánkban
a legmegbízhatóbb, legmagasabb vagyoni biztosí-
tékkal rendelkező magyar irodák (pl. Neckermann,
Kartago Tours, Unitravel, Fehérvár Travel, Green
Travel) és a legnagyobb európai utazásszervezők
(TUI, DER Touristik, Thomas Cook) kínálatából
válogathatnak és mi is már 17 éve utaztatjuk a Gö-
döllőn és környékén élőket!

Sissy Utazási Iroda ajánlásával


