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A hulladékgazdálkodás aktuális kérdéseivel foglalkozik az idén a közmeghallgatás, amire november 15-én kerül sor a
Művészetek Házában.
(2. old.)
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Bajkó Dániel képzőművész kapta az
idén a Körösfői-Kriesch Aladár Emlékplakettet, amit október 29-én adtak át a
kastély dísztermében.
(6. old.)

A Gödöllői Taek-wondo SE versenyzője,
Bontovics Babett 2 arany- és 1 ezüstérmet
szerzett a lengyelországi nyílt Európa-bajnokságon.
(8. old.)

Színvonalas rendezvényekkel zárjuk az évet

Új parkolási rendelet

Kulturális ízelítő

Kedvezmény

Már a hét vége is igazi kulturális csemegét ígér. November 11-én, vasárnap ünnepli átadásának 30. évfordulóját a Művészetek Háza. A jubileumi rendezvény
egész napos programja során valamenynyi művészeti csoport ízelítőt ad tudásából, és a Gödöllőt jellemző rendkívül
gazdag kulturális kínálatból.
Az idei tematikus év programjaiból is
hátra van még néhány, így például az év
egyik legjelentősebb eseménye, az Erzsébet-bál, amit november 17-én rendeznek meg hagyományteremtő szándékkal a kastélyban. A rangos esemény
jótékony célt szolgál, bevételét a koraszülöttmentéssel foglalkozó Peter Cerny Alapítványnak ajánlották fel.
November 20-án, szintén a Nők Éve
részeként az utolsó magyar királyné,
Zita, és Gödöllőhöz kötődő fia, Habsburg Ottó emléke előtt tiszteleg városunk azzal az emlékhangversennyel,
amit a kastély dísztermében rendeznek a
bécsi Musikschule Ottakring, és a gö-

November 1-jével életbe lépett az új
parkolási rendelet, ami a korábbinál
jóval több kedvezményt nyújt városunk gépkocsi-tulajdonosai számára.
A módosítások az itt élők és az itt dolgozók feltételeit egyaránt javítják.

Fotó: Váraljai János

Már csak két hónap van hátra
az esztendőből, lassan megkezdődik az év végi ünnepi felkészülés. Városunk kulturális
életében igencsak pezsgő időszak elé nézünk, több nagyszabású koncert várja az érdeklődőket a hátralévő hetekben,
amikor véget ér a Híres Hölgyek Gödöllőn – 2012 a Nők
Éve rendezvénysorozat is.

döllői Chopin Zeneiskola tanárainak és
növendékeinek közreműködésével.
Az év hátralévő időszaka gazdag választékot kínál a komolyzene kedvelőinek. November 24-én kerül sor a Művészetek Házában a Gödöllői Szimfonikus Zenekar bérleti hangverseny sorozatának következő előadására. Ezen
Beethoven Hegedűverseny op. 61.,
Csajkovszkij Pezzo capriccioso című
műve, és Sosztakovics I. gordonkaversenye csendül fel Baráti Kristóf hege-

dűművész és Várdai István gordonkaművész közreműködésével.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar a
már hagyományos Adventi Kastélynapok rendezvényeiből is kiveszi részét.
December 15-én Carl Philipp Emauel
Bach oratóriumát mutatják be Mózes és
Áron címmel. A kastély rendezvénysorozatának másik kiemelkedő hangversenye december 16-án Bogányi Bernadett és Bogányi Gergely ünnepi koncertje lesz.

A karácsony előtti rendezvénysorozatban két napon át a díszudvaron, a
díszteremben, a lovardában és a Barokk Színházban koncertekkel, bábés színi előadásokkal várják a látogatókat. Fellép többek között az Arpeggio Gitárzenekar, az Alma Együttes,
bemutatkoznak a Leányfalui Gyermekszínjátszók, és a Szironta Csengettyű Együttes.
(folytatás az 5. oldalon)

Gödöllőn tizenhárom várakozási
zónában hétköznap 1245, szombaton
1291 kijelölt parkolóhely várja a gépkocsival közlekedőket, akiknek egy
óra várakozásért 250 forintot kell fizetni a legtöbb felszíni övezetben. A
Tűztoronyház és a Városi Könyvtár
alatt kialakított mélyparkolóban ennél olcsóbban 200 Ft/óra díj ellenében lehet parkolni, ráadásul itt nem
csak fedett, hanem kamerával megfigyelt területen hagyhatják a gépkocsit.
Természetesen a rendelet alkotók
most is gondoltak azokra, akik ügyintézés céljából rövid időt töltenek el
itt. Részükre a Művészetek Háza parkolója mellett még két zónában, a
Kossuth Lajos utcában és a vasútállomásnál alakítottak ki területet, ahol
mindössze 10 Ft-ot kell fizetni az első
1,5 óra parkolásért.
(folytatás a 2. oldalon)

Életbe lépett a módosított parkolási rendelet

Érdemes bérletre váltani
(Folytatás az 1. oldalról)

A rendelet sok meglepetést tartogat
azoknak is, akik a bérletes rendszer
mellett teszik le voksukat. A rendszer
rugalmasságát mutatja, hogy az éves
bérlet érvénye ezentúl nem a naptári
évhez kötődik, hanem az év bármely
napjától felhasználható lesz 365 egymást követő naptári napig.
Jó hír a társasházi övezetben élőknek,
hogy a módosítás szerint az ingyenes
parkolási engedélyre jogosult természetes személyek által a tulajdonukban, üzemeltetésükben vagy használatukban lévő második és harmadik
gépjárműre is kiadható éves kedvezményes bérlet , amely a 3. és 11. számú várakozási területen használható.
Nőtt a nyugdíjasok számára kialakított kedvezmények köre is. A saját jogon ingyenes parkolási jogosultsággal rendelkező idős – 65. életévüket
betöltött nyugdíjas személyek az általuk megjelölt kedvezményezett részére egy darab kedvezményes parkoló
bérletet válthatnak, amennyiben ők
maguk ezt a lehetőséget nem merítik
ki. Ez a lehetőség főleg azoknak
segíthet sokat, akik például idős szüleikről gondoskodnak.
A várakozási területeken ténylegesen
tevékenységet folytató vállalkozások

is kedvezményt kapnak, ennek azonban az a feltétele, hogy a cégnek ne
legyen adótartozása. Ezt igazoló, az
igénylő nevére kiállított hatósági biVÁRAKOZÁSI DÍJAK:

zonyítvány ellenében egy gépjárműre
a várakozási területre érvényes kedvezményes éves bérlet adható, melynek díja a kedvezmény nélküli éves
bérleti díj 10 százaléka. A vállalkozások
emellett további, legfeljebb 3 gépjárműre
válthatnak kedvezményes éves bérletet,
melynek díja a kedvezmény nélküli éves
bérleti díj 40 százaléka.
A bérletes rendszer
legkedvezőbb feltételeit a Tűztorony parkoló nyújtja az autósoknak. Havi tízezer forintért nyújt
nemcsak parkolóhelyet, hanem a felszíni parkolóknál nagyobb biztonságot
is, ráadásul napi 24 órában.
kj
II. 9. sz. várakozási területen:
Heti parkoló bérlet: 6000 Ft
Havi parkoló bérlet: 10.000 Ft
Éves parkoló bérlet: 100.000 Ft

Alapdíj: 250 Ft/óra
Alapdíj a 9. számú várakozási
területen: 200 Ft/óra
A 6, 12, 13. számú várakozási
területen, 1 óra 30 perc díja: 10 Ft

Kedvezményes bérletek ára:
A rendelet 7. § (2) bekezdésének
d), e), f) pontja szerinti kedvezmé‐
nyes bérlet ára: 12.500 Ft.
A rendelet 7. § (2) bekezdésének g)
pontja szerinti első kedvezményes
bérlet ára: 12.500 Ft.
A rendelet 7. § (2) bekezdésének g)
pontja szerinti második és harmadik
kedvezményes bérlet ára: 50 000 Ft.

Parkoló bérletek ára:
I. Felszíni parkolók
(1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,10,11.,12.,13.
számú várakozási területek):
Heti parkoló bérlet: 7.500 Ft
Havi parkoló bérlet: 12.500 Ft
Éves parkoló bérlet: 125.000 Ft

A parkolási díjak az áfát tartalmazzák.

Jövőre drágábban utazunk a fővárosba

Tarifa változások
Már biztos, hogy jövőre többet kell fizetniük azoknak, akik HÉV-vel közlekednek. A közösségi közlekedés tarifájának emeléséről a múlt héten szerdán döntött a Fővárosi Közgyűlés.
2013. január elsejétől egy vonaljegy
350 forintba, a havi teljes árú bérlet
10.500 forintba kerül majd. A közgyűlés által 18 igen és 10 tartózkodás mellett elfogadott előterjesztés rögzíti, hogy
az árak differenciáltan emelkednek,
több környéki bérlet és jegy ára azonban
nem változik. A legnagyobb mértékben,
15 százalékkal a metrószakasz-jegy drágul 260-ról 300 forintra.
A kisgyermekes, tanuló, felsőoktatási
tanuló és a nyugdíjas havi és éves bér-
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letek ára változatlan marad. A tanuló és
kismama havi bérletek 3850 forintba, a
nyugdíjas havi bérletek pedig 3700 forintba kerülnek a jövő év elejétől is.
Bevezetik a felsőoktatási tanulói bérletet, amely 3850 forintba kerül.
A kedvezményes éves bérlet ára 107
ezer forintról 114 600 forintra változik,
nem módosul viszont a legtöbb környéki jegy, valamint HÉV-jegy és- bérlet ára.
További változás, hogy az egyszelvényes éves Budapest bérleteket tetszőleges kezdő dátummal is meg lehet
venni, a kisgyerekes bérletigazolványok érvényessége viszont 12 hónap
helyett hat hónap lesz.

Részletek a közmeghallgatáson

Szelektíven, csak másképp
A hulladékgazdálkodás aktuális kérdéseivel foglalkozik a jövő hétre meghirdetett
közmeghallgatás. A téma aktualitását az
adja, hogy 2013. január elsejétől életbe lép
az új hulladékgazdálkodási törvény. Ennek
eredményeként a lakosságot jelentősen
érintő változásokra kell felkészülni.
Sokan bizonyára örömmel veszik, hogy január 1-jétől átalakulhat a szelektív hulladékgyűjtő szigetek
működése. Jelenlegi információink szerint jövőre
csak az üvegeket gyűjtik majd ezeken. A többi, jelenleg a hulladékgyűjtő szigeteken helyet kapott hulladék típust a házaktól viszik el.
Erre városunkban már most is van lehetőség és sokan élnek is ezzel. Ez azonban nem jelenti a rendszer
bonyolultabbá válását. A tervek szerint marad a zöldhulladék gyűjtése külön, speciálisan lebomló zsákban, amit továbbra is önköltségi áron vásárolhatnak
meg az érdeklődők. Egy másik zsákba – amihez díjmentesen juthat hozzá a lakosság – pedig vegyesen
kerülhet a papír, a műanyag, a kombinált csomagolóanyag, valamint a háztartási fémdoboz.
Ezeket a hulladékokat az Ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központban azután gépi és kézi módszerrel válogatják szét.
A tervek szerint a hulladékszállítási rendet úgy
szeretnék kialakítani, hogy minden utcában egyetlen

A teljes árú bérletek januártól a bérletigazolvány helyett személyi igazolvánnyal vagy jogosítvánnyal is érvényesek lesznek, ezek azonosító számát
kell majd a szelvényre ráírni. Korlátozást jelent, hogy az eseti jegyek (vonaljegy, gyűjtőjegy, metrószakaszjegy, átszállójegy) a tarifa- vagy évváltást követő egy évig használhatók fel januártól, így egy 2012-es jegyet 2013.
december 31-ig lehet felhasználni. Eltörlik a helyszíni pótdíj utólagos rendezésének lehetőségét, így januártól
nem lesz arra lehetőség, hogy két napon
belül rendezzék a tartozást 50 százalékos engedménnyel, a bérletbemutatás
lehetőségét pedig 8 naptári napról két
munkanapra csökkentették, a díjmentes
utazásra jogosult személyek viszont az
eddigi évi 2 alkalom helyett bármennyiszer bemutathatják az utazásra jogosító
dokumentumokat.

VÁRAKOZÁSI TERÜLETEK
1. számú várakozási terület: a Petőfi Sándor utcai közterület 108 db kijelölt
parkolóhellyel, a Gábor Áron utca és üzletház melletti közterület 21 db kije‐
lölt parkolóhellyel, a Polgármesteri Hivatal parkolója, hétköznap kivételével
46 db kijelölt parkolóhellyel.
2. számú várakozási terület: a Kossuth Lajos utcának a Dózsa György út‐Pe‐
tőfi tér közötti szakasza 23 db kijelölt parkolóhellyel.
3. számú várakozási terület: a Mária oszlop, hrsz. 413/13, melletti és mö‐
götti közterület 40 db kijelölt parkolóhellyel, a Szent István tér 118 db kije‐
lölt parkolóhellyel.
4. számú várakozási terület: a Királyi Kastély előtti közterület 62 db kijelölt
parkolóhellyel.
5. számú várakozási terület: a II. sz. Rendelőintézet előtti és mögötti köz‐
terület 17 db kijelölt parkolóhellyel.
6. számú várakozási terület: a Művészetek Háza előtti és melletti közterület
80 db kijelölt parkolóhellyel.
7. számú várakozási terület: a posta melletti terület 21 db kijelölt parko‐
lóhellyel.
8. számú várakozási terület: a Kastélykápolna melletti parkoló, 40 db kije‐
lölt parkolóhellyel a helyszínrajzi elrendezés szerint.
9. számú várakozási terület: a Tűztorony ház és a városi könyvtár épülete
alatt lévő mélyparkoló összesen 46 db parkolóhelye, a helyszínrajz szerint.
10. számú várakozási terület: az Erzsébet szálloda épülete alatt lévő mély‐
parkoló összesen 26 db parkolóhelye, a helyszínrajz szerint.
11. számú várakozási terület: az Erkel Ferenc és Szent Imre Általános Iskolák
előtti közterület, valamint az Erzsébet krt. 7‐14 sz. mögötti közterület 53 db
kijelölt parkolóhellyel, az Erzsébet krt. 1‐28 sz. által határolt terület a Ma‐
gyar Kázmér közt, Mihály Dénes közt, Nagy Sándor közt is beleértve, vala‐
mint a Kossuth L. u. 51‐53. sz. mögötti közterület 167 db kijelölt parkoló‐
hellyel, a Kossuth Lajos utcának Dózsa György út – Táncsics Mihály út közötti
szakasza, valamint a Remsey Jenő krt., az Ambrus Zoltán köz, a Szt. Imre ut‐
cának Kossuth Lajos utca – Városmajor utca közötti szakaszán lévő köz‐
terület, valamint a Kossuth Lajos utca 62‐68. sz. mögötti közterület 331 db
kijelölt parkolóhellyel,
12. számú várakozási terület: a Kossuth Lajos utcai üzletsor és a 417/36 és
450 hrsz.‐ú ingatlanok mögötti közterület 38 db kijelölt parkolóhellyel.
13. számú várakozási terület: A Királyi Váróval szemben elhelyezkedő
5395/4 hrsz‐ú ingatlan 54 db kijelölt parkolóhellyel.

A VÜSZI Kft. felkészült a hidegre

Javítani most is lehet
Beköszöntött az ősz, sőt a múlt héten már az első hó is lehullott, igaz, azonnal el is
olvadt. Az előrejelzés szerint a héten a hajnali órákban már fagyokra is számíthatunk, ami nehezíti a közlekedést.
Bár a hivatalos téli ügyeletet hivatalosan november 15-től indítja el a VÜSZI, a szakemberek már felkészültek a téli feladatokra. Ha az időjárás télire fordul, akkor azonnal üzembe tudják állítani a gépeket és a szükséges szóróanyagok is rendelkezésre
állnak – tájékoztatta lapunkat Zdenkó Pál, a VÜSZI részlegvezetője.
Addig is, amíg az időjárás engedi, folynak az útburkolat javítások, s a Dalmady és a
Lumniczer utcában megkezdődtek a “Legyen Gödölő Kerékpárosbarát Város!
programhoz” kapcsolódó munkák. Ennek során az egyirányú utcában történő ellenirányú kerékpáros forgalomhoz kapcsolódó feladatokat végzik el.
***
A Művészetek Háza Gödöllő tájékoztatja a tisztelt látogatókat, hogy 2012. november 8-án, 8 és 16 óra között rendezvény miatt a Művészetek Háza parkolójának egy részét lezárják. Egyben kérik a gépkocsival közlekedők megértését.
bj

napon kerüljön sor a szállításra. Január
elsejétől megváltoznak a hulladékszállítási díjak is, ezeket az új hulladékgazdálkodási törvénynek megfelelően kell
kialakítani.
jk
Tisztelt Polgárok!

Gödöllő Város képviselő‐testülete

2012. NOVEMBER 15‐ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN)
18 ÓRAKOR

KÖZMEGHALLGATÁST
tart.
Az ülés helye: Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit
Közhasznú Kft. konferenciaterme
NAPIREND:
A hulladékgazdálkodás aktuális kérdései
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt
lakossági és más szervezetek képviselőit, hogy a témával
kapcsolatos közérdekű kérdéseiket, javaslataikat a
közmeghallgatáson tegyék fel.
A témát követően mód van más témához kapcsolódó
közérdekű kérdések és javaslatok elhangzására is.
Gödöllő, 2012. november 5.
Tisztelettel: Dr. Gémesi György polgármester
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Választás: Csak regisztráltaknak!

Több mint 600 milliárdos adósságot vállal át a kormány

Módosították az Alkotmányt

Levegőhöz jutnak a települések

A parlament az alaptörvény módosításával előzetes regisztrációhoz kötötte a választójog
gyakorlását. A kormánypárti támogatással – 262 igen szavazattal, 84 ellenében – meghozott döntés alapján a magyarországi lakóhellyel rendelkező
választók személyesen vagy
elektronikus úton, az internetes
ügyfélkapun, a határon túl élő
állampolgárok levélben vagy
elektronikus úton kérhetik felvételüket a névjegyzékbe a parlamenti választást megelőző
15. napig. A Magyarországon
élők a most elfogadottak szerint nem regisztrálhatnának levélben.

Október végén született meg a
kormány döntése, miszerint
az önkormányzatok adósságcsapdából való kimentésére,
függetlenségük helyreállítása
érdekében jelentős adósságállományt vállal át a településektől. A konszolidációra a tervek
szerint sávosan kerül sor, a lélekszámtól és a helyi adóbevételektől függően.

A Fidesz eredeti javaslatával szemben
az alaptörvény így nem egyszerűen
lehetővé teszi az előzetes regisztráció
bevezetését, hanem rögzíti, hogy a
választójog csak feliratkozás után
gyakorolható, és a névjegyzékbevétel
alapvető szabályait is tartalmazza. Az
erről szóló módosításokat három héttel ezelőtt az alkotmányügyi bizottság
indítványára fogadta el a ház.
A névjegyzéket minden országgyűlési választás előtt meg kell majd újítani, kivéve, ha a voksolást a parlament feloszlása vagy feloszlatása miatt tartják.
Az Országgyűlés Alkotmányügyi
Bizottsága azt kezdeményezte, hogy
a jegyző, illetve az általa megbízottak
minden választásra jogosultat személyesen keressenek fel a választási regisztráció ügyében.
Gulyás Gergely (Fidesz), a választási eljárásról szóló törvényjavaslat
egyik előterjesztője a testület ülését
követően az MTI-nek úgy nyilatkozott, azt kezdeményezik, hogy ne
csak a mozgásukban korlátozottak,
hanem mindenki feliratkozhasson otthonában.
A kormánypárti politikus szerint a
jegyzők megbirkóznak majd a fel-

adattal, hiszen ezen hatáskörét is átruházhatja másokra. Mint mondta, elképzelésük gyakorlati megvalósítását
az elfogadott törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet tartalmazza
majd. Megjegyezte azonban, terveik
szerint a jegyzők írásban előzetesen
jelzik majd, mikor lesz lehetőség az
otthoni regisztrációra 2013. szeptember 1. és december 31. között, sőt
akár az is elképzelhető, hogy időpontot is kérni lehet majd erre.

– Valóban meg fognak birkózni a
jegyzők a feladattal? – kérdeztük dr.
Nánási Éva címzetes főjegyzőt, a
Jegyzők Országos Szövetségének elnökét.
– Sok még a tisztázandó kérdés ebben az ügyben, s nem tudjuk, hogy
marad-e a jelenleg ismert normaszöveg. Ha igen, akkor először is ütemtervet kell készíteni a feladathoz,
majd ki kell értesíteni a választópolgárokat arról, hogy mikor keressük
fel őket. Ez egyben időpont egyeztetést is jelent, hiszen nem biztos, hogy
ez mindenkinek elsőre megfelelő
lesz.
– Ez Gödöllő esetében hány főt
jelent?
– Városunkban jelenleg 28 ezer körül van a választópolgárok száma, de
mivel nincsenek pontos adataink arról, hogy ki tölti be a 18. évét a választásokig, ezért mindenkit fel kell

keresni, amihez közel 13 ezer háztartásba kell ellátogatni. Mivel pedig ez
hivatalos tájékoztatás, minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni… S
nem szabad megfeledkezni arról sem,
hogy ezalatt a jegyzőknek az egyéb
feladataikat is el kell látni.
– Megoldás lehet, hogy megbízottak végzik el ezt a feladatot?
– Az eddigi előterjesztésekben
nincs nyoma annak, hogy a feladat átadható! A jelenleg hozzáférhető szövegben kizárólag a jegyző szerepel.
De, ha erre lesz lehetőség, az sem teszi egyszerűbbé a végrehajtást, hiszen
ehhez megfelelő személyi állomány
és források szükségesek.
– Ön szerint ehhez Gödöllőn
hány főre lenne szükség?
– A népszámlálás is több héten át
zajlott, s a lebonyolításhoz közel 150
fő összehangolt munkájára volt szükség. Egy ilyen tájékoztatáshoz is legalább 30-50 emberre lenne szükség.
Még nem látszik, ehhez honnan kíván
személyi állományt és forrást biztosítani a törvény.
Jelenleg a jegyzőkre háruló feladat
foglalkoztatja a legjobban a közvéleményt, arról azonban nem esik szó,
milyen feladat vár azokra, akik szeretnének regisztrálni. Nekik ugyanis
el kell látogatni a regisztráció helyszínére (feltehetően a városházára), ahol
át kell esniük a szükséges adminisztráción. Bár lehetőség van ügyfélkapun keresztül is feliratkozni a választási névjegyzékbe, félő, hogy így is
nagy rohamra kell majd felkészülniük
az ezzel foglalkozóknak. Mint megtudtuk, a népszámlálás idején is a lakosságnak mindössze 15 százaléka élt
ezzel a lehetőséggel. Ennek alapján,
28.000 választópolgár esetén, 23.800
fő személyes megjelenésére kell felkészülni a Polgármesteri Hivatalban,
még akkor is, ha lesznek olyanok,
akik úgy döntenek, nem kívánnak regisztrálni.
(ny.f.)

Ki, és kinek fizetheti majd a közműadót

Újabb uniós vizsgálat elé nézhetünk?
Az október 17-én bejelentett második
Matolcsy-csomag egyik eleme volt a
közműadó, melynek mértéke 100 forint lesz méterenként. Az ebből befolyó bevétellel – ami a kormány várakozásai szerint 30 milliárd forint lehet
– a helyi önkormányzatok kasszáját
gyarapítaná, az összeget pedig a tervek szerint a közösségi közlekedés javítására fordíthatnák.
Az első bejelentést követően már
az is kiderült, hogy állítólag majd az
egyes önkormányzatok döntenek az
adó kivetéséről és mértékéről is, és az
sem kizárt, hogy a légvezetékek után
is fizethetnek a cégek.
Bár a kormány ezzel a lépéssel látszólag az önkormányzatok bevételeit
gyarapítja, érdekes helyzetet teremt.

A nehéz gazdasági helyzetben lévő
önkormányzatoknak ugyanis, ha kivetik az adót, akkor saját tulajdonukban lévő közműveik után is fizetniük
kell. Márpedig ez az önkormányzati
tulajdonú cégek számára jelentős
megterhelést jelent, amit feltételezhetően nem egy társaság kénytelen lesz
áthárítani majd a lakosságra.
Az adó bevezetése ráadásul az Európai Unió vizsgálatát is maga után
vonhatja a szakértők szerint. Az EU
ugyanis az ellátatlan településeken támogatja a hálózatok kiépítését, s a
kormány ezt a fejlesztést is „bünteti”
az új adóval.
A tervezett közműadó, ha nem is
egy szektort sújt (hisz az áram- és
gázszolgáltatók mellett a távközlési,

kábeltelevízió-szolgáltatókra is kiterjed), mégsem tekinthető általános
adónak, de ami a legfontosabb kifogás lehet, hogy az ebből befolyó
pénzt nem a befizető ágazatokba
akarják visszaforgatni. Márpedig
Brüsszel épp ezért indított vizsgálatot
Magyarországgal szemben, amikor
2010-ben három évre kivetette a válságadót.
Szakértők szerint az is kérdés, a
versenysemlegesség szempontjából is
aggályosnak tekinthető-e a tervezett
jogszabály, mivel, miközben adóval
terheli a vezetékes szolgáltatókat, addig például a műholdas műsorterjesztést nem érinti.
(zb)

Érik a pedagógus sztrájk

Még megegyezhetnek
Megegyezésre törekszik a nemrég megalakult pedagógus
sztrájkbizottság, amelynek követelései közt az intézmények
állami átvételének elhalasztása, és az illetmény emelése áll.
Ha viszont nem születik kompromisszum, jöhet a munkabeszüntetés.
A kormány szerdai ülésén jelöli ki azt
a tárgyalódelegációt, amely a pedagó-

gusok sztrájkbizottságával fog egyeztetni. A közoktatásban működő ágazati szakszervezetek október 19-én
jelentették be, hogy együttesen
sztrájkbizottságot alakítanak.
Az egyik követelés, hogy függeszszék fel a köznevelési törvényt, vagy
legalább az oktatási intézmények államnak történő átadását. Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke szerint a januártól életbe léptetni szándékozott vál-

tozás ugyanis teljesen előkészítetlen,
és a bevezetés káoszt fog eredményezni. A másik követelés, hogy a
bértábla illetményeit 20 százalékkal
emelje a kormány.
A bizottság ugyanakkor a kompromisszumos megegyezésre törekszik,
ezért a sztrájk időpontjáról korai
lenne még beszélni, hiszen nem kizárt
a megállapodás.
(j)

A kis lélekszámú, 5000 fő alatti települések esetében az országos állomány 8%-a körül lévő adósságállomány oszlik meg körülbelül 1700 település között, ezeknek az adósságát
teljes mértékben átveszi az állam, ami
97,3 milliárd forint adósságállományt
jelent. Ebből 23,2 milliárd forint működési, 74,1 milliárd forint fejlesztési
célú adósság.
A nagyobb lélekszámú, 5000 fő fölötti települések esetében az adósság az állami feladatátvállalással közel
arányos mértékben való – részleges
és differenciált mértékű átvállalására
van mód. Az 5000 fő fölötti települések adósságállományát átlagos,
40%-os mértékben vállalja át a központi kormányzat.
Az átvállalás konkrét mértéke differenciált lesz az önkormányzati saját
bevételi képesség alapján. Azoknál az
önkormányzatoknál, ahol az egy főre
jutó helyi adóbevétel az átlagnál kevesebb, ott az állam nagyobb segítséget nyújt. Ennek megfelelően, ha egy
5000 fő fölötti önkormányzat egy főre jutó – fentiek alapján képzett – mutatószáma a településkategória átlagának:
- 100%-ával egyezik meg, vagy
meghaladja azt, adósságállománya
40%-os mértékben kerül konszolidálásra. Ez 134 önkormányzat, 244,7
milliárd forint adósságállományának
átvállalását jelenti;
- 75%-a és 100%-a közé esik, adósságállománya 50%-os mértékben
kerül konszolidálásra. Ez 54 önkormányzat 145,1 milliárd forint adósságállományának átvállalását jelenti;
- 50%-a és 75%-a közé esik, adósságállománya 60%-os mértékben kerül konszolidálásra. Ez 57 önkormányzat 79,4 milliárd forint adósságállományának átvállalását jelenti;
- 50%-át sem éri el, adósságállománya 70%-os mértékben kerül konszolidálásra. Ez 38 önkormányzat
45,6 milliárd forint adósságállományának átvállalását jelenti.
Az elgondolás alapján az 5000 fő
fölötti önkormányzatok esetében tehát összesen 514,9 milliárd forint
adósságállománya kerül átvállalásra.
Ehhez hozzászámítva az 5000 fő alatti önkormányzatok esetében a teljes
körű átvállalás végrehajtását, mindösszesen 1956 önkormányzat 612,1
milliárd forintnyi adósságát vállalja át
a központi kormányzat.

–Ez a döntés mit jelent a települések számára? – kérdeztük Gémesi
György polgármestert, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét.
– Úgy tűnik, ez egy jó döntés, ami
pénzügyileg levegőhöz juttatja az önkormányzatokat. Korrekt véleményt
azonban majd akkor mondhatunk, ha
tudni fogjuk a pontos részleteket is.
Jelenleg kb. 1200 milliárd forintra tehető az önkormányzatok adósság állománya, amiből az 5000 fő alatti településeké, ennek a 10 százalékát sem
éri el. Ezért is támogatandó, hogy az ő
esetükben teljes legyen a konszolidáció.
A másik része, ami kb. 300 települést érint, az adósságállomány 90%-a.
Esetükben is igazságosnak tartom a
sávos átvállalást. Hogy Gödöllőnek
mit jelent majd, arról csak akkor lehet
beszélni, ha tudni fogjuk a pontos
számokat.
– A döntés sok kritikát kapott,
vannak, akik úgy vélik, ezzel a
rosszul gazdálkodó önkormányzatok kaptak segítséget…
– Nem szabad megfeledkezni arról,
hogy ez az adósság nem azért képződött, mert a települések rosszul gazdálkodtak, hanem az elmúlt 10 esztendőnek az önkormányzatokat kivéreztető politikájának eredményeként.
Az önkormányzatok az elmúlt években rákényszerültek a hitelfelvételre.
Ennek oka egyrészt, hogy a 20072008-ban megnyíló és azóta is folyamatos uniós pályázatok önrészét másként már nem tudták biztosítani, másrészt a kötelező feladatok ellátásához
szükséges fejlesztésekre (utak, vízelvezetés, stb.) nem maradt pénz. A
Tállai András államtitkár által jegyzett belügyminisztériumi összeállításban az szerepel, hogy 2010-ig, nyolc
év alatt 1000 milliárd forinttal csökkent az önkormányzatokhoz az állam
által átadott feladatokra biztosított
költségvetési pénz. 2011-ben ez újabb
40, 2012-ben pedig 45 milliárddal lett
kevesebb. A kialakult helyzet ennek
az eredménye, nem pedig felelőtlen
gazdálkodásnak. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ezek a pénzek beépültek a településekbe, és növelték azok vagyonát. Igaz, voltak kevésbé fontos beruházások. Ezért kellett volna a településeket átvilágítani.
Ezt a MÖSZ elnökeként már többször
is jeleztem, például amikor másfél évvel ezelőtt a bankokkal tárgyaltunk.
Akkor is jeleztem a konszolidáció és
az átvilágítás szükségességét. Ez
utóbbira furcsa módon sem a megyék
esetében nem került sor, és sajnos,
most is elmarad. Erre már két hónap
nem elegendő, a konszolidációnak
pedig januárig meg kell történnie a
működőképesség érdekében.
(k.j.)

Ismeretlen igazgatók
Lapzártánkig nem tudtuk meg,
ki kapott kinevezést a Pest megyei valamint a gödöllői járási
tankerületi igazgatói munkakörre, holott a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ
(KIK) égisze alá tartozó tankerületi hálózat mintegy 200 vezetője november elsejétől kapott
felhatalmazást a közoktatási feladatok koordinálására.
Értesülésünk szerint a gödöllői tankerület élére többen is pályáztak, akik
közül néhányan pár órával a kinevezési határidő előtt kaptak értesítést arról, hogy nem ők nyertek.

Január elsejétől az állam átveszi az
iskolafenntartást az önkormányzatoktól, a koordinálását a KIK járási tankerületenként végzi. A tizenkilenc
megyeszékhelyi és a 179 járási tankerületi igazgatói posztra szeptember
30-ig jelentkezhettek a szakemberek.
A közoktatás államosítása az újévtől 3 ezer intézményt, 120 ezer pedagógust és 1,2 millió diákot érint. Irányítását szűk két hónap múlva egy
olyan állami intézménynek kell ellátnia, amelynek munkatársait nem ismerjük, honlapja nem létezik. A kinevezésekről a kormányzati portál is
hallgat.
(b.j.)
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Jubilál a Szent Imre katolikus iskola

Áldozattá válás megelőzése a gödöllői kistérségben

Szent Imre-nap

Segíthet a felkészülés

Az idén kettős évfordulóra emlékeznek a Szent Imre Katolikus
Általános iskolában. Az intézményben a 20. tanévet kezdték
meg, s szeptember óta folyamatosak az évfordulóhoz kötődő
programok, többek között az
olyanok, amik összekötik a generációkat: a régi diákokat, akik
még a háború előtt jártak az iskolába és a mostaniakat. Az egykori Szent Imre utcai iskola ugyanis
az idén 100 éves, erre épült rá az
új iskola.

A társadalmi kohézió erősítése, az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés érdekében a Gödöllői kistérségben
című TÁMOP-5.6.1.C-11/1-20110005 program projekt-nyitó rendezvényének adott otthon 2012.
október 29-én hétfőn Gödöllő
Város Polgármesteri Hivatala.

Az idén a Szent Imre-napot is ennek jegyében ünnepelték meg. A rendezvény
szentmisével kezdődött, ezt követte a
Szent Imrés gallérok és nyakkendők átadása az elsősök, az új tanulók és az új
pedagógusok részére. Ezután a diák-ön-

kormányzati képviselők megkoszorúzták Szent Imre szobrát, majd a harmadikosok ünnepi műsora és a „A mi iskolánk” című rajzpályázat eredményhirdetése következett. A beérkezett
munkákat több korcsoportban díjazták,
s az alábbi tanulók részesültek elismerésben: Révész Orsolya (2. a), Kiss
Katalin Réka (1. a), Galli Dorka (2.
a), Rezsabek Eszter (3. b), Monori
Kristóf (4. a), Szrogh Nóra (3. b), Megyeri Domonkos (5. b) (kápolnamakett), Miklós Kelemen (6. a), Utassy
Gábor (6. b), Gerencsér Gemma (6. a)
(himzés), Gresku Magdolna (8. b),
Nagy Kamilla (7. b) valamint Csaja
Eszter Natália (7. a).
Az ünnepi program az osztályok közötti
vetélkedővel, sportversennyel zárult. A

Török Ignác Gimnázium – Neustadti kapcsolat
A Török Ignác Gimnázium már harmadik évtizede ápol szoros kapcsolatot a németországi Neustadt gimnáziumával. A cserekapcsolatnak köszönhetően minden esztendőben, immáron 21. éve a német diákok jönnek
Gödöllőre, s a látogatást viszonozzák
a törökösök is.
Az idén tíz napot töltött el

városunkban 24 bajor diák és 2 kísérője. A “hagyományoknak” megfelelően most is egy közös projekt szerepelt a programok között; az idén magyar-bajor elemeket tartalmazó kulturális témában dolgoztak össze a fiatalok – Sinkáné Szabó Zsuzsa, dr.
Hudák Péterné és Rácz Ilona tanárok koordinálásával.

rendezvényt megtisztelte jelenlétével
Tóth Tibor alpolgármester, Pelyhe József önkormányzati képviselő, valamint
Borbáth Gábor EKIF- főigazgató is.
A jubileumhoz kapcsolódóan november 27-én újabb programra kerül sor.
17.30-tól a kezdetekre, a 20 évvel ezelőtti indulása emlékeznek majd, amire
valamennyi, egykor az intézményben
tanító pedagógus meghívást kapott. December 15-én sportnapot tartanak, ekkor azonban más egyházi iskolák diákjait is vendégül látják.
Az évforduló alkalmából a gyerekek
irodalmi pályázaton vehetnek részt. De
nemcsak a jelenlegi tanulókra, hanem az
egykor itt végzett diákokra is vár feladat: az iskola vezetése ugyanis szeretne
minél több régi fényképet összegyűjteni, ami az intézményhez, az ott folyó
munkához kapcsolódik. A jubileumi
rendezvények a második félévben is
jsz
folytatódnak.
A Török Ignác Gimnázium évtizedek óta sikeres partneri kapcsolatokat
tart fenn külföldi középiskolákkal. A
német intézmény mellett van dániai
középiskolával is megállapodása, de
a tervek között szerepel egy lengyel
és holland kapcsolat létrehozása is.
Ez utóbbi éppen Gödöllő és holland
testvérvárosa, Wageningen legutóbbi
találkozóján merült fel.

A projekt kedvezményezettje a Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelkedően
Közhasznú Egyesület, együttműködő
partnerei a Gödöllői Kistérség Önkormányzatának Többcélú Kistérségi
Társulása és a Pest megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata. A
kétéves programban Csömör, Gödöllő, Isaszeg, Vácszentlászló és Zsámbok települése vesz részt.
A rendezvényt a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, dr.
Gémesi György nyitotta meg, aki
hangsúlyozta, hogy a modellprogram
kidolgozásában a térség és a város is
partnerként működik közre. Reméli,
hogy a program hasznossága hosszú
távon a térség lakosainak biztonságérzetének javulásában és az áldozattá
válás elkerülése érdekében felelősségteljes magatartás kialakulásában
fog jelentkezni.
A kedvezményezett, Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület elnöke, dr.
Herczogh Mária (aki az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának tagja.) ismertette a program elemeit a résztvevőkkel, akik között jelentős számban vol-

tak jelen a rendőrség, a térségi családsegítők, a gyermekjóléti intézmények
munkatársai – gödöllői részről a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat – óvoda és iskola pedagógusok, nemzetiségi önkormányzatok – városunkból a Gödöllői Roma
Nemzetiségi Önkormányzat – képviselői, védőnők, és szociális területen
működő civil szervezet képviselői
voltak jelen.
Mint elhangzott: a cél többek között az állampolgárok áldozattá válásának megelőzése, a korábban áldozattá vált személyek társadalomba
való visszailleszkedésének elősegítése és a bűncselekmények számának
csökkentése. A kétéves program során szakmai képzésekre, konferenciákra kerül sor, amik egyrészt a megelőzés, másrészt a konfliktuskezelés
terén nyújtanak majd segítséget a
szakembereknek.
A program részeként városunkban
még az idén kérdőíves felmérést végeznek majd a szakemberek, aminek
segítségével igyekeznek megismerni
a lakosságnak a közbiztonsági, valamint a témához kapcsolódó kérdésekről kialakult véleményét.
A résztvevők a programot nagyon
hasznosnak és szükségszerűnek ítélték meg, dr. Bozsó Zoltán rendőr
dandártábornok, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője külön kiemelte
a program célszerűségét, és együttműködéséről biztosította a résztvejk
vőket.

(ta)

Lélekkalauz a Művészetek Házában
Az egyik legnépszerűbb hazai gyermek-szakpszichológus, dr. Vekerdy Tamás lesz vendége a november
12-én, 18 órakor megrendezésre kerülő Lélekkalauz
előadásnak a Gödöllői Művészetek Házában
(www.lelekkalauz.hu). Téma a szülő-gyermek kapcsolat, illetve a testvérkapcsolatok.
A kisgyermek-szülő viszony döntő módon befolyásolhatja egy
fiatal egész életét, ezért nem kis dolog, mi történik anya és gyermeke, apa és gyermeke között a születéstől kezdve.
A szülő-gyermek kapcsolat életünk alapvető, meghatározó viszonya, néha mégis fényévnyi távolságra érezzük magunkat egymástól, és reménytelennek tűnik, hogy akár a legapróbb dolgokban is egyetértésre jussunk. Vajon miért nem beszélünk közös
nyelvet azzal, akit annyira szeretünk, vagy legalábbis annyira
szeretnénk szeretni?...
Az előadás témáiból egy kis ízelítő: Első gyereknek lenni? És
másodiknak? Mi a teendő? – „Te kis Káin! Megölnéd az öcsédet?” – A megparancsolt szeretet, mint a felfokozott gyűlölet forrása. Igazságot teszünk? Ami láthatatlan marad… Jó testvérek
lesznek?
A szülő kérdez, a pszichológus válaszol. Várjuk szeretettel november 12-én Gödöllőn, a Művészetek Házában!

A Török Ignác Gimnázium
szalagavató ünnepsége 2012
Ismét eljött a szalagavatók ideje a diákok számára. No‐
vember 3‐án, szombaton tartották ünnepségüket a Török
Ignác Gimnázium végzős tanulói a Művészetek Háza szín‐
háztermében, ahol a diákok mellére felkerült az iskolától
való búcsúzást jelképező szalag.
Fotó: tl

Ismét magyarnóta est Gödöllőn
A Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület ismét magyarnóta estet rendez. A Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében november 16-án, 19 órától népszerű előadók tolmácsolásában csendülnek fel a
műfaj népszerű dalai.
Ez alkalommal Kovács Marika, Szeredy Krisztina, Újvári Marika és Bokor János énekeseket hallhatja majd a
közönség Gödöllő Város Népi Zenekara kíséretében.
Jegyek elővételben a Művészetek Házában, a Polgármesteri Hivatal portáján, valamint Balogh Gyulánál (Bercsényi
u. 39.) vásárolhatók.

MEGHÍVÓ – TELEKI SZOBOR KOSZORÚZÁS
Teleki Pál születésének 133. évfordulója alkalmá‐
ból 2012. november 9‐én (pénteken), 11 órakor ko‐
szorúzó megemlékezést tartunk szobránál, a gr. Te‐
leki Pál téren.
A Művészetek Házától 10.30‐kor, a Premontrei
Gimnázium parkolójából 10.40‐kor díjmentes autóbusz indul a térre,
majd a megemlékezés után vissza. Az autóbuszra a közbeeső busz‐
megállókban is fel lehet szállni.
A megemlékezésre egyesületünk tagjait, és minden kedves érdeklő‐
dőt tisztelettel hívunk és várunk!
A Teleki Pál Egyesület Elnöksége
Honlapunkon (www.telekipal.hu) részletesen, naprakészen tájékozódhat
híreinkről, rendezvényeinkről, kirándulásainkról, kiadványainkról.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Írók, múzsák, szerelmek
Ez a könyv, Nyáry Krisztián Így szerettek ők című, Magyar irodalmi szerelmeskönyv alcímű könyve óriási népszerűségre tett
szert már mielőtt megjelent. Pontosabban, nem a könyv, hanem
a benne foglalt történetek. Az interneten. Magam is jó néhányszor találkoztam az egyik internetes közösség tagjaként az ottani, valóságos és virtuális ismerőseim által feltett, megosztott
Nyáry Krisztián jegyezte képekkel, szövegekkel. Megnéztem a
képeket, elolvastam a szövegeket, többnyire eléggé felületesen,
s sajnálva, hogy nem maradnak meg számomra bármikor elérhetően, hogy majd alkalomadtán, ha jobban ráérek, elmélyedhessek bennük, viszi őket tovább az internet futószalaga.
Most kötetbe került, mint a szerző, az
irodalmi
kutatómunkás,
Nyáry
Krisztián az előszóban tudtul adja,
az általa megírt majdnem száz történet közül negyven.
Feltárulnak íróink, költőink, azon
nagyságaink, akik már-már szoborrá
dermedtek az időben, magánéleti titkai. Gyengeségei. Gyarlóságai. Szerelmeiknek, akikhez lángoló verseiket írták nem egyszer szomorú sorsa.
A legmegrázóbb volt számomra
Szendrey Júliáé. Csak a bürokrácia
akadékoskodása okozta, hogy Petőfi,
aki pedig versében a „feleségek feleségének” nevezte, őt vette el. Holott
valaki mást akart elvenni. Júliának a
második férjével, Horvát Árpáddal
sem volt szerencséje. Verte, s még más
kínokat is ki kellett mellette állnia.
Furcsa kapcsolatokról olvashatunk. Olyan költőknek a csapodársá-

gairól is, akiket pedig a hűség
mintaképeinek gondoltam. Rémes,
férjük életét pokollá tevő feleségekről. Tökéletesen őrült férjekről. Van,
aki meg is ölte nejét. Mások, bár
megnősültek, esetleg nem is egyszer,
de a férfiakhoz vonzódtak inkább. Az
is előfordult, hogy egy nő sok mindenben társa lett egyik boldogtalan
költőnknek, de azért nem lehetett
mindenben az, mert nőbe volt szerelmes.
Boldog pár nem is akad a könyvben? De igen, több is. A legtökéletesebben boldogok egymással a megismertek közül talán Benedek Elek és
Fischer Mária voltak. „Kisasszony,
maga égőpiros rózsát ejtett a mellemre…” – hangzott el a lánykérés során.
Negyvenöt évig nem váltak el egymástól, s egyszerre haltak meg,
együtt temették el őket. Hogy Mik-

száth Kálmán számára is csupán
egyetlen nő létezett a világon, bár
kénytelen volt kétszer is feleségül
venni, talán inkább közismert. Nem
egyszer betegség zavarta meg a boldogságot, az egyik fél korai halála vetett véget neki.
Számos meglepetést, s számos ráismerést tartalmaz a kötet. A fotóanyaga is figyelemreméltó. Olvashatunk verseket, leveleket, melyek
megerősítik a kutató által feltárt tényeket. Vagy éppen azt bizonyítják: a
költő számára mindössze ürügy a
múzsa, kiindulás ahhoz, hogy alkothasson.
(Nyáry Krisztián: Így szerettek ők –
Magyar irodalmi szerelmeskönyv)
- nád -

Tovább láthatók a székelyföldi alkotások

Életének 87. évében pénteken
nagykanizsai otthonában váratlanul elhunyt Rózsás János
író, történész, a magyar Gulagfoglyok krónikása. Rózsás János a többi között a Magyar
Szabadságért díj kitüntetettje
volt; kitüntetését 2009-ben vette át Gödöllőn.

Levendula Galéria
Bár közeledik az év vége, a Levendula Galériában továbbra is
egymást követik a programok:
a jelenlegi székelyföldi festők
munkáit bemutató tárlat mellett még négy kirakat kiállításra kerül sor, decembertől pedig
Incze Mózes alkotásait láthatják majd az érdeklődők.
A tervezettnél tovább látható a „Székelyföldi festők Gödöllőn” című tárlat, amit nagy szeretettel és érdeklődéssel fogadott a közönség. A kiállítást eredetileg november elejéig ter-

vezték, de a nagy érdeklődés miatt
november végéig megtekinthető.
A külhoni alkotók munkáit december 1-jén Incze Mózes alkotásai váltják fel, ezzel a tárlattal zárja az évet a

Levendula Galéria. Mindezek mellett
folyamatosak a Nők évéhez kapcsolódó kirakat kiállítások is. Ennek
keretében novemberben Bányai Gizella és Tóth Lívia, decemberben pedig Szekeres Erzsébet és Bada Márta munkáit mutatják be.
bj

A Frédéric Chopin Zeneiskola növendékei sikeresen szerepeltek

Országos oboaverseny válogató
2012. október 19-én rendezték meg a XII. Országos Oboaverseny területi válogatóját Budapesten, a Józsefvárosi zeneiskolában, ahol a Pest megyei és a budapesti zeneiskolák oboistái mérték össze tudásukat. Gödöllőről 5 növendék indult
a három évente megrendezésre kerülő versenyen, közülük négyen jutottak tovább az országos döntőbe: Farkas Adrienn
(I. korcsoport) és Plachy Dániel (II. korcsoport), ők Zagyváné Molnár Ildikó növendékei, valamint Albert Janka (II.
korcsoport) és Kovács Borbála (IV. korcsoport), tanáruk Buka Enikő.
Kiemelkedő teljesítmény, hogy Albert Janka és Kovács Borbála saját korcsoportjában a legmagasabb pontszámot érte el.
A növendékek zongorakísérői Telek Zsuzsanna és Ferenczy Beáta voltak. Mindannyiuknak sok sikert kívánunk a december 7-9-ig megrendezésre kerülő soproni országos döntőben.

Készül a városi múzeum új kiadványa

A tündérek már úton vannak
Már készül az Angyali kalandozás folytatása. A Gödöllői Városi
Múzeum a múlt évben a Barokk Évhez kapcsolódva jelentette
meg a gyerekek számára készült kiadványt, ami sokkal több volt,
mint egy mese: a legkisebbek számára tette elérhetővé városunk
történelmét, s adott helytörténeti ismereteket. Jövőre, amikor
Gödöllő városa a szecessziót állítja a kulturális programok középpontjába, tündérek nyomába eredhetnek majd az ifjabb olvasók.
A Gödöllői Városi Múzeum 2013-ban Körösfői Kriesch Aladár előtt tiszteleg
születésének 150. évfordulója alkalmából. A „Tündérlak” című könyv a múlt
század elejének időszakát hozza közel a gyerekekhez.
A Kerényiné Bakonyi Eszter által szerkesztett kiadvány segítségével két
kis tündér kalandjait követhetjük nyomon, akik beköltöznek a Nagy Sándor
házba, s megpróbálják kideríteni, ki is lehetett az épület egykori lakója. Kutatásaik során megismerik a gödöllői szecessziót, annak helyszíneit, fontosabb
állomásait. A felfedezésekbe ez alkalommal is bekapcsolódhatnak majd a kis
olvasók, akiknek a mese mellett egy leporelló-színező is örömet szerez majd.
A könyvet a tervek szerint jövő év márciusában, az új időszaki kiállítás megnyitóján vehetik majd kézbe a gyerekek.
bj

Elhunyt Rózsás János író, történész

Kulturális ízelítő

Rózsás János – akit gyakran a “magyar Szolzsenyicinnek” is neveznek –
1926. augusztus 6-án született Budapesten. 1940-től segédtisztviselő,
jegyzőségi írnok, majd főmérnöki titkár volt. 1944 decemberében a Vörös
Hadsereg letartóztatta, az volt a vád
ellene, hogy önként harcolt magyar
leventeként a Szovjetunió ellen.
1944 és 1953 között a szovjet Gulag kényszermunkatáboraiban raboskodott. Két évet töltött Ukrajnában,
majd éveket az észak-uráli Szolikamszk erdeiben. Az utolsó négy esztendőt Kazahsztánban dolgozta le,
Karabas és Szpasszk után Ekibasztuz
bányászvárosában. Alekszandr Szolzsenyicinnel, a későbbi Nobel-díjas
orosz íróval ez utóbbi városban ismerkedett meg, három évet töltöttek
együtt.
Rózsás Jánost 1962-ben a Szovjetunió Legfelsőbb Bírósága rehabilitálta.

(Folytatás az 1. oldalról)

A koncertek sorát színesíti a Talamba
Ütőegyüttes Gödöllő december 8-ai
lemezbemutatója is, ahol szintén felcsendülnek komolyzenei művek, ám
nem a hagyományos módon, hanem
„talambásított formában” hallhatja
majd őket a közönség. A Spirit of Life
című koncert sztárvendége Herczenik Anna lesz. Emellett december
9-én Vincze Lilla adventi koncertjére
kerül sor a Királyi Váróban. Kiállításból sem lesz hiány a következő
hetekben. A Művészetek Házában december elején nyílik egy összeállítás
a GÖMB hölgy tagjainak fotóiból, az
évet pedig egy Makovecz Imre előtt
tisztelgő kiállítás zárja. Mindezek persze csak ízelítők a következő hetek
programjaiból, amik – főleg decemberben – egymást váltják majd segítve az
ünnepre való ráhangolódást.
kj

A történész-író 1997 óta a Magyar
Írószövetség tagja. Könyvei a rendszerváltás előtt csak külföldön jelen-

hettek meg: Münchenben adták ki
1986-ban a Keserű ifjúság, 1987-ben
az Éltető reménység című műveit.
1995-ben már Magyarországon jelent
meg a Duszja nővér, 2000-ben a
GULAG-lexikon és 2005-ben a Leventesors.
Zala megye és Nagykanizsa díszpolgára 2001 augusztusában megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztjét. 2003-ban a Magyar
Művészeti Akadémia aranyérmével
tüntették ki. 2011 augusztusában
vette át a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét (polgári tagozat) a Gulag szörnyűségeinek – az
egyetemes történettudománynak fontos forrásanyagot jelentő – kutatásáért, tapasztalatainak emlékiratokban való megörökítéséért, példaértékű életútja elismeréseként.

AZ EGÉSZ ÉLET SZIGETE – GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP
művészettörténeti előadás

KÖRÖSFŐI KRIESCH ALADÁR
A gödöllői művésztelep megalapítója születésének
150. évfordulója tiszteletére rendezett emlékév nyitórendezvénye.

2012. november 7., 17.30 óra
Szent István Közgazdasági Szakközépiskola
(Budapest, Mester u. 56‐58.)
ELŐADÓ: KRIESCH GYÖRGY, a művész unokája

A belépés díjtalan
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Bajkó Dániel kapta a Körösfői Emlékplakettet

Közösség az interneten túl...

A 149. születésnapon

Gödöllő retró

Bajkó Dániel képzőművész
kapta a Körösfői Kriesch Aladár Emlékplakettet a névadó
149. születésnapja alkalmából
a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében rendezett ünnepségen október 29-én. A díjat
Körösfői László, a Körösfői–
Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány kuratóriumának elnöke adta át.

Gödöllő sokat változott az elmúlt évek, évtizedek alatt.
Nem egyszer előfordul, egyegy fotót nézegetve, komoly
fejtörést okoz, vitákat eredményez, mit is ábrázol a kép. Márpedig régi képeket nézegetni
sokan szeretnek, ezt igazolja
az is, hogy a facebookon több
Gödöllővel foglalkozó oldal is
működik, ahol sok városunkat
bemutató, egykori eseményeket megörökítő fotót osztanak
meg. Ez adta az ötletet Kerényiné Bakonyi Eszternek, a Gödöllői Városi Múzeum munkatársának, hogy elindítson egy
retró klubot.

felelevenítheti emlékeit, épp úgy,
mint amikor otthon lapozgatjuk a fotóalbumot.
– A közzétett felhívás szerint a
programhoz régi fotókat, dokumentumokat várnak…
– Nem titkolt cél, hogy a klub segítségével tovább bővíthessük a városi múzeum archív fotóanyagát. Épp
ezért kérjük a képeket digitalizált formában, hiszen így egyszerű a másolás, az eredetit pedig megtarthatja a
tulajdonos. Tudjuk, hogy – főleg az
idősebbek esetében – erre nem mindenkinek van lehetősége, épp ezért az
egyes találkozók előtt lehetőséget
biztosítunk a digitalizálásra, természetesen ingyenesen.

– Érdekes látni a közösségi oldalakra feltöltött fotókat és olvasni a
kommenteket. Ezek a mai fiatalok
számára sokszor szinte történelmi
távlatokat nyitnak meg. Sok olyan
kép is felkerül ezekre az oldalakra,
amikről már csak az idősek tudják,
mit örökített meg az egykori fotós –
mondta lapunknak Kerényiné Bakonyi Eszter.
– Gondolja, hogy egy ilyen közösség működőképes lehet az internet adta kényelem nélkül is?
– Mindenképpen, hiszen egy közös
fotónézegetés közben könnyebben
felelevenednek az emlékek. A Gödöllő Retró Klub pedig terveink szerint
lehetőséget adhat jó beszélgetésekre,
információ cserékre.
Úgy gondolom, ezek a
képek, történetek öszszehozhatják azokat az
embereket is, akik érdeklődnek a helytörténet iránt. Szeretnénk,
ha ez egy interaktív
program lenne, ami
nem arról szól, hogy
valaki vetít és előadást
tart a látottakról, hanem egy-egy képhez
mindenki hozzáfűzheti
a maga gondolatait,

– Milyen témájú fotókat várnak?
– A tervek szerint egy belvárosi
„sétával” kezdenénk, az első alkalommal a Dózsa György útnak a Szabadság út és a Kossuth Lajos utca közötti szakaszával foglalkoznánk, időkorlát nélkül, bármilyen régi ábrázolást örömmel fogadunk. Ezen az úton
indulunk majd el, végigjárjuk először
a belvárost, majd a többi városrészt
is. Persze nem csak azokat várjuk,
akiknek vannak fotóik. Egy ilyen időutazás során sok érdekességet mesélhetnek az itt élők, főleg az idősebbek.
Bízunk benne, a Királyi Váróban történő találkozásokon is olyan aktív közösségi életet tudunk majd kialakíta(k.j.)
ni, mint az interneten!

Az alapítvány kuratóriuma 13. alkalommal adott át elismerést. Az emlékplakettben korábban a következők részesültek: Winkler Nándor és Herczenik Anna (1997), Debreczeni
Zsófia (1998), László Lilla és Lőrincz Áron (1999), Baráth Nóra és
Remsey Dávid (2000), Ferenczi Anna (2001), Szekeres Erzsébet és
Farkas Ágnes (2002), Barta Katalin
(2003), Szalay Borbála és Goschler
Tamás (2004), Kiss Éva és Hidasi
Zsófia (2005), Béres Ágota és Remsey Flóra (2006), Langer Ágnes és
Szalai Gergő (2007), Horváth Orsolya és Kis Dorottya (2008), Gálné
Bagi Márta és dr. Horváth Zoltán
(2009), Széphalmi Júlia (2010), Lázárné Nagy Andrea (2011).

Az idei program is – mint már öt
éve – a Gödöllői Városi Múzeum bejárata előtt közadakozásból felállított
Körösfői Kriesch Aladár mellszobor
megkoszorúzásával kezdődött. Először Hidvégi László énekelt kalotaszegi népdalokat, majd Madarászi
László szavalt. Megemlékezést Körösfői László mondott, kiemelve,
hogy 43 adakozó segítette a szobor
felállítását. Az önkormányzat képvi-

seletében Tóth Tibor alpolgármester
és Pecze Dániel képviselő koszorúzott.
A királyi kastély dísztermében tartott ünnepségen a kuratórium elnöke
elmondta, hogy a Körösfői Kriesch
Aladár Művészeti Alapítvány a huszonöt eddigi kitüntetettet 2,2 millió
forinttal jutalmazta. Ezen kívül a művészek fejlődését közel kétmillió forinttal támogatta. Az alapítvány volt a
mecénása egy a művésztelepről készült filmnek, továbbá kötetetek meg-

jelenését is elősegítette. Állami támogatás elnyerésével 24 millió forintot
költött a Nagy Sándor-ház felújítására. A tavaszi jótékonysági koncert,
amin az emlékplakettel kitüntetett
művészek léptek fel, 390 ezer forint
tiszta bevételt hozott.
Az est folytatásában Gellér Katalin művészettörténész a Zeneakadémián található Körösfői Kriesch Aladár alkotások kezdődő restaurálásáról

szólt, majd Sári Gabriella festő-restaurátor a műalkotások helyreállításának műhelytitkairól tartott vetítést.
A Körösfői Kriesch Aladár Emlékplakettet Körösfői László adta át Bajkó Dánielnek. A kitüntetettet méltató
Sz. Jánosi Erzsébet, a Levendula
Galéria vezetője a többi között elmondta: a fiatalember festményeiben
épületeket, tárgyakat, objektumokat
értelmez, hétköznapi tárgyakkal veszi
körbe magát, csak azokra fókuszál.
Munkái líraiak, érzékenyek, elemzők,
boncolgatók, mint alkotójuk maga is.
Bajkó Dániel 2008 óta tanul a Képzőművészeti Egyetem festő szakán,
idén szerez diplomát. 2010-től több
kiállításon szerepeltek alkotásai Budapesten és Gödöllőn.
A műsorban Madarászi László
mondott verset, oboán játszott Kovács
Borbála, klarinétozott Eszenyi Zsombor és Rácz Zoltán, zongorán kísért
Ferenczy Beáta, továbbá közreműködött a Gödöllő Consort.
Az ünnepséget zárva Körösfői László tájékoztatást adott arról, hogy 2013at Gödöllő a művésztelepet megalapító Körösfői Kriesch Aladár születésének 150. évfordulója tiszteletére a
Szecesszió évének nyilvánította. E tematikus év köré rendeződnek Gödöllő kiemelt kulturális programjai.
Kriesch György, a művész másik
unokája a jövő évi eseményeket harangozta be. Többek között elmondta,
hogy túrát szervez Kalotaszegre, ahol
a gödöllői művésztelep több tagja is
egész életre szóló muníciót gyűjtött
alkotómunkájához.
(l.t.)

Kiállítás a forradalomról
Történelmünk iránti érdeklődés felkeltése és az ismeretek
elmélyítése céljából Schrötter
Tibor egykori politikai fogoly,
az ’56-os Felkelők Magyarországi Szövetségének tagja létrehozott egy kiállítást, ami a
forradalomról készült fotók
mellett egyéb relikviákat is bemutat.

A vándorkiállítást már több városban
is bemutatták nagy sikerrel, november 19-24. között Gödöllőn a Török
Ignác Gimnáziumban kap helyet,
ahol nem csak a diákok, hanem bárki
számára látogatható lesz. A tárlat az
iskolások számára előadással is kiegészül, aminek során az október 23ai események előzményeiről, a forradalom történéseiről hallhatnak annak

Halottak napi megemlékezés
résztvevőinek előadásában, valamint
képet kaphatnak a megtorlás időszakáról.
(bz)

Halottak napja alkalmából városunk
lakói minden esztendőben tisztelegnek az I. és a II. világháború gödöllői
áldozatai előtt. A megemlékezésre
idén is a Hősök szobránál került sor
október 30-án.
A rendezvény zenés irodalmi öszszeállítással kezdődött, majd Tóth
Tibor alpolgármester mondott beszédet. Többek között Kosztolányi Dezső „Halotti beszéd” című versének

soraival rótta le kegyeletét azok előtt,
akik hazájukért áldozták életüket.
A megemlékezés végén az önkormányzat, a városi intézmények, a pártok és a civil szervezetek helyezték el
virágaikat az emlékműnél. Gödöllő
önkormányzata nevében Tóth Tibor
és dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
koszorúzott.
(ny.f.)
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Leopárdok a Kaukázusban

tére, amely a két hím és két nőstény
példány számára ideális környezet.
Oroszország európai területén őshonosak voltak a bölények is, melyek

Bölényekkel érkeztek
A WWF Oroszország fajvédelmi programjának is köszönhetően Portugáliából kapott perzsa leopárdokat telepítettek
vissza a Szocsi közelében lévő
Kaukázusi Természetvédelmi
Területre. A leopárdokhoz
európai bölények is csatlakoztak, ezzel téve még változatosabbá a terület biológiai sokféleségét. A szakemberek bíznak benne, hogy a Kaukázusban valaha őshonos vadállatok
ismét elszaporodnak a régióban.
A Kaukázusi Természetvédelmi Terület Leopárd Központjának munkatársai azon fáradoznak, hogy a hegyvidéken egykor elterjedt, őshonos fajnak az egyedei egyszer majd újra benépesítsék a területet. A WWF helyi
irodája az orosz kormánnyal közösen
támogatja a központ munkáját, melyben már Türkmenisztánból és Iránból
származó leopárdokat is gondoznak.
A terv szerint az állatokat addig tartják a központban, amíg meg nem ta-

nulnak alkalmazkodni a Kaukázus
természeti viszonyaihoz, utána pedig
szabadon engedik őket.
A lisszaboni állatkertből a napokban érkezett a Kaukázusi Természetvédelmi Területre két perzsa leopárd,
a kilenc éves Zagid és a hétéves Andrea. A párnak állatkerti körülmények
között már többször születtek kölykei, így a kutatók joggal remélhetik,
hogy hamarosan új otthonukban is
“gyermekáldással”
örvendeztetik
meg a gondozókat.
A leopárdok mellett európai bölények is érkeztek a központ terüle-

utolsó vadon élő példányait a múlt
század elején lőtték ki.
Később, a negyvenes években két
természetvédelmi övezetet is létrehoztak azzal a céllal, hogy elszaporítsák ezt a mára rendkívüli módon
megritkult, hatalmas termetű növényevő fajt. 1991-re a bölények száma csaknem hatszázra nőtt a Szovjetunióban, de annak széthullása utáni
években az orvvadászat megtizedelte
a populációt az utódállamokban. A
központ célja újra elterjeszteni a különleges fajt a Kaukázusban.

Delfinek vetődtek partra Ausztráliánál

Új fajnak nyilvánították azt a pici, háromujjú békát, amelyet Michel Garey
biológus fedezett fel még 2007-ben Brazília déli őserdeiben.

Összesen több mint 90 delfin vetődött partra az
Ausztráliához tartozó Tasmaniánál a hét végén;
80 példány elpusztult, mire halászok rájuk talál-

“2007. február 14-én két barátommal
végeztem kutatásokat a természetvédelmi terület egyik hegycsúcsán, amikor
ebbe a szokatlan békába botlottam,
amelynek csak három ujja van.” Csak
idén júniusban állapították meg hivatalosan, hogy egy új békafajról – Brachycephalus tridactylus – van szó. Cikküket
a tudósok a negyedévente megjelenő,

newsee.hu

Példa Dél-Amerikából

Védelmet kap a perui őserdő
Három, összesen 600.000 hektáros terület került védelem alá az Amazonas
északi részén, Peruban. A hatalmas
folyó vízgyűjtője a világ páratlan biológiai sokféleségének ad otthont. A
terület kialakítása a résztvevő országok békés együttműködését is erősíti,
ami hozzájárul Dél-Amerika társadalmi fejlődéséhez.
Az Amazonas-medence páratlanul
gazdag élővilágnak ad otthont. Az őserdő nagy része még feltáratlan, így
szinte biztos, hogy rengeteg olyan faj
él itt, amelyet még nem fedezett fel
senki. Az elképesztő biológiai sokféleség azonban az erdőirtások miatt
veszélyben van, ezért kiemelten fontos a természetvédelmi területek kialakítása.
Ahhoz, hogy létrejöhessen egy jelentős új védett terület, Peru, Ecuador

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Báró: Felnőtt keverék kan.
Különleges színe és elragadó
modora miatt érthetetlen,
miért nem talált még gaz‐
dira. Családi kutyának, ház‐
őrzőnek is kiváló lenne.
Rendkívül tanulékony.

és Kolumbia kormányainak együtt
kellett működnie a közös cél érdekében. A három ország vezetői egy emberként álltak a kezdeményezés mellé, így születhetett meg a Putumayo
Három Nemzetet Egyesítő Természetvédelmi Folyosó.
„A három ország példamutató
együttműködésének eredménye az új
természetvédelmi terület létrehozása.
Modellértékű az az összefogás, ami
lehetővé tette, hogy védelem alá he-

Gyarapodó botanikus gyűjtemény
A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Botanikus Kertjének két új
növénygyűjteményét, az Élőkövületek
Gyűjteményt, és a Kaktusz-pozsgás
Gyűjteményt avatták fel október 25-én
Gödöllőn. Az esemény alkalmából egy
hegyi mamutfenyőt ültetett el dr. Solti
László rektor és dr. Gyuricza Csaba
dékán. Az eseményen részt vett dr. Orlóci László, az ELTE Füvészkert igazgatója, a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége vezetőségének
tagja.
Megnyitójában Pándi Ildikó kertvezető
elmondta, hogy a kert félévszázados történetében ez a harmadik alkalom, amikor új tematikus gyűjteményeket adnak
át. Az első gyűjteményeket a kert alapításakor, 1959-ben kezdték kialakítani a
korábban javarészt szántóként használt
4,5 hektáros területen, melyből másfél
hektáron az országos botanikai kuriózumként számon tartott és pályázatuknak köszönhetően ma már – a városi önkormányzat határozatával – helyi védettséget élvező gyertyánelegyes-mezei
juharos-tölgyes társulás egyik utolsó
maradványfoltja található.

wwf

Új faj lett a háromujjú béka

Herpetologica című, csúszómászóknak szentelt nemzetközi szaklap őszi számában tették közzé.
Tizennyolc hónapig tartott, amíg 2011
elejétől hét ilyen új békát gyűjtöttem
össze, elmentem múzeumokba, hogy
összehasonlítsam azokat más fajokkal,
felismerjem, hogy új fajról van szó,
megírjam a tanulmányt és publikáljam idézte Gareyt a The Daily Telegraph
online kiadása. A kicsiny kétéltűt mintegy ezer méter magasban találták.
Legszembeötlőbb rajta, hogy hiányzik
negyedik ujja, a biológus szerint ez inkább evolúciós folyamat és nem környezeti hatás eredménye.
A béka, amely kevesebb mint 1,5 centiméter hosszú, narancssárga színű olivazöld, szürke foltokkal és pöttyökkel
testén. A biológus nem tudja megbecsülni a populáció nagyságát, kutatását a jövőben ebben az irányban folytatja.

Pozsgásoktól a mamutfenyőig

80 állat elpusztult

tak. Az önkéntesek azon munkálkodtak, hogy
legalább nyolc egyedet visszasegítsenek az
óceánba. A partra vetődött állatok közül 70
hosszúszárnyú gömbölyűfejű-delfin, 20 pedig
barna delfin. Sokszor azonban hiábavalónak
bizonyulnak a mentőakciók, mert az állatok
ismét partra vetődnek. Az ismétlődő jelenség
okát még a tudósok sem ismerik.
lyezzünk 600.000 hektárt az Amazonas őserdejéből, ezzel adva esélyt a
terület lenyűgöző élővilágának fennmaradásához.” – mondta Johana
Deza, a WWF Putumayo Programvezetője.
A program legfontosabb eleme,
hogy adaptálható, azaz a világ bármely pontján létrehozhatók ilyen természetvédelmi területek, nem kell
más hozzá csak az érintett országok
vezetőinek elhivatottsága.
„Reméljük, hogy sikerül példát
mutatnunk más országok vezetőinek
is, és még sok hasonló természetvédelmi terület jön majd létre. A döntéshozók felelőssége, hogy megóvjuk
a természeti értékeket, hiszen nekünk
van lehetőségünk változásokat előidézni. Büszke vagyok rá, hogy részese lehettem a Természetvédelmi
Folyosó létrejöttének.” – tette hozzá
Manuel Pulgar Vidal, Peru Környezetvédelmi minisztere.

A kert életében a második nagy fejlesztés a KMOP pályázat keretében
2009-2010 között zajlott, melynek során megújultak többek között a rendszertani parcellák, a vizes élőhelyek és
az említett védett, reliktum erdő-társulás is, valamint a kert a Mediterrán
Gyűjteménnyel és két, hazánkban fokozottan veszélyeztetett homoki gyeptársulás állományával is bővült.
A Botanikus Kert az elmúlt két évben
– többek között – azt a célt tűzte ki,
hogy a KMOP pályázat által kötelezően előírt fenntartáson túl továbbfejlessze, új gyűjteményekkel gazdagítsa
a területet. Így született meg a most átadott két új gyűjtemény, valamint a
mediterránház és az üvegház kollekciójának bővítése, továbbá a termesztett növények gyűjteményének fejlesztése. Most már nem csak az oktatáshoz szorosan kötődő taxonokat, hanem a kertbe érkező látogatók számára
is érdekes, távoli földrészekre kalauzoló, exóta fajokat is bemutatnak.
Pándi Ildikó a jövőbeli terveikről is
szólt.

– A mi kertünk nem túl nagy, de
számos fejlesztési lehetőséget rejt még
magában. Én már látom magam előtt
az 50 éves, kiszáradt gyümölcsfák
helyén a Gödöllői-dombság tájfajta
gyümölcsfáiból és zöldségnövényeiből álló gyűjteményünket, melynek
méltó helye lesz itt kertünkben, az ország első agrobotanikus kertjében.
Ugyancsak látom azon a ma még üres
területen a tavasszal virágba boruló
Magnóliás kertet, aminek első fáját, a
nagyvirágú liliomfát már el is ültettük.
Bízom abban is, hogy jövő tavasszal
ismét együtt ünnepelhetjük három
további gyűjteményünk átadását: a rovarfogó növényekből és orchideákból álló
üvegházi gyűjteményt, a
gyümölcstermő dézsás szubtrópusi és trópusi taxonok
gyűjteményét valamint a
bambuszligetet, mely a hazai
botanikus kertek fajokban
egyik leggazdagabb bambuszgyűjteménye lesz.
Dr. Solti László köszöntőjében rámutatott arra, hogy
a tőlünk gazdagabb országokban nagy
divatja van a botanikus kertek kialakításának és népszerűsítésének.
A Szent István Egyetem kiemelkedő
értéke a kari gyűjtemény, amelynek
gyarapodása folyamatosan új érdeklődőket vonz.
Dr. Gyuricza Csaba arról is szólt, hogy
a botanikus kerteket művelni, gondozni kell, de megéri, mert ezek a kertek a
lelkünket nemesítik és az elménket
pallérozzák. Dr. Orlóci László többek
között elmondta, hogy a botanikus kertek világszerte a biodiverzitás fenntartásának zálogai. A felsőoktatási intézményekben működő gyűjtemények alapfeladata az oktatás és a kutatás szolgálata, emellett közfeladatokat is ellátnak, ide értve a természetvédelmet, a génmegőrzést, a tudományos ismeretterjesztést, a környezeti állapot változásának vizsgálatát. A botanikus kertek élő múzeumok. Remélhetően a készülő új
közgyűjteményi törvény is elismeri ezt
a szerepüket.

Gazdát kereső kutyák, online
A Plútó Állatorvosi Rendelő honlapján a Gödöllői Ebrendészeti Teleppel együttműködve létrejött egy
weboldal, ahol a menhelyen gazdára váró kutyákat lehet megtekinteni.

wwf

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

Panna: Kedves, kissé fé‐
lénk foxi keverék kölyök
Körte: Keverék kölyök szuka. Pöttöm: Kedves, barátsá‐ szuka. Kistestű kutyus lesz.
Tesói már kirepültek, már csak ő gos kölyök foxi keverék szu‐ Családi kutyának, gyere‐
vár gazdira. Elsősorban kertbe kácska. Várhatóan kistestű kek mellé tökéletes válasz‐
ajánljuk, mert nagytestű lesz. lesz, így lakásba is ajánljuk. tás lenne.

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

Magára
hagyott
cica csa‐
lád sze‐
rető gaz‐
dira vár!
Az anya ivartalanítása folyamatban
van. Idén utolsó elléséből származó
2 kölyke (lány, fekete fiú) külön‐
külön is elvihető. 20/996‐7608,
06‐28/488‐178 (este).

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
November 11‐én és 12‐én
9‐11 óráig:
Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos
Tel.: 20/3855‐726
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Sport

Labdarúgás – Nem sikerült a bravúr

Küzdősport – Taekwon-do Európa-bajnokság

Örkényi öröm Gödöllőn

Bontovics Babett: 2 arany, egy ezüst

Nem sikerült a bravúr a Gödöllői
SK együttesének, akik a megyei I
osztályú bajnokság 12. fordulójában a tabella 3. helyén álló Örkény csapatát fogadták. A végig
kezdeményezőbb vendégek egy
góllal jobbak voltak.
Az Alsónémediben mutatott pocsék játékát ugyan némiképp feledtetni tudta a
GSK, de ez kevésnek bizonyult a rutinosabb örkényiek ellen, akik a második
játékrészben egy gödöllői védelmi
megingást kihasználtak – a gödöllői futsal csapatban játszó Szente Tamás talált
a mieink kapujába – és megnyerték a
meccset. A Gödöllői SK 12 fordulót követően, 15 pontjával a 10. helyen áll a
bajnoki tabellán. A következő játéknapon Budakalászra látogatnak Lilik Pál
tanítványai.
Pest megyei I osztály, 12. forduló
Gödöllői SK – Örkény SE 0–1 (0-0)
Megyei III osztály – Jól melóztak
az Ács fivérek
Rangadót nyert a Gödöllő kettő a Vácszentlászló vendégeként, ezzel ismét javított egy helyet pozícióján és már a 4. a
tabellán a csapat.

Pest megyei III osztály, Nyugati csoport 11. forduló: Vácszentlászló – Gödöllői SK II 2–3 (1–1) Gól: Paragi Péter,
Ács Gábor, Ács Zoltán.
Pest megyei III osztály nyugati
csoport, 12. forduló
November 11., vasárnap 13 óra
Táncsics Sportcentrum:
Gödöllői SK II – Tinnye KFC

Az elmúlt héten rendezték a lengyelországi Wielicka városában
az idei nyílt Taekwon-Do Európabajnokságot, amelyen a Gödöllői
Taekwon-Do SE-ből két versenyző is képviselte hazánkat. Bontovics Babett 2 arany és egy ezüstérmet nyert, míg Vajkovics Ferenc kategóriájában a legjobb 8ig verekedte magát.

Utánpótlás – Győzelmek helyett

A lengyelországi Eb-n 21 ország több
mint 1000 versenyzője vett részt, így a
gödöllői Bontovics Babett méltán lehet
büszke teljesítményére. A gödöllői

Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U19, 12. forduló
Gödöllői SK – Gyöngyös 4–5 (2–2)
Gól: Czuczor Attila, Kurunczi Dániel,
Voina Erik, Szemjanyinov Sándor
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U17, 12. forduló
Gödöllői SK – Gyöngyös 2–4 (0–1)
Gól: Blaubacher Pál (2)
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U15, 12. forduló
Gödöllői SK – FC Hatvan 1–3 (1–0)
Gól: Szecsei Szilárd
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U13, 12. forduló
Gödöllői SK – FC Hatvan 6–1 (3–0)
Gól: Fellner Krisztofer(3), Csordás Barna, Dékány Gergely, Szamosi Péter -li-

Úszósport – V. Agria sprint verseny

Egerben lubickolt Fruzsina
Egerben rendezték meg az V. Agria sprint úszóversenyt, amelyen
három számban indulva, egyenletes fejlődést mutató teljesítményt nyújtva Pintér Fruzsina, a
Hajós iskola tanulója három
számban is érmes lett.

méter vegyes, amelyen 2. helyezett lett,
végül 200 méter háton ismét legyőzhetetlennek bizonyult a gödöllői úszó.
Összességében 2 arany és egy ezüstérem a mérleg, valamint egy országos
második legjobb időeredmény.
-ttA gödöllői delfin

A 12 éves Pintér Fruzsina előbb 50
méter gyorson állt a rajtkőre, és ha már
ott volt, meg is nyerte ezt a számot. A
29,87 századmásodperces ideje a jelenlegi országos ranglista második legjobb
ideje is lett egyben. Következett a 200

ITF Taekwon-do – III Eagles Cup

Öt arany, két ezüst és két bronzérem
Az idei év eddigi legrangosabb
eseményén vett részt a Gödöllői
Contact ITF Taekwon-do Sportegyesület csapata. Október 20-21én az üllői sportcsarnokban került megrendezésre a III. Eagles
Cup elnevezésű nemzetközi
Taekwon-do verseny.
A gála népszerűségét bizonyította, hogy
5 ország, mintegy 250 fős versenyzői
gárdát indított a megmérettetésen. A
rendezvény serdülő, ifjúsági és felnőtt
korcsoportokban, illetve formagyakorlat, küzdelem és törés versenyszámokban került megrendezésre. A gödöllői
csapat hosszú felkészülést követően vágott neki a két napos versenynek Kókai
Zsolt 4. danos mester irányításával.
Serdülő lány kategóriában Meszlényi
Kíra formagyakorlatban és -44kg-os
küzdelemben is bronzérmet szerzett. Az
ifjúsági lányok formagyakorlat versenyszámában Tóth Ágnes népes mezőnyben vívta ki az első helyet, míg az ifi fiúk számai is tartogattak meglepetéseket,
hiszen Habermann Attila eddigi leg-

jobbját nyújtva, -52kg-os küzdelemben
megérdemelten állhatott a dobogó legfelső fokára. Az ifjúsági kategória további két gödöllői versenyzője Péter
Norbert és Navratil Tamás csapat erőtörésben jó teljesítménnyel a második
helyen végeztek. Felnőtt női korcsoportban Könczöl Alexandra képviselte a
gödöllői egyesületet és kiváló teljesítménnyel aranyérmet szerzett, formagyakorlatban, illetve -52 kg-os küzdelem kategóriában egyaránt, és ezzel
kvalifikálta magát a 2013-ban Spanyolországban megrendezésre kerülő világbajnokságra. A verseny záró akkordjaként bonyolították le a felnőtt férfi erőtörés egyéni és csapat versenyszámait,
melyben Kókai Zsolt aranyérmet szerzett.
-ttAmennyiben szeretne megismerkedni
ezzel a harcművészettel, az egyesület
továbbra is szeretettel várja jelentkezését a Bio-Fit Centerben (Gödöllő, Állomás út 1-2/a) zajló edzésein hétfőn és
szerdán 17.30-19.00-ig.
Honlap: http://itftaekwondo.uw.hu

MEGHÍVÓ
A Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
szeretettel meghívja barátait és a környék Lovasait a
2012. november 10-én a G.L.S.E. és a Szarka Bereki Huszár Tanya
szervezésében megtartandó Vadász Lovaglásra.
Lovasok gyülekezése Isaszegen, az Izsó tanyán reggel ½ 10-kor.
Részletekért hívja: Izsó Attila: 20/559-5397, Palánkai József: 30/256-3969
Esőben is várunk mindenkit!
Tel.: (28) 421 268/ Fax: (28) 422 302 E-mail: glse@glse.hu web: www.glse.hu

taekwon-dos előbb freestyle formagyakorlat kategóriában, majd erőtörés versenyszámban lett Európa-bajnok, végül
a 3. dan formagyakorlatban, 24 versenyzőtársát maga mögé szorítva a 2. helyen
végzett.
Vajkovics Ferenc a gödöllői klub másik versenyzője formagyakorlatból,
amelyben a kategóriájában 53 induló
volt sikerült bekerülnie a legjobb 16 közé, erőtörés kategóriában pedig, a legjobb 8 között esett ki.
A két gödöllői versenyző edzője, Czeba
Mihály 5. danos mestert nagy büszkeséggel tölti el a tanítványai kiváló sze-

Röplabda – Megvan az első siker

Egy óra mámor Gödöllőn
Megvan az első győzelme a TEVA-Gödöllői RC csapatának a
Közép-európai Liga (MEVZA) sorozatban. Ludvig Zsolt tanítványai egy óra alatt intézték el a
horvát Split gárdáját 3:0-ra.
Egy óra örömmámor az egyetemi csarnokban. Röviden így lehetne összefoglalni a TEVA-GRC MEVZA-sorozatban lejátszott legutóbbi hazai találkozóját. A horvát Split 1700 csapata a

verhető ellenfelek közé tartozott, de termé-szetesen ezt a pályán bizonyítani is
kellett a mieinknek. Nos, az igen fiatal
ke-rettel érkező déli szomszédjainknak
esélyük sem volt a mindvégig extázisban játszó gödöllői hölgykoszorú
ellen, így magabiztosan, 3:0-ra verve
ellenfelét, megszerezte első győzelmét a
csapat az idei sorozatban.
Győzelmével a TEVA-GRC az 5. játéknap után 4 pontos, ezzel a 8. helyen áll
jelenleg.

Kosárlabda – Nemzetközi kosártábor

Gödöllőn oktatott a dobás doktora
David „DJ” Jones a Gödöllői Kosársuli SE meghívására San Antonióból érkezett Magyarországra. Négy segítőjével együtt három napon keresztül tanította a
48 ifjú kosárlabdázót a Damjanich iskola tornatermében.
A kosártábor programjában kiemelt szerepet kapott a dobások helyes és pontos
végrehajtása. Ezen kívül az átadásokat,
a labdavezetést és a gyors kosárra törést
is gyakorolták a résztvevők. David
„DJ” Jones Kaliforniában született, a
texasi Austinban járt főiskolára. Ezután
hat hónapig a Harlem Globetrotters csapatával járta a világot, de ennél többre
vágyott. Pályafutását Németországban
folytatta és 12 évig játszott az első osztályban szereplő Heidelberg csapatában.
A legjobb mérkőzésén 61 pontot dobott,
ami a mai napig csúcs a német bajnokságban. A hárompontos dobásairól is híres kosaras többször szerzett tíz, vagy
annál több triplát egy mérkőzésen.
DJ-t többek között olyan NBA sztárok
kérték fel személyi dobóedzőnek, mint
Jeremy Lin (New York, Houston) és
John Wall (Washington). Eredményes
munkájának köszönhetően jelentős fejlődést értek el az említett sztárok. A
„Shooting For Success” elnevezésű kosaras táborokat már 13 éve tartja nagy

Keresi a fonalat a GKC

Bartos Gábor tanítványai becsülettel

küzdenek minden egyes mérkőzésükön,
de ez még csak arra elegendő, hogy
minden meccs után úgy jöjjenek le a pályáról, hogy tisztesen helyt álltak. Így
volt ez a legutóbbi játéknapon is, amelyen hazai környezetben fogadták a 3.
helyen álló Törökszentmiklós gárdáját,
akik rutinjuknak és talán nagyobb

Megyei vetélkedés – Atlétikában jeleskedtek a gödöllőiek

12 Montágh érem
Októberben két eseményen is
részt vett a Montágh iskola diákjaival. A Pest megyei Fogya-

A boldog győztes: Bontovics Babett

A következő fordulóban az osztrák Linz
együtteséhez utazik a Gödöllő. A mérkőzést november 10-én rendezik.
A Challenge kupában is hamarosan
bemutatkozik a TEVA-Gödöllő. Az első
forduló, első mérkőzését Gödöllőn rendezik november 14-én, az ellenfél a görög kupagyőztes Olympiakos Pyreus
lesz.
Közép-európai Liga (MEVZA), 5.
forduló: TEVA-Gödöllői RC – ZOK
Split 1700 (horvát) 3:0 (17, 10, 14)
Challenge Kupa, 1. mérkőzés
2012. 11. 14. szerda 18 óra
TEVA GRC – OLYMPIAKOS
PYREUS (görög)
SZIE Sportcsarnok
elmúlt 13 év alatt. Megígérte, ha sikerül
megfelelő időpontot találni, nagyon
szívesen eljön jövőre is Gödöllőre.
Radócz László GKSE elnök így értékelte a három napos tábort: – Rendkívül
hasznos volt ez a tábor. A gyerekek új
impulzusokat kaptak, megismerkedtek
egy más szemlélettel és rengeteget tanultak a kiváló edzőktől. Köszönjük dr.
Gémesi György polgármester úrnak,
Pecze Dániel Gödöllő város sportügyi
tanácsnokának, Szabó Tamás edzőnek és Szűcs Józsefné iskolaigazgatónak a támogatását és segítségét.
Szabó Tamás a GKSE edzője elmondta:
– A tábor szakmailag és emberileg is
sokat adott a gödöllői kosarasoknak. A
gyerekeknek óriási élményt jelentett ez
a három nap. DJ tudása és személyisége
elvarázsolta őket. A testvére, Bill remek
kondicionáló gyakorlatokkal mozgatta
meg a gyerekeket, míg a segítők, Julian,
Marcus és Martin is mindent megtett
azért, hogy emlékezetes legyen ez a tá-rlbor. Köszönet érte!

sikerrel Európa számos országában, az
Egyesült Államokban és Ázsiában. A
gödöllői továbbképzés előtt Indiában
oktatta a fiatal kosarasokat. Magyarországról Stuttgartba utazik, majd visszatér San Antonióba.
DJ és csapata először jött el hazánkba.
Radócz László elnök hónapok óta tartó
kitartó szervező munkájának köszönhető, hogy elfogadták a Kosársuli SE meghívását és eljöttek Gödöllőre. A háromnapos program során egy olyan életszemlélettel is megismertették a gyerekeket, amelynek segítségével a kosárlabdán kívül az életben is sikeresek és
eredményesek lehetnek. A Gödöllői
Kosársuli SE és a Gödöllői Bocskai SE
35 kosarasa mellett a BEAC-os lányok
is végig dolgozták a tábort.
Az amerikai mentor elmondta, hogy nagyon jól érezte magát A dobókirály (középen) és segítői
Gödöllőn. Dicsérte a gyerekek remek hozzáállását, a
lelkese-dését, a teljesítményüket
és
a
fegyelmezettségüket.
Kiemelte, hogy a nagy figyelmet
és a pontos végrehajtást
igénylő „káosz” gyakorlatot
önállóan is kiválóan hajtották
végre a játékosok. Megjegyezte, hogy ez volt az egyik
legjobban sikerült tábora az

Kézilabda – Nem bírja még a magaslati levegőt a Gödöllő

Az NB I/B osztályában szereplő
Gödöllői KC együttese egyelőre
küszködik a magaslati levegővel.
Legutóbb a Törökszetmiklós rabolta el mindkét bajnoki pontot a
GKC otthonából.

replése: – A kitartó munka és a szorgalmas hozzáállás meghozza gyümölcsét.
Természetesen az edző sajátjaként éli
meg a dobogós eredmények örömét mikor a versenyzői ilyen jól teljesítenek.-li-

tékosok Sportszövetsége által
rendezett sporteseményeken
a gödöllői iskola mérlege: atlé-

játéktudásuknak köszönhetően négy
góllal voltak jobbak a mieinknél.
A Gödöllői KC 7 fordulót követően a
bajnoki tabella 10. helyén áll 2 ponttal a
12 csapatos mezőnyben. A következő
játéknapon a sereghajtó Hajdúböszörmény csapatához utazik a GKC.
NB I/B keleti csoport, 7. forduló
Gödöllői
KC
–
CLAASTörökszentmiklósi KE 24–27
Junior: Gödöllői KC – Törökszentmiklós 18–24
-lttikában 2 arany, 5-5 ezüst és
bronz, míg fociban 4. hely. -ll-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM
SZECESSZIÓS TÚRA
A gödöllői művésztelep (1901-1920)
eredeti helyszínein:
(1 km-re a múzeumtól)
A múzeumi művésztelepi kiállítás
Nagy Sándor háza
Belmonte Leo háza
Körösfői-Kriesch Aladár háza
A szövőiskola épülete
Remsey Jenő háza
A kortárs gödöllői iparművészek
alkotóháza
(az aktuális kiállítással)
Idegenvezetést biztosítunk magyar
nyelven. Legalább 10 fő esetén,
előzetes bejelentkezés alapján.
Ára: 1.000 Ft/fő
Jelentkezés:
Gödöllői Városi Múzeum - 2100
Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel: 28/422-002 és 06-20-469-0869
(Tóbiás Csaba, programfelelős)
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

Frédéric Chopin Zeneiskola
November 9., péntek: A Gödöllő
Consort, Bartek Zsolt és Ferenczy
Beáta vendégszereplése a szlovákiai Nagyrőcén.
November 12., hétfő, 17 óra: A
zongora tanszak kiemelt hangversenye
November 15., csütörtök, 18
óra: Tanári hangverseny
November 16., péntek, 18 óra:
Székely Judit növendékeinek
hangversenye (furulya, kamarazene)
November 17., szombat, 10.30:
Horváth Judit növendékeinek zongora hangversenye

Faust Zsolt
Női arcok az Istenek
lakóhelye országából című
fotókiállítás látható a
Polgármesteri Hivatal első
emeleti galériájában

A tárlat – ami a Nők Éve 2012
kiállítás sorozat keretében valósult
meg – decemberig látható

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
MŰHELYNAP
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait
2012. november 11‐én, vasárnap 16 órára, a GIM‐Házban tartandó
HETVEN ÉV AZ IRODALOM ÉS KÖZÉLET SZOLGÁLATÁBAN című találkozóra
Köszöntjük KATONA SZABÓ ISTVÁN írót, kritikust, szerkesztőt 90. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Dr. Gémesi György, Gödöllő Város polgármestere
Az ünnepelttel beszélget:
ALBERT GÁBOR író, a Magyar Művészeti Akadémia tagja
GAÁLNÉ Dr. MERVA MÁRIA, irodalomtörténész a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója
A találkozó alkalmával bemutatásra kerül: KATONA SZABÓ ISTVÁN: A NAGY HAZUGSÁGOK KORA
Életem Erdélyben 1948‐1968. című, a Kráter Kiadónál nemrég megjelent önéletírása.
A szerző a helyszínen dedikál
A kiállító teremben megtekinthető az „Ariadné lányai” címmel rendezett kiállítás
Kiállító művészek: Hauser Beáta, Nagy Judit és Rónai Éva kárpitlművészek
GIM‐Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza)
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15‐17. Telefon: 28/419‐660
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Közérdek

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT – „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gödöllő Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a
2012/2013. tanév második és a 2013/2014.
tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat. Akiknél a velük egy
háztartásban élő személyek (Egy háztartásban
élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban
életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek) jövedelme alapján kiszámított egy
főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg
a 40.000 forintot.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2012. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2013 őszén már nem áll
fenn, úgy a 2013/2014. tanév első félévére
eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az
ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a
hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2012/2013. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a
felsőoktatási intézménybe.
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2)
bekezdése értelmében nem részesülhetnek
Bursa támogatásban a középiskolai akkreditált
iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben
résztvevők, a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatói, a doktori (PhD) képzésben
részvevő hallgatók és a külföldi intézménnyel
hallgatói jogviszonyban állók.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 10
hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév (a 2012/2013. tanév második fele és a
2013/2014. tanév első fele).
FIGYELEM! Változás a pályázás rendjében!
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:
Az önkormányzati regisztrációt és csatlakozást követően (2012. október 26.) a pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és
Sport Irodáján kell benyújtani egy eredeti
példányban. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzat az
EPER-Bursa rendszerben igazolja.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2012/2013. tanév első félévéről.
2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők (Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) havi nettó jövedelméről.
3. A szociális rászorultságot igazoló okiratok
- ha a közös háztartásban élők közül valaki
munkanélküli (álláskeresési támogatás, stb.
igazolás), ennek igazolása a Munkaügyi Központ által
- alkalmi munkavégzésből származó jövedelemről nyilatkozat

- ha a szülők elváltak, ennek igazolása bírósági
végzés bemutatásával, illetve gyerektartás
vagy tartásdíj megállapítását és folyósítását
igazoló bírósági végzés és postai utalvány vagy
folyószámla kivonat
- a pályázó félárva vagy árva, az elhunyt szülő,
szülők halotti anyakönyvi kivonata
- árvaellátás, azt megállapító határozattal (folyószámla kivonat, postai utalvány)
- amennyiben van a közös háztartásban olyan
személy, aki jövedelemmel nem rendelkezik
büntetőjogi felelőssége tudatában erre vonatkozóan tett nyilatkozata
- amennyiben a pályázó családjában van tanulói jogviszonnyal rendelkező testvér, annak iskolalátogatási igazolása
- nyugdíjszerű ellátásokról szóló igazolás
(nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj)
rokkantságról, tartós betegségről orvosi igazolás stb.,
- ápolási díjról igazolás, GYED, GYES, családi
pótlék igazolása
- APEH jövedelemigazolás (egyéni vállalkozó
esetén)
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2012. NOVEMBER 23., 12 ÓRA
A beérkezett pályázatokat az önkormányzat
Kulturális és Oktatási Bizottsága bírálja el a
Támogatáskezelő által meghatározott határidőre (2012. december 17-ig). A határidőn túl
benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja a bíráló
bizottság.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2012. december 21-ig az EPERBursa rendszeren keresztül elektronikusan
vagy postai úton írásban értesíti a pályázókat.
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem
élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról a részletes pályázati kiírás megtalálható a www.emet.gov.hu weboldalon, valamint bővebb felvilágosítás kapható a Gödöllői Polgármesteri Hivatal
Közoktatási, Művelődési és Sport Irodáján Váradiné Kovács Réka kapcsolattartónál a
06-28/529-192-es telefonszámon.

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT – „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gödöllő Város Önkormányzata az Emberi
Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek; és a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni;
c) az akinél az egy főre eső havi nettó jövedelem a 40.000 Ft-ot nem haladja meg.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2013-ban először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2)
bekezdése értelmében nem részesülhetnek
Bursa támogatásban a középiskolai akkreditált
iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben
résztvevők, a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatói.
Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 3x10
hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi
félév (a 2013/2014. tanév, a 2014/2015. tanév, és a 2015/2016. tanév).
FIGYELEM! VÁLTOZÁS A PÁLYÁZÁS RENDJÉBEN!
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

Az önkormányzati regisztrációt és csatlakozást követően (2012. október 26.) a pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és
Sport Irodáján kell benyújtani egy eredeti
példányban. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzat az
EPER-Bursa rendszerben igazolja.
A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban élők (Egy háztartásban élők: a
pályázó lakóhelye szerinti lakásban élet-vitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) havi nettó jövedelméről.
2. Az oktatási intézmény által kitöltött eredeti
tanulói iskolalátogatási-igazolás a 2012/2013.
tanév első félévéről.
3. A szociális rászorultságot igazoló okiratok
- ha a közös háztartásban élők közül valaki
munkanélküli (álláskeresési támogatás, stb.
igazolás), ennek igazolása a Munkaügyi Központ által
- alkalmi munkavégzésből származó jövedelemről nyilatkozat
- ha a szülők elváltak, ennek igazolása bírósági
végzés bemutatásával, illetve gyerektartás
vagy tartásdíj megállapítását és folyósítását
igazoló bírósági végzés és postai utalvány vagy

folyószámla kivonat
- a pályázó félárva vagy árva, az elhunyt szülő,
szülők halotti anyakönyvi kivonata
- árvaellátás, azt megállapító határozattal (folyószámla kivonat, postai utalvány)
- amennyiben van a közös háztartásban olyan
személy, aki jövedelemmel nem rendelkezik
büntetőjogi felelőssége tudatában erre vonatkozóan tett nyilatkozata
- amennyiben a pályázó családjában van tanulói jogviszonnyal rendelkező testvér, annak iskolalátogatási igazolása
- nyugdíjszerű ellátásokról szóló igazolás
(nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj)
rokkantságról, tartós betegségről orvosi igazolás stb.,
- ápolási díjról igazolás, GYED, GYES, családi
pótlék igazolása
- APEH jövedelemigazolás (egyéni vállalkozó
esetén)
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2012. NOVEMBER 23. 12 ÓRA
A beérkezett pályázatokat az önkormányzat
Kulturális és Oktatási Bizottsága bírálja el a
Támogatáskezelő által meghatározott határidőre (2012. december 17-ig). A határidőn
túl benyújtott, hiányos vagy formailag nem
megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja a
bíráló bizottság.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2012. december 21-ig az EPERBursa rendszeren keresztül elektronikusan
vagy postai úton írásban értesíti a pályázókat.
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem
élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról a részletes pályázati
kiírás megtalálható a www.emet.gov.hu weboldalon, valamint bővebb felvilágosítás kapható a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodáján Váradiné Kovács Réka kapcsolattartónál a
06-28/529-192-es telefonszámon.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET
18‐08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430‐655

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 5‐11‐ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416‐551.
November 12‐18‐ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430‐069.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
„Lorántffy Zsuzsanna Szellemében”
Természet- és Társadalomtudományi Alapítvány
Engedély Száma: 13.Pk.60.443/2006/6.
Adószám: 18716724-1-13
2011-ben az alapítvány részére a személyi jövedelemadó 1 %-ból befolyt
összeg: 171.141 Ft.
20.000 Ft-ot kapott egy fő kutatási ösztöndíjként.
14.325 Ft a működésre lett elköltve, a maradék 136.816 Ft-ot a 2012-es évre
tartalékoltuk.
Az alapítvány közhasznú minősítést kapott a Pest Megyei Bíróságtól 2007.
február 22-én.
Köszönjük a támogatásokat, melyek alapítványi céljaink (a Sárospataki Református Kollégium természettudományi területen kiemelkedő tanulmányi
teljesítményt nyújtó diákjainak támogatása, Sárospatak és környékének tudományos feltárása) megvalósítását segítik. E célok elérése érdekében a
2012-es évben is folytatjuk adományok gyűjtését.
Bankszámlaszámunk: 10103836-58635900-02000006
Kelt:Sárospatak, 2012. október 10.
Az alapítvány kuratóriuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért pályázatot hirdet roma származású középiskolai hallgatók továbbtanulását támogató
tehetséggondozó, vállalati mentoring és ösztöndíj programban való
részvételre roma diákok és iskoláik számára.
A tájékoztató és az adatlap letölthető az alábbi honlapokról:
www.romaster.hu, www.hblf.org

2012. november 7.

Mozaik

FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete – a városi díjak alapításáról és adományozásának
rendjéről – értelmében 2013-ban is szeretnénk átadni a Magyar Kultúra Napja alkalmából a kimagasló teljesítmény
vagy a huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére a

GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT.
A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik (amelyek)
kiemelkedő eredményeket értek el:
a.)
b.)
c.)

a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési munkájukkal,
a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett munkában,
a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában, korszerű formáinak és módszereinek
kidolgozásában és meghonosításában.

„A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJBAN egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy
legfeljebb két személy részesíthető”.
Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést előkészítő munkáját!
A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára
megküldeni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. címre, és/vagy a kozoktatasi.iroda@godollo.hu e-mail címre).
HATÁRIDŐ: 2012. november 16. (péntek) 12 óráig.
Guba Lajos sk.
a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

A Török Ignác Gimnázium
felajánl eladásra leselejtezett,
elavult, működő, illetve
működésképtelen számítás‐
technikai eszközöket, gépeket,
berendezéseket szakértő által
megállapított áron.
Időpontja: 2012. november 12.,
hétfő 9‐10 óráig.
Helye: Török Ignác Gimnázium,
Gödöllő, Petőfi Sándor u. 12.
hátsó udvar, raktár épület.
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H IRDETÉSFELVÉTEL !

+ Eladó lakásokat keresek készpénzes
ügyfeleim részére (20) 804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

H irdetési elérhetőségek:

20/525-53-66
70/381-76-94

+ Eladó Szadán, egy újépítésű, nappali + 2 félszobás, 70 nm-es, teraszos, cserépkályhákkal fűtött családi
ház. Az ingatlanhoz tartozik egy
garázs, és egyéb melléképületek.
Állattartásra alkalmas! Referencia
szám: 3667. I.ár: 21,5 mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

N yitva : K : 11 – 1 6 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zárv a !
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

INGATLAN
+ Gödöllőn, Kossuth L.u.ban 1 szobás,
34nm-es befektetésnek is kiváló lakás
eladó Iár 6,8MFt 20-772-2429
+ Gödöllő központjában, rendkívül alacsony rezsivel rendelkező, 2.em.-i klímás
54m2-es újszerű, cirkós lakás eladó!
Iár:14.9Mft 20-539-1988
+ PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI
FEKVÉSŰ, ERKÉLYES JÓ ÁLLAPOTÚ
LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON 7,9MFt
20-8042102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+ Gödöllőn sürgősen eladó gyönyörű,
760nm-es összközműves építési telek.
I.ár 9,9MFt 20-944-7025
+ Alkalmi vétel! Kossuth Lajos utcában
részben felújított 2 szobás lakás 7.9 MFt
Irányáron eladó 20-8042102
+ Sürgősen eladó Harasztban 2 szoba+
nappalis, 85 nm-es, jó beosztású,
fedett kocsi beállós családi ház 500
nm-es telekkel Iár 19,7MFt
207722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+ Szőlő utcában 2 szobás erkélyes
lakás eladó, Iár: 8,5 MFt 20-8042102
+ UTOLSÓ DARAB,AKCIÓS ÁRON!!! Új
építésű 3 szoba+ nappalis, garázsos
sorház kis kerttel eladó 17,9MFt 20944-7025
+ Gödöllőn Központban, 720m2-es
telken, 130m2-es nappali három hálószobás családi ház eladó! Iár:19.9MFt!
20-5391988
+ Eladó Gödöllőn a Deseffwy
utcában, 1000 nm-es telken egy 65
nm-es lakóház. Referencia szám:
3542. I.ár: 14,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ 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 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllő belvárosában, Erzsébet
park szomszédságában, a Táncsics M.
utcában 100 nm-es, nappali + 3 szobás
családi ház, örökzöldekkel beültetett
kertrésszel, garázzsal. Referencia szám:
3451. I.ár: 23,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086
vagy
20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, Kisfaludy utcában,
egy 3 szobás, szuterénes, kertes családi
ház, alkalmi áron. Referencia szám:
2981. I.ár: 20,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086
vagy
20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Erzsébet park szomszédságában,
Táncsics Mihály utcában, egybetartozó
épületegyüttesben, összesen 200 nm
alapterületű családi házban, 100 nm-es
lakás, és 100 nm-es, egyemeletes
üzletház eladó, egyben, vagy akár különkülön is. A két ingatlan önálló helyrajzi
számmal rendelkezik. Igény szerint az
üzlettér rugalmasan egybenyitható a
lakással, így akár családi házként, akár
üzletházként hasznos területet lehet
növelni. Az üzletház jelenleg szépségszalonként működik, de funkcionális
kialakítása miatt más üzleti tevékenység
nyitására is rendkívül alkalmas: pl.
orvosi rendelő, patika, kisvendéglő,
kifőzde,
élelmiszerüzlet,
oktatásinevelési intézmények számára kiváló!
Ingyenes parkolási lehetőség! I.ár:
Lakás: 23 mFt. Üzlet: 25 mFt. Érd.:
FŐNIX
Iroda
28/411-086
vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD
Szada, Dózsa György út

2012. november 7–13.

Ár!

Termékeink bomba áron!

129 Ft

459 Ft/kg

1599 Ft/kg

Ár!

Pecsenye kacsa egész
fagyasztott I. o.

Friss
liba szárnytô

Sikér
búzafinomliszt
1 kg

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Grillbár

699 Ft

189 Ft

Pékségünk ajánlata

79 Ft/db

Helyben füstölt termék!

Csaba Gyöngye
félédes, százaz
0,75 l + 20 Ft üveg

Balaton Melléki
Irsai Olivér, Rose
0,75 l + 20 Ft üveg

378 Ft/l

612 Ft/l

665,33 Ft/l

490 Ft

Lottózó,
telefonkártya-feltöltés
Nyitva tartás:
H–P: 7–21, Sz: 7–18,
V: 8–18 óráig

550 Ft

759 Ft/kg
119 Ft/kg

59 Ft/db
Burgonya 5 kg

Tepertôs pogácsa

159 Ft
Rozsos barna kenyér 750 g 212 Ft/kg

Vöröskáposzta

98 Ft/kg

Füstölt sertés
hátsó csülök

Vöröshagyma 5 kg
110 Ft/kg

Üzleteinkben
Erzsébet utalvánnyal
is fizethet!

+ 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 Gödöllő Blahai részén kétszintes, 5 szobás, két fürdőszobás, jó
állapotban lévő családi ház, i.ár: 29 millió
Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllő belvárosában, Szent Imre
utcában 2 szintes családi ház. I. ár: 27 millió Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs
családi ház tulajdonostól áron alul
Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra
is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3
szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2
szoba, fürdő, konyha. 2 állásos garázs+
szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 203464-718.
+ 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, 20-4206243 (egész nap).
+ TULAJDONOSTÓL eladó a Kazinczy
körúton jó állapotban lévő 57nm-es,
3.em konvektoros lakás. A két különnyíló szoba parkettás, burkolatok cseréltek. Kérésre képeket küldök. Ár: 10,9
MFt 06-30/973-9076
+ Gödöllőn, a Palotakert lakótelepen
eladó 44 nm-es (másfélszobás) felújított
lakás. Iár: 8,5 M Ft. Nagyobb (lakótelepi)
lakás cseréje érdekel. Tel: 20/968-0336
+ Gödöllőn az EGYETEM MELLETT ELADÓ
egy 42 nm-es, magasföldszinti, másfélszobás LAKÁS gyönyörű környezetben. Iár:
10,8 MFt. Érd: 70/341-9670
+
Kazinczy
körúton,
csendes
zsákutcában eladó 50 nm-es, 1.em.
házközponti fűtésű, nagyon jó elosztású
(előtér, 2különnyíló szoba, fürdő, külön
WC,
tágas
konyha,
beépített
szekrények), 90%-ban felújított lakás.
Iár:11MFt. 70/580-1809
+ Gödöllőn, központhoz közel 87 nm-es,
3 szoba + konyhás családi ház 589 nmes telekkel eladó. 17,5 MFt. Tel:
30/398-7396

Smetana
fôzôtejszín
500 ml

Almás pite

Napi ajánlat leves + fôétel

459 Ft

499 Ft/db

699 Ft/kg
Friss hízott
kacsacomb

A minôség garanciája

+ Eladó a Kertvárosban, egy 80 nm-es
kétszobás családi ház, saroktelken. Referencia szám: 3608. I.ár: 16,9 mFt. Érd.:
FŐNIX
Iroda
28/411-086
vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

Ételbárjainkban mindhárom
SZÉP kártyát (OTP, K&H, MKB)
elfogadjuk!

Exkluzív Príma Delikát üzlet és Cukrászda nyílt Áruházunkban! Szeretettel várjuk kedves vevôinket!

+ Egyetem közelségében eladó egy
TÉGLAÉPÍTÉSŰ, II. emeleti, 59nm-es, 2
szobás, KONVEKTOROS fűtésű, jó
állapotú lakás beépített konyhával, saját
tárolóval. Iá:12.5M Ft Érd:30/491-5020
+ EGYEDI! Gödöllőn, Központ közeli,
csendes helyen lévő, FÖLDSZINTI, 75
nm-es, 3 szobás, ERKÉLYES, szép
állapotú lakás szigetelt, saját kazánnal
rendelkező házban eladó. Iá.: 15,9M Ft
Érd.: 30/491-5020
+ Erzsébet parknál TÉGLAÉPÍTÉSŰ,
MAGASFÖLDSZINTI 59 nm-es, 2,5
szobás egyedi mérőórás, jó állapotú,
azonnal költözhető lakás saját tárolóval
eladó. Iár: 12,9MFt. Tel: 30/491-5020
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November 10.szombat 22h WTF?! - team Premi-(R) & Birthday party Modern Tánczenével... Dj Barta &
Andrew G (Unicum Szilva 195Ft/4cl!) 14.szerda 20h Magyarország - Norvégia foci kivetítőn és TV-ken,
szurkoljunk együtt! 16.péntek 21h Junkies + Rómeó Vérzik + Deep Inside Jegyek a Kódex internet
kávézóban kaphatók (Gödöllő, Petőfi tér 14.)! 17.szombat 20h Stand Up Comedy est: Bödőcs Tibor &
Tóth Edu (Jegy a Kódexben!) 20-21.kedd-szerda 20h Bajnokok Ligája kivetítőn és TV-ken! 23.Péntek
20h To Hive! 3. Kiállítás, koncertek és Dj (Belépő 400Ft!) 24.szombat 21h Compact Disco élő koncert
24.Szombat 23h Az Igazi Retro Party Az Igazi Dj Téglával... (A belépőjegyed a pultnál italra válthatod!
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ 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
+ Gödöllőn, Táncsics M. utcában
KIADÓ egy jelenleg berendezett
fodrászatként
és
kozmetikaként
működő, 100 nm-es üzletház. Ipari
áram van. Fodrászok és kozmetikusok
jelentkezését is várjuk! Ár: funkciótól
függően megegyezés szerint! Érd.:
28/411-086; 20/919-4870

KIEMELT AJÁNLATUNK:

ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY
KEDVEZMÉNYESEN!
2013. január 1-től ingatlaneladáskor kötelező lesz az
energetikai tanúsítvány.
Az elkészítés díjából november
30-ig kedvezményt adunk
minden ügyfelünknek!

+ Gödöllő központjában 74 m2-es
Üzlethelység kiadó. Tel: 30/588-5889.

+ Eladó 69m2-es negyedik emeleti
felújított, zuhanyzós, erkélyes, konvektoros fűtésű, alacsony rezsijű összkomfortos lakás, gyönyörű kilátással magánszemélytől. Irányár: 12,9 mFt. Tel: 30224-7563.

+ Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás,
felújított, bútorozott, gázkonvektoros,
alacsony rezsijű, földszinti lakás 1 vagy
2

személynek

hosszútávra

kiadó.

50.000,-Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució
ALBÉRLET KIADÓ
+ Az Alvégben, a Lovarda utcában, kétszintes családi ház kiadó. 95 ezer Ft + rezsi.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó.
Tel.: 20/9455-583.
+ Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtéses lakás kiadó. Tel.: 20/9455583, 20/8067-191.
+ KIADÓ/ ELADÓ Palotakerten egy 44
nm-es, 1 szobás lakás: 40.000,-Ft/hó
+rezsi +40.000,-Ft kaució. (Egyéni
vízórák, szabályozható fűtés.) Tel:
70/265-0799 (16.00-tól hívható.)
+ Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent
János utcában egy 64 nm-es felújított, 2
szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses,
összkomfortos lakás új bútorokkal
berendezve. 4. emeleti. 60.000 Ft/hó +
rezsi + 2 hónap kaució. Érd:
06/30/2027828
+ KIADÓ – ELADÓ 150 nm-es családi
ház: két fürdőszoba, padlófűtés +130
nm-es különálló épület raktárnak vagy
műhelynek. Cégek részére is. Tel:
20/432-1572
+ Gödöllő központjában, liftes társasházban, 35 nm-es, jó állapotú lakás,
ingyenes
mélyparkolóval
kiadó.
50e+rezsi+kaució. Tel.: 70/376-6545
+ Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád
utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos, bútorozott lakás /kábeltévé,
internet/ 50.000.- Ft + rezsi, egy havi
kaucióval kiadó. 70/271-1543
+ Leinformálható párnak, hosszútávra,
albérletbe kiadó kettő szobás, első
emeleti, gázfűtéses gödöllői lakás. Érd:
06-20-494-0515
+ Veresegyházán 50 nm-es lakás külön
bejárattal kiadó. Tel: 30/950-5830
+ Gödöllőn 2 szobás, felújított,
bútorozatlan, egyedi fűtésű, földszinti
lakás hosszabb távra kiadó. 58.000,Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Érd: 06309-079-322

szükséges. 06-30-2014-769
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+ 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 üzlethelyiség!
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
+ Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út
69. (VÜSZI) telephelyén folyamatosan
őrzött, illetve kamerával védett terülten
raktár és irodahelyiségek kedvező áron
kiadók. Érdeklődni lehet (28) 410988/100-as melléken vagy a +36
20/462-4808 telefonszámon
+ GARÁZS KIADÓ A KAZINCZY
LAKÓTELEPEN! Tel: 06-20-439-0724

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat
határt, s mi meg is írjuk Ön helyett!
További információ: 70/381-76-94

14 Gödöllői Szolgálat
Még a ”piros betűs”
napokon is nyitva!
A minap találkoztam egy barátommal, aki
ajánlotta, hogy ha jót akarok magamnak,
térjek be a Városi Piac emeletén működő
kulturált étterembe, mert ott biztosan nem
fogok csalódni. Így is tettem, hiszen 1., a város központjában van, 2., korgó hassal kezdeni a napot vétek lenne.
-Reggel 7 óra múlt, és máris nyitva van… lépek be a Városi Piacra, melynek a felső szintjét teljes egészében uralja az étterem, első benyomásként barátságosan van berendezve.
-Igen, ez meglepőnek tűnhet. Újításként vezettük
be a reggelizés lehetőségét 6-tól 10 óráig, mialatt
friss, helyben sütött pékáruval, szendvicsekkel,
rántottával, hurkával, kolbásszal, kávéval, kakaóval, meleg teával felfrissülve és éttermünkben
felmelegedve kezdhetik a napot vendégeink. –
mondja a Városi Piac emeleti éttermének vezetője.
Ezen kívül szombaton és vasárnap is nyitva tartunk, és elárulok még egy meglepetést, legyen
karácsony, húsvét vagy bármilyen más ünnepnap, mi ténylegesen minden áldott nap várjuk
régi és új vendégeinket!
-Hogyan képes erre a feszített munkatempóra?
- 40 éve foglalkozok vendéglátással, eleinte felszolgálóként dolgoztam, majd fokozatosan nőttem ki magam ebből a pozícióból és lettem éttermek vezetője, legutóbb 4 évig a Lehel Piac
étkezdéjét vittem. Ez a fajta munka életem nagy
szerelme, örömmel és teljes bedobással végzem,
így igazán szerencsés vagyok, mert tulajdonképpen a hobbimnak nevezhetjük a hivatásomat.
Lassan 1 éve igazgatom a Városi Piac emeleti
éttermét, ez idő alatt rengeteg újítással álltam (és
még állok is) elő, ami segíti megteremteni a
családias légkört. Ez olyannyira sikerült, hogy a
meccsközvetítéseket nálunk szokták nézni a hozzánk betérők, kisgyerekeknek pedig a mesecsatornát is szívesen bekapcsoljuk.
-Már most ínycsiklandozó illatok járják be
az éttermet, mik szerepelnek az étlapon?
-Nemzetiségi ételeken át a tésztákig, pörköltig,
salátákig, levesekig mindenféle finomságokat
helyben készítünk, amiket a piacon kapható, friss
árukból főzünk meg, mesterséges porokat szigorúan mellőzve. Bátran ajánlunk nyugdíjasoknak,
lisztérzékenyeknek, cukorbetegeknek is a négyféle
menüválasztékunkat 720 Ft-ért, amiket bátran variálhatnak kedvükre az ide betérő vendégek.
-A nosztalgia estekről legyen kedves mesélni.
-Péntekenként tartjuk őket 500 Ft-os belépővel,
mely keretében vígan táncolhatnak nálunk a
mulatni vágyó hölgyek, urak. Ezen kívül
nyugdíjas programok színterei vagyunk, és
céges rendezvények kiszolgálását is vállaljuk
igény szerint saját zenészeinkkel. A helyiség
befogadóképessége 120 fő, ezért többször volt
példa rá, hogy buszos csoportok fordultak meg
nálunk árubemutatókkal, részükre már 1000 Ft
alatt tudunk étkezést biztosítani.
-Kiszállítást vállalnak?
-Csak cégek részére, min. 10 fő rendelése esetén.
Köszönöm a beszélgetést és az isteni tojásrántottát, tényleg nagyon ízlett, így bármikor kezdődhetne a nap.

Városi Piac Emeleti Étterme
Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 06 70 262 1535
Nyitva: H-P: 6-18, Szo.: 6-16, V: 9-16
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ÁLLÁS
+
Gyermekfelügyelő
szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455583.
+ FODRÁSZT KERESÜNK!! Gödöllő Belvárosában
fodrászkozmetika üzletbe vállalkozóival rendelkező
fodrász
kolléganőt
keresünk. Érd: 06-30350-8852
+ C-s jogosítvánnyal,
vezetői gyakorlattal rendelkező fiatal
embert keresünk fizikai munkával járó
áruterítésre. Érd: 06-30-659-2161

+ AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK,
fagyasztók, mikrók javítása garanciával, alapáron. Este és hétvégén is!
30/522-1258

+ Megbízható, munkájára igényes
takarítónő vállal elsősorban családi
házaknál takarítást. Megbízható, precíz,
pontos vagyok. Saját autóval rendelkezem. Tel: 06-20-264-5307

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

+ Gyerekcentrikus, józan életű hölgy
gyermekfelügyeletet vállal 1 éves kortól.
Tel: 06-30-341-7502

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 középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2.
Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, Email:info@ili.hu
+ Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán
belüli kiszállás. Érintésvédelmi mérés.
70/264-3660
+ Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok
cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24-ig.
70/264-3660
+ Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2órán belül. 70/264-3660
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés,
dobozok,
fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes
helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési
lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
20/423-4828, www.interiortrans.hu
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS, 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 garanciával.
Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

+ PARKETTÁS vállal hagyományos és
szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése.
Tel: 70/505-1177.
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás, benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talpmasszázs. 30 év szakmai háttér.
Óvakodjon a házaló, feketén dolgozó kontároktól! Bárándi József 20/532-7275
+ TÁRSASHÁZAK, LAKÁSOK, LÉPCSŐHÁZAK TAKARÍTÁSÁT VÁLLALOM. Érd:
06-30-341-7502
+ PARKETTÁS MUNKÁK: csiszolás,
lakkozás, javítás, lerakás. Tel: 06-309488-909
+ SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS –
TAPÉTÁZÁS, DÍSZÍTŐ MUNKÁK, külsőbelső festés, laminált parkettázás,
burkolás és külső szigetelés. KORREKT
ÁRAK! GARANCIA! Tel: 20/55-66-047
+ Betegfelügyeletet, ápolást, bevásárlást, takarítást, ügyintézést vállalok. Tel:
06-20-224-9590
+ PARKETTÁS MUNKÁK: csiszolás,
lakkozás, javítás, lerakás. Tel: 06-309488-909
+ LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS.
Víz-, gáz-, fűtésszerelés, dugulás
elhárítás, bojler, mosógépjavítás, zárcsere és javítás, burkolás. 70/201-1292
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS
(Generál kivitelezés, gipszkartonozás,
hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors,
megbízható munka. Ingyenes árajánlat
felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+ Szennyvízcsatorna bekötés, teljes
körű lakásfelújítás, burkolás, festés,
lakatosmunka. Tóth László. Tel:
30/9229-553.
+ Szobafestés, mázolás, tapétázás!
Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
20/9133-165
+
IRODAI
SZOLGÁLTATÁS!
Magánszemélyeknek, illetve kis és
középvállalkozások
számára!
Szakdolgozatok,
diplomamunkák
gépelése; hanganyagok gépelése,
nyomtatása, adathordozóra mentése,
vállalkozáson belüli nyomtatványok
szerkesztése; szkennelés, gépírás,
spirálozás, szövegszerkesztés kéziratról, szabályzatok elkészítése egyénre
szabottan. Érdeklődni: SOMA Optimus
Kft. Gödöllő, Dózsa György út 18. I/2.
Tel.: 70/372-57-96, 20/593-25-35
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+ Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák,
burkolás,
gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/628-8185

+ Eladó TÜKÖR fakerettel (186x86
cm), nagyítható fa GYEREKÁGY 140
cm-es betéttel. Hívjon, megegyezünk:
20-414-7163

+ Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat!
Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel:
30/9229-553.

+ Újszerű állapotú HAJDÚ keverőtárcsás mosógép és centrifuga eladó. Iár:
30.000,-Ft. Együtt. Tel: 06-20-2245-824

+ Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
+ Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS

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.

EGYÉB

+ Gyakorlott, diplomás tanítónőként ALSÓ
TAGOZATOSOK részére MINDEN TANTÁRGYBÓL és ANGOL nyelvből korrepetálást, óvodások számára iskola
előkészítést vállalok. Házhoz megyek
Gödöllőn és környékén! Tel: 20-443-7884
+ MATEMATIKA, FIZIKA, és KÉMIA
oktatást vállalok. Hétvégén is. Tel: 0670-554-1395
+ OKJ-s Gyermek- és Ifjúsági Felügyelő
tanfolyam indul Gödöllőn részletfizetéssel, kedvezménnyel! Jelentkezni: SOMA
Optimus Kft. Gödöllő, Dózsa György út
18. I/2. H-P: 10-16h Tel: 28/787-636,
0670/372-57-96 www.somaoptimus.hu
(Ny.sz: 00540-2011)
+ Taichi, chikung, meditáció Gödöllőn,
haladóknak és kezdőknek. Érd:
20/544-8021

ADÁS~VÉTEL

+ koloniál bútor megkímélt állapotban,
gáztűzhely használat előtt eladó. Tel.:
30/2242-653.
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ Minőségi használt télikabátok,
dzsekik, bundák, valamint új női felsőruházat, kord és szövetnadrágok
kaphatók Gödöllőn, a Patak téren, a
MARGARET Divatruha boltban. Szabad
a vásár, minden ár alkuképes!
+ Megegyezés szerint eladó DU-KA tip.
melegvizes kazán központi fűtéshez.
Fűtőfelülete 2,1 nm, max. nyomás 30
mvo. Uitt Trabant Limuzin érvényes
műszakival, jó állapotban eladó. Tel:
28/417-886, 30/522-5286
+ Tüzépről, helyben mérlegelve akác és
tölgy tüzifa kedvező áron vehető.
Garantált mennyiség és minőség.
Ingyenes
kiszállítással.
Gödöllő,
Blaháné u. 44. Prompt-ker Kft. Tel: 0628-416-154, 06-20-264-2535

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a
Ludányi Méhészetből! Akác-, virág-, hárs, erdei-, ámor-, gesztenye-, repce krém-,
selyemfű-, lépesméz kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+ 50 éves teljesen független, gyermektelen hölgy komoly élettársi kapcsolatot
keres 60 éves korig. Tel: 20-245-6175
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Hárs-erdeiméz 1500,-Ft, Méz
2012 1800,-Ft +üveg, 720 ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Szabó György Gödöllő,
Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
+ Társ és
20/9455-583.

partnerközvetítés.Tel.:

+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2012. NOVEMBER 14.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Pirók Károly, Nagyvárad u. 15.,
Tusán Jánosné, 1165 Bp. Sárvár
u. 114.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Bihari József, Kossuth L. u. 41.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyerte:
dr. Takács Irma, Akácfa u. 21.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Kurgyisné Cs. Beáta, 2145 Kere‐
pes, Wéber Ede park 1., Kommár
Ferenc, Kazinczy krt. 23.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Szabó Lajos, Tátra
u. 5., Tóth Emese, Szabadka u.
6/A.

RECEPT – Sütőtökös muffin
Hozzávalók: 25 dkg kimagozott, és lereszelt sü‐
tőtök, 17 dkg cukor, 2 tojás, 30 dkg liszt, 1 zacs‐
kó sütőpor, 1/2 teáskanál őrölt fahéj, kevés só, 1
citrom reszelt héja, 90 ml olaj, kb. 2 dl tejföl, dió.
Elkészítés: A tököt egy nagy tálba tesszük, és
robotgéppel összekeverjük a cukorral, majd
egyenként hozzáadjuk a tojásokat. Ezután hoz‐
záadunk egy csipetnyi sót, a fahéjat és a reszelt
citromhéjat. Beleszórjuk a lisztet és a sütőport, kicsit megkeverjük, majd az olajjal alaposan össze‐
dolgozzuk.Muffin formába szedjük és előmelegített sütőben 175 fokon 30‐35 percig sütjük.
Közben a tejfölt elkeverjük egy evőkanálnyi cukorral és pár csepp citromlével.
A kész, kihűlt muffinok tetejére egy‐egy evőkanál tejfölt öntünk. Majd megszórjuk darált dióval.

Utazni jó

Salzburg és környéke
Ausztria talán legszebb tartományába invitáljuk a kedves olvasót, ahol télen-nyáron találunk olyan látnivalót és programot, ami
miatt érdemes odalátogatni.
A téli hónapokban persze elsősorban a sielőkért tesznek meg mindent osztrák barátaink –
Kaprun és Zell am See nevét még a havas
sportokért nem igazán rajongók is biztosan
ismerik –, de ekkor is találunk számos egyéb
szórakozási lehetőséget.
Salzburg városa csodálatos látványt nyújt a tél
beköszöntével, a barokk épületek hófehér
ünneplőruhát öltenek, a dóm előtti téren pírított mandula, sült alma és sült gesztenye illata
keveredik a levegőben, a karácsonyi vásárokon pedig számos egyedi kézművesterméket
vásárolhatunk meg. A zenerajongók zarándokútjának egyik állomása Mozart szülőháza,
a ház néhány szobája ma múzeumként működik, a másik pedig a család későbbi lakása,
melyben a család hangszereit és használati tárgyait tekinthetjük meg.
A város a középkorban a kereskedelemnek
köszönhette meggazdagodását, az egyik fő
árucikk a só volt, a sóbányák közül néhány
ma is várja a látogatókat.
A dürnbergi bánya 1989-ig működött, ma pedig a turisták csúszhatnak le a a vágatokban
facsúszdán, sőt egy föld alatti hajókiránduláson is részt vehetünk, közben pedig a mélyben átlépjük az osztrák-német határt. A bányától néhány kilométerre, már bajor területen található Berchtesgaden, melyet gyönyörű alpesi táj vesz körül, hírnevét manapság

azonban a hitleri időkben épült „Sasfészek”
épületének köszönheti. A hinterecki autóbuszállomástól speciális építésű autóbuszokkal juthatunk fel a házhoz, az időjárási viszonyok miatt azonban a buszok csak májustól
október végéig közlekednek.
A tartomány számos gyönyörű fekvésű alpesi
tóval büszkélkedhet, a leghíresebb a Salzkammerguti tóvidék, néhány csodálatos kisvárossal, mint Hallstatt és Bad Ischl, de a
környék számos lélegzetelállító vízeséssel –
például a Krimml – is vonzza a természet szerelmeseit.
Reméljük, ez a néhány kiragadott látnivaló
felkelti érdeklődésüket és hamarosan felkeresik ezt a varázslatos tartományát Ausztriának.
Sissy Utazási Iroda ajánlásával

