
„És neveld lelked kérlelhetetlen igény-
érzetre. Ez a legfontosabb… Egy kul-
túra nemcsak akkor pusztul el, ha
Athén és Róma finom terein megjelen-
nek csatabárddal a barbárok, hanem
elpusztul akkor is, ha ugyanezek a bar-
bárok megjelennek egy kultúra közte-
rein és igény nélkül nagy keresletet,
kínálatot és árucserét bonyolítanak le.
Te válogass. Ne finnyásan és orrfintor-
gatva válogass, hanem szigorúan és
könyörtelenül. Nem lehetsz elég igé-
nyes erkölcsiekben, szellemiekben.
Nem mondhatod elég következetesen:
ez nemes, ez talmi, ez érték, ez vacak.
Ez a dolgod, ha ember vagy, s meg

akarod tartani ezt a rangot.” Márai
Sándor ezen gondolataival kezdte ün-
nepi beszédét Gémesi György polgár-
mester. Mint mondta, nem könnyű ma
megfelelni az elvárásoknak és megfe-
lelő formában közvetíteni az értékeket.
De nem könnyű megtalálni az ehhez
szükséges forrásokat sem. Gödöllő
2013-ban 36 millió forintot kap állami
forrásból kulturális célokra, s ebben

benne van a könyvtár, a múzeum a
Művészetek Háza és a kulturális cso-
portok. A város ennek tizszeresét költi
ilyen célra. De megteszi ezt minden
nehézség ellenére, mert Gödöllőnek
fontos a kultúra, ami erősíti az itt élők
összetartozását.

Kijelentette, büszke a gödöllői kul-
turális műhelyekre, amelyek program-
jai nem csak városi és országos, hanem

nemzetközi szinten is kiállják a próbát.
Ezeknek a közösségeknek az értékte-
remtő munkája nélkül üresek lennének
a kulturális terek. Kiemelte, a Barokk
Év és a tavalyi Híres Hölgyek Gödöl-
lőn után idén ismét tematikus évet ren-
dez a város. 2013 a Szecesszió Éve
lesz, amihez közel 30 kiemelt kulturá-
lis esemény kapcsolódik.

(folytatás az 5. oldalon)
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Ünnep zenével, tánccal és szeretettel

A Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napját 1989
óta ünnepeljük meg annak em-
lékére, hogy Kölcsey Ferenc
1823. január 22-én tisztázta le
Szatmárcsekén a Himnusz kéz-
iratát. Városunkban e nap alkal-
mából tüntetik ki a Gödöllő Kul-
túrájáért Díjjal azokat, akik ér-
tékteremtő tevékenységükkel
településünk művészeti és kul-
turális életében kiemelkedő
eredményeket értek el. A képvi-
selő-testület az idén Herczenik
Anna operaénekest és Virághné
Vajda Gyöngyvér táncpedagó-
gust részesítette az elismerés-
ben. A díjat a Művészetek Házá-
ban Gémesi György polgármes-
ter adta át.

Nagy siker volt a Gödöllői Szimfonikus Ze-
nekar évköszöntő koncertje a kastély lo-
vardájában, ahol a zenekar a Talamba Ütő-
együttessel közösen lépett fel.          (5. old.)

4,9 millió forintnyi pályázati támogatást
nyert el Gödöllő város önkormányzata
Grassalkovich I. Antal szobrának felállítá-
sára. (6. old.)

Idei harmadik csoportmeccsén megszerez-
te első győzelmét a MEVZA-ligában a
Ludvig Zsolt edzette TEVA-GRC női röp-
labdacsapata. (8. old.)

Januárban két rendkívüli ülést tartott
a képviselő-testület. Az elsőre az év
első munkanapján, január 2-án került
sor, amikor is Pecze Dánielt, a 3. szá-
mú választókerület képviselőjét (Gö-
döllői Lokálpatrióta Klub) választot-
ták meg alpolgármesternek a tisztsé-
géről január 1-jei hatállyal lemondott
dr. Fábián Zsolt helyett. A polgár-
mester által előterjesztett jelölt a tit-
kos szavazáson 12 igen és 2 nem sza-
vazatot kapott.

Ezt megelőzően módosították az
önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló rendeletet. A
korábbi szabályozás szerint ugyanis
csak egy alpolgármestert lehetett a
testület tagjai közül választani, a má-
sik személyt nem a testületből válasz-
tották. A változtatás lehetőséget adott
arra, hogy a másik alpolgármester is a
testület tagja lehessen; a polgármester
pedig Pecze Dánielt javasolta. A kép-
viselő-testület bruttó 490 ezer forint-
ban határozta meg a havi illetményét,
a költségtérítés ennek 20 százaléka.

(folytatás a 2. oldalon)

Szürkehályog-szűrés az
EMO Optika Belvárosi

Szemészetben!
Mit érdemes tudnunk a szürkehályogról? A szem-
lencse egy kristálytiszta, magas víztartalmú,
elasztikus, érmentes szövet, melyben megkülön-
böztetünk egy belső magot és egy külső kérgi
részt, amelyet a lencsetok vesz körül. A szem
egyik legfontosabb törőközege. Elaszticitása ré-
vén tudunk alkalmazkodni, hogy mind a távoli és
mind a közeli tárgyakat élesen lássuk.
A szemlencse nagyon gyakori betegsége a szür-
kehályog, más néven cataracta (görög szó, je-
lentése: vízesés), amely a világon még mindig a
vakság egyik fő oka. Az Egészségügyi Világ-
szervezet 2000-ben indított egy programot a
szürkehályog okozta vakság csökkentése cél-
jából.                               Folytatás a 13. oldalon

Új alpolgármester

Pecze Dániel
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az alpolgármester hivatali mobiltele-
fon-használatra és saját személygépko-
csi hivatalos célú használatára jogosult.
Pecze Dániel 1977-ben született Gö-
döllőn, ahol tanulmányait is végezte.
Diplomái: a Szent István Egyetem Kör-
nyezettudományi Intézetben okleveles
környezetgazdálkodási agrármérnök
oklevelet szerzett, majd ugyanitt a Gaz-
daság- és Társadalomtudományi Karon
európai uniós agrárszakértőként vég-
zett. 2001-től a polgármesteri hivatalban
dolgozott, 2010-től tagja a helyi képvi-
selő-testületnek. 2003-tól 2012-ig ve-
zette a Gödöllői Sport Klubot. Nős, két
gyermek édesapja. A jelölést és a bizalmat
megköszönve az új alpolgármester a sze-
retet és az alázat fontosságát emelte ki.
A képviselő-testület módosította állandó
bizottságainak személyi összetételét.  A
Nemzetközi és turisztikai bizottságban
Kristóf Etelka, a Kulturális és oktatási
bizottságban Halász Levente, a Népjó-
léti bizottságban Varga András, a Vá-
rosfejlesztési bizottságban Szűcs Jó-
zsefné váltja Pecze Dánielt. A pénzügyi
bizottság nem képviselő tagjai közül
Téglás János lemondott, a megürese-
dett helyre Várnai Miklóst választották
meg.  
A rendkívüli ülésen a képviselő-testület
egyetértett azzal, hogy a  Raiffeisen
Bank Zrt. közreműködésével az Öre-
sund Holding Vagyonkezelő Kft-vel kö-
tött részvény adás-vételi szerződést hi-

telszerződéssel váltsa ki az önkormány-
zat. A testület felhatalmazta a polgár-
mestert arra, hogy a hitelszerződésről
tárgyalást folytasson a Raiffeisen Bank
Zrt-vel és megindítsa a kormány enge-
délyezési eljárását.  Az önkormányzat és
az Öresund Kft. 2008. február 28-án kö-
tött részvény adás-vételi szerződést 6
millió 430 ezer euró értékben.  A szerző-
dés alapján a részvényvásárlás vételárá-
nak törlesztésére a Raiffeisen Bank Zrt-
vel kötött az önkormányzat szerződést.
Az adósságállomány átkonvertálását a 
kormány engedélyezheti a Magyaror-
szág stabilitásáról szóló törvény alapján.
A következő rendkívüli ülésen, január
10-én a képviselő-testület eredményte-
lennek minősítette a VÜSZI Kft. ügyve-
zető igazgatói tisztségére kiírt pályázati
eljárást, egyben új pályázat kiírását ren-
delték el országos médiában történő
megjelentetési kötelezettséggel. A pá-
lyázatra ketten jelentkeztek, de egyikük
pályázata sem győzte meg a bíráló bi-
zottságot az igazgatói állás betöltésére
vonatkozó alkalmasságáról.
Az ülésen Gémesi György polgármes-
ter elmondta, hogy az idei költségvetést
februárban tárgyalják. Ezzel kapcsolat-
ban tájékoztatást adott arról, hogy a táv-
hőszolgáltatásban is előírt 10 százalékos
rezsicsökkentés miatt előreláthatóan 70-
90 millió forint közötti saját forrással
kell támogatnia az önkormányzatnak a
Gödöllői Távhő Kft. működését.

lt

Pecze Dániel az új alpolgármester

Képviselő-testületi ülés

Az elmúlt hónapokban újságok hasáb-
jain és internetes felületeken gazdag iro-
dalma alakult ki a Főnix ISE egyetemi
területre vonatkozó úszómedence-építési
elgondolásának, amivel kapcsolatban
számos kétség is megfogalmazódott.
Például milyen vízi létesítményről van
szó és ez miként illeszthető bele az egye-
temi lakótelep csendes környezetébe.
Többen azonban már az idei nyári fürdő-
zést képzelték el. A látványsportágak
adótámogatásából finanszírozható ter-
vek megvalósításának egyik feltétele vi-
szont az elvi építési engedély kiadása.
Hogy ez eddig nem történt meg, annak
okát egyesek a Polgármesteri Hivatal el-
húzódó ügyintézésében láttatták. A té-
nyek azonban mást mutatnak. Olvasóink
tájékoztatása céljából Mészáros Judit-
hoz, a Gödöllői Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Irodájának vezetőjéhez for-
dultunk, akitől megtudtuk, hogy egy
több szakaszra bontható folyamatról van
szó. Az építési engedélyezés során fel-
merülő jogszabályi akadályok leküzdése
érdekében az építtető többször változta-
tott helyszínt, a beruházás számára kisze-
melt területetekre vonatkozó építési elő-
írások ugyanis nem tették alkalmassá
azokat a kívánt fejlesztés elhelyezésére.
Az építéshatóság mindenben a vonatko-
zó jogszabályok szerint eljárva intézte és

intézi a kérelem elbírálását. 
– A Főnix ISE először a Mezőgazdasági
Biotechnológiai Kutatóközpont melletti
ingatlan területére adott be elvi építési
engedély kérelmet 2012. szeptember 9-
én egy nyitott úszómedence létesítésére,
amit téli időszakban sátorral lehet fedni.
Mivel az Egyetem korábbi fejlesztési el-
képzelései között ennek a területnek a
beépítése nem szerepelt, ezért az Egye-
tem által készíttetett, és máig hatályban
lévő, kizárólag a campus területére vo-
natkozó részletes szabályozási terv olyan
övezetbe sorolta, melynek a beépíthető-
sége csupán 1%. Tekintve, hogy a terve-
zett létesítmény ezt a tervezett beépítés-
sel túllépte, a kérelmet a hatóság kényte-
len volt elutasítani – kezdte tájékoztatá-
sát a főépítész. 
– A következő kérelem október 25-én ér-
kezett az építtetőtől a jelenleg nem mű-
ködő egyetemi strand területére. A telek
szűkössége miatt azonban a tervezett
program itt is szétfeszítette a kereteket,
mert egyetlen kötelező építési paraméter-
nek sem tudott megfelelni (túllépte a
megengedett legnagyobb beépítettséget,
alatta maradt az előírt minimális zöldfe-
lületnek, stb.) Amint ezt a hatóság jelez-
te, az építtető az eljárás felfüggesztését
kérte, hogy egy újabb ingatlanra áthe-
lyezve a programot újabb tervet nyújtson

be. Meg kell itt említeni a tervezői fele-
lősséget, hiszen a tervező akkor jár el kö-
rültekintően, ha már a tervezés első fázi-
sában – de mindenképpen a tervdoku-
mentáció beadása előtt – a helyi építési
szabályzat és szabályozási terv vonatko-
zó részeinek áttekintésével, szükség ese-
tén előzetes hatósági vagy főépítészi
konzultációval tisztázza a beépítési lehe-
tőségeket. Ez ebben az esetben nem tör-
tént meg. December 19-én adta be a
sportegyesület a módosított kérelmét egy
újabb területre, az egyetemi lakótelep je-
lenleg közhasználatra megnyitott, zöld-
területként és játszótérként funkcionáló,
de az egyetemi szabályozási terv szerint
építési telekké alakítható területre. Ezen
a két lakóépület között fekvő területen a
szabályozási terv lehetőséget ad egy ki-
sebb épület és a hozzá tartozó mélyga-
rázs, terepszint alatti építmény megépí-
tésére. Ezúttal tehát erre a területre ter-
vezték az 50 méteres medence elhelyezé-
sét, egy oldali lelátóval, öltözőépülettel
és a parkolóval. 
– Mi történt ezután?
– A szakhatósági engedélyeket megkapta
a terv, de az elvi építési engedély kérel-
met a gödöllői Építészeti - Műszaki Terv-
tanács is tárgyalta. 
– Erre miért volt szükség?
– Azért, mert az önkormányzati rendele-

tünk előírja, hogy a tervtanács állásfog-
lalását ki kell kérni a különleges építési
övezetbe sorolt területeken tervezett be-
ruházások esetén. A szóban forgó ingat-
lan pedig ilyen besorolásba tartozik.   
– Az Építészeti - Műszaki Tervtanács

a kérelmet január 10-én tárgyalta. Mi-
lyen döntés született?
– A tervtanács a tervet építészeti kialakí-
tás tekintetében elfogadhatónak tartotta,
a helyszínválasztást azonban egyáltalán
nem tartotta jónak, emiatt nem ajánlotta
elvi engedélyezésre. 
– Hallhatnánk erről részletesebben is?
– E testület egyik leglényegesebb felada-
ta az, hogy az elé kerülő tervek város-
építészeti megfelelőséget vizsgálja. Ma-
gyarán: kielégíti-e a telepítés a környe-
zetbe illesztés feltételeit, milyenek a te-
lepülésképi hatásai, stb…. A helyszíni
szemle rávilágított arra, hogy az egyete-
mi uszoda helyválasztása nagyon proble-
matikus. A nyitott medence a lelátóval
két lakóépület szorításába kerülne. A mű-
leírásban szereplő téli sátras fedés pedig
még ideiglenes szerkezettel sem oldható
meg, mert a szerkezet belelógna az elő-
kertbe, ahol nem szabad építményt elhe-
lyezni. Ha építési előírásbeli akadálya
nem is volna, a téri viszonyok miatt ak-
kor sem lenne szabad a két lakóépülethez
ilyen közel telepíteni egy 70x40 méteres,
tehát közel háromezer négyzetméter
alapterületű sátrat, egy ebben a környe-
zetbe gigantikusnak ható buborékot. 
A tervtanács a létesítmény üzemeltetése
során jelentkező zajterhelésre is figyel-
meztetett. A terv ugyanis nem csupán
egy szabadtéri úszómedence telepíté-
séről, hanem vízilabda edzések és mér-
kőzések lebonyolítására tervezett, és az
egyesület által igénybevett sportmeden-
céről szól. Ilyen használat esetén a két la-
kóház homlokzata között oda-vissza ve-
rődne, és jócskán felerősödne az ezzel
járó kiabálás, sípolás és szurkolás hang-
ja. Ilyen mértékű zaj a lakókörnyezettel
egyszerűen összeférhetetlen. 
Kritikával illették azt is, hogy a terv a
szükséges parkoló kialakítását nem ol-
dotta meg kielégítően, azt ugyanis a ter-
vező egy 2,5-3 méteres szintkülönbsé-
get áthidaló telekrészre helyezte, nem je-
lölve az ehhez szükséges jelentős terep-
rendezési igényt, támfalrendszert. 

– Mit javasolt a tervtanács az építte-
tőnek?
– Azt, hogy kezdeményezzék az egye-
temnél, hogy szabályozási tervét vizsgál-
ja felül és teremtsék meg egy korszerű
egyetemi sportközpont kialakításának
feltételeit, szem előtt tartva a fenntartási
költségek kitermelésének esélyét. A csu-
pán szezonálisan működő fedetlen me-
dencék esetében számos példa mutatja –
nota bene, a 2011-ben bezárt egyetemi
strandé is –, hogy a tetemes üzemeltetési
költségeket egyszerűen nem lehet kiter-
melni. Erre akkor van esély, ha egymást
kiegészítő és erősítő funkciók egymás
mellé telepítésével minél szélesebb az a
szolgáltatási spektrum, amit a létesít-
mény nyújtani tud. Ráadásul az egyete-
misták is inkább a tanulmányi időszak-
ban használnák az uszodát, amikor nél-
külözhetetlen a fedése, amit ezen a terü-
leten nem lehetne megvalósítani. Az
egyetem területe bőven kínál lehetőséget
arra, hogy az egymást zavaró funkciókat
ne egymás mellé, hanem egymást har-
monikusan kiegészítve telepítsék. Tu-
domásom szerint a város vezetése a
TAO-s pályázatok megjelenésekor, 2011
nyarán kezdeményezte az Egyetemnél –
éppen a biotechnológia melletti ingatlan
övezeti besorolása miatt – a nevezett sza-
bályozás felülvizsgálatát, de az Egyetem
vezetősége erre nem mutatott fogadó-
készséget. Az azóta eltelt másfél év bő-
ven elég idő lett volna egy esetleges mó-
dosítás átfuttatására.
– Hogyan fogadta az állásfoglalást a
kérelmező?
– Elismerte, hogy a kérdéses ingatlan
nem tökéletes a tervezett medence lé-
tesítésére. Egyben kérte a tervtanács
állásfoglalását, hogy megfelelőnek tar-
taná-e a létesítmény elhelyezésére az
egyetem kertészeti tanüzemének a te-
rületét az Alsóparkban. A tervtanács-
nak azonban tervek hiányában nem
volt módja erről véleményt alkotni.
Hozzáteszem, a testület támogatta a
Főnix ISE telepítési engedélykérelmét
egy kézilabda edzőcsarnok létesítésére
a kollégiumok feletti területen.

***
A Hatósági Iroda lapzártánkig még
nem döntött az elvi építési engedély
kérelemről. bj

2013. első hetében a Zöld híd Régió Kft.
átszervezte a lakossági kommunális hul-
ladék gyűjtés, szállítás rendjét Gödöllőn.
A változtatásokra a lakosság még jobb
kiszolgálása, a társaság megnövekedett
szállítási feladatainak hatékonyabbá
tétele érdekében volt szükség, de indo-
kolttá tette a december végén elfogadott
új hulladékgazdálkodási törvény is. 
– Annak ellenére, hogy a lakosságot
már jó előre felkészítették a változás-
ra, nem mondhatjuk, hogy zavartalan
volt az új rendszer bevezetése. Miből
adódtak a problémák? – kérdeztük
Gyenes Szilárdot, a Zöld híd Régió Kft.
igazgatóját. 
– Bár a lakosságot a novemberi köz-
meghallgatáson, a 2012. decemberi
számlalevelünkben, valamint a Gödöllői
Szolgálatban is több alkalommal tájé-
koztattuk az új rendszer bevezetéséről,
mégis sokan elsiklottak felette, ami sok
problémát jelentett az elmúlt hetekben.
Az ünnepi időszakban termelődött na-
gyobb mennyiségű hulladék miatt ez ért-
hetően nagyobb feszültséget okozott.
Ugyancsak sok probléma volt a szelek-
tív gyűjtés területén. Bár a szelektív szi-
getekről megkezdtük a sárga és kék kon-
ténerek beszállítását, mivel – mint azt
szintén jeleztük – a gyűjtőszigeteken tör-
ténő papír és műanyag hulladék gyűjtést
a családi házas körzetekben a házhoz
menő gyűjtés bevezetésével folyamato-
san megszüntetjük, sokan otthagyták a
papír és a műanyag hulladékos zsákokat
az üres szigeteken. A helyzetet nehezí-
tette, hogy az első házhoz menő gyűjtési
napokat a 2. (azaz páros) hétre hirdettük.
Szerencsére a szelektív gyűjtőzsákok jól
vizsgáztak; a tiszta hulladékot tartalma-
zó, gondosan bekötött zsákok sok he-
lyen két hetet is kibírtak és megcáfolták
a korábbi riadalmat, miszerint a kóbor
kutyák kibontják azokat. Természetesen
igyekeztünk megoldani a kialakult hely-
zetet, és minden többlethulladékot el-
hoztunk, ügyfélszolgálatunk pedig fo-
lyamatosan tájékoztatta a telefonáló,
hozzánk forduló ügyfeleket. 
– Hogyan változott a gyűjtés a koráb-
bi gyakorlathoz képest ?
– A korábbi gyűjtési rendszerben 9 csa-
ládi házas és 1 lakótelepi gyűjtési terület
volt a hét minden napjára elosztva. A la-
kótelepi járat heti 3 alkalommal végezte
a feladatát, így naponta 2-3 különböző

településrész került legyűjtésre. Ez a
rendszer kevésbé biztosította a területek
közötti átjárhatóság rugalmasságát, azaz
pl. egy gyűjtőautó műszaki hibája esetén
más településről kellett erőforrást átcso-
portosítani, vagy a lakosság értesítése
mellett másik napot kijelölni a szolgál-
tatás teljesítésére. Emiatt a zöldhulladék
gyűjtés időnként késett, vagy elmarad,
vagy más napra került. 

Január 1-jétől  két részre osztottuk a vá-
rost, a hétfői és szerdai napon 4 és 5 kör-
zetben mind a vegyes háztartási, mind a
szelektív, mind a biohulladék gyűjtését
megoldjuk. Bármely területen változik a
hulladék mennyisége, a napi 6-8 gyűjtő-
autó között könnyebb átcsoportosítani a
feladatokat, nem marad ki terület, és vél-
hetően a lakosság megelégedettsége nő.
Az eddigi tapasztalatok alapján a járatok
útvonalait úgy terveztük át, hogy az
adott napi munkaidőre a gyűjtőjármű
maximális teherbírásának megfelelő te-
rületet jelöltünk ki és minden terület ut-
cáin a lehető legrövidebb útvonalat írjuk
elő a gyűjtőautóink személyzete részére.
Az új rendszert úgy alakítottuk ki, hogy
minden körzetben heti 1 gyűjtési napot
szükséges csupán megjegyezni. Annak
érdekében, hogy a szállítás hatékonysági
mutatóját növeljük, két heti periódusra
ritkítottuk a szelektív hulladék gyűjtés
rendszerességét. A hulladék mennyisé-
gekhez igazítva előre meghatároztuk,
hogy áprilistól-november végéig min-
den páratlan héten elvisszük a zöldhulla-
dékot és egész évben minden páros hé-
ten a szelektív hulladékot.
A szelektív hulladékos zsákba kerülhet
ásványvizes, üdítős PET palack, kupak-
kal, címkével (összelapítva) kozmetikai
és tisztítószeres flakonok (kiöblítve),
tiszta műanyag zacskó, szatyor, zsugor-
fólia, alumínium italdoboz (összelapít-
va), fém konzervdobozok (kiöblítve), új-
ságpapír, reklámkiadvány, kisebb papír-
doboz (összehajtva), tiszta papír csoma-
golóanyag, (a nagyobb kartondobozokat

a zsák mellé helyezhetik), valamint te-
jes, gyümölcsleves italoskarton doboz
(kiöblítve, összelapítva).
Kérjük a lakosságot, hogy csak a gyűj-
tési napon helyezze ki a zsákjait az in-
gatlanok elé.
– Pontosítsuk, hogyan változik a sze-
lektív hulladékgyűjtő szigetek műkö-
dése a következő időszakban, mert
úgy tűnik, sokaknak ez sem egyértel-
mű!
– A szelektív gyűjtőszigetekkel is sok
probléma volt, egyesek illegális szemét-
lerakóvá váltak, ami egyaránt sok gon-
dot okozott a lakosságnak, az önkor-
mányzatnak és nekünk. A házhoz menő
szelektív gyűjtés rendszeressé tételével a
gyűjtőszigeteken történő papír és mű-
anyag hulladék gyűjtést a családi házas
körzetekben fokozatosan megszüntet-
jük. Az üveggyűjtő konténerek azonban
továbbra is rendelkezésre állnak. Ettől a
hasznosítható hulladék mennyiség növe-
kedését, valamint a tisztaság javulását
várjuk, másrészről a lakosság számára is
kényelmesebb. 
Ez a  változás a lakótelepeken üzemel-
tetett szelektív gyűjtőszigeteinket nem
érinti, ott továbbra is valamennyi kon-
ténert üzemeltetjük. 
– Ezzel véget ért a változások sora,
vagy fel kell készülni egyéb újdonsá-
gokra is a közeljövőben?  
– A hulladékgazdálkodással kapcsolatos
új jogszabályi háttér miatt számos új ki-
hívással kell szembenéznünk. Legfon-
tosabb változás, hogy a véglegesen le-
rakott hulladék minden tonnája után
3000 forint adót (lerakási járulék) kell fi-
zetnie társaságunknak. Ezt jelentős több-
letköltséget a szelektíven gyűjtött, újra-
hasznosítható hulladék arányának növe-
lésével, valamint a házi komposztálás
ösztönzésével kívánjuk csökkenteni.
Előbbi érdekében az önkormányzat tá-
mogatásával, a helyi képviselők és ön-
kéntesek segítségével meglátogatjuk a
háztartásokat és segítünk megértetni a
lakossággal a szelektív hulladékgyűjtés
rendkívüli fontosságát. A házi komposz-
tálás ösztönzése érdekében is számításo-
kat végzünk, és vizsgáljuk a lehetősége-
ket. Az önkormányzat javaslatát támo-
gatva tervezzük a folyamatos isko-
lai/óvodai papír- és PET palack-gyűjtés
bevezetését, illetve folytatását. Számí-
tunk a lakosság partnerségére. 
(Az új hulladékgyűjtési rend pontos ut-
calistája a 10. oldalon olvasható) bj

Új hulladékgyűjtési rend – Első tapasztalatok 

Állást foglalt az Építészeti – Műszaki Tervtanács

Nem jó helyre tervezték az egyetemi úszómedencét



Gödöllői Szolgálat 32013. január 23. Közélet

Január elseje óta már nem az
önkormányzathoz, hanem a Já-
rási Hivatalhoz tartozik jó né-
hány feladat, az oktatással
kapcsolatos kérdésekben pe-
dig a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Gödöllői
Tankerülete illetékes. A két in-
tézmény megkezdte a műkö-
dést, bár a lakosság számára
zavarkeltő lehet, hogy – egye-
lőre – mindkettő a Polgármes-
teri Hivatal épületében találha-
tó. Összeállításunk a lakosság
tájékoztatását kívánja segíteni.

A Járási Hivatalhoz kerültek az ok-
mányirodai feladatok, így a személyi
adat- és lakcímnyilvántartással, útle-
vél-igazgatással, egyéni vállalkozói
tevékenységgel és a közlekedési igaz-
gatással kapcsolatos teendők. Január
1-jétől szakigazgatási szerveként mű-
ködik a járási gyámhivatal, ami átvet-
te a jegyzői és a városi gyámhivatali
feladat- és hatásköröket. A járási
gyámhivatal jogosult eljárni a gyer-
mekvédelmi feladatokkal kapcsolatos
ügyekben (például: gyermekelhelye-
zés, védelembe vétel), a szülői fel-
ügyeleti jog gyakorlásával, gyermek-
tartásdíjjal, kiskorú házasságkötésé-
nek engedélyezésével, örökbefoga-
dással, családi jogállás rendezésével,
gyámsági és gondnoksági, valamint
vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyek-
ben.

A Járási Hivatal hatósági osztályá-
nak hatáskörébe tartoznak az egyes

szociális ellátásokkal összefüggő fel-
adatok, az időskorúak járadéka,
alanyi és normatív alapon megállapí-
tott közgyógyellátásra való jogosult-
ság, méltányosság kivételével az ápo-
lási, illetve emelt összegű ápolási díj-
ra való jogosultság, egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság, és a

hadigondozotti ügyekben az első fokú
hatósági jogkör gyakorlása.

Szintén a Járási Hivatal intézi a
kommunális igazgatással összefüggő
feladatokat, mint például a temető
fenntartásával és üzemeltetésével ösz-
szefüggő feladatok ellátásának ellen-
őrzését és a temetkezési tevékenység
folytatásával kapcsolatos engedélye-
zéseket.

Ide kell fordulni a menekültügyek-
ben, az egyes vízügyi, illetve védelmi

igazgatási, földrendezési és földki-
adási, valamint egyes a távhő, a villa-
mos energia és földgázellátással kap-
csolatos iparigazgatási, és egyes nö-
vényvédelmi igazgatási ügyekben.

Járási feladat lett a járdák, gyalog-
utak és azok műtárgyai építésének,
korszerűsítésének, fennmaradásának

és megszüntetésének engedélyezése,
illetve ezek nem közlekedési célú
igénybevételével kapcsolatos eljárás
lefolytatása.

Az állatotthon, valamint az állat-
panzió és állatmenhely létesítésének
engedélyezését és a szolgáltatás felü-
gyeletét, a Kereskedelmi igazgatással
kapcsolatos feladatok közül pedig az
állandó menazséria működésének en-
gedélyezését is itt intézik.

Januártól itt tehetnek bejelentést

azok, akik régészeti emléket vagy le-
letet találtak, s a Járási Hivatal felada-
ta és az illetékes múzeum értesítése.

A Járási Hivatalnak egyes oktatási
ügyekben is van feladata, így például
a tanköteles tanuló igazolatlan mu-
lasztása esetén, az írásbeli vizsgák le-
bonyolításában, valamint itt kell beje-
lenteni, ha a tanköteles tanuló tanul-
mányait külföldön folytatja. Mind-
ezek mellett egyes honvédelemmel
kapcsolatos adatkezelési feladatokat
is el kell látniuk. 

A Járási Hivatal lett az üzletszerű
társasházkezelői és ingatlankezelői
tevékenység tekintetében az ingat-
lanvállalkozás-felügyeleti hatóság,
s levegőtisztaság-védelmi hatósági
ügyekben is az ő feladatuk az első
fokú hatósági eljárások lefolytatása.

Szabálysértési hatáskörben a járási
hivatal hatósági osztálya jár el.

A gödöllői Járási Hivatal hétfőn 8-
tól 18 óráig, keddtől csütörtökig 8 és
16.30 között tart nyitva. Pénteken
nincs ügyfélfogadás.

Az ügyfelek az: 28/529-100, és az
529-187-as telefonon érdeklődhet-
nek, és a járásokkal kapcsolatosan a
www.jaras.info.hu weboldalon tájé-
kozódhatnak.

A Gödöllői Járási Hivatalt dr. Ur-
banics Gábor vezeti.

Megkezdte működését a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ gö-
döllői tankerülete is, amit – ideiglene-
sen, Gémesi György polgármester
segítségével – a Polgármesteri Hi-
vatalban helyeztek el. A tankerület a
későbbiekben – a tervek szerint – a
Török Ignác Gimnáziumban végzi
majd a munkáját.

A fenntartói feladatok koordinálá-
sát a központi és területi szervekből
álló Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ végzi. 

A tankerületi igazgatók főbb fel-
adata az illetékességi területükön mű-
ködő köznevelési intézmények irá-
nyítása, pedagógiai munkájának ko-
ordinálása, kapcsolattartás az intéz-
ményvezetőkkel, pedagógusokkal és
a köznevelés egyéb szereplőivel;
rendszeres jelentések és adatszolgál-
tatások készítése; és bizonyos esetek-
ben az intézmények működési felada-
tainak ellátása.

A gödöllői tankerület vezetője
Pánczél János, a fővárosi BKF Szak-
középiskola igazgatóhelyettese és ve-
zető kommunikációs tanára.

A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ honlapja: klik.gov.hu

Mivel összeállításunkkal a lakos-
ság tájékoztatását kívánjuk szolgálni,
igyekeztünk szigorúan a tényekre
koncentrálni. Az átalakítással kapcso-
latosan azonban számtalan probléma
akad, ami az önkormányzatot is érin-
ti. A folyamat koránt sem zajlott
olyan zökkenőmentesen, mint aho-
gyan azt a médiában hallottuk. A mai
napig számtalan probléma merül fel a
járási rendszer üzemeltetésével, és
több tisztázatlan kérdés van az önkor-
mányzatok feladatellátásával kapcso-
latosan.

A Gödöllői Járási Hivatal dolgozói
természetesen a legmagasabb színvo-
nalon és odaadással igyekeznek vé-
gezni munkájukat az ügyfelek érde-
kében, s az önkormányzat partner ab-
ban, hogy a lakosság ne érezzen sem-
mit a felmerülő nehézségekből.

(k.j.)

Járási és tankerületi feladatok 

Változás a közigazgatásban

Csak részben tekinthető eredményesnek a pe-
dagógusok és a kormány közötti múlt heti tanác-
skozás. Bár a pénteki tárgyaláson megállapodott
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere
és a pedagógusok sztrájkbizottságában eddig
részt vevő négy szakszervezet közül három tö-
mörülés: a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ),
a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszer-
vezet, valamint az Oktatási Vezetők Szakszerve-
zete, a Pedagógusok Demokratikus Szakszerve-
zete nem írja alá a megállapodást, kilép és önál-
ló sztrájkbizottságot alakít. Mendrey László, az
érdekképviselet vezetője szerint ugyanis semmi
sem teljesült a követelésekből.

A hosszúra nyúlt tárgyaláson minkét fél enge-
dett az álláspontjából, a sajtónak nyilatkozó
Galló Istvánné, a PSZ elnöke szerint olyan ga-

ranciákat kaptak, amellyel több tízezer pedagó-
gus állását védhetik meg.

A felek többek között megegyeztek, hogy az
iskolaigazgatók gyakorolhatják munkáltatói jo-
gaikat a kinevezéseken és elbocsátásokon kívül,
jelenleg ezt a jogot a Klebelsberg Iskolafenntar-
tó Központ tankerületi vezetői birtokolják.
Emellett kilátásba helyezték egy kollektív szer-
ződés megkötését, amellyel a szakszervezeti ve-
zetők szerint hatékonyabban képviselhetik majd
a pedagógusok érdekeit. Ígéretet kaptak arra,
hogy a tanárok kötelező óraszámát nem emelik
meg a jelenlegi 22-ről, ennek 1-2 órás növelése
is jelentős elbocsátásokhoz vezetett volna.

Nem elégedett azonban az eredménnyel
Mendrey László. A PDSZ elnöke szerint ez az
egyezség köszönőviszonyban sincs az eredeti
elképzelésekkel, ezért nem fogják kedden (Lap-
zártánk után – a szerk.) aláírni a megállapodás-
ról szóló dokumentumot, nem látják ugyanis a
garanciákat. Új sztrájkbizottságot alakítanak, s
nagyon komolyan fogják venni azokat a határ-
időket, amelyeket a sztrájktörvény előír, mert
nem szeretnék, ha hasonló időhúzás folyna a
minisztérium részéről, mint ebben a tárgyalás-
sorozatban.

„Sem a bértábla 20 százalékos emelése ügyé-
ben, sem az államosítás kérdésében, sem az élet-
pályamodell átalakításával kapcsolatosan nem
történt közeledés. Nincs szó benne az óraszá-
mok növelésével együtt járó béremelésről, csu-

pán annyi, hogy tö-
rekszik a kormány e
kettő együttes életbe
léptetésére” – mond-
ta az elnök, aki sze-
rint a megállapodás
azért sem írható alá,
mert szerintük a
pénteki fordulón a
múlt hetihez képest
a dokumentum to-
vább gyengült, ne-
hezebbé teszi a pe-
dagógusok bármi-
lyen szintű érdekér-
vényesítését. 

A PDSZ elnöke
kulcskérdésnek tart-
ja, hogy hozzáértő

tárgyalópartnereket kapjanak, mert mint mond-
ta, a most lezárult tárgyalások során például arra
sem kaptak választ, hogy hány pedagógust érint
majd a kényszernyugdíjazás. „Azon leszünk,
hogy megegyezzünk, de ha mégsem sikerül és
minden határidőt betartunk, február második fe-
lére elképzelhető a sztrájk megszervezése. Ki-
csit megnehezíti a mozgósítást, hogy a másik
három szakszervezeti vezető aláírja a megálla-
podást, de nem csak a PDSZ tagjai számára hir-
detjük majd a sztrájkot, hanem minden oktatás-
ban dolgozó munkavállaló számára” – jelentette
ki.

(k.j.)

A Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján
tette közzé azt a listát, amely részletezi a több
mint ötezer lakosú települések adósságának
kormányzati átvállalását. A dokumentum azt is
tartalmazza, hogy az egyes önkormányzatok
adósságának várhatóan mekkora részét vállalja
át az állam. Gödöllő esetében az adósság kon-
szolidáció tervezett mértéke 40 százalék.

Az állam 281 érintett település, valamint a
főváros és a 23 budapesti kerület adósságának
egy részét vállalja át. Az egy főre jutó iparűzési-
adó-bevételek alapján dől el az, hogy az adós-
ságkonszolidáció mértéke 40, 50, 60 vagy 70
százalék. Az önkormányzatok már igazolást
kaptak pénzintézetüktől az átvállalt adósságál-

lományról, ezután tájékoztatniuk kellett az ál-
lamkincstárat, amely január 18-áig ellenőrizte
az adatokat.

A konszolidációval kapcsolatban Gémesi
György elmondta, ezt jó döntésnek tartja, és
mindig is támogatta. Azt azonban tisztázni kell,
hogy ez nem kegy, nem ajándék az önkormány-
zatoknak, hiszen az elmúlt tíz év alatt mintegy
1100 milliárd forintot vontak ki a rendszerből, s
most lényegében ennek egy része kerül vissza. 

Azt azonban problémának tartja, hogy a hi-
telállomány átvilágítására nem került sor, pedig
jó lett volna látni, hogy ki, milyen célra vett fel
hitelt.

(l.t.)

Pedagógus sztrájk lehet februárban

Nem látja a garanciákat a PDSZ

Gödöllő adósságának 40 %-át tervezik konszolidálni

Nem ajándék a hitelátvállalás

A nívós hallgatói utánpótlás toborzásának új-
szerű példájával állt elő a Szent István Egyetem
Gépészmérnöki Kara. Tehetséggondozó prog-
ramjának részeként Mérnökinformatikai fakul-
tációt indított 3-4. évfolyamos középiskolás di-
ákok számára, aminek a helyszíne – a Mérnök-
informatikai Központ – a kar megújult labora-
tóriumi hálózatának egyik reprezentáns épülete.

A kurzus célja az, hogy a reáltudományok
iránt érdeklődő diákok számára betekintést
nyújtson olyan tudományterületekbe, mérnöki
feladatokba, amik részben kiegészítései, rész-
ben pedig folytatásai a középiskolai tanulmá-
nyaiknak. A kurzus térí-
tésmentes és személyes
kapcsolatokon és gyakor-
lati tapasztalatokon alapu-
ló tudásátadást céloz meg,
ezért a résztvevők száma
korlátos. A péntek délutá-
nonként jelentkező kurzus
9 különböző témakört dol-
goz fel egy-egy órás elmé-
leti és gyakorlati bemuta-
tók keretében. A január
18-ai foglalkozáson a táv-
érzékelés volt a téma.

Lágymányosi Attila
egyetemi adjunktus és

Szalay D. Kornél doktorandusz érdekfeszítő
előadása során a hallgatók felfrissítették bioló-
giai ismereteiket a szemről, majd a gyakorlat-
ban ismerték meg a kar valamint a VM Mező-
gazdasági Gépesítési Intézet értékes műszerei-
nek működését, a kézi spektroszkóp és az infra-
vörös hullámhossz tartományában működő ter-
mokamera használatát.

A következő fakultációs óra január 25-én 15
óra 30-kor kezdődik, amelyen Kátai László
egyetemi docens tart előadást és gyakorlati be-
mutatót a 3D modellezés témakörében.

(s.v.)

Távérzékelésről felsőfokon

Középiskolások egyetemi padokban



4 Gödöllői Szolgálat 2013. január 23.Civil

Még február 23-ig látható a GIM-
Házban a Kortárs Műhelygyakorlatok
című, 2012-ben megvalósult mú-
zeumpedagógiai program beszámoló
kiállítása. A Nemzeti Kulturális Alap
Képzőművészetai Kollégiuma támo-
gatásával megvalósult bemutatón,
azoknak a diákoknak a   munkáit te-
kinthetik meg az érdeklődők, akik
részt vettek az intézmény által szerve-
zett programon. Gödöllő város négy
gimnáziumából több mint nyolcvan
diák érdeklődött. 

Mint azt Katona Szabó Erzsébettől,
a GIM-Ház vezetőjétől megtudtuk, a
programba 12-18 éves fiatalokat hív-
tak meg, akik amellett, hogy képző-
művészeti foglalkozásokon vettek
részt, kiállításokat, műhelyeket láto-
gattak meg. A műhelymunkák olyan
képzőművészek alkotásai köré szer-
veződtek, mint Barabás Márton,
Gyulai Líviusz, Horváth Kinga,
Kovács Péter Balázs, Márvány
Miklós, Nádas Alexandra. A foglal-
kozások egy részét a Gödöllői Városi
Könyvtárban, a Gödöllői Iparművé-
szeti Műhelyben, másrészt Budapes-
ten, a Nádor Galériában,  NaN-Art
Rajztanoda és Grafikai Műhelyben, a
Prestige Galériában tartották, de
anyagot gyűjtöttek az Erzsébet park-
ban is. Ezek során a résztvevők kü-
lönböző technikákkal ismerkedtek
meg, s bepillanthatást nyerhettek a je-
lenkor neves művészeinek alkotói fo-
lyamatába is. Az éves programot gon-
dozta, megszervezte Szabó Emma
Zsófia kurátor.
A kiállítás exkluzivitását  adja, hogy a
fiatalok munkái közösen kerültek be-
mutatásra, a foglalkozásokat vezető
kortárs művészek alkotásaival. Meg-

tekintése kiváló lehetőség azon
fiatalok számára, akik képzőművé-
szettel szeretnének foglalkozni, vagy
ilyen területen továbbtanulni. 
A programot záró kiállítás azonban
nem jelenti azt, hogy bezárul a GIM-
Ház ajtaja a fiatal tehetségek előtt, hi-
szen 2013-ban is remélhetőleg hason-
ló programok várhatók. 

Az elmúlt időszakhoz hasonlóan,
érdekes szakmai tanfolyamok indul-
nak az idén 15 éves GIM-Házban. A
már évek óta nagy
sikerrel zajló kárpit-
művészeti, kerámia,
rajz, valamint a textil
technikákat megis-
mertető foglalkozá-
sok mellett, az idén
első alkalommal indí-
tanak festészet- és 
rajztanfolyamot. Eh-
hez a hazai képzőmű-
vészeti élet egyik ki-
emelkedő festőmű-
vészét, Incze Mózest
sikerült megnyerni,
aki mint megtudtuk,
örömmel vállalta a
tervek szerint február-
ban induló kurzus ve-
zetését.
Katona Szabó Erzsé-
bet elmondta, hogy 13
év feletti fiatalok je-
lentkezését várják;
olyan programot állí-
tottak össze, ami akár
az egyetemi felvételi
felkészítésnek is meg-
felelő. Incze Mózes
festőművész szemé-
lyében egy fiatal,

vállalkozó szellemű, Gödöllőhöz kö-
tődő alkotóval dolgozhatnak majd
együtt a résztvevők. 
Mint mondta, az önköltséges tanfolyam
a tervek szerint februártól indul, s fél
éven át, hetente egy alkalommal kerül
sor a foglalkozásokra. Hasonlóan az in-
tézmény egyéb tanfolyamaihoz, a mun-
kába nem csak az induláskor, hanem év
közben is bekapcsolódhatnak az érdek-
lődők, akik bővebb információt a GIM-
Házban kaphatnak a lehetőségekről. 
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A Gödöllői Lengyel Nemzetisé-
gi  Önkormányzat szervezésé-
ben a hétvégén lengyel testvér-
városunkban, Zywiecben ven-
dégszerepeltek a Waldorf Álta-
lános Iskola  kisdiákjai, akik a
Karácsonyi és Pásztorénekek
VIII. Nemzetközi Fesztiválján
léptek fel. 

A rendezvény fő szervezője a
Zywieci Művelődési Központ, fő tá-
mogatója pedig a Visegrádi Alap volt.
Színeinket a „Gingalló” folklór-
együttes, illetve az őket kísérő, de
önállóan is megméret-
kező „Bori és Friends”
zenekar képviselte. 
A négy Visegrádi or-
szágból összesen 47
együttes, zenekar és szó-
lista nevezett és mutatta
be tudását hat kategó-
riában a szakmai zsűri
előtt. 
A magas színvonalú mű-
sorok közül a zsűri dön-
tése alapján jelentős gö-
döllői siker született: ka-
tegóriájában a „Gingalló” együttes
második díjat nyert, míg a zenekarok
között Boriék a harmadik helyet fog-
lalhatták el. Ez a gyerekek tehetsége
és lelkesedése mellett elsősorban ki-
váló felkészítő tanáraik, Tápai Dóra
és Jelinek Eszter nagyszerű mun-
káját dicséri.  
A fődíjat a rendező város reprezen-
tatív népdal- és táncegyüttese, a 
„Zywieci Föld” nyerte el.
Az ünnepélyes díjkiosztóra vasárnap

került sor, amit a díjazottak gálakon-
certje követett. A gödöllői csapat is-
mét hatalmas közönségsikert aratott.
A Fesztivál mindkét napján jelen  vol-
tak a város vezetői: Antoni Szlagor
polgármester és helyettese, valamint
a város püspöke is, akik a díjakat át-
adva együtt örültek sikereinknek. 
A fiatalok a hivatalos programok
közben városnézésen vettek részt.
Megtekintették a város nevezetes-
ségeit, a Habsburg-kastélyt és a Zy-
wieci Sörgyár  interaktív múzeumát
is.
A 22 fős diákcsapatot  két tanárnő,

Tápai Dóra és Planicska Eszter kí-
sérte, valamint Szabó László, a
GNKÖ elnöke és felesége, illetve
Sándorné Pálfalvy Beáta, a Gö-
döllői Testvérvárosi Egyesület el-
nöke, akik a város vezetőivel további
együttműködési lehetőségekről tár-
gyaltak. A kiutazás a GLNÖ és a GTE
támogatásával valósult meg. A nyer-
teseknek szívből gratulálunk, a támo-
gatókat pedig köszönet illeti.
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A közelmúltban lezárult sike-
res ifjúsági projektje után
ismét egy, a gödöllői fiatalokat
támogató pályázat megvaló-
sítását tűzte ki célul a gödöllői
Művészetek Háza. A TAMOP –
5.2.5/B-10/1-2010-0030 azo-
nosítószámú, „Gödöllői Ifjúsá-
gi Közösségi Szerveződés”
(GIKSZER) névre hallgató pro-
jekt a Gyermekek és Fiatalok
társadalmi integrációját segítő 
programok pályázati kategó-
riájában közel 80 millió forin-
tos támogatást nyert.

A GIKSZER
projekt fő célja
kettős. Egyrészt
különböző alter-
natívákat kíván
nyújtani a Gödöl-
lőn, illetve a térségben élő, tanuló fiata-
loknak a szabadidő hasznos eltöltésére,
másfelől segíti és könnyebbé teszi az
ifjúság aktív társadalmi részvételét, sze-
repvállalását. Ebben a folyamatban ki-
emelt fontosságú a hátrányos helyzetű
fiatalok fokozott motiválása és bevo-
nása a tevékenységekbe. A célok el-
érésére a Művészetek Háza Gödöllő jól
felépített stratégiával és színes progra-

mokkal kívánja megszólítani a fiata-
lokat. A Művészetek Háza Gödöllő
2013 februárjától 2014 végéig több
olyan szakkört, foglalkozást, klubot, tá-
bort, szakmai műhelyt indít útjára, me-
lyek a fiatalok szabadidejének kreatív
eltöltését szorgalmazzák. 
Szervezett formában a zene, a tánc, a
képzőművészet, a színház és a dráma-
pedagógia köré szerveződő csoportos
tevékenységek heti rendszerességgel
kerülnek lebonyolításra.

Az Európai Unió támogatásával és az
Európai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával megvalósuló GIKSZER pro-
jekt nyitórendezvényére 2013. január

24-én 15.00 órától kerül sor a Mű-
vészetek Házában, ahol a projektgazdák
mellett a szakkörök, klubok vezetői is
bemutatják a hamarosan induló prog-
ramokat.

Bánáti Zsombor
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit

Közhasznú Kft.
ifjúság szakmai vezető

Nem először hirdetett a Magyar Posta
képzőművészeti versenyt a város is-
kolásai körében. 2012-ben az alsósok
három, a felsősök egy témában ké-
szíthettek rajzokat. Az eredményhir-
detésre december végén került sor a
Városházán.  
A pályázaton több mint négyszázan
vettek részt. Az eredményhirdetésre a
legjobbakat hívták meg, akik betöl-
tötték a földszinti tanácstermet. 
A rendezvény részeként a diákok

megismerkedtek a postakürttel is. 
Mint megtudtuk, az 1-4. osztályosok-
nak személyes bélyegen meg-
jeleníthető rajzokat kellett készíteni
három témában: 1./A  nyári szünet
legjobb pillanatai;  2./ A 2012-es Lon-
doni olimpia magyar sikerei; 3./ Ho-
gyan tudjuk megvédeni magunkat,
szeretteinket és értékeinket minden-
napjainkban.
A felsős diákoknak iskolájuk név-
adójáról kellett alkalmi bélyegző le-

nyomatot készíteni. A verseny díja-
zottjaiként a  Damjanich János Álta-
lános Iskola 7.a, 4.b., és 2.a., az Erkel
Ferenc Általános Iskola 8. a. és a Ha-
jós Alfréd Általános Iskola 3. a osztá-
lyosai ellátogathatnak a Posta- és a
Bélyegmúzeumba. lt

A Lumniczer Sándor Alapítvány karítatív tevékenységének egyik
részeként már 2003 óta segíti azokat a gödöllői családokat, akik
daganatos és egyéb súlyos beteg gyermekeket nevelnek. 

Az alapítvány számlájára befolyt támogatások összegét minden év végén oszt-
ják szét a rászoruló családok között. Tavaly – karácsony előtt néhány nappal –
dr. Solymosi Ildikó gyermekorvos nyújtotta át az “ajándékot" a hét rászoruló
család részére. 

A doktornő lapunknak elmondta: az alapítvány tervei között szerepel, hogy a
jövőben már nemcsak a Gödöllőn élő dagatanos beteg gyermekeket szeretnék
támogatni, hanem a vonzáskörzetben lévőket is.
A Lumniczer Sándor Alapítvány adószáma: 18670945-1-13

MEGHÍVÓ – TELEKI PÁL EGYESÜLET

A Teleki Pál Egyesület éves közgyűlését
2013. január 26‐án, szombaton tartja a Pre‐
montrei Gimnázium aulájában (Gödöllő,
Egyetem tér 16.). A közgyűlésre tagtársain‐
kat – és a munkák iránt érdeklődőket – sze‐
retettel hívjuk, és várjuk.  

Napirend: 16 órától regisztráció, tagdíj befizetése, az évkönyv
átvétele, belépés az Egyesületbe.
16.30‐tól a 2012. évi tevékenységről szóló beszámolók.
17.00‐től dr. Kőrösi Mária történész: Teleki Pál igazsága c.
előadása.
18.00‐tól egyebek, majd baráti beszélgetés a gimnázium
ebédlőjében. Közben a 2012. év eseményeiről vetítés az aulá‐
ban. A Teleki Pál Egyesület Elnöksége

Incze Mózes festészeti tanfolyamával bővül a GIM-Ház művészeti szakköreinek sora

Egyazon kiállításon mesterek és tanítványok munkái

Bélyeget és bélyegzőt terveztek 

Posta rajzverseny

Gödöllői sikerek Zywiecben

Csaknem két tonna élelmiszert (tész-
tát, tejet, lisztet) osztott szét a rászo-
ruló családok között a Gödöllői Kul-
turális és Szociális Közhasznú Egye-
sület az Élelmiszerbank adományá-
ból. Balogh Gyula, az egyesület ve-
zetője elmondta, több mint 1000 csa-
ládnak jut az adományból.
Az egyesület a városi  szociális intéz-
ményekkel és az önkormány illetéke-
seivel egyeztetve döntött arról, hogy
kik részesülnek a támogatásban; roma
és nem roma családok egyaránt sze-

mélyenként 5 kg. élelmi-
szert vihettek haza, tudtuk
meg Balogh Gyulától. 
Mint elmondta, bízik ab-
ban, hogy az idén több le-
hetőség is lesz segíteni a
rászorulókon, mivel az
Élelmiszerbankkal nagyon
jó kapcsolatot ápolnak. 
A szigorú ellenőrzések
soha nem találtak problé-
mát sem az elosztásban,
sem az elszámolásban.

Tóth Tibor alpolgármester a helyszí-
nen tájékozódott az adományok el-
osztásának menetéről. bj

Lumniczer Sándor Alapítvány: Segítség a beteg gyermekek gyógyulásához

Tészta, tej, liszt az élelmiszerbanktól 

Adomány a rászorulóknak

Új ifjúsági projektet indít a MUZA

GIKSZER lesz
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Sussexben egy gyönyörű, fél-
holt nőt sodor partra a víz. Ré-
gimódi ruhát visel, a haját vala-
ki csúnyán rövidre nyírta.
Csuklóján és karján kötél hor-
zsolta nyomok. Kórházba szál-
lítják, ahol kiderül, amnéziá-
ban szenved. Gyötrő kérdések
sorát kellene megválaszolnia,
de azt sem tudja felidézni, ki-
csoda és honnan jött, sem azt,
hogy mi történt vele az utóbbi
két évben, ami teljesen kiesett
az emlékezetéből. 

Miféle sokkhatás érhette? A rendőr-
ség tehetetlenül áll a kérdés előtt, se-
hol egy nyom, és amikor az orvosi
vizsgálat fényt derít arra, hogy a lány
nemrég gyermeknek adott életet, az
eset hamarosan rémálommá válik. Ki
ez a lány? És hol lehet a csecsemő? 

A rejtélyek azonban akkor sem ol-
dódnak meg, amikor a szép fiatal
lányt azonosítják barátai, Dale, Scott,
Adam és Simon, akik egyben a csalá-
dot is jelentik számára. Inkább egyre
több lesz belőlük, miközben megis-
merjük a szeretet nélkül felnevelke-

dett Lotte történetét, akinek életét
már gyermekkorától tragédiák árnyé-
kolták be. Nem csoda, hogy barátai
aggódva várják, mi történik, ha visz-
szanyeri emlékezetét. Azt azonban ők
sem tudják, ki vagy mi lehet az oka,
hogy valaki még egy gyilkosságtól
sem riad vissza, hogy ezt megakadá-
lyozza. 

A Lotte elleni újabb támadás azon-
ban csak egy a még rájuk váró meg-
rázó események közül, amelyek még
jobban megerősítik barátságukat. 

Teher alatt nő a pálma, tartja a
mondás. Lesley Pearse hőseinek –
mert nyugodt szívvel nevezhetjük
őket hősöknek – igencsak nagy teher-
rel kell megküzdeniük. Történetük
többször is váratlan fordulatot vesz.
A legnagyobb változás persze Lotte
életében történik. A tragédiák, meg-
aláztatások sorozata mindenre képes,
saját és barátai életéért semmitől
vissza nem rettenővé teszi a korábban
félénk, önbizalomhiányban szenvedő
lányt, akinek nem csak saját túl-
éléséért kell megküzdenie. A változás
azonban nem csak nehézségeket hoz-
za, hanem egy új szerelem és egy új

kezdet lehetőségét is.  
Lesley Pearse bestsellereiből (Uta-
zók, Emlékek, Titkok, Hit, Remény)
több mint hárommillió példányt ad-
tak el világszerte. Pearse, akinek élet-
története maga is kész regény, bra-
vúros mesélő, történeteiben a legne-
mesebb és leggyűlöletesebb emberi
érzelmek csapnak össze, az írónő pá-
ratlan érzékkel-érzékletességgel mu-
tatja meg, milyenek is vagyunk való-
jában; veszélyben, magányban, bűn-
ben és szerelemben.  
(Lesley Pearse: Árnyak)                    nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Nem az, aminek látszik

Sikeresnek mondhatja az elmúlt esztendőt Boda Anikó gödöllői
festőművész, akinek munkáját ezúttal az 59. Vásárhelyi Őszi Tár-
laton ismerték el. 

A nagy hagyományok-
kal rendelkező, rangos
kiállításra a „Ha Botticelli
magyar lenne, avagy a pi-
ros kulcs” című alkotását
válogatta be a zsűri. Mint
megtudtuk, az előzsűri-
zés után több mint 200
alkotás került az októ-
bertől decemberig látható
kiállítás anyagába, s ti-
zenhét művet, köztük
Boda Anikó festményét
díjazták. Az 59. Vásárhelyi Őszi Tárlaton sikert aratott képet korábban vá-
rosunk lakói is láthatták a művész önálló kiállításán 2011. decemberétől 2012.
júniusáig, a Polgármesteri Hivatal I. emeleti folyosógalériáján. bj

Ismét óriási érdeklődés kísérte a Gö-
döllői Szimfonikus Zenekar hagyomá-
nyos újévi koncertjét, amit ez alkalom-
mal két estén, január 12-én és 13-án
hallhatott a közönség. A hangversenyt

ezúttal a Kastély lovardájában rendez-
ték meg;  a zenekar vendége ez alkalom-
mal a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő
volt. 
Mindkét estén zsúfolásig telt nézőtér
előtt léptek színpadra a kiváló gödöl-
lői muzsikusok, akik ez alkalommal
Johann Strauss, Hans Christian Lum-
bye, Aram Iljics Hacsaturján, Wolf-
gang Amadeus Mozart, Szitha Miklós
–Talamba, Paul Simon, Astor Piazzo-

la és Leroy Andrerson műveit szólaltat-
ták meg Horváth Gábor karnagy veze-
tésével. Felcsendültek többek között a
Denevér, a Terefere polka és a Törökin-
duló dallamai. A sikert jól mutatja, hogy

a közönség mindkét koncerten
hosszas ráadást követelt. 
A Gödöllői Szimfonikus Zenekart
legközelebb február 16-án hallhat-
ja a közönség a  bérletes koncert-
sorozat harmadik előadásán. Az
est szólistája Langer Ágnes lesz.
Ez a koncert is bővelkedik majd
népszerű dallamokban, többek kö-
zött Smetana Moldva című műve,

és Csajkovszkij Rómeó és Júlia nyitány-
fantáziája is megszólal majd.

bj

Évköszöntő koncert a lovardában

Újévi dallamok 

Gödöllői siker a Vásárhelyi Tárlaton

Botticelli magyar módra

(Folytatás az 1. oldalról) 

A kitüntetetteket ünnepi műsor köszön-
tötte, melyben fellépett a Frédéric Cho-
pin Zeneiskola Ifjúsági Vonószenekara,
a Cavaletta női kar, a Gödöllői Fiatal
Művészek Egyesülete, a Gödöllői Ifjú-
sági Táncszínház, valamint színpadra
léptek Herczenik Anna és Virághné
Vajda Gyöngyvér barátai és tanítvá-
nyai. Az összeállítás nem csak Gödöllő
rendkívül színes és gazdag kulturális
életébe nyújtott bepillantást, hanem ab-
ba is, hogy a két kitüntetettet milyen 
szeretet övezi. Herczenik Annának
megidézték azokat az éveket, amikor

hegedülni tanult, a Cavaletta olyan da-
lokat szólaltatott meg, amiket egykor
közösen énekeltek, s a Gödöllői Fiatal
Művészek Egyesületének műsora is az
együtt töltött éveket, színpadi produk-
ciókat elevenítette fel. Nem csak Her-
czenik Anna, hanem a közönség is 
könnyekig meghatódott a Hollandiában
élő Herczenik Eszter videóüzenetén,
amivel amellett, hogy testvérét köszön-
tötte, kettőjük közös élményeit, színpadi
pillanatait is felelevenítette. 

Megkönnyezte az előadást Virághné 
Vajda Gyöngyvér is, akit többek között
swinggel köszöntöttek, azzal a tánccal,
amelynek 1996-ban világbajnoka lett,
de feledhetetlen pillanatok voltak azok
is, amikor a színpadon kislányai táncá-
ban gyönyörködhetett. 

Herczenik Anna operaénekes a gödöllői
Erkel Ferenc Általános Iskola ének-ze-
ne tagozatára járt, emellett a Frédéric
Chopin Zeneiskola növendéke volt,
ahol 10 évig hegedülni, majd 1992-től
négy évig énekelni tanult. 1996-ban
megnyerte a 10. Ki-Mit-Tud? televíziós
verseny opera kategóriáját. Többször
énekelt az MRT Szimfonikus Zenekar-
ral, a MÁV Szimfonikus Zenekarral. A
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
magánének tanszakán végzett, ahol ta-
nára Pászthy Júlia volt. 2001-től az
Operastúdió tagja, 2002-től az Opera-
ház magánénekesnője. Első jelentős 
szerepe Nannetta volt Verdi Falstaff-

jában. Legjelentősebb alakí-
tásai Mozart operáihoz
illetve, XX. századi művek-
hez kötődnek: Micaela (Bi-
zet: Carmen), Nedda (Leon-
cavallo: Bajazzók), Fiordili-
gi (Mozart: Cosi fan tutte),
Pamina (Mozart: A varázsfu-
vola), Musette, Mimi (Pucci-
ni: Bohémélet), Lauretta
(Puccini: Gianni Schicchi),
Ghitta (Zemlinsky: A törpe).

A Szegedi Szabadtéri Játékok rendsze-
resen visszatérő fellépője. Az 1998-ban
megalakult gödöllői Fiatal
Művészek Egyesületének
oszlopos tagja. Rendszeres
fellépője a városi ünnepsé-
geknek, és az egyesület ál-
tal bemutatott színdara-
bokban rendszeresen fő-
szerepet játszik. A közön-
ség láthatta többek között
a Hamlet, valamint a Hel-
ka és Kelén című rockope-
rákban, a Made in Broad-
way című musical össze-
állításban, az Anconai szerelmesek cí-
mű zenés komédiában, a Játék a kastély-
ban című vígjátékban, a múlt évben pe-
dig ő  alakította a fiatal Sisit, a Pécsi Il-
dikó által írt és rendezett Őszinte be-
szélgetés – In memoriam Erzsébet ki-
rályné című előadásban.

Virághné Vajda Gyöngyvér táncpeda-
gógus a gödöllői fiatalok művészeti ok-
tatását kiemelkedő színvonalon végzi
már hosszú ideje. Több mint 10 éve a
Szent Imre Katolikus Általános Iskolá-
ban tanít. Lankadatlan energiával, sze-
retettel végzi munkáját, tanít illemtant,
páros táncot diákjainak, de oktat a Petőfi
Sándor Általános Iskolában is, valamint

a gödöllői Jumpers TSKE-ben művészi
tornát, színpadi táncot, swing táncokat,
a Magyar Táncművészeti Főiskolán
speciális páros táncokat.
Az iskolai ünnepélyeket rendszeresen
gazdagítja táncbemutatókkal, ezenkívül
Gödöllő város kulturális, művészeti
életében is aktívan részt vesz. Célja,
hogy minden korosztállyal megszeret-
tesse a mozgást, ezáltal a táncot, de
nemcsak annak fizikai részét, hanem a
műfajok kialakulásának történetét és a
hozzá tartozó zenei stílusokat is. 
A Magyar Állami Artistaképző akro-
batikus revütáncos képző szakán is-
merkedett meg a tánc kifejező erejével;
a Magyar Művelődési Intézetben mo-
dern táncoktatóként végzett, a Testne-
velési Egyetemen pedig sportedzőként.
A Magyar Táncművészeti Főiskolán
modern társastánc-divattánc pedagógus
diplomát szerzett kitűnő eredménnyel,
majd a mesterképzést is elvégezte kivá-
ló minősítéssel. 
Ő készítette többek között 1999-ben a

Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete
által előadott Hamlet című rockopera,
valamint 2011-ben a Kabaré koreog-
ráfiáját. 2004-ben és 2005-ben a Hot
Jazz Band koncertjeinek sikeréhez is
hozzájárult táncos-koreográfusként,
2012-ben az ő neve fémjelezte a Gö-
döllői Ifjúsági Táncszínház által be-
mutatott  Híres hölgyek Gödöllőn cí-
mű táncelőadást. 
A közönséget legutóbb december vé-
gén örvendeztette meg egy különle-
ges produkcióval, amikor Török
Ádám: Kell a barátság című műsorá-
nak részeként a Regék–Hősök–Me-
sék, Utazás, A Nap–Tánc Trilógiát ál-
lította színpadra. jk

Ünnep zenével, tánccal és szeretettel

A Magyar Kultúra Napja
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Ősszel már az avatásra is sor kerül

Szobrot kap Grassalkovich Antal

Ismét tematikus évet rendez Gödöllő

2013 a Szecesszió Éve
4.900.000 forintos támogatást
nyert el Gödöllő város önkor-
mányzata a Nemzeti Kulturális
Alap Vizuális Művészetek Kol-
légiuma által kiírt pályázatán
Grassalkovich I. Antal szobrá-
nak felállítására.

Ennek köszönhetően megvalósulhat
az a régi terv, hogy köztéri szobra le-
gyen a gödöllői kastély építtetőjének,
aki korának egyik meghatározó poli-
tikusa, Mária Terézia királynő bizal-
masa volt. Grassalkovich I. Antal
mindezek mellett a katolikus egyház

egyik jelentős mecénása volt, 33 temp-
lomot és egyházi épületet emeltetett. 

A képviselő-testület november 15-
ei ülésén fogadta el annak a szobor-
nak a tervét, amit Bíró János szob-
rászművész készített. Az egészalakos
bronzszobrot a kastéllyal szemben, az
Alsóparkban helyezik el. Az összkölt-
ség várhatóan meghaladja a 7 millió
forintot, a pályázaton elnyert 4,9 mil-
lión felüli részt az önkormányzat biz-
tosítja. Az ünnepélyes avatásra a ter-
vek szerint még idén ősszel sor kerül-
het.

(k.j.)

A nagy sikerű Barokk Év és a
2012-es Híres Hölgyek Gödöl-
lőn után a város 2013-ban meg-
rendezi a Szecesszió Évét.

A témaválasztás apropóját Körösfői
Kriesch Aladár születésének 150. év-
fordulója adja, valamint100 esztende-
je annak, hogy átadták az egykori Já-
rási Hivatal – a mai Erzsébet Királyné
Szálloda szecessziós épületét.

Körösfői Kriesch Aladár neve ösz-
szefonódott Gödöllővel, hiszen a Gö-
döllői Művésztelep egykor városunk
meghatározó szerveződése volt, és
mind a mai napig a magyar szecesz-
szió bölcsőjeként emlegetik. Ehhez
az évfordulóhoz kapcsolódik majd a
Gödöllői Városi Múzeum új kiállítá-
sa, valamint a GIM-ház jubileumi tár-
lata – a műhely ugyanis az idén ün-
nepli fennállásának 15. évfordulóját –
a Királyi Kastélyban pedig Zsolnay-
kiállítás nyílik a szecesszió jegyében.
A programsorozat részeként ígér sze-
cessziós különlegességeket a Múzeu-
mok Éjszakája is, ami évről-évre egy-
re nagyobb számú érdeklődőt vonz.

Az év során megemlékeznek a Gö-

döllőn 1933-ban megrendezett fiú-
cserkész világtalálkozóról (jamboree)
is.

A tematikus év előkészítő csoport-
jában a város kulturális és közműve-
lődési életét meghatározó és irányító
szakemberei vesznek részt. A rendez-
vények és események méltó módon
mutatják majd be a Gödöllői Művész-
telepet és annak alkotóit.

(ny.f.)

Wass Albert erdélyi magyar íróra és
költőre emlékeztek születésének év-
fordulója alkalmából, a Művészetek
Háza mellett álló szobránál.

A rendezvényen a Gödöllői Refor-
mátus Líceum diákjai az író és költő
műveit szólaltatták meg, majd népdal
összeállítással tisztelegtek, valamint
vendégként Novák Gyula előadásá-
ban Wass Albert Üzenet haza című
verse hangzott el.

A megemlékezés zárásaként a
résztvevők elhelyezték a megemléke-
zés virágait a szobornál. Gödöllő vá-
ros önkormányzata nevében Pecze
Dániel és Tóth Tibor alpolgármeste-
rek koszorúztak.

(l.t.)

A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa idén is
meghirdette az ökumenikus
imahetet január 20-tól 27-ig,
Imahét a Krisztus-hívők egysé-
géért címmel.

Az országos megnyitó istentiszteletet
január 20-án tartották a budapesti Fa-
sori Evengélikus Templomban, ahol
az igehirdetést a hagyományoknak
megfelelően dr. Erdő Péter bíboros,
esztergom-budapesti érsek, valamint
a MEÖT elnöke, Steinbach József
református püspök végezte. A litur-
giában a tagegyházak vezetői is részt
vettek.

Gödöllőn január 21-én hétfőn a
Szentháromság-templomban Tar Zol-
tán református lelkészt hallhatták a
hívek 22-én, kedden pedig a mária-
besnyői bazilikában Kapitány Zsolt

baptista lelkipásztort. 23-án, szerdán
a Baptista imaházban Balogh Piusz
O.Praem., 24-én csütörtökön a Pre-
montrei plébániatemplomban Albert

Gábor evangélikus lelkész, 25-én
pénteken az Evangélikus templom-
ban Sivadó János görögkatolikus pa-
rochus, 26-án szombaton pedig a re-
formátus templomban Szecsődi Pé-
ter plébános szól a hívekhez.

(gb)

A téli időjárás ellenére nagy ér-
deklődés kísérte a Gödöllő
Retro Klub összejövetelét janu-
ár 17-én. A résztvevők ez alka-
lommal „tovább sétáltak” a Dó-
zsa György úton, s az annak
épületeivel, az ott zajlott ese-
ményekkel kapcsolatos törté-
neteket elevenítették fel.

A Dózsa György út Kossuth Lajos ut-
cától a temetőig terjedő szakaszáról
folyt a szó a Királyi Váróban, a jelen-
legi, és az egykori gödöllőiek részvé-
telével.

Kerényiné Bakonyi Eszter, a klub
életre hívója a patikáról, Fábián
Balázs többek között az egykori (és
jelenlegi, ismét) Járásbíróság épületé-
ről beszélt, régi uradalmi térképeken
kísérhették figyelemmel a jelenlévők,
hogyan épült ki az egykori Váczi ut-
ca, ami a múltban Ferenc József nevét
is viselte. Szó esett az Iposz-székház-
ról, de a jelenlévők megcsodálhatták
– mert tényleg szemet gyönyörköd-

tető látvány – az egykori zsellérházat
is. A személyes találkozó jó alkalom
volt arra is, hogy a Facebookon egy-
re-másra felbukkanó régi fényképek-
ről is szó essék. Ezek kapcsán Hrus-
tinszki Tibor azt elevenítette fel,
amikor a rendszerváltás idején, első
alkalommal rótták le kegyeletüket a
gödöllőiek a Dózsa György úti teme-
tőben az 1956-os áldozatok emléke
előtt.

Nagy sikert aratott a 2013-as városi
naptárhoz kötődő játék is. Az idei ka-

lendárium képei a Facebookon sokak
fantáziáját megmozgatták, sokan ta-
lálgatták, melyik fotó mit ábrázol, hol
készült. A klub januári játékán ez nem
okozott gondot a résztvevőknek,
örömmel ismerték fel a sokszor rej-
tőzködő gödöllői különleges helyszí-
neket, ábrázolásokat.

A következő találkozót február 14-
én rendezik, akkor azonban nem hely-
színekről, hanem az egykori gödöllői
orvosokról lesz majd szó.

(n.b.)

Josef Lusani tatárszentgyörgyi születésű, Svédországban élő festő művei dí-
szítik az Erzsébet Királyné Szálloda éttermét február végéig. Lusani nagy
tisztelője Csontváry Kosztka Tivadarnak, akinek hatása egyes művein is jól
érezhető. Stílusát tekintve az örök keresgélők közé tartozik, képein a számára
fontos gondolatokat élményeket eleveníti meg. (bd)

Különleges kiállításokkal várja
a látogatókat a Levendula Ga-
léria 2013-ban. Míg az elmúlt
esztendőben – kapcsolódva a
Nők éve programsorozathoz –
hölgy művészek alkotásait mu-
tatták be a kirakat kiállítások
sorozatban, az idén az uraké a
főszerep. A kiállítások a Sze-
cesszió évéhez is kapcsolód-
nak.

Mint azt Sz. Jánosi Erzsébettől, a
Galéria vezetőjétől megtudtuk, a vá-
rosunkban alkotó, valamint Gödöllő-
höz kötődő férfi művészek részéről
jelentős igény merült fel arra, hogy a
hölgyeket követően ők kerüljenek –
ez esetben szó szerint – a kirakatba.

A sorozatot januárban Megyeri
László szobrászművész és Klement
Zoltán festőművész nyitotta meg, ezt
követően pedig, az első félévben két-
hetenkénti váltásban Fábián Dénes
Zoltán, Gál Lehel, Mészáros János,
Lőrincz Ferenc, Szinvai Pál, Faza-
kas-Koszta Tibor, Varga Zoltán
Zsolt, Goschler Tamás és Szentgáli
Varga Szilárd munkáit láthatják az
érdeklődők.

A szecessziós évhez kapcsolódva a
kiállítás sorozat résztvevői valameny-
nyien egy-egy mozaikot festenek,
amiből a végén egy nagy közös kol-
lázst készítenek. Ahogyan a tavaly a
női alkotókkal, úgy természetesen ve-
lük is készülnek interjúk, amiket a ké-

sőbbiekben majd kötet formájában
szeretne megjelentetni a galéria.

A kirakat kiállítások mellett termé-
szetesen nagyobb tárlatokkal is várják
a látogatókat. Ezek sorát február 16-
án Dercsényiné Horváth Gabriella
– Ablakok című nemezkiállítása nyit-
ja meg.

Sz. Jánosi Erzsébet lapunknak el-
árulta, sok különlegességgel készül
az idei évre, többek között nyáron je-
lenik meg majd a múlt esztendő női
kiállítóival készült interjúkötet, ami-
kor a Levendula Galéria ötéves fenn-
állását fogja ünnepelni.

(j.b.)

Újdonságok a Levendula Galériában 

Férfiak a kirakatban

Gödöllő Retro

Séta a múltba

Tisztelgés Wass Albert emléke előtt

Ökumenikus imahét 2013
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Január 26‐án és 27‐én 
szombaton és vasárnap 

9‐11 óráig: 

Dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32.

Tel.: 30/535‐5523

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:Gazdát kereső kutyák, online

A Plútó Állatorvosi Rendelő hon-
lapján a Gödöllői Ebrendészeti
Teleppel együttműködve létrejött
egy weboldal, ahol a menhelyen
gazdára váró kutyákat lehet meg-
tekinteni. 

Bővebb információ: 
http://www.allatorvosgodollo.hu

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Dolli: Berni pásztor keverék, fia‐
tal szuka. Az egyetem környé‐
kén kóborolt. Valószínüleg vár‐
ják otthon. Eredeti vagy új gaz‐
dáját keressük!

Miki: Tacsi keverék, felnőtt
kan. Nyakában bőr nyakörv
volt, 2012‐es oltási bilétával,
mikor szilveszter után befog‐
ták. Reméljük gazdájának hi‐
ányzik, ha nem, örökbefoga‐
dót keres!

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06‐20‐55‐48‐450‐es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e‐mail címen. 

Lili: Szilveszter után talált,
bűbáj kedves tacsi keverék
szuka. Eredeti vagy új gazdi‐
ját keressük!

Negro: Január elsején egy
kapualjba keresett mene‐
déket. Valószínűleg a pe‐
tárdák áldozata. Nagyon
öreg, őszes, keverék kan.
Farkának egy része hiány‐
zik. Reméljük a kisöreget
várják valahol otthon!

Szárítópusztán már évek óta menedékre
lelnek azok az állatok, akik elkóborol-
nak otthonról, vagy valamilyen ok miatt
gazdi nélkül maradnak.  A telepen – bár
a jogszabály megengedi, hogy 14 nap
után elaltassák a befogott vagy leadott
állatot – évek óta nem altattak el egyet-
len kutyát sem, s a telepet üzemeltető
Szalkay Kft. munkatársai arra töreked-
nek, hogy erre a jövőben se kerüljön sor.  
Mindent megtesznek azért, hogy helyet
találjanak nekik, ahol hűséges társai le-
hetnek kétlábú barátaiknak. Amennyi-
ben azonban nem sikerül hamarosan a
kutyák egy részét örökbe adni, válság-
helyzet alakulhat ki. Mint azt Urbán
Csaba, a telep vezetője lapunknak el-
mondta, karácsony után különösen sok
kutya került hozzájuk, s a rendelkezésre
álló 32 szabványférőhelyen több mint
ötven ebnek kell helyet biztosítaniuk.
Bár számítottak rá, hogy a chipezés kö-
telezővé tételével megnő majd azok szá-
ma, akik a költségek miatt megszaba-
dulnak  egykori kedvencüktől, ne-
hezíti a helyzetet, hogy mindez télvíz
idején, karácsony után történt, amikor
egyébként is telt ház van a menhelye-
ken. A telep egyben a gyepmesteri fel-
adatokat is ellátja, így ide kerülnek az
utcán befogott kutyák is. Igaz, ezeket

sokszor 1-2 nap múlva örömmel viszi
haza a gazdája. Urbán Csaba felhívta a
figyelmet arra is, hogy a „kóborló” ebek
példája jól mutatja, a gazdik jelentős ré-
sze nincs tisztában az ebtartás szabá-
lyaival, és ma is sokan kiengedik fel-
ügyelet nélkül „sétálni” a kutyát az ut-
cára, annak ellenére, hogy ezt tiltják a
jogszabályok. Mint mondta, mivel a te-
lepen lévő kutyák között sok vemhesen,
közvetlenül ellés előtt került be az el-
múlt hónapokban, a kölyökkutyák szá-
ma is megszaporodott, nekik is szeret-
nének mielőbb gazdát találni. A telep
munkatársai mellett néhány önkéntes is
keményen dolgozik azért, hogy ne kell-
jen egyetlen kutyát sem elaltatni. Az ő
jóvoltukból néhányat sikerült ideiglenes
gazdinál elhelyezni, de ez csak átmeneti
megoldás. Szintén sok segítséget kap-
nak Halász Árpádtól, aki rendszeresen
gondoskodik arról, hogy az állatok igé-

nyüknek megfelelő mennyiségű moz-
gáshoz jussanak, és gondot fordít neve-
lésükre is.  Az elmúlt időszakban sajnos
néhány egyéb intézkedésre is szükség
volt. Így például a gyepmesteri telepet
kamerákkal kellett felszerelni, mivel
megnőtt az éjszaka történt állatkiköté-
sek, „ottfelejtések” száma. A kamerák
segítenek abban, hogy a kutyájuktól így
megszabadulni szándékozó tulajdono-
sok ellen eljárás indulhasson, a felelős
állattartás törvénye értelmében ugyanis
az ilyen cselekedetek rendőrségi felje-
lentést vonnak maguk után.
Megtudtuk, amennyiben örökbefogadó
jelentkezik, szinte szó szerint házhoz vi-
szik neki a kiválasztott állatot, ha igény-
li. Az ide kerülő kutyát chipezve, ha az
új gazdi igényli, a telep költségén ivarta-
lanítva, pórázzal ellátva veheti át. Egye-
dülálló szolgáltatásként hazánk terüle-
tén ingyen elviszik a kutyát a leendő
gazdihoz, ha pedig külföldi jelentkezik
– volt már rá példa –, annak is vállalják a
nem kevés költségét, a kötelező oltások
és a szükséges okmányok beszerzését. 
Az örökbefogadó gazdik a kutyák fotóit a
www.szalkaykft.hu honlapon tekinthetik meg, s
szalkay@invitel.hu címen vagy személyesen a
menhelyen (2100 Gödöllő, Szárítópuszta, 6-os
istálló) érdeklődhetnek. kj

Örökbefogadókra várnak a gödöllői menhely kutyái

Továbbra sem szeretnék elaltatni őket

Afrika keleti részén telelnek
azok a fehér gólyák, amelyeket
nyáron láttak el műholdas jel-
adóval a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület
(MME), illetve a szlovákiai társ-
szervezet munkatársai.

A gólyák vándorútja és telelése így inter-
netes térképeken (satellitetracking.eu)
bárki számára nyomon követhető –
mondta el Papp Ferenc program-
koordinátor, az MME Nógrád megyei
titkára az MTI-nek. A Magyarország
északi és Szlovákia déli részén meg-
jelölt 11 madár közöl a legtöbb 2012-

ben kelt ki. A vonulás során három ér-
te el közülük Afrikát, mindegyikük a
gólyák hagyományos útvonalát kö-
vetve. A Közép- és Kelet-Európában
fészkelő, nagy testű madarak ugyanis
nem vállalkoznak a nyílt tenger átre-
pülésére. A Boszporusznál gyülekez-

nek, majd Anatólia és a Közel-Kelet
partvidéke felett a Nílus torkolatvi-
dékéig repülnek, innen a folyam völ-
gyét követve jutnak el Kelet-Afriká-
ba, vagy még délebbre. mti

A flamingók nem éppen havasi vagy
sarkvidéki madarak, inkább a meleget
szeretik. Ennek ellenére az Állatkert-
ben mégis előfordul, hogy egy egész
csapat flamingót láthatunk a behava-
zott kifutón. A látvány azonban ne té-
vesszen meg senkit. A rózsaszín gáz-
lómadarak természetesen csak rövid
időt töltenek így, hiszen egyébként
kellemesen meleg, fűtött belső tér áll
rendelkezésükre, amikor odakint hű-
vösre fordul az időjárás.

A mellékelt képet a napokban ké-
szítette az Állatkert fotósa a havas ki-
futóban tartózkodó flamingócsapat-
ról. A látvány legalábbis szokatlannak
tűnhet, hiszen ezeket a szép gázlóma-
darakat a vadonban nemigen lehet ha-
vas tájakon látni. Természetesen itt
sem kényszerülnek arra, hogy egész

télen a hóban álldogáljanak, hiszen a
népes flamingókolónia részére ké-
nyelmes, fűtött belső teret biztosíta-
nak a hideg időszakban. 
Ez azonban nem jelent ősztől tavaszig
tartó folyamatos „szobafogságot”,

ugyanis még a téli időszakban sincs
akadálya annak, hogy egy-két órára
kiengedjék ezeket az állatokat a ki-
futóra. Így ők is friss levegőn lehet-
nek, ráadásul ilyenkor a nagyobb ta-

karítási mun-
kálatokat is el
lehet végezni
a belső térben
anélkül, hogy
a madarakat
különösebben
zavarnák. Ez
valójában sok-
kal jobb meg-
oldás, mint a
korábbi, ré-
gebben ugyan-
is a flamingók
téli és nyári

szállása között nem volt közvetlen
kapcsolat, így azután, hogy ősszel be-
hajtották őket a téli szállásra, legkö-
zelebb csak tavasszal lehetett őket ki-
engedni a szabadba.
zoobudapest.hu, fotó: Bagosi Zoltán

Erdeink egy régóta termesztett
gyümölcsfaját, a házi berke-
nyét választotta az év fafajá-
nak az Országos Erdészeti
Egyesület. A középhegységek
melegebb, délies kitettségű ol-
dalain és a régi gyümölcsösök,
szőlők területén általában szá-
lanként előforduló fafaj termé-
sét évezredek óta fogyasztja az
ember, napjainkban leginkább
a belőle főzhető pálinka révén
ismert.

A szakmai javaslatok alapján idén 18.
alkalommal megválasztott év fájának
az adott évben nagyobb figyelmet
szentel az erdészeti szakma és kuta-
tás, bemutatása az erdei iskola prog-
ramok és az erdészeti ismeretterjesz-
tés kiemelt témája. 
Szeptemberben érik az Országos Er-
dészeti Egyesület szakemberei által
az év fafajának választott házi berke-
nye termése. Az egykor hazánkban is
sokfelé termesztett erdei gyümölcs
felhasználása Európa több részén re-
neszánszát éli. Nálunk napjainkban
leginkább a terméséből főzhető pálin-
ka ismert. Az éretlen gyümölcs azon-
ban csersav tartalma miatt még élvez-
hetetlen, innen származik a faj „fojtós
berkenye” vagy „fojtóska” elnevezé-
se. Szintén erre a tulajdonságára utal
a faj tudományos nevének (Sorbus

domestica) eredete, aminek első tagja
a sorb = fanyar kelta szóra vezethető
vissza. A tudományos név második
tagja, a latin eredetű domesticus = há-
zi, házhoz tartozót jelöl, utalván arra,
hogy régóta termesztik.

Egy házi berkenyét már az 1055-
ben kelt tihanyi alapítólevél is említ
helymeghatározási céllal. A későbbi
századok okleveleiben szintén rend-
szeresen feltűnik a fafaj, mint a ma-
gyar vidék egykor meghatározó, em-
lítésre méltó eleme. Valószínűleg eh-
hez hozzájárult, hogy a faj egyedei
igen magas, 4-500 éves kort is képe-
sek megélni.

Természetes viszonyok között a
középhegységi cseres-tölgyesek és
mészkedvelő, melegkedvelő töl-
gyesek fafaja, amely a déli kitettségű

oldalakon érzi igazán jól magát. Las-
san növő fa, amely zárt erdőben nö-
vekdve akár a 25-30 méteres magas-
ságot is elérheti. Hazai viszonyok kö-
zött a gyümölcsfák körében viszony-

lag későn, húsz éves kora körül hozza
első terméseit. Ez a megfigyelés ké-
pezi alapját annak a szentenciának,
amely Gárdonyi Géza Isten rabjai c.
regényében is olvasható: „ne ültess
berkenyét, mert úgysem éred meg a
termését”.

Mindezek ellenére elterjedt a Kár-
pát-medencében, jellemzően azokon
a vidékeken, amelyek szőlő és man-
dula termesztésére alkalmasak voltak.
Termése mellett az utóbbi időben
egyre inkább értékelik esztétikai
értékét, amit elsősorban szép, na-
rancssárágás-pirosas őszi lombszíne-
ződése jelent.

Az év fája mozgalmat Magyaror-
szágon az Országos Erdészeti Egye-
sület 1996-ban indította útjára. Célja,
hogy a hazai erdők kevésbé ismert fa-
fajait mind a szakmai, mind a nagy-
közönség számára bemutassa, köze-
lebb hozza. Az adott évben az erdé-
szeti ismeretterjesztés, az erdei iskola
programok, tanulmányi versenyek és
a szakmai kutatások kiemelten fogla-
koznak az év fájával. Az elmúlt idő-
szakban több mint 200 tanulmány és
kiadvány jelent meg az év fájával
kapcsolatban. 2012 óta az Országos
Erdészeti Egyesület együttműködik
az Ökotárs Alapítvánnyal, az alapít-
vány által 2010-ben meghonosított
Év Fája Verseny magyarországi lebo-
nyolításában. 2012-ben a közönség-
szavazás alapján 60 fa közül az egri
termálfürdő területén található pla-
tánfa nyerte el a címet. Az Országos
Erdészeti Egyesület különdíját a bu-
dafoki Ősök Fája kapta.
Infó:www.azevfaja.hu, www.oee.hu 
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Afrika keleti részén telelnek a magyar gólyák

Utazás a Nílus felett

Fővárosi Állat- és Növénykert

Flamingók a hóban

A házi berkenye az év fája 2013-ban

Egy elfeledett gyümölcsfaj
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Remekül kezdte a 2013-as évet a
Gödöllő Bikák futsal csapata. Az
NB I-es alakulat előbb Szombat-
helyen tudott nyerni, majd a nagy
rivális Colorspectrum Aramis
csapatát múlta felül ádáz csatá-
ban hazai pályán.

Baranyai Pál együttesének volt miért
törlesztenie mindkét oldal felé. A szom-
bathelyiekkel szemben azért, mert az
ősszel kétszer is borsót törtek a mieink
orra alá. Előbb egy hazai bajnokin lep-
ték meg a Bikákat és vitték el mindhá-
rom pontot, majd a Magyar Kupa 8 kö-
zé jutásáért verték ki a gödöllőieket a
Vas megyeiek. Nos, a visszavágás sike-
rült, magabiztos játékkal nyert 4–1-re a
Gödöllő.
Az Aramis elleni bosszú pikánsabb volt.
Történt ugyanis, hogy az őszi 6. fordu-
lóban, Budaörsön nyertek a mieink 5–2-
re, de a házigazdák utólag óvtak, mert
szerintük az egyik gödöllői játékos nem
ért oda időben a meccsre. Hosszas huza-
vona után a Fegyelmi Bizottság (FB) a
három baj-noki pontot odaadta az Ara-
misnak, sőt egy büntetőpontot még le is
vont a gödöllő-iektől.
Egyszóval mínusz 4 pontjába került a
Bikáknak az óvás és annak ellenére a
budaörsieknek adott igazat az FB, hogy
videofelvétel is készült, amelyen bizo-

nyítottan ott volt a mérkőzés kezdetekor
Biczi Gábor a csarnokban.
Ilyen előjelek után, 25-25 ponttal várták
a csapatok az összecsapást. A csendes
demonstráció jeleként egy mindent el-
mondó pólóval vonultak ki a gödöllőiek
bemelegíteni, amelyen az ominózus
mérkőzés eredméyne és a büntetés utáni
pontlevonások voltak láthatók, míg a
másik oldalán a szlogen: “7 pontos mér-
kőzés, még nincs vége...” felirat!
A meccsen tettek is követték a nemtet-
szést. Férfias küzdelemben, a frissen
igazolt Szimcsák Tamás vezérletével
(két gól) sikerült megverni az Aramist,
így 28 pontjával megerősítette 4. helyét
a bajnoki alapszakaszban a Gödöllő.
Lapzártánk után az újonc Veszprém ott-
honában lépett pályára a Gödöllő, míg a
19. játéknapon szabadnapos lesz a csa-
pat. A futsal szerelmesei legközelebb fe-
bruár 4-én láthatják majd a Bikákat,
amikor is a Cső-Montage csapatát fo-
gadják a mieink a SZIE csarnokban.
Futsal NB I., 16. forduló
Swietelsky-Haladás VSE – Gödöllői
Bikák-Vasas Phiton 1–4 (1–0) Gól: Ba-
ranyai Pál, Nagy Roland, Fehér Kriszti-
án, (öngól)
Futsal NB I., 17. forduló
Gödöllői Bikák-Vasas Phiton – Color-
spectrum Aramis 3–2 (2–0) Gól: Nagy
Roland, Szimcsák Tamás (2)                  -tt-

Futsal – Évnyitó sikerek

Nemes bosszú az Aramis-on

Edzőváltás történt a téli
szünetben a Gödöllői SK felnőtt
labda-rúgó csapatánál. Az elmúlt
nyá-ron kinevezett Lilik Pál
lemondott és Tápiószecsőre
tette át székhelyét, helyette
tavasszal Jenei Sándor ül le a
kispadra, se-gítője továbbra is
Sztiskó István lesz.

A legutóbb Veresegyházán dolgozó,
labdarúgóként egykoron Újpesten és
Siófokon profiskodó Jenei Sándor heti
három edzéssel, valamint 4-5 edzőmér-
kőzéssel próbálja meg minél jobban fel-
készíteni a GSK-t a tavaszi rajtra. A
március első hétvégéjén folytatódó me-
gyei I. osztályú bajnokságban a 10.
helyről vág neki a tavasznak a Gödöllő.

-ll-

Labdarúgás – Lilik Pál lemondott

Jenei Sándor az új edző

December 9-én Pencen rendez-
ték meg az ERIMA Magyar Baj-
nokság megyei fordulóját, ame-
lyen jól szerepelt és továbbjutott
a gödöllői csapat.

A megmérettetésre 5 csapat nevezett be,
köztük a gödöllői Főnix ISE csapata is.
Az U9-es korosztály számára ezek vol-

tak az első tétmérkőzések. A csapat re-
mekül helytállt, harmadik lett a cso-
portjában, amely továbbjutást ért a regi-
onális fordulóba.
A csapat tagjai: Bodzán Bence, Csák-
vári Kende, Csizmeg Balázs, Horváth
Olivér, Horváth Sebestyén, Juhász Má-
té, Kasper András, Laveczky Lóránt és
Mécs Máté, edző: Hochrajter Rita. -lt-

Kézilabda – Utánpótlás bajnokság

Továbbjutás a megyéből

Lapunk idei első megjelenésé-
ben a 2012-es év végi, valamint
az idei esztendő eltelt napjainak
sporteseményeire és gödöllői
sportsikereire tekintünk vissza.

Úszás – Pintér Fruzsina:      
két arany, egy ezüst

December 15-16. között Budapesten
rendezték a VIII. FINIS nemzetközi cik-
luszáró úszóversenyét, amelyen Pintér
Fruzsina, a Hajós iskola 13 éves tanu-
lója szenzációs időeredmé-nyeket pro-
dukálva került kétszer is a dobogó leg-
magasabb fokára.
Eredményei:
50 méter hát: 1. hely (0:33,85 század-
másodperc); 100 m hát: 1. hely (1:11,88
mp); 100 gyors: 2. hely (1:03,37 mp);
200 hát: 3. hely; 200 gyors: 3.hely; 50
mell: 5.hely

Szilveszteri futás – Több, mint
300-an

Több, mint 300 fővel rajtolt el a hagyo-
mányos szilveszteri futás, amelyet Pely-
he József önkormányzati képviselő 
nyitott meg. A „Fussunk át 2013-ba”
elnevezésű futás az Erzsébet Szálló elől
rajtolt és egy 2013 méteres kör után a
Városháza előtt a Főtéren ért véget. A
maszkokban, dudával futó gyerekek és
felnőttek a célba érkezést követően zsí-
ros kenyérrel, meleg teával, illetve a
felnőttek forralt borral frissíthették fel
ma-gukat.

Atlétika – Bíztató évkezdés

Január 6-án rendezték meg a Közép –

Magyarországi Régió Terematlétika
versenyét a fővárosi SYMA csarnok-
ban, ahol a gödöllői atléták szép ered-
ménnyel nyitották az idényt.
14, igen erős csapat között a negyedik
helyen végeztek a GEAC atléta palántái.
A gödöllői atléták hibátlanul teljesítet-
ték a játékos feladatokat, melyek minde-
gyike az atlétika alapját képezi. Csa-
pattagok: Mihály Ádám, Rusz Leven-
te, Magyari Benedek, Ferenc Ákos, Fe-
kete Simon, Csizmeg Anna, Király An-
na, Ferencz Fanni, Péter Lea. Edző Kör-
mendy Katalin.

Akrobatikus torna – Grassalko-
vich Kupa és Ob sikerek

November 17-én, a Damjanich János
Általános Iskola tornacsarnokában ren-
dezték a Grassalkovich Kupát, amely a
Grassalkovich SE egyik legfontosabb
versenye volt a 2012-es évben.
Összességében elmondható, hogy re-
mekül szerepeltek a GSE csapatai, akik

két arany- egy ezüstéremmel és egy he-
tedik helyezéssel zárták a versenyt.
A Gerhát Laura, Horváth Léna leány
páros a 7., a Trézsi Richárd, Tóth Vera
vegyes páros a 2., a Darabon Zsanett,
Szabó Csilla, Kőhler Kitti leány
hármas és a serdülő I-es Papp Csenge,
Papp Kinga, Alton Sophie leány
hármas az első helyet szerezte meg pro-
dukciójával.
December 8-án az Országos bajnoksá-
gon bizonyíthattak a Grassalkovich SE
versenyzői. Két csapat indult az Ob-n. A
Papp Csenge, Papp Kinga, Alton
Sophie országos bajnok lett serdü-
lő I. kategóriában, míg a Darabont
Zsanett, Szabó Csilla, Kőhler Kitti
gyermek leány hármas a dobogó
második fokára állhatott fel.

Labdarúgás – Szobonya
Zoltán Emléktorna

December 28-án rendezték meg – im-
máron második alkalommal – a
gödöllői öregfiúk labdarúgó csapatának,
a két évvel ezelőtt karácsonykor elhúnyt
Szobonya Zoltánról elnevezett emlék-
tornáját. A tornára hat csapat kapott
meghívást, a gödöllői Old Boys, a Roy-
al FC, a SZAC, a Polgármester váloga-
tott két csapattal, valamint az erdélyi
Kézdivásárhely. A tornát a kézdivásár-
helyiek nyerték, büntetőrúgásokkal
múlták felül a döntőben a Royal FC csa-
patát, míg a képzeletbeli dobogó harma-
dik fokára a gödöllői Old Boys alakulata
állhatott fel. A torna zárásaként egykori
NB I-es labdarúgók, köztük Rab Péter,
Rab Tibor, míg vendégjátékosként Gé-
mesi György és a kezdőrúgást elvégző
Szűcs Lajos képviselte Gödöllő mér-
kőzött meg a SZAC Old Boys csapatá-
val.

Visszatekintés az óévi és az év eleji sporteseményekre

Sikeres évzáró és évnyitó több sportágban

Január 12-én rendezte meg Eger-
ben az SKS-SKDUN szövetség a
Shotokan Országos bajnoksá-
got, amelyen Gödöllőt ezúttal is a
Fujinaga Karate-DO SE verseny-
zői képviselték.

A közel 150 főt felvonultató eseményen
fiataljaink 6 arany- és 1 ezüstérmet sze-
reztek. Szabó Norbert a KATA küz-
delmekben lett első és szerzett magyar
bajnoki címet, míg Kasper András kor-
osztályában mind a KATA, mind a Ki-
hon Ippon Kumite versenyszámban lett
első. Kecskés Balázs, miután korosz-
tályában nem talált legyőzőre (KATA és
Ippon Shobu Kumite 1. helyezés), ki-
próbálta tudását a felnőtt mezőnyben is.
Balázs itt is remekelt, hiszen KATA 2.
helyet illetve Ippon Shobu Kumite 1.
helyezést szerzett. Teljesítményével ki-
érdemelte a Legjobb versenyzőnek járó
kupát is.

Fujinaga Kupa – Szép küzdelem

A Szűcs Tibor vezette Fujinaga SE és
az Ács Tibor irányította Saino SE ver-

senyzői nagy harcot vívtak a helyezése-
kért. Havelda Marcell, aki a novemberi
Ippon Shobu Magyar bajnokságon Ku-
mite (szabad ) küzdelem 3. lett, ezúttal
egy érmet szerzett.   
Eredmények: 0. kcs fiú kihon: 2. Rit-
ter Máté (Saino); I. kcs fiú kihon: 3.
Ternyik Péter, 4. Werner Tamás (mind-
kettő Saino); I. kcs fiú kata: 3. Ternyik
Péter; II. kcs fiú kihon: 1. Kelemen An-
drás (Saino), 2. Lengyel László (Sai-
no), 4. Bálványos Szilárd (Saino); II.
kcs fiú kata: 1. Kelemen András, 3.
Lengyel László, 4. Bálványos Szilárd;
II. kcs leány kihon: 1. Ács Dorottya,
Slihoczki Alexa, Ács Júlia, Zagyvai
Borka (mind Saino); II. kcs leány kata:
2. Ács Julianna, Ács
Dorottya, Slihoczki Do-
rottya (mind Saino); III. kcs
fiú kihon: 1. Kasper András
(Fujinaga) III. kcs fiú kata:
2. Kasper András; IV. kcs
fiú-leány kihon és Kata: 1
Tóth Boglárka (Saino), 2.
Bankó Barnabás (Saino); V.
kcs fiú kata: 3. Frei László
(Saino); V. kcs fiú kihon ip-

pon kumite: 1. Katona Áron (Saino), 2.
Szabó Norbert (Fujinaga); V. kcs leány
kata: 2. Péter Lea, 3. Bencsik Emese,
Lengyel Brigitta (mind Saino); V. kcs
leány kihon ippon kumite: 1 Bencsik
Emese, 3. Péter Lea, Lengyel Brigitta;
VI. kcs fiú kata: 3. Bíró Rajmund (Sai-
no); VI. kcs fiú kihon ippon kumite: 1.
Bíró Rajmund, 4. Kiss Gábor (Saino);
VII. kcs fiú kata: 2. Pálkovics Bence, 4.
Havelda Marcell (mindkettő Saino);
VII. kcs fiú kihon ippon kumite: 2.
Havelda Marcell, 3. Pálkovics Bence;
VIII. kcs fiú kata: 1. Bella Levente, 2.
Tóth Márk (mindkettő Fujinaga); VIII.
kcs fiú kihon ippon kumite: 1. Bella
Levente, 2. Tóth Márk; IX. kcs fiú ip-
pon kumite: 1. Varga Zoltán (Fujinaga),
Felnőtt férfi kata: 1. Kecskés Balázs, 4.
Varga Zoltán (mindkettő Fujinaga);
Felnőtt férfi kumite: 1. Kecskés Ba-
lázs. -tt-

Január 12-én kezdte az évet
a GEAC vívó szakosztálya,
mármint ami a versenyeket
tekinti. A kardozók felnőtt
és kadet kard válogatón, va-

lamint tőr versenyeken lép-
tek először pástra.

Felnőtt kard válogatón Gémesi
Csanád jutott a legtovább, a 6.

helyen végzett. Kadet korcso-
portban remekeltek a gödöllőiek,
Gémesi Huba az első, míg Ban-
csics Máté a 2. helyezést érte el.
Kadet tőr Európa Kupa viadalon,
Pozsonyban mindkét nemben szü-
letett egy hetedik hely. A férfiak-
nál Markolt Gergő, míg a höl-
gyeknél Zászkaliczky Piroska
jutott be a legjobb nyolc közé.  -tl-

Vívás – Kard válogatók
Dobogós helyek a kadet válogatón

Küzdősport – Shotokan Országos bajnokság

Hat érem Egerből

Elkezdte a 2013-as évet a TEVA-
Gödöllői RC csapata, akik hazai
pályán léptek pályára az idei első
tétmeccsükön a Közép-Európai
Ligában (MEVZA-liga), majd Hor-
vátországban vizitáltak. A mér-
leg: egy győzelem, két vereség.

A MEVZA-ligában vitézkedő Gödöllő
a szlovén Maribor elleni találkozóval
kezdte az évet és ugyan az első szettben
még jól tartotta magát, a jobb erőből álló
dél-nyugati szomszédjaink végül három
szettben abszolválták a győzelmet.
A folytatás sem ígérkezett könnyebbnek
a TEVA-GRC számára legalább is fizi-
kálisan, ugyanis az elmúlt két mérkőzé-
sét, többnyire költségkímélés miatt két

napon belül játszották le a hölgyek.
Előbb a 6. helyen álló ZOK Rijeka ven-
dégei voltak Széles Petráék és kaptak
ki 30-ra, majd a sereghajtó, még nulla
pontos ZOK Split 1700 otthonában lép-
tek pályára, ahol magabiztosan nyertek.
A 13. meccsét követően 9 pontjával a 7.
helyen áll a TEVA-GRC a MEVZA-
ligában.
Közép-európai Liga, 11. forduló
TEVA-Gödöllői RC– Nova KBM Bra-
nik Maribor (szlovén) 0–3 (-23,-15,-17)
Közép-európai Liga, 12. forduló
ZOK Rijeka (horvát)  – TEVA-Gödöllői
RC 3–0 (19, 16, 24)
Közép-európai Liga, 13. forduló
ZOK Split 1700 (horvát) – TEVA-Gö-
döllői RC 0–3 (-17, -21, -14)

Utánpótlás – TIG siker

A Török Ignác Gimnázium VI. korcso-
portos lány csapata, idegfeszítő izgal-
mak közepette, öt játszmában, győze-
lemmel zárta az országos elődöntőt. A
csapat ezzel olyan eredményt ért el,
amivel ritkán büszkélkedhetünk, az or-
szágossí nyolcba jutottak a lányok.
A csapat tagjai voltak: Almási Ramó-
na, Dajka Dalma, Fekete Henriett, Ge-
lencsér Flóra, Juhász Boglárka, Kóczián
Mária, Koleszár Elza, Koleszár Kitti,
Kovács Adél, Lados Szilvia, Német No-
émi, edző: Szabados István. -tl-

Röplabda – Pontatlan idényrajt

Papírforma eredmények

2013. január 25., péntek 18 óra
TEVA-Gödöllői RC – HNZ Steg 

(osztrák) SZIE Sportcsarnok
2013. január 30., szerda 18 óra

TEVA-Gödöllői RC – D. Bratislava
(szlovák), SZIE Sportcsarnok

Közép-európai Liga 

A győztesek
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A GÖDÖLLŐI 
VÁROSI MÚZEUM

Január 31‐ig zárva tart

Nyitás: február 1‐jén

A KIRÁLYI VÁRÓ
Nyitva tartása: 

kedd – vasárnap 
10 – 16 óra

Városi Múzeum: 
Gödöllő, Szabadság tér 5. 

Tel: 28‐421‐997

Királyi Váró: 
Gödöllő, Állomás tér 1. 

Tel: 28‐510‐085

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A GIM‐Házban továbbra is látható KORTÁRS MŰHELYGYAKORLATOK című, 2012‐ben megvaló‐
sult múzeumpedagógiai prog‐
ram beszámoló kiállítása.

A kiállítás az NKA Képzőművé‐
szeti Kollégiumának támogatásá‐
val, a Gödöllői Városi Könyvtár‐
ban, a Gödöllői Iparművészeti
Műhelyben és a Nádor Ga‐
lériában megvalósult foglalkozá‐
sokon készült diákmunkákat mu‐
tatja be. A foglalkozások Barabás
Márton, Gyulai Líviusz, Horváth
Kinga, Kovács Péter Balázs, Márvány Miklós, Nádas Alexandra képzőművészek alkotásai köré szer‐
veződtek.
Megtekinthető: 2013. február 23‐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

e‐mail gimhaz@invitel.hu  www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

Frédéric Chopin Zeneiskola

Növendékhangversenyek:

Január 23., szerda, 17.30.:
A vonós tanszak kiemelt hang‐
versenye

Január 24., csütörtök, 16.30.:
Zomborné Virágh Eszter (cselló)
növendékeinek hangversenye

Január 25., péntek, 18.00.:
Balogh Ágnes (magánének) nö‐
vendékeinek hangversenye

Január 26., szombat, 10.30.:
Ferenczi Anna (zongora) növendé‐
keinek hangversenye

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

Január 31., csütörtök, 17.00.:
Benedek Krisztina (népi ének) nö‐
vendékeinek hangversenye
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18‐08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430‐655. 

Január 21‐27‐ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420‐243. 
Január 28‐február 3‐ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Tel.: 419‐749.   

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

06‐20/524‐0340.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET
ÜGYELETEK

HÉTFŐ:
Ádám u., Akácfau., Ambrus Z. köz, Arany J. u.,
Árpád u., Attila u., Bajcsy-Zs. E. u., Balassi B.
u., Bartók B. u., Báthory I. u., Béke u., Bem J.
u., Bercsényi M. u., Berente I. u., Berkenye u.,
Bethlen G. u., Blaháné u., Bocskai István u.,
Bodza köz, Boncsoki dűlőút, Bossányi K. u.,
Brassó u. (Kiss József utcától Arany J. ut-
cáig), Buzogány u., Csalogány u., Cserjés u.,
Csillag u., Csiperke u., Csonkás köz, Deák F.
tér, Diófa u., Dobogó u., Dózsa Gy. út, Egyetem
tér, Erkel F. u., Erzsébet krt., Estike u., Éva u.,
Fecske u., Fillér u., Fiume u., Forint u., Füves
köz, Fűzfa u., Gábor Áron u., Galagonya u., Ga-
lamb u., Garó E. u., Gerle u., Gida köz, Grassal-
kovich A. u., Hajnalka u., Hamvay F. u., Harasz-
ti köz, Haraszti út, Hársfa u., Határjáró u.,
Hegy u., Hegyalja u., Hegyesi Mari u., Hérics
köz, Hold u.,Holló u., Homoki N. I. u., Hunyadi
J. u., Hunyadi u., Ilona u., Jókai M. u., József
A. u., Kafka M. u., Kampis A. tér, Kandó K. u.,
Kápolna köz, Kazinczy F. u., Kazinczy krt.,
Kecskés dűlő, Kelemen L. u., Kenyérgyári út,
Kis komlós u., Kiss J. u., Klébersberg K. u.,
Knézich u. (Mátyás király úttól Öreghegyi út-
ig), Kodály Z. u., Kornya M. u., Kossuth L. u.,
Kotlán S. u.,  Kökörcsin köz, Kör u.,  Körösfői
u., Lázár Vilmos u., Liget u., Ligeti Juliska u.,
Lumniczer S. u., Magyar K. köz, Március 15.
u., Margita u., Márki S. u., Mátyás király u.,
Mezsgye u., Mihály D. köz, Mikszáth K. u., Mo-
corgó u., Móra F. u., Móricz Zs. u., Munkácsy
M. u. (társasházak és családi házak), Nagybol-
dogasszony tér, Nagysándor köz, Nagyvárad
u. (Testvérvárosok útjától az Arany J. utcáig),
Nap u., Nyárfa u., Nyárkút, út, Odray F. u., Ok-
tóber 6. u., Orday J. u., Ottó u., Öreghegyi u.,
Paál László köz, Palota-kert, Patak tér, Páter
K. u., Perczel Mór u., Peresztke u., Petőfi S.
tér, Petőfi S. u., Radnóti M. u., Rákóczi F. u.,
Rákospatak u., Remsey krt.,  Rét u., Rigó u.,
Ripka F. u., Rózsa u., Röges u.,  Sas u., Sem-
melweis I. u., Sőtér Kálmán u., Sport köz, Su-
rin I. u., Szabadka u., Szabadság út (Erzsébet
parktól Arany J. utcáig), Szabadság tér, Szé-

chenyi I. u., Szent Imre u., Szent István tér,
Szent János u., Szilágyi E. u., Szilhát u., Szív
u., Szőlő u. (társasházak és családi házak),
Táncsics M. út, Tátra u., Testvérvárosok útja,
Thegze L. u., Toldi M. u., Tompa M. u., Topolya
u., Tölgyfa u., Undi Mariska u., Úrréti u., Va-
dászház u., Városmajor u., Vincellér u., Virág
u., Vőfély köz, Völgy u., Vörösmarty u., Zengő
u., Zombor u., Zrínyi M. u.

SZERDA:
Ady E. stny.,Agyagos u., Alkony u., Alkotmány
u., Állomás tér, Állomás út, Alma u., Alsótó u.,
Alvég u., Ambrus Z. köz, Antalhegyi lejtő, An-
talhegyi út, ÁOI-telep, Árvácska u., Asbóth S.
u., Aulich u., Avar u., Babati u., Babatiút, Ba-
goly u., Balaton u., Bánki D. u., Barackos u.,
Bástya u., Batsányi u., Batthyány L. út, Béri B.
Á. u., Besnyő u., Bessenyei Gy. U., Bihari J. u.,
Birs u., Boglárka u., Borbolya u., Boróka u.,
Borostyán u., Brassó u.(Arany J. utcától a Köl-
csey utcáig), Búzavirág u., Címer u., Csanak
u., Csemetekert u., Csillagkürt u., Csipke u.,
Csokonai V. M. u., DalmadyGy. u., Damjanich
u., Dankó P. u., Dárda u., Deák F. tér, Dem-
binszky J. u., Déryné u., Dessewffy A. u., Dobó
K. u., Domboldali u., Duna u., Egyetem tér,
Eperjes u., Erdélyi F. u., Erdész köz, Erdőszél
u., Érsek u., Erzsébet krt., Észak u., Esze T. u.,
Fácán sor, Faiskola tér, Faiskola u., Felsőtó u.,
Fenyves köz, Fenyvesi főút, Fenyvesi nagyút,
Fürdő u., Gábor Áron u., Ganz Á. U., Gárdonyi
G. u., Gébics u., Gépgyári ltp., Gesztenye u.,
Gomba u., Gróf Teleki P. tér, Gyertyán u.,
Gyöngyvirág u., Hajnal u., Hajnóczi J. u., Hajó
u., Harmat u., Havas u., Hegedűs Gy. u., Hét-
ház u., Honvéd u., Horgásztó u., Hóvirág u.,
Hős u., Hun u., Ibolya u., Ifjúság u., Illés köz,
Ipolyság u., Isaszegi út, Iskola köz, Iskola u.,
Ivánka u., Jászóvár u., Jázmin u., Juhar u.,
Kampis A. tér, Kankalin u., Kapucinusok tere,
Kard u., Kassa u., Katona J. u., Kazinczy krt.,
Kerengő u., Kereszt u.,  Kert u., Kertész köz,
Kétházu.,Kikerics u., Kilátó u., Kinizsi P. u., Ki-
rály u., Kisfaludy u., Kiss Ernő u., Klapka Gy.
út, Klapka köz, Knézich u. (Mátyás király úttól
Présház utcáig), Kokárda u., Komáromi u., Ko-

rona tér,Korona u., Kökény u., Kölcsey F. u.,
Kör u., Kőrösi Cs. S. u., Köztársaság út, Lég-
szesz u., Leleszu., Levendula u., Liszt F. u.,
Lomb u., Lovarda u., Lovas u., Madách I. u.,
Magtár köz, Magyar K. köz, Magyar u., Major
u., Malomtó u., Mályva u., Mandula u., Mária
u., Martinovics u., Méhész köz, Méhészet ltp.,
Mihály D. köz, Mikes K. u., Mohács u., Mókus
u., Munkácsy M. u. (társasházak), Nádas u.,
Nádor köz, Nagy L. u., Nagyboldogasszony tér,
Nagy Sándor köz, Nagyvárad u.(Arany J. ut-
cától a Kölcsey F. utcáig), Nagyváthy J. u.,
Napsugár u., Nefelejcs u., Németh L. u., Nyár
u., Orgona köz, Országalma u., Ottlik G. u.,
Őrház u., Örökzöld u., Ősz u., Őz u., Paál László
köz, Pacsirta u., Palást u., Palota-kert, Pano-
ráma u., Patak tér, Páter K. u., Peres u., Petőfi
S. tér, Petőfi S. u., Pipacs u., Pitypang u., Pod-
maniczky u., Premontrei u., Présház u., Pus-
kás T. u., Rekettye u.,Remény u., Remsey krt.,
Repülőtéri út, Rómer F. u., Rónay Gy. u., Rozs-
nyó u., Sajó u., Selyemfenyő u., Sík S. u., Si-
mon I. u., Sió u., Szabadság út (Arany J. utcá-
tól Máriabesnyő végéig), Szabadság tér, Szabó
P. u., Szántó K. J. köz, Szarvas u., Százszor-
szép u., Szedres u., Székely B. u., Székely köz,
Szent Gellért u., Szent István tér, Szent János
u., Szent-Györgyi A. u., Szivárvány u., Szkíta
krt., Szőlő u. (társasházak) Sztelek D. u., Tá-
bornok u., Tájkép u., Tamás atya u., Tanító
köz, Tavasz u., Tavaszmező u., Tél u., Telep u.,
Tessedik S. u., Thököly I. u., Tisza u., Toboz u.,
Török I. u., Túrócu., Turul u., Vadász u., Vak
Bottyán u., Váradhegyfok u., Vásár u., Vasvári
P. u., Veres P. u., Villanytelep u., Viola u., Virág
köz, Zápor u., Zarándok u., Zászló u., Zúzmara
u., Zsálya u., 

PÉNTEK (CSAK TÁRSASHÁZAK):
Ambrus Z. köz, Bláthi O. u., Csonka J. u., Deák
F. tér, Egyetem tér, Erzsébet krt., Gábor Áron
u., Kampis A. tér, Kazinczy krt., Kör u., Kühne
E. u., Magyar K. köz, Mihály D. köz, Munkácsy
u., Nagyboldogasszony tér, Nagysándor köz,
Paál L. köz, Palota-kert, Patak tér, Páter K. u.,
Pattantyús Á. u., Petőfi tér, Remsey krt., Sza-
badság tér, Szent István tér, Szent János u.,
Szőlő u.

A Zöld Híd Régió Kft. 2012. december 31-től
a hulladékot az alábbi napokon gyűjti.

ÚJ HULLADÉKGYŰJTÉSI REND GÖDÖLLŐN

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete 266/2012. (XII.13.) sz. önkor-
mányzati határozatával elrendelte a Gödöllő,
Deák Ferenc tér 2. III/16. (46 m2, 1 + fél
szoba, összkomfort, bérleti díj: 29.164
Ft/hó), valamint
Szent János u. 24. II/29. (29 m2, 1 szoba,
komfort, bérleti díj: 8.004 Ft/hó) szám alat-
ti önkormányzati tulajdonú lakás költségel-
vű lakbér fizetése melletti, határozott, 5
éves időtartamra (mely időtartam az előírt
feltételeknek való megfelelés esetén egy-
szer újabb 5 évvel meghosszabbítható) tör-
ténő bérbeadását.
A pályázati eljárás lebonyolítására, valamint
a sikeres pályázóval történő szerződéskö-
tésre a hivatkozott határozat alapján, a la-
kások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá-
lyokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, va-
lamint az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó
egyes szabályokról szóló 18/2001. (V. 11.)
sz. önkormányzati rendelet előírásainak
megfelelően kerül sor.

A pályázati eljárás
Pályázatot nyújthat be az a nagykorú ma-
gyar állampolgár, aki a meghirdetés idő-
pontjában
– Gödöllő város közigazgatási területén
életvitelszerűen lakik, és nem rendelkezik
bérlői, bérlőtársi joggal költségelvű lakbér-
rel bérbe adott önkormányzati tulajdonú
lakásra, vagy

– a városban tevékenységet folytató mun-
káltatónál határozatlan idejű munkavi-
szonyban foglalkoztatott,
- továbbá megfelel a résztvevők körére és
fizetőképességre (havi nettó jövedelem)
vonatkozó alábbi feltételek valamelyikének:
a Deák Ferenc tér 2. III/16. sz. lakás esetén:
házaspár: kerekítve nettó 186.000 Ft/hó
egy kiskorú gyermeket egyedül nevelő szü-
lő: kerekítve nettó 186.000 Ft/hó
egy kiskorú gyermeket nevelő házaspár: ke-
rekítve nettó 206.000 Ft/hó
két kiskorú gyermeket egyedül nevelő szü-
lő: kerekítve nettó 206.000 Ft/hó,
a Szent János u. 24. II/29. sz. lakás esetén:
egyedülálló: kerekítve nettó 99.000 Ft/hó
házaspár: kerekítve nettó 160.000 Ft/hó
egy kiskorú gyermeket egyedül nevelő
szülő: kerekítve nettó 160.000 Ft/hó.
A pályázati határidő lejártát követően a be-
érkezett pályázatokat a pályázó életvitel-
szerű Gödöllőn lakásának időtartama, gö-
döllői munkaviszony időtartama, a képvise-
lő-testület által a pályázat kiírásakor meg-
határozott, a résztvevők körére vonatkozó
egyéb feltételek alapján, valamint a pályá-
zók fizetőképességének vizsgálatával a Gaz-
dasági Bizottság értékeli.
Előnyben lehet részesíteni azokat a pályá-
zókat, akik Gödöllő város közigazgatási te-
rületén életvitelszerűen laknak azokkal a
pályázókkal szemben, akik a városban tevé-
kenységet folytató munkáltatónál határo-
zatlan idejű munkaviszonyban foglalkozta-
tottak. Előnyben lehet részesíteni azokat a
pályázókat, akik igazolt teljesítőképesség
mellett kiskorú gyermek(ek) eltartásáról
gondoskodnak. A lakások bérbeadásáról a

Gazdasági Bizottság javaslata alapján a
képviselő-testület hoz döntést. Amennyiben
több érvényes pályázat érkezik be, a képvi-
selő-testület sorsolás tartását rendelheti el.

A pályázatok benyújtásának módja: forma-
nyomtatvány kitöltésével és a szükséges
dokumentumok csatolásával.
- Személyi igazolvány, lakcímkártya bemu-
tatása.
- Életvitelszerű Gödöllőn lakás igazolása lak-
címkártya bemutatásával, lakásbérleti szer-
ződés csatolásával stb. (gödöllői lakos pá-
lyázó esetén).
- A munkaviszony kezdő időpontjának és ha-
tározatlan időtartamának igazolása mun-
káltató vagy könyvelő által kiadott igazolás
alapján (Gödöllőn dolgozó pályázó esetén).
- A jövedelem igazolása munkáltató vagy
könyvelő által kiadott jövedelemigazolás
alapján, mely igazolás a pályázó legalább el-
múlt 6 havi jövedelmét tartalmazza.
- Saját háztartásban eltartott kiskorú gyer-
mek esetén a családtámogatási ellátás (pl.
családi pótlék stb.) folyósításának igazolása.

A pályázatok benyújtásának helye: Gödöllő
Város Polgármesteri Hivatala, Városüzemel-
tető és Vagyonkezelő Iroda, III. emelet 303.
sz. helyiség (ügyfélfogadási idő: hétfő 8.00-
18.00, szerda 8.00-16.30).
A pályázatok benyújtásának határideje:
2013. február 13.
A bérleti jogviszonyt is ismertető részletes
tájékoztató és a formanyomtatvány át-
vehető ügyfélfogadási időben a III. emelet
303. sz. helyiségben, illetve érdeklődni lehet
a 06-28-529-171-es telefonszámon.

FELHÍVÁS

Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala tisztelettel értesíti a lakosságot, hogy a

GÖDÖLLŐI PREMONTREI RENDHÁZ ÉS GIMNÁZIUM (Hrsz.4951/7)

területére vonatkozóan a Gödöllői Szent István Egyetem Szabályozási 
Terve módosításának kidolgozását kezdeményezte.

A tervmódosítás a
Gödöllői Premont-
rei Perjelség költ-
ségviselésében ké-
szül, az általa meg-
bízott Térprofil
Építész és Mérnök-
iroda Kft. közremű-
ködésével.

A tervezett szabá-
lyozási tervkorrek-
ció kizárólagos cél-
ja lehetővé tenni,
hogy a Gödöllői
Premontrei Rend
egyébként meglé-
vő, az építési elő-
írásokban biztosí-
tott lehetőségei szerint, és azoknak megfelelően megvalósíthassa fejlesztési
elképzeléseit (például a jelenlegi rendház- kollégium épületének bővítését).

A tervmódosítás munkaközi anyaga megtekinthető a
www.godollo.hu/önkormányzati hirdetmények/tervek, koncepciók

menüpont alatt. 

A már kidolgozott, szakhatóságok véleményei által véglegesített, de még
elfogadás előtt álló terv lakosság számára való kifüggesztésének

időpontjáról a helyi sajtóban értesítjük majd az érdeklődőket.

1. Megjelent a nemzeti fejlesztési mi-
niszter 78/2012. (XII. 22.) NFM ren-
delete egyes energetikai tárgyú ársza-
bályozással összefüggő miniszteri
rendeletek módosításáról, mely értel-
mében:

„A lakossági felhasználó és a díjfizető
a távhőszolgáltatásért a távhőszol-
gáltató vagy az ellátási területen a
korábbi távhőszolgáltató helyett mű-

ködő új távhőszolgáltató részére a
távhőszolgáltató által 2012. novem-
ber 1. napján alkalmazott szolgálta-
tási díjnál 10 százalékkal alacso-
nyabb összegű, legmagasabb hatósá-
gi árnak minősülő szolgáltatási díjat
köteles fizetni.” 
A januárban kiállított számla a januári
alapdíjat és a decemberi hődíjat tar-
talmazza, ennek megfelelően 10 szá-
zalékkal csökkentett alapdíj, míg a  

hődíj a 2012. évi díjjal kerül számlá-
zásra. A februárban kiállított számlák
már a 10 százalékkal csökkentett alap
és hődíjjal kerülnek számlázásra.
A díjtételek  változása csak a lakossá-
gi felhasználókat érinti.
2. Megváltozik az ügyfélszolgálat
hétfői nyitva tartása:
hétfőn 7,30-19,30-ig fogadjuk ügy-
feleinket, a pénztári befizetés 17,30-
ig áll rendelkezésre.

Tájékoztatás a Gödöllői Távhő Kft. szolgáltatásában történő változásokról

Alpolgármesteri fogadónap változás

TÓTH TIBOR ALPOLGÁRMESTER 

fogadónapja 2013. január 28. helyett február 4‐én lesz.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+Köszönetet mondunk a gyászoló család nevében mindazoknak, akik az éde-
sanya, nagymama, dédanya HERCZEG JENŐNÉT (sz. NÉMETH GIZELLA, elhun-
yt 2012. 12. 19-én 81 éves korában, 61 éves házasságban) utolsó útjára
elkísérték, kegyeletüket lerótták, és gyászunkban osztoztak. 
+A gyászoló család fájdalommal tudatja mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagyapánk GEIER PÉTER türelem-
mel viselt hosszú betegség után 2012. december 24-én elhunyt. Kívánsága
szerint családi körben helyeztük örök nyugalomra. 

INGATLAN
+Gödöllő központjában 74 m2-es Üzlethelység ELADÓ/KIADÓ. Tel: 30/588-5889
+Gödöllőn családi ház (áron alul) csendes, nyugodt helyen, a Kastély közelében
eladó. Tel: 20/944-3356
+Tulajdonostól Táncsics Mihály utcában, 100 nm-es nappali+3 szobás családi
ház, örökzöldekkel beültetett kertrésszel, garázzsal eladó. I. ár: 23,5 mFt. Érd.:
20-919-4870
+Eladó Gödöllőn, az Erzsébet Kné Körúton, 2,5 szobás, téglaépítésű 58 nm-es
öröklakás. Referencia szám: 3679. I.ár: 12,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu 

+Eladó Gödöllőn a Deseffwy utcában, 1000 nm-es telken egy 65 nm-es
lakóház. Referencia szám: 3542. I.ár: 11 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu 
+Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély közelében egy nappali+3 szobás, két fürdős-
zobás, étkezős, téglaépítésű kertes családi ház, 700 nm-es telken. Az ingat-
lanhoz tartozik egy 16 nm-es garázs is. Referencia szám: 3673. I.ár: 24,9 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, az Ibolya utcában, nappali+3 szobás, étkezős, 2 fürdőszobás
családi ház, szuterénnal és garázzsal, teljes közművel, 650 nm-es telekkel. Ref-
erencia szám: 3678 I.ár: 23 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Vállalkozás üzlethelyiséggel együtt a belvárosban eladó, bejáratott piac-
cal, referenciákkal. 20-9194-870
+Rendkívül kedvező áron, Gödöllő belvárosában eladó a Spar mellett, liftes,
téglaépítésű házban egy 53 nm-es, nappali+2 db fél szobás lakás. Alacsony
rezsi, színvonalas belső kialakítás. Referencia szám: 3656 I.ár: 14,9 mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllő belvárosában, 73 nm alapterületű fodrász-kozmetika sza-
lon, teljes berendezéssel, szolárium, masszázsfotel, 2 személyes infrasza-
una. Referencia szám: 3680 I.ár: 27 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, Duna utcában, 1050 nm-es, 23 m széles, örökzöldekkel,
ősfákkal beültetett építési telek. I.ár: 15,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn, Erzsébet park közelében 100 nm-es, szépségszalonként
berendezett üzletház eladó. Az üzlethelyiség más tevékenységre is alka-
lmas. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-919-4870
+Gödöllőn, Kertvárosban, József Attila utcában eladó egy nappali+4
szobás, három fürdőszobás teljesen felújított polgári ház, 1000 nm-es
telken. I.ár: 39 m Ft. Referencia szám: 3152. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Palotakerten másfél szobás, igényesen felújított 44 nm-es öröklakás
eladó. E.ár: 8,2 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó a Százszorszép utcában Gödöllőn, egy 600 nm-es építési telek,
7,5 m Ft-os irányáron. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Szadán azonnal költözhető, 2éve épült, fagerendás, 70nm-es családi ház
örök panorámával, gazdasági épületekkel sürgősen eladó. 1,5szobás
téglalakást beszámítok 8 millióig. Iár:18MFt. T:06-70-946-8822 
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Február 5-től módosul a nyitva
tartás: kedden: 11-18 óráig

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66

70/381-76-9470/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu

Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11  –  16; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul
Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alka-
lmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A
házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő,
konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba,
2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar,
kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403,
20-420-6243 (egész nap).
+Saját részemre keresek 65-77m2-es, földszinti, gázfűtéses lakást.
Mobil: 30-224-75-63 
+SÜRGŐSEN, kedvező áron eladó egy 1+2 félszobás, felújított, gázkon-
vektoros lakás, központhoz közel. Csendes környék, alacsony rezsi. Tel:
30/280-5178 
+Aszódon, Fesztiváltéren, 90 nm-es, 3 szobás, 2 fürdőszobás, kertkapc-
solatos Új Sorház eladó! Választható burkolatok, szaniterek. Zöldövezet,
saját telekrész. Iár: 18M Ft! 06-70-466-9889 
+Kartalon eladó 130 nm-es családi ház: nappali + 3 szoba. 2000-ben
épült, amerikai stílusú. Iár: 20,2 millió. Tel: 06-20-434-4034 
+Gödöllőn, a Palotakerten eladó egy 44 nm-es (másfélszobás), felújított
lakás. Iár: 8,5 MFt. Nagyobb lakáscsere is érdekel a Kossuth utca
környékén. Tel: 06-20-968-0336 
+SÜRGŐSEN eladó gödöllői családi ház, 4 szobás, 2 fürdőszobás. Fűtés: gáz +
vegyes tüzelésű kazán. Érd. lehet hétvégén is: 06-30-488-7674 
+56 nm-es magasföldszinti téglalakás a belvároshoz közel eladó. Egyedi
mérőórás, gázkonvektoros, parkettás. Tel: 06-30-479-9009 
+Eladó Gödöllő jól fekvő területén, Kastély mögött, 600 nm telken egy
120 nm-es épület (akár több garzon is kialakítható, ill. telephelynek). Érd:
06-30-9499-234 
+Eladó Gödöllőn, Egyetem téren 4 lakásos társasházban 81nm-es, 3szobás,
erkélyes lakás különálló garázzsal együtt. A lakás 2005-ben teljes körűen fel
lett újítva villany- és vízvezeték cserével, riasztóval, igényes burkolatokkal,
beépített konyhabútorral. Iár:17,9 MFt. 30/399-5626 
+Eladó Kastélyhoz közeli utcában 120 nm-es, 3szobás családi ház. Teljes
közmű. Padlófűtés Dupla garázzsal, 800 nm ápolt kerttel. 22,5 MFt. Olcsóbb
panelt beszámítok. Tel: 06-31/310-6844 
+Gödöllőn a Szőlő utcában teljesen felújított III. emeleti 69 nm-es lakás eladó.
Iár: 14,5 MFt. Tel: 06-30-521-3732 

ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllőn, frekventált helyen három szobás összkomfortos családi ház
garázzsal hosszú távra kiadó. Tel: 06-20-9443356
+Belvárosban 75 nm-es CSALÁDI HÁZ 695 nm-es telken ELADÓ /KIADÓ.
Tel: 06-28-532-619, 06-20/245-4667 
+Szoba-konyhás, zuhanyzós, bútorozott, fa tüzelésű lakás alacsony rezsivel, 1
személy részére kiadó! 1 havi kaució szükséges. Tel: 06-30-609-8707 
+1,5 szobás albérlet kiadó Gödöllőn az Ambrus Zoltán köz 7-ben. Tel: 06-
20-222-7878 
+Kiadó Palotakerten egyszobás 46 nm-es, bútorozott 3.em. lakás bérleti
díj, rezsi, kaució ellenében. Tel: 06-20-545-9429 
+Gödöllőn a Tűztorony-házban azonnal költözhetően irodának és
magánembernek is hosszútávra kiadó egy nagyon jó állapotú, bútorozat-
lan, 2,5 szobás, amerikai konyhás, erkélyes, tágas fürdővel és folyosóval,
valamint 2db WC-vel rendelkező lakás. Érd: 20/497-3132 
+Kiadó Gödöllőn a Paál László közben 50 nm-es, földszinti, konvektoros,
bútorozatlan lakás. Tel: 06-70-311-8615 
+2 szobás, 70 nm-es lakás kiadó Gödöllő belvárosában hosszútávra
50.000Ft/hó, 60.000 Ft kaució szükséges. Tel.: 20/483-9103, 20/939-0797.
+Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 2 szobás, erkélyes, egyedi fűtésszabály-
ozós, bútorozatlan lakás hosszabb távra kiadó. Tel: 30/632-1779 
+30 nm-es bútorozott, egyedi fűtésű lakás a városközpontban nem
dohányzó/k részére hosszútávra kiadó. 42.000,-Ft + rezsi, 2 havi kaució
szükséges. 06-20/2800-614 
+Gödöllő-Máriabesnyőn a lakóparkban 1,5 szobás, amerikai konyhás, kert-
kapcsolatos lakás hosszútávra kiadó vagy eladó. Tel: 30-645-2917 (15h után)
+Szent János utcában bútorozott lakás hosszútávra kiadó. Tel: 28-411-259 
+Gödöllőn kiadó egyszobás lakás hosszútávra, a konyha bútorozott. 1 havi
kaució szükséges. Érd: 06-30-9499-234
+Gödöllőn HÉV végállomástól 2 percre családi házban külön bejárattal
kisméretű, szoba-konyha, fürdőszobás, összkomfortos lakrész teljesen beren-
dezve kábeltévével, kocsibeállási lehetőséggel hosszútávra olcsón kiadó. 06-20-
915-0341, 06-28-417-125 

+SZADÁN IKERHÁZ mindkét oldala kiadó (külön-külön, egyben is): alapterület
50 nm, udvarrész, kocsibeálló lakásonként. Tel: 06-70-607-8582 
+Gödöllőn a Munkácsy utcában, 2emeletes téglaházban 2 szoba összkomfor-
tos lakás teljesen felújítva, berendezve hosszútávra kiadó. 60e Ft/hó +rezsi.
Kéthavi kaució szükséges. Tel: 70/409-1057
+GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN azonnal beköltözhető, másfélszobás, bútorozott
lakás 1-2 személynek kiadó. 50eFt/hó +rezsi +2 havi kaució. Tel: 70-316-5381 
+Diákoknak, fiatal munkavállalóknak! Gödöllő kertvárosban, egyetemtől, vasútál-
lomástól gyalog 5 percre, 3 szoba 6-7 főnek 20eFt/főtől kiadó. 30-4216644 
+Gödöllőn tetőtéri, összkomfortos, 80 nm-es, bútorozott lakás nemdo-
hányzóknak kiadó havi 70.000,-Ft + rezsiért. Tel: 06-30-287-8662 
+Különbejáratú apartman családi házban kiadó egy fő részére havi 55eFt-ért
rezsivel együtt. HÉV-től, városközponttól 10 perc gyalog. Tel: 06-20-5757-049 
+Családi házban külön bejárattal szoba, konyha, zuhanyzó kiadó. Érd: 70-
575-0846 
+KIADÓ SZOBA-KONYHA FÜRDŐSZOBA HASZNÁLATTAL. Tel: 20-281-3830 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllőn, mélygarázsban 1 db parkolóhely kiadó (2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-
6.) Érd.: 06/30-693-1838
+Gödöllőn, forgalmas helyen SÖRÖZŐ hosszú távra kiadó. Tel: 20-9443356
+KIADÓ Gödöllőn, forgalmas helyen, ingyenes parkolási lehetőséggel 100 nm-
es üzlethelyiség! Érd.: 20-91-94-870
+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely
akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő. Iá: 13,5 mFT. Érd.:
28/411-086; 20/919-4870
+Eladó Gödöllőn, belvároshoz közel, 100 nm-es, szépségszalonként
berendezett üzletház. Az üzlethelyiség más tevékenységre is alkalmas. I.
ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-417-7687
+Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára is.
Tel.: 20/9455-583.
+30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.
+Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es üzlethe-
lyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
+Gödöllő központjában egy 38 nm-es légkondival, ráccsal, konyhával,
raktárral ellátott üzlethelyiség kiadó! Irodának, fodrászatnak is alkalmas!
Tel: 30/231-7508 
+Zsámbokon vas-műszaki üzlet - céggel, áruval - haláleset miatt eladó,
bérbeadó. Tel: 06-70/333-0636 
+60 nm-es üzlethelyiség kiadó frekventált helyen Gödöllő központjában.
Lehetőség adott ügyvédi irodának, orvosi rendelőnek, ingatlan irodának,
kereskedelmi tevékenységnek, stb. Érd: 06-20/923-8994 
+Üzlethelyiség kiadó Gödöllő, Remsey krt. 20.sz. alatt (Posta mögött)
2013. 04. 01-től. 57 nm, raktárhelyiséggel (8,3nm), teakonyhával, klímá-
val. Érd: 06-30-9515-654 
+ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Vácszentlászlón, forgalmas helyen, a butik-
soron. Jelenleg jól bevezetett 100 Ft-os üzletként üzemel. 2013. február
1-től kiadó! Érd: 06-20-585-4083 
+18 nm-es utcafronti iroda tulajdonostól eladó (ill. kiadó 60.000,-Ft/hó) Gödöl-
lőn a Szent János utca 1-ben 6,9M Ft-ért. Érd: 06-20-34-34-992 
+Eladó 60-90m2 közötti utcafronti portálos üzlethelyiséget keresek Gödöllő
belvárosában 2013 I. negyedévi átadással. (Esetlegesen két egymás melletti
összenyitható üzlet is érdekel.) Kérem, hívjon: +36-20-458-6165
+ÜZLETTÁRSAT KERESEK VIRÁGBOLT ÜZEMELTETÉSÉHEZ,
bővítéséhez. Kreatív, hozzáértő, ötletekben gazdag jelentkezőket várok
kevés tőkével. Tel: 06-20-239-1634 

ÁLLÁS
+Szakmai tapasztalattal, rendelkező autószerelőket keresünk, a Gödöllőn és
Hatvanban működő szervizeinkbe. Villamossági ismeretek előny! Jelentkezni,
szakmai önéletrajzzal, az info@chevroletkatona.hu email címen lehet.
+Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.

JANUÁRI AJÁNLATUNK:

ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY 

FÉLÁRON!
Hirdesse nálunk eladó házát,
lakását, fél áron készítjük el
energetikai tanúsítványát!

Folytatás a címoldalról: A szürkehályog a lencse
színének megváltozását, transzparenciájának
csökkenését, benne homályok megjelenését
jelenti. Aszerint, hogy a betegség a szemlen-
csének mely részét érinti, beszélhetünk
maghomályról (phacosclerosis), kérgi homá-
lyokról és a tok alatt megjelenő cataractáról.
A szürkehályog fő tünete a látásnak olyan
fokozatos csökkenése, melyet szemüveggel sem
tudunk tovább korrigálni. A beteg homályosan
lát. Kérgi homályok megjelenésekor az olvasni-
való nagyobb megvilágítására van szükségünk.
Ezzel szemben, ha a lencse magja szürkül el, a
látást az erős napfény zavarhatja, ronthatja.
Előfordul, hogy újra tud a páciens szemüveg
nélkül olvasni. 
A betegség általában kétoldali, amely alól
kivételt képez a szemsérülés következtében
kialakuló szürkehályog, ami csak a sérült ol-
dalon rontja meg a látást. Általában a cataracta
egy-két év alatt érik meg (progrediál). E szerint
megkülönböztetünk kezdődő, előrehaladott
(progrediens), érett (matur) vagyis teljesen
elszürkült lencséjű, illetve túlérett (hypermatur)
hályogot. Ha a szürkehályogot nem kezeljük,
idővel vaksághoz vezet. A túlérett hályog
különböző szövődményeket is okozhat.
Érhártya gyulladás alakulhat ki nyitott zugú
zöldhályoggal a lencse fehérjéinek a lencse-
tokon át történő szivárgása révén. A duzzadó
szemlencse zárt zugú zöldhályogot okozhat,
aminek tünete a hirtelen fellépő nagyfokú szem-
, és fejfájás hányingerrel és rossz közérzettel.
Ilyenkor ajánlott azonnal szakorvoshoz fordulni
a panaszok megszüntetése és a látás károso-
dásának megelőzése céljából.
A cataracta lehet veleszületett és szerzett szem-
betegség.
A veleszületett szürkehályog már újszülött kor-
ban diagnosztizálható. A látás kifejlődését
veszélyeztető cataracta mindenképpen minél
hamarabbi ellátást igényel a tompalátás és vak-
ság megelőzése céljából.
A szerzett szürkehályogon belül a leggyakoribb
az idősebb korban megjelenő, korral járó szürke-
hályog, de a cataracta kialakulásában szerepet

játszik számos egyéb tényező is, mint az ultra-
ibolya sugárzás, dohányzás, alkohol fogyasztás.
Szerzett szürkehályogok közé tartoznak még a
szembetegségekhez (pl.: uveitis), általános
betegségekhez (pl.: cukorbetegség) köthető és
szemsérülések következtében kialakuló szürke-
hályogok is.
A szürkehályog jelenleg csak műtéttel gyó-
gyítható. A mai műtéti technikák biztonsá-
gosak. Műtét akkor szükséges, ha a látás
szemüveggel már nem javítható megfelelő
mértékben és a beteget zavarja a mindennapi
tevékenységében. Operációt javasolunk a szak-
mai szabály szerint akkor is, ha a cataracta miatt
a szem egyéb betegsége nem kezelhető. Erre jó
példa a nagyon gyakran előforduló cukorbetegség
okozta retinopathia, ami szemfenéki lézer
kezelést igényel. Az előrehaladott szürkehályog
megakadályozhatja a lézerterápia kivitelezését.
A műtét legtöbbször helyi, szemcseppes
érzéstelenítésben történik. Az injectiós érzéste-
lenítéssel szemben számos előny közül az
egyik, hogy a szív-, és érrendszeri betegségek
miatt véralvadásgátló tablettát szedő betegeket
nem szükséges átállítani a Syncumárról és
egyéb vérhigítókról sem. Az elszürkült szem-
lencsét kis méretű, önzáró seben keresztül,
ultrahangos (phacoemulsificatiós) technikát
alkalmazva lehet eltávolítani. Varratok ma már
nem kerülnek alkalmazásra, így még gyorsabb a
felépülés. A szemlencse helyére megelőző vizs-
gálatok alapján tervezett műlencse kerül. Ezzel
a korszerű műtéti módszerrel gyors látás-, és
életminőség javulás érhető el.
Az idős kor leggyakoribb szembetegségéről és
kezelési lehetőségéről számolt be Dr. Hernádi
Krisztina a kistarcsai Flór Ferenc Kórház
szemész szakorvosa, aki az EMO Optika
Belvárosi Szemészetben is várja pácienseit.
Rendelési időben szemvizsgálatot és szürkehá-
lyog szűrést is végez a doktornő az Optikában
hétfőnként 9-15 óra között.
A szűrésre időpont egyeztetés személyesen
EMO Optika Belvárosi Szemészet, Gödöllő,
Kossuth Lajos utca 9. szám alatt, vagy tele-
fonon a 28/412-424-es számon kérhető.        (x)



Szemünkkel is
törődjünk! 

A hosszú téli estéken, a tavaszt várva, talán
egy picit több időnk jut egy-egy jó könyv
elolvasására, vagy egy izgalmas film meg-
nézésére… Olvasás, TV nézés - ez bizony jó
látás nélkül nem megy! De jó-e a szemünk? 
Keveset törődünk ezzel, pedig az informá-
ciók 80%-át a látásunk adja. Járunk fogásza-
ti, nőgyógyászati, tüdőszűrésre, amíg
szemünknek észlelhető eltérése nincs, addig
látásszűrésre nem megyünk. 
Nem jó a szemüvege? Látása régen volt
ellenőrizve? Szeretné tudni jó-e a szemny-
omása? Van-e szürkehályogja? Megoldás:
látásvizsgálat az MSE Optikában.
Ha kész olvasó szemüveget vásárol, az pontat-
lan, nem nyújt tökéletes korrekciót. A szemvizs-
gálatot kihagyva, az esetleges szemproblémák
nem derülnek ki. Így a megelőzés, vagy az
időbeni kezelés lehetőségét veszítheti el!
Mit tartalmaz egy szemvizsgálat?
Optikánkban a szemvizsgálatot optometrista
végzi, aki a látási problémák megbeszélése
után tesztek sorozatával leméri, hogy szükség
van-e szemüvegre, esetleg kontaktlencsére,
és ha igen, akkor milyenre. 

A szem elülső részét réslámpával lehet vizs-
gálni, ami egy keskeny fényű biomikroszkóp.
Réslámpával vizsgálható a könny minősége,
a kötőhártya, a szaruhártya, az írisz
(=szivárványhártya), a pupilla állapota és a
szemlencse.
A szem belsejét szemtükörrel vizsgáljuk,
amivel a szemlencse (szürkehályog), és a
szemfenék állapota derül ki (pl. a magas
vérnyomás, a cukorbetegség következtében
kialakult retina-elváltozások). 
Fontos műszerünk a non- kontakt tonométer,
mellyel a szemnyomást ellenőrizzük. Az
emelkedett szemnyomás az okozója a zöldhá-
lyognak. 
A zöldhályog alattomos betegség. Akár
hosszú időn keresztül sem okoz panaszt, és az
emelkedett szemnyomás károsítja a
látóideget. Kezelés nélkül szűkül a látótér, és

a betegség vaksághoz is vezethet. Nálunk a
szemvizsgálatnak mindig része, a szemny-
omás ellenőrzés!
Ezek fájdalommentes vizsgálatok. Amennyi-
ben gyanú merül fel bármilyen rendellenessé-
gre, úgy tovább irányítjuk a pácienst
szemészeti szakrendelésre, vagy üzletünkben
vizsgálja meg szemész szakorvos. 
Ezenkívül most még rendkívül kedvező
akciókkal is várjuk kedves vásárlóinkat!
1. Ingyenes szemvizsgálat
2. Sok-sok szemüvegkeret 10-20-30% ked-
vezménnyel
3.  50%-os kedvezmény a szemüveglencsére
(1,5 és 1,6-os törésmutatójú vékonyított lenc-
sékre, tükröződésmenesítő réteggel ellátva.
Részletek az üzletben)
4. Komplett szemüveg  6800Ft-tól
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 
Jelentkezzen be vizsgálatra minél hamarabb,
most igazán megéri szemüveget készíttetni!
MSE Optika, Gödöllő, Petőfi tér 3. Tel:
28/417-367

Szőke Emese 
optometrista, látszerész mester

(x)

+FODRÁSSZÉK, MŰKÖRMÖS ASZTAL és masszőr ágy kiadó szépségszalon-
ban. Tel: 06-70-7753-255 
+VILLAMOSSÁGI ÉS GÉPÉSZETI SZERELŐ ANGOLTUDÁSSAL Gödöllői, állat-
tartó technológiák gépészeti és villamossági szerelésével foglalkozó cég keres
munkatársakat külföldi és hazai projektek vezetésére. A munka rendszeres (1-
3 hetes) távollétekkel jár. Feltételek: villamossági-automatizálási és/vagy
gépészeti ismeretek, kommunikációképes angol nyelvtudás, jogosítvány. Jelen-
tkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk a caliper@caliper.hu címre.
Bővebb információ a +36(28)510-985-ös telefonszámon.
+Szakképzett ÓVÓNŐ gyermekfelügyeletet vállal minden hétköznap. Tel:
06-20-536-1325 
+PEDIKŰRÖST, MANIKŰRÖST felveszünk Gödöllőre az Egyetemi
Fodrászatba. Érd: 06-28-432-873 
+BEJÁRÓNŐ VÁLLAL: takarítást (festés után is), mosás-vasalást, ablak-
tisztítást, kertgondozást, gyermekmegőrzést, idősek gondozását éjjel-
nappal. Árban megegyezünk. Érd: 06-70-289-3905 
+Gödöllő központjában, frekventált helyen lévő szépségszalonunkba
vendégkörrel rendelkező fodrászokat keresünk. Érd: 06-20-923-8994 
+Megbízható, gyerekcentrikus, káros szenvedélytől mentes középkorú nő
vállalja bármilyen korú gyermek felügyeletét Gödöllőn és környékén. Tel:
06-30-341-7502 
+Megbízható, precíz, alapos takarítást vállalunk, referenciával, saját
autóval rendelkezünk. Elsősorban családi házaknál. Ár megegyezés
szerint. Gödöllő és környéke. Érd: 06-20-264-5307 
+Gödöllő központjában lévő üzletünkbe FODRÁSZT és MŰKÖRMÖST
KERESÜNK. Tel: 06-30-9893-652 
+Az Isz-Trió Bt gödöllői Club Katlan vendéglátó egységébe, jó
szervezőkészséggel rendelkező fiatalos életvitelű, elsősorban szakképzett
munkatársat keres pultos-eladói munkakörbe. (Szakképzettség előnyben.
Műszak /heti váltásban.) Jelentkezni lehet: Laukó Renáta 06-30-984-3059 
+CNC megmunkáló központra keresünk szakembereket (függőlegesre fanuc
vezérlésre), ill. CNC esztergályosokat (fanuc) és NC-CNC köszörűsöket. Gyakor-
lat szükséges. Tatabányai munkahelyre. Érd: 06-70-384-7138, 70/366-3401,
range3838@gmail.com 
+Járműipari ágazatba keresünk elektronikai karbantartókat, (diszpécsereket
német nyelvtudással), mechanikai karbantartókat CNC-PLC pneumatikus
ismerettel, műszakvezetőket CNC-PLC ismerettel +német nyelvtudással. Érd:
06-70-384-7138, 70/366-3401, range3838@gmail.com 

SZOLGÁLTATÁS

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a kezét
szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~
MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozá-
sok részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW
Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
+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 
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű cso-
magolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilá-
gosítás: 20/423-4828,  www.interiortrans.hu 
+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094 
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380 
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás, csatorna bekötés, régi
rendszerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciá-
val. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201 
+AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK, fagyasztók, mikrók javítása garan-
ciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258 

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, ren-
des munka! Tel: 20/4-359-650 
+KÖNYVELÉS egyéni vállalkozók, Kft-k, Bt-k részére. Kappa Consulting Kft.
Tel: 20/329-5527, e-mail: info@kappaconsulting.hu 
+Magánlakás, társasház, iroda takarítását, nagytakarítását, kertgondozást
vállalok állandó vagy alkalmi jelleggel Gödöllőn és közvetlen környékén. Meg-
bízhatóság, precíz, igényes munka elérhető áron. 06-30-341-7502 
+FÉLÁRON VARRÁST VÁLLALOK rövid határidőn belül: nadrág felhajtás,
cipzár csere (dzsekibe is), kisebb javítások, beszegések, stb. Tel: 06-20-
9150-341, 28/417-125  
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag gombás, benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talpmasszázs. 30 év szakmai háttér.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! Bárándi József 20/532-7275 

+TAKARÍTÁS! Lépcsőházak, lakások, családi házak, intézmények és
irodák takarítását, ablaktisztítását vállalom! Számlát tudok adni. Tel: 06-
30-8590-626, e-mail: vargatakaritas@citromail.hu 
+LAKÁSSZERVIZ! Hibaelhárítás többféle szakmai ismerettel a
lehetőségek függvényében. Tel: 06-20-9335-909 
+Lakásfelújítás, kőműves-, burkoló-, festő-, gipszkartonos-, tetőmunkák, víz-fű-
tésszerelés. Ingyenes, helyszíni felmérés, árajánlat készítés! Tel: 70-466-9889 
+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-
Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN belül! Kovács Péter 06-30-9546-504 
+BÚTORLAPSZABÁSZAT, BÚTORSZERELVÉNY BOLT Egyedi
bútorkészítés, javítás, felújítás. Felméréstől a kivitelezésig. Gödöllő, Szent
Imre u. 18. Nyitva: H-P 8-16. 30-535-4203 www.mobelz.hu 
+Egyedi gépi hímzés, hímzett ajándéktárgyak készítése. Damaszt ágy-
nemű, asztalnemű egyedi méretekben. Gödöllő, Szent Imre u. 18. Nyitva:
H-P 8-16. 30-256-8849 www.gentextil.hu, www.stafirung.hu 
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-
meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, meg-
bízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650 
+LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. Víz-, gáz-, fűtésszerelés, dugulás
elhárítás, bojler, mosógépjavítás, zárcsere és javítás, burkolás. 70/201-1292 
+Márkafüggetlen autószerviz várja minden kedves régi és új ügyfeleit ebben az
évben is! Javítás, vizsgáztatás, biztosítási kárügyintézés, klímatöltés, autóvil-
lamosság, gumi, kerékszerelés. 06-20-9888-997, 06-70-201-1292 
+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jel-
legű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS
+ANGOL beszédkészség fejlesztő tanfolyam középfokon: hétfő vagy/és
szerda: 18.30-20.00.  TELC nyelvvizsga felkészítő: csütörtök: 17.45-
20.00, egyéni órák egyeztetett időpontban. www.toptan.hu, top-
tan1999@gmail.com, Mobil:30-224-75-63.
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Sajtóközlemény
„A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011 projekt által generált tudományos és K+F ered-
mények bemutatása” címmel rendezett szakmai konferenciát 2013.01.10-én, a Szent
István Egyetem, közel 80 fő részvételével.
Az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában meg-
valósuló TÁMOP projekt keretében a tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rend-
szerének fejlesztése érdekében egyik kiemelt célja volt a Szent István Egyetemnek, hogy
kiemelkedő képességű hallgatóinak és doktoranduszainak, valamint fiatal oktató és kutató
kollégáinak bevonásával új kutatás-fejlesztési programokat indítson az Egyetem által
művelt tudományterületeken, felhasználva a korábban eddig már sikeresen lezárult kutatá-
sok eredményeit.
A kutatási programok kialakítása során tekintetbe vették a kormány középtávú tudomány-,
technológia- és innováció-politikai stratégiájában megfogalmazott alapelveket, amely
előírja egyes húzóágazatok koncentrált technológiai innovációs kapacitásfejlesztésének
kiemelt kezelését. A kulcstechnológiai területek között számos olyan is szerepel, így
például az élettudományok, a biotechnológia, a környezeti technológiák, valamint az ener-
gia-takarékosság és a megújuló, alternatív energiaforrások technológiái, amely
területeken a SZIE hosszú évtizedek óta folyamatosan végzett és végez jelenleg is sikeres
kutatás-fejlesztési tevékenységet.
A projekt keretében eddig végzett K+F eredmények azt mutatják, hogy a vállalkozói szféra
és az egyetem egyes kutatócsoportjainak kapcsolata a napjainkban kiemelten fontos
területen a fenti célok megvalósítása érdekében kiváló, azoknak teljes mértékben megfelel.
A projekt megvalósítása során eddig elvégzett és folyamatban lévő kutatási-fejlesztési
eredmények azt bizonyítják, hogy a SZIE, azon belül különösen annak doktori iskolái ren-
delkeznek azzal a szellemi-infrastrukturális háttérrel, amely a kiemelt területeken nem
csak az elengedhetetlenül szükséges fejlesztések hátterét biztosítja, de egyúttal hozzájárul
az adott területeken a szintén elengedhetetlenül szükséges szakember-utánpótlás biz-
tosításához is. Az utánpótlás nevelés a projekt célkitűzéseiben megfogalmazottaknak
megfelelően a képzés minden szintjén megvalósul, amely magában foglalja a tudományos
diákköri és szakkollégiumi képzési formákat éppúgy, mint a magasan kvalifikált kutató,
azaz a doktori, képzést egyaránt.

Dr. Mézes Miklós - Dr. Bokor Zoltán

A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex
rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen
Szent István Egyetem Gödöllő
talentum.szie.hu

 

Akkreditációs lajstrom szám: AL2086, Regisztrációs szám:13-0943-05, PLH 445 
www.bbmaganautosiskola.net 
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El zetes érdekl dés:  06 28 419 529   
06-20/9414-638 , 0620/99-516-99 

Részletfizetés! 
Gyors, korrekt lebonyolítás!  

Típusválasztási lehet ség! 
Gondoljon  

a nyári motorozásra!  
Elmélet most,  

gyakorlat kora tavasszal. 
50%kedvezmény  

 az elméleti tandíjból. 



+3. osztálytól felsőfokig. Angol kezdő nyelvtanfolyam kicsiknek, februártól.
Szülők tájékoztatása személyesen, egyeztetett időpontban. Tel: 30-224-75-63.
E-mail: toptan1999@gmail.com. 
+MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és középszintű érettsé-
gire való felkészítést vállal gödöllői középiskolai tanár. Főiskolások,
egyetemisták segítése is! 20/380-2268 (du., este hívható)

+INGYENES, 90-120 órás ANGOL és NÉMET nyelvtanfolyamok felnőt-
teknek a TÁMOP 2.1.2/12-1-2012-0001 "Idegennyelvi és informatikai
kompetenciák fejlesztése" program keretén belül, EU-s FORRÁSBÓL.
Előregisztráció már folyamatban! I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2.
Tel: 28/511-366, 20/556-2653, info@ili.hu. (Ny.sz:13-0295-04) 
+Scherzinger német nyelvstúdióban felkészítést nyújtunk 2013. január 28-tól: -
érettségizőknek szóbeli-írásbeli vizsgára, - 8. osztályosoknak szóbeli elbeszél-
getésre, - nyelvvizsgázóknak komplex vizsgára, - érdeklődőknek autodidaktív tan-
ulásra, - távollévőknek skype coaching órára. Scherzinger Mária: 30-223-6715
+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  
+FRANCIA nyelvtanárként 12 éves gyakorlattal vállalok nyelvvizsgára, érettsé-
gire való felkészítést, nyelvoktatást kezdőtől a felsőfokig. Tel: 0630-638-4947 
+EXCEL MAGÁNTANÁR! Excel magánórákat vállalok kezdőtől a haladó szintig.
Vizsgára, állásinterjúra felkészítés vagy munkahelyi praktikák. Tel: 20-367-8016 
+ANGOL és NÉMET nyelvoktatás, nyelvvizsgára, érettségire való
felkészítés sok éves tapasztalattal. Tel: 06-30-248-0661 
+NÉMET nyelvből korrepetálást, külföldi munkára felkészítést vállalok Gödöllő
központjában, kedvező óradíjban. Minden korosztálynak. Tel: 06-70-417-2224 
+ANGOL NYELV OKTATÁSA több évtizedes amerikai gyakorlattal,
anyanyelvi szinten, kezdőknek-haladóknak, gyerekeknek is. 2.000 –
2.500,-Ft/ 60 perces óra. 06-30-914-4325 

ADÁS~VÉTEL
+Minőségi olasz extraszűz olívaolaj a Garda-tó mellől eladó. 1liter 2eFt.
Érd.: 0630 8518 763
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230 
+TÜZÉPRŐL SZÁRAZ TÜZIFA ELADÓ. AKÁC hasítva: 2.200,-Ft/q, kugliz-
va 2.000,-Ft/q. TÖLGY hasítva: 2.100,-Ft/q, kuglizva 2.000,-Ft/q. Dig-
itálisan mérlegelve. 06-20-911-2598, 06-20-522-9185.
+VENNÉK világos, jó állapotú szekrénysort, mosógépet, laptopot. ASZ-
TALOST KERESEK! Tel: 06-30-569-8137 
+Eladó: hőtárolós kályha -4,5 kW villany- éjszakai árammal működő, keveset
használt készülék iá:50.000,-Ft. Üvegháznak alkalmas ablaküveg kerettel
1.500,- Ajtólapok 1.500,-Ft-tól. Gumikeretes talicska 7.000,-. 4 lépcsős Sihi
szivattyú, 380-as 25.000,-. 2személyes vitrines, összecsukható heverő
10.000,-. Vashordó 200L-es 1.000/db. Ablakredőny-bontott 1.000/db. Billenő
garázsajtó 10.000,-. 200kg-os tolósúlyos mérleg 25.000,-. Hajtómű 380/220
villanymotorral, új 70.000,-. Malachordó láda, fém 5.000,- 1100 literes
szemetes konténer 50.000,-Ft. 30/987-1670 Gödöllő 
+Surányi Üzletház Gödöllő, Petőfi tér 1. és Gábor Á.u.7. Egyes műszaki cikkek
akciós áron (5-10%) kaphatók január-február hónapban: hűtőgépek, fagyasztók,
mosógépek, mosó-szárítógépek, televíziók, gázkészülékek, cirkók, tűzhelyek,
kályhák, fatüzelésű kazánok. Ingyenes házhozszállítás. 30-987-1670
+Eladó nagyon jó állapotban lévő Román stílusú fa étkező asztal 6db kar-
fás székkel. Iár: 50.000,-Ft. Érd: +3630-222-7368 
+ALMA VÁSÁR! Újra várjuk régi és új vásárlóinkat csányi almáinkkal (télálló).
Fajták: Idared, Jonatán-starking keverék (KR:11), zöldalma. 50-100,-Ft/kg.
Cím: Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: 28/411-298, 06-20-435-9650

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+Azonnali készpénz fizetés mellett elcserélem kifogástalan állapotú,
négy éves Opel Astra 1.4. Enjoy típusú autómat, más hasonló kategóriájú,
legfeljebb egy éves használt személygépkocsira. Tel.: 30/6342-172.
+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50.
(Temetővel szemben) 06-30/536-4300, 28/611-728 

EGYÉB
+Óriás plakátot bérelnék Gödöllő területén. Tel.: 30/915-7905.
+UTAZZ VELÜNK! A megszokott magas színvonalú utazást szervezzük! Ápr.
18-21 SALSBURG és környéke (4 nap). Aug. 17-25 ERDÉLY, minden, amit látni
érdemes (9 nap). Előleg befizetése és felvilágosítás: január 22. 14-17h
Műv.Ház. Érd: Tóthné Anci 28/415-685, 30/268-5596. 
+Gödöllőn eladó egy 120 kg-os és egy 70 kg-os SERTÉS. Érd: 30-215-0049 
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a ter-
melőtől! „Méz 2012” 1800,-Ft +üveg, 720 ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913  
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, virág-,
hárs-, erdei-, ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű-, lépesméz, virág-
por, propolisz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721  
+Kutyabarátok figyelem! Gyönyörű, fajtatiszta, 2012 év végi születésű
KAUKÁZUSI KISKUTYÁK eladóak oltási könyvvel Gödöllőn! Érd. egész nap:
06-28-410-632 
+Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583. 
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A Gödöl lői  Szolgálatot  az interneten is  olvashat ja:  www.szolgalat .com
Az Ön hirdetését  a  weboldalon ajándékba adjuk!  HIRDESSEN BENNE!
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2013. JANUÁR 30.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Fejéregyházi Lászlóné, Palotakert
2., Gecse Dezsőné, Tölgyfa u. 11. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Király Tibor, Repülőtéri u. 1/17.,
Kovács Péterné, Blaháné u. 178. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyerte:
Janiga Krisztián, Szőlő u.12. 
A Városi Múzeum belépőjét 
nyerte: Majer Zsuzsanna, 2660
Balassagyarmat, Bartók B. u. 20.,
Lados Ferencné, Ibolya u. 29.  
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Gubcsi Blanka,
Nap u. 2., Megyeri Györgyné, Er‐
zsébet királyné krt. 5.

Hozzávalók: 60 dkg liszt, 25 dkg túró, 3 evőkanál kristály-
cukor, pici só, 5 dkg margarin vagy vaj, 1 csomag élesztő, 3
dl forró tej, 0.5 dl rum, 1 egész tojás, 2 db tojássárgája, s
sütéshez olaj, a tálaláshoz porcukor; 
Elkészítés: A túrót szétnyomkodjuk, hozzáadjuk a sót, a
cukrot, a margarin félét, ráöntjük a forró tejet és jól össze-
keverjük. Belemorzsoljuk az élesztőt, hozzáadjuk a tojáso-
kat, amikkel szintén összekeverjük, és végül dolgozzuk be-
le a lisztet, és a rumot. Ha a tésztát túl lágynak gondoljuk,
még egy kevés lisztet adhatunk hozzá. Megkelesztjük,
majd a megkelt tésztát lisztezett deszkára borítjuk, és hat
cipót készítünk belőle. A cipókat kinyújtjuk és nyolcfelé
vágjuk, kifli formára felsodorjuk, lisztezett konyharuhára
rakjuk és egy másikkal letakarjuk. Nem kell tovább kelesz-
teni, mert mire elkészülünk az utolsó kifli készítésével, már
az elsőket süthetjük is. Nem túl forró olajban, fedő alatt
kezdjük a sütést, majd fordítás után, fedő nélkül sütjük a
másik oldalát. Papírtörlőre szedjük, majd a tálra tesszük, a
tetejét pedig porcukorral megszórjuk. Ízlés szerint lekvár-
ral vagy fahéjas cukorral megszórva is tálalhatjuk. 

RECEPT – Túrós kiflifánk 


