
Bár a hivatalos nyitórendezvény, a Vá-
rosi Múzeum új időszaki kiállítása, ami
Körösfői Kriesch Aladárnak állít emlé-
ket születésének 150. évfordulója alkal-
mából, március 23-án lesz, az esemény-
sorozat már februárban megkezdődik.

A Művészetek Házában február 15-én
szecessziós plakátkiállítás nyílik „Re-
produkált szecesszió” címmel, majd
mindössze két héttel később, március 2-
án a szintén jeles évfordulót, fennállásá-
nak 15. évfordulóját ünneplő GIM-ház-
ban is a plakátoké lesz a főszerep, a sze-
cessziós év tiszteletére készült alkotáso-
kat láthatják majd az érdeklődők.

A Körösfői Kriesch Aladár-kiállítás
csak egy azon rendezvények sorában,
amivel a múzeum bekapcsolódik a prog-
ramsorozatba. A gyerekek számára a
szecesszió jegyében rendeznek múze-
umpedagógiai foglalkozásokat, s idei
második időszaki kiállításukat is ennek
az időszaknak szentelik, az őszi tárlaton
megmentett műkincseket mutatnak be.

Az egykori művésztelep örökségét
felvállaló, hagyományait ápoló GIM-

ház is több eseménnyel kapcsolódik a
tematikus évhez. A márciusi kiállítást
követően júniusban Invokáció-inspirá-
ció Körösfői Kriesch Aladárné Ilka néni
kertje címmel nyílik meg új tárlatuk, s
az októberi jubileumi kiállítás közép-
pontjában is a szecesszió áll majd.

A Művészetek Házában több ese-
mény foglalkozik majd ezzel a korszak-
kal. A jelentős hagyományokkal bíró

Nyári Tárlatot is ennek jegyében rende-
zik meg. A rendezvények sorából nem
marad ki a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ sem. Áprilisban
szecessziós könyv és Ex libris kiállítást
rendez az intézmény, ami szintén kerek
évfordulót ünnepel az idén: 60 évvel ez-
előtti alapítására is emlékeznek majd.

Hasonlóan a korábbi esztendőkhöz,
városunk idén is bekapcsolódik a Múze-

umok Éjszakája programsorozatába.  Az
idei programok természetesen a tema-
tikus évhez kapcsolódnak majd. A ter-
vek szerint többek között éjszakai sze-
cessziós túra, és színi előadás is várja az
érdeklődőket, ez utóbbi a Garabonciás
Színtársulat jóvoltából, akik a múzeum
belső udvarán Molnár Ferenc: Liliom
című művét mutatják be.

(folytatás az 5. oldalon)

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap •• Alapítva: 1992XXII. évf. 2. szám • 2013. január 30. • Terjesztői ára: 75 Ft

Kulturális ízelítő a 2013-as esztendőre

Újjáéledő szecesszió
Gödöllő neve a hazai és a nem-
zetközi művészeti életben egyet
jelent a szecesszióval, a múlt
század elejének művésztelepé-
vel. Az idei esztendőben ismét
reflektorfénybe kerül ez az idő-
szak, hiszen ismét kulturális te-
matikus évet rendez Gödöllő:
2013 a Szecesszió éve.

Az önkormányzat 40 millió Ft-ot nyert az Elő-
városi közösségi közlekedésfejlesztés Gö-
döllőn című projekt részletes megvalósítha-
tósági tanulmányának elkészítésére.  (2. old.)

Az idei, magyarországi Kutya-világkiállí-
tás imázsfilmjében Gödöllő is feltűnik
majd. Ennek jeleneteit kezdték el forgatni
a hétvégén. (7. old.)

Az elmúlt hétvégén Londonban rendeztek
női kardvívó világkupa-versenyt, amin
Benkó Réka csapatban hatodik helyen
végzett. (8. old.)

A komáromi erőd egykori pa-
rancsnoki helyiségében Török
Ignác tábornoknak, aradi vér-
tanúnak emléket állító kiállítás
nyílt január 26-án, szombaton.

A nyolc tablóból álló összeállítást a
gödöllői Török Ignác Gimnázium ta-
nárai és diákjai készítették a Gödöllői
Városi Múzeum szakembereinek se-
gítségével. A rendezvényt megtisztel-

te jelenlétével dr. Anton Marek, Ko-
márom polgármestere, Pecze Dániel
Gödöllő alpolgármestere és dr. Ne-
mescsói Ferenc, Török Ignác leszár-
mazottja is.

Az ünnepélyes megnyitón dr. An-
ton Marek, Komárom polgármestere
köszönetet mondott Heltai Bálint-
nak, a Török Ignác Gimnázium taná-
rának, aki a kiállítás ötletét elsőként
vetette fel, valamint Fábián Berta-
lannak és dr. Gémesi György pol-
gármesternek a megvalósításhoz nyúj-
tott támogatásért.

(folytatás a 4. oldalon)

Török Ignác emlékére

Komáromban
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A házhozmenő szelektív hulladék begyűjtését egész évben, kéthetente, minden páros
héten, a vegyes kommunális hulladék gyűjtési napján végzi a Zöld Híd Régió Kft.

A ZSÁKOKBAN VEGYESEN GYŰJTHETŐ:
– ásványvizes, üdítős PET palack, kupakkal, címkével, összelapítva
– kozmetikai és tisztítószeres flakonok kiöblítve
– tiszta műanyag zacskó, szatyor, zsugorfólia
– alumínium italdoboz összelapítva
– fém konzervdobozok kiöblítve
– újságpapír, reklámkiadvány, kisebb papírdoboz összehajtva, tiszta papír csomagolóanyag 
(a nagyobb kartondobozokat a zsák mellé helyezzék)
– tejes, gyümölcsleves italoskarton doboz kiöblítve, összelapítva

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével a kertes házas övezetben csak az
üveggyűjtő konténerek maradnak a szelektív szigeteken, a lakótelepeken lévő szelektív
szigetek változatlan formában működnek tovább.

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS VÁLTOZÁSA

Dr. Gémesi György bevezetőjében el-
mondta, hogy míg a Gödöllőt elkerülő
út megépítésére és a Budapest-miskolci

vasútvonal korszerűsítésére a városnak
kevés befolyása van, a HÉV-vel kapcso-
latos helyi közlekedési problémák meg-
oldásában – sikeres pályázata révén –
cselekvő szerepet tud vállalni az önkor-
mányzat. Dorner Lajos, a Városi és
Elővárosi Közlekedési Egyesület
(VEKE) elnöke kifejtette, hogy az el-
avult gödöllői HÉV vonalat végállo-
mástól végállomásig minden elemében
meg kell újítani, s a projekt a következő
európai uniós tervciklus kiemelt köz-
ponti régiós beruházásává válhat. Hoz-
zátette: csak a múlt évben 3 milliárd fo-
rintot kellett arra fordítani, hogy egyál-
talán működhessen az Örs vezér teret
Gödöllővel összekötő vonal. Ha HÉV-
ként újítják fel, az ugyanannyiba kerül,
mint ha olyan tömegközlekedési esz-

közzé fejlesztik, amely metróként köz-
lekedhet az M-2-es alagútjában. Ráadá-
sul a korszerű HÉV városunkban már az

intermodális csomóponttá váló MÁV
állomásra futhat be. Kiemelte, Gödöllő
kezdeményezése a városon áthaladó
szakasz korszerűsítésére az egész vonal-
ra szóló elgondolás megvalósulását se-
gítheti. Településünk előrébb jár a tö-
megközlekedés megújítása terén, mint
más agglomerációs települések, a ter-
vezés első lépéséhez ugyanis már forrást
is sikerült szereznie. A fejlesztés straté-
giai céljai között sorolták fel a közösségi
közlekedés előnyben részesítését, a tele-
pülési úthálózat tehermentesítését, a
környezeti terhelés csökkentését, a
HÉV és a 2-es metró jövőbeni össze-
kapcsolásához szükséges feltételek
megteremtését, az esélyegyenlőség
szempontjainak érvényesítését, az elő-
városi és a városi elérhetőség javítását.

A fejlesztés operatív céljai a HÉV és a 3-
as főút szintbeli kereszteződésének
megszüntetése, a településen lévő HÉV
állomások elhelyezésének újragondolá-
sa, az utazók igényeinek megfelelő ra-
cionalizálása, a HÉV vasúti pályájának
megfelelő szabályozása, az utazási idő
rövidítése, a közlekedésbiztonság javí-
tása.
A fórumon a következő fejlesztési al-
ternatívákat ismertették: 
„A” változat: a HÉV pálya süllyesztése
a Rákos-pataktól a palotakerti megál-
lóig, a 3-as főút kisebb emelése,
„B” változat: „kéregvasút” létesítése
Gödöllő belterületén, 

„C” változat: a 3-as főút süllyesztése a
Rákos-pataktól a Testvérvárosok útjáig,
a HÉV pálya emelése, 
„D” változat: a 3-as főút és a HÉV
“helycseréje” a Tessedik utcánál.

A tanulmány társadalmi hasznossága
és költséghatékonysága alapján a „D”
változatot javasolja továbbtervezni, ami
nem más, mint Könczey Gábor, a Pro
Urbe Kft. gödöllői vezető tervezője köz-
lekedésfejlesztési koncepcióban szere-
peltetett egyik javaslatának részletesebb
kidolgozása. Ebben az esetben a HÉV
és a 3-as főút gödöllői szakaszai helyet
cserélnek egymással. (Ez úgy történhet,
hogy a Tessedik utcánál felüljáró vezeti
át a főút felett a HÉV vonalat.) A sínpá-
lya a bútoráruház után nagyobb sebes-
ségre alkalmas ívben fordulna rá a vas-

útállomásra. A jelenlegi ívben 20 kilo-
méteres az engedélyezett maximális se-
besség. (A HÉV vonal maximális meg-
engedett sebessége ma 60 km/óra. Ez a
rekonstrukció után 80 km/órára emel-
kedne.) A „D” változat a közlekedési
szakemberek szerint hosszú távú meg-
oldást ígér a város számos közlekedési
problémájára, előkészíti a HÉV–M2
összekötést, akadálymentesíti a gyalo-
gos útvonalakat, lehetőséget ad belváro-
si zsákutcák megnyitására. Becslések
szerint ez a variáns 10 milliárd forintból
megoldható. A legdrágább a kéregvasút
lenne, ez a „D” változat költségeinek a
duplájára rúgna.
A fórumon számos kérdés és vélemény
is elhangzott. A javaslatok között
szerepelt például, hogy a 3-as főút gö-
döllői szakasza fölött lábakon kellene
vezetni a HÉV-et a kétszintű közleke-

dést alkalmazó városok mintájára. A ter-
vezők erre reagálva elmondták, hogy ez
az elképzelés is felmerült, de a városkép
védelmében az első pillanatban elvetet-
ték, költségeit pedig már meg sem be-
csülték. 

Tóth Tibor alpolgármester lapunknak
elmondta, az önkormányzat és a terve-
zők írásban is várják az észrevételeket a
lakosságtól és a városban élő közleke-
dési mérnököktől egyaránt február 19-ig
a fejlesztes@godollo.hu e-mail címen. 
A vélemények összegzése után hoz dön-
tést a képviselő-testület.
A koncepciót bemutató összefoglaló a
www.godollo.hu városi honlapon meg-
tekinthető lesz és tablókat is kihelyez-
nek a Művészetek Házában. Hozzátette,

az önkormányzat jelentős elismerésé-
nek tekinti Dorner Lajosnak, a VEKE
elnökének a fórumon elhangzott gon-
dolatait. Meggyőződése, hogy a részle-
tes megvalósíthatósági tanulmány elké-
szítése erősíti a város érdekérvényesí-
tési képességét a szükséges fejlesztések
megvalósításának folyamatában. 
Mint megtudtuk, valamennyi változat a
Palotakerti megálló megszűnésével szá-
mol. A vasút és a HÉV közötti sínkap-
csolat azonban megmarad és a HÉV
végállomása közelebb kerül az időköz-
ben már minden bizonnyal megújult és
kibővített vasútállomáshoz.
Az RMT elkészítésének lehetőségét
közbeszerzés útján a MAPI Magyar 
Fejlesztési Iroda Zrt. nyerte meg. Mi-
után elkészült a tanulmány első munka-
verziója sok hónapon át tartó szakmai
egyeztetés és a partner projektekkel

folytatott konzultáció következett, an-
nak érdekében, hogy szakmai szem-
pontból a legkiválóbb megoldás szület-
hessen meg. A munkában résztvevő
partnerek: BKK (Budapesti Közleke-
dési Központ), NIF (Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt), VEKE, MÁV,
MAPI Fejlesztési Zrt, BKV, Városi fő-
építészi iroda, Városüzemeltetési iroda,
illetve az érintett tervezők. A Közleke-
dési Operatív Program keretében az eu-
rópai unió által finanszírozott pályázat
önerőt nem igényelt. A projekt második
szakaszára e tanulmány elkészítése után
nyílik lehetőség. Ha a kivitelezés is for-
rást nyer az Európai Uniótól, akkor szin-
tén száz százalékos támogatás várható,
ami lehetővé tenné a 2014-2020-as cik-
lusban a megvalósulást. lt

Orvosolhatók a kettészelt város közlekedési bajai

Helyet cserélhetne a HÉV a 3-as főúttal
Az önkormányzat 40 millió forint európai uniós forrást nyert az
Elővárosi közösségi közlekedésfejlesztés Gödöllőn című projekt
részletes megvalósíthatósági tanulmányának (RMT) elkészítésé-
re. E munkának számos előzménye volt, köztük a Pro Urbe Kft.
által készített Gödöllő Város Közlekedési Koncepciója. A fejlesz-
tés első számú megoldandó feladata a HÉV-vonal és a 3-as főút
palotakerti állomás előtti kereszteződésének valamint a Szabad-
ság út és a Dózsa György út kereszteződésének a rendezése. A
projekt aktuális állásáról január 23-án lakossági tájékoztatót tar-
tottak a Művészetek Házában. A fórumot – amivel elkezdődött a
társadalmi egyeztetés folyamata – dr. Gémesi György polgármes-
ter nyitotta meg és Tóth Tibor alpolgármester vezette le.

“A” változat “D” változat
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A nemdohányzók védelméről szóló törvény tapasztalatai

Tiltás után egy évvel...

Az érintettek és a szakma be-
vonása nélkül készítette el a fő-
város és Pest megye lakosaira
vonatkozó járóbeteg-szakellá-
tási beutalási rendet az ANTSZ
Országos Tisztifőorvosi Hivata-
la. A hivatalosan január 21-én
életbe léptetett új rendszert
mindössze néhány nappal ko-
rábban, kész tényként jelentet-
ték be. Nem csoda, hogy a fő-
városban és vidéken is felbor-
zolta a kedélyeket.

Dr. Paller Judit országos tiszti főor-
vos azzal indokolta az új szabályo-
zást, hogy a fővárosban és Pest me-
gyében a területi ellátási kötelezettség
eddig nem volt pontosan meghatároz-
va, a betegek szabadon választottak
járóbeteg-szakellátó intézményt. Pal-
ler Judit szerint a január 21-én életbe
léptetett rendszer „egyértelmű, átlát-
ható, átfedés- és hézagmentes” lett. A
szakemberek és az érintett települé-
sek azonban nem így látják. Van, ahol
aláírásgyűjtéssel tiltakoznak, van,
ahol a hagyományos, hivatalos úton
próbálnak meg kiállni a betegekért. 

A helyzet Gödöllőn is problémás.
Mint megtudtuk, a Tormay Károly
Egészségügyi Központba az ANTSZ-
től derült égből villámcsapásként ér-
kezett a határozat, amit semmilyen
előzetes egyeztetés nem előzött meg,
ráadásul az abban foglaltak ellen fel-
lebbezni sem lehet, jog szerint csupán
bírósági úton lehet megtámadni az
abban foglaltakat.

Mint azt dr. Szabadfalvi András,
az egészségügyi központ igazgatója
lapunknak elmondta, az új járóbeteg
szakellátási kapacitás több ponton
nem egyezik a finanszírozási szerző-
désben, illetve a működési engedély-
ben lévő számokkal.

A legnagyobb probléma a gyer-
mek-kardiológia, a pszichiátriai gon-
dozás és az addiktológia területén
van.

Ez utóbbi esetében például nem
tudni, mi alapján határoztak meg je-
lentős ellátási területet, amikor az in-
tézménynek nincs is addiktológusa!

Döbbenten álltak a szakemberek
amellett is, hogy január 21-től nem
végezhetnek pszichiátriai gondozást,
csak szakrendelést. A gondozottak a
budapesti Szent Rókus rendelőhöz
tartoznak az új szabályozási struktú-
rában. Mint azt Szabadfalvi András
elmondta, Gödöllőn negyven éve
folytatnak pszichiátriai gondozást, jól
ismerik a helyi szakembereket, akik
kiválóan végzik munkájukat.

Felborult a rend a fizioterápiás ke-
zelések esetében is. Míg eddig a bete-
gek itt egy helyen megkaphatták a
szükséges kezeléseket, az új szabá-
lyozás szerint erre nincs lehetőség.
Például, míg gyógytornára és hidrote-
rápiára ide kell jönni a betegeknek,
elektorterápiára és gyógymasszázsra
viszont máshová kell menniük. Rá-
adásul az ellátási területet úgy hatá-

rozták meg, hogy gyógytornára és
hidroterápiára a budapesti betegek je-
lentős részének Gödöllőre kell jönnie. 

Sok esetben a szakrendelés és a di-
agnosztikai háttért sincs összhangban
az új ellátási rend szerint. Így például
a belgyógyászat, a sebészet, a diabe-
tológia, az ortopédia és a reumatoló-
gia nem működhet a megfelelő háttér
nélkül. Ez esetekben nagy az ellátási
terület, de a szükséges laborvizsgála-
tok és az ultrahang diagnosztika és a
röntgen esetében az ellátási kötele-
zettség csak a gödöllői betegekre kor-
látozódik.

Nem érthető a tüdőgondozási ellá-
tási kötelezettség megváltoztatása
sem. Az új szabályozás szerint ugya-
nis nem egyezik meg a járóbeteg el-
látás és a gondozói terület. 

Dr. Szabadfalvi András az anomá-
liákról több oldalas észrevételt jutta-
tott el dr. Paller Judit országos tiszti-
főorvoshoz. Az önkormányzat a szak-
rendelővel együtt a szabályozási struk-
túra teljes felülvizsgálata érdekében
felügyeleti intézkedést kezdeménye-
zett.

(k.j.)

Szétszedték az egészségügyi ellátást

Átszervezés, egyeztetés nélkül

Friss hírekkel, akár HD-ben és 3D-ben

Világhálón a Gödöllői Városi TV

A szeptember elsejével hatályba lépett
a nemzeti köznevelésről szóló törvény
egyik újdonsága, hogy azoknak a kö-
zépiskolásoknak, akik 2016. január 1-
je után érettségiznek, ötvenórányi kö-
zösségi szolgálatot kell teljesíteniük. A
diákoknak erre a katasztrófavédelem-
nél is lehetőségük lesz, több területen
bekapcsolódhatnak majd a háttérmun-
kákba.

Mint azt a Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság tájékoztatásából
megtudtuk, a tanulók a megyei igaz-
gatóságokon, kirendeltségeken, tűz-
oltó-parancsnokságokon teljesíthetik
majd a szolgálatot. Ennek során meg-
ismerhetik a szervezet feladatrendsze-
rét, részt vehetnek a szervezet napi
működésében, közreműködhetnek a
megelőzési, felkészülési feladatokban,
felvilágosító tevékenységben, vala-
mint kiterjedt káresemények során
részt vehetnek a beavatkozások háttér-
támogatásában is. 

Bekapcsolódhatnak a tűzmegelőzés
és a tűzvédelem, a polgári védelem, il-
letve az iparbiztonság szakterületének
munkájába, közreműködhetnek példá-
ul iskolájuk tűzriadó tervének kidolgo-
zásában, a terv gyakoroltatásának elő-
készítésében és végrehajtásában, az in-
tézmény tűzvédelmi rendszerének el-
lenőrzésében, tűzoltóversenyek előké-

szítésében, szervezésében és lebonyo-
lításában, de akár az őket fogadó tűz-
oltólaktanya karbantartási tevékeny-
ségeiben is.

Aki a polgári védelem területével
kíván alaposabban megismerkedni, az
részt vehet katasztrófakockázati hely-
színek bejárásában, polgári védelmi
gyakorlatok előkészítésében és végre-
hajtásában, ifjúsági versenyek előké-
szítésében és lebonyolításában, vagy
éppen a polgári védelmi tervezéshez
szükséges adatbázisok készítésében,
vagy a lakosságfelkészítésben. Az
iparbiztonság iránt érdeklődők a ve-
szélyesáru-szállítást nyomon követő
rendszerek karbantartásába és alkal-
mazásába, illetve veszélyes üzemek
bejárásába kapcsolódhatnak be.

A diákok a fogadó intézményben
minden hónap utolsó öt munkanapján
teljesíthetik a közösségi szolgálatot. 

A katasztrófavédelmi szakemberek
bíznak benne, hogy az ide jelentkező
diákok a későbbiekben felkészülve,
felelős állampolgárként vesznek majd
részt a katasztrófák elleni védekezés-
ben, a katasztrófavédelem nemzeti
ügyként történő kezelésében, és többet
tesznek majd saját és környezetük biz-
tonságáért is.

(pv)

A  www.godollonettv.hu inter-
netes címen január 1-je óta lát-
hatók a gödöllői tévé hírei. A
műsorszórási változást a fo-
gyasztói szokások átalakulása
tette szükségessé. A sugárzott
és kábeltelevíziós csatornák
hatékonysága folyamatosan
csökken az egész világon, he-
lyüket az internetes tartalmak
veszik át.

A mai gyakorlat szerint a nézők nem
pazarolnak időt olyan hírek, tudósítá-
sok végignézésére, amik nem érdeklik
őket, ezért egyre többen választják az
internetes tévézés lehetőségét, ahol
néhány kattintással kiválasztható az a
tartalom, amit fontosnak tartanak.

A Gödöllői Városi Televízió új hon-
lapja is ezt a szemléletet követi. Az
események önálló anyagokként talál-
hatóak meg az oldalon, megkönnyít-
ve ezzel az információk kereshetősé-

gét, és a választást is. Mindemellett
nem kell egy hetet várni az összeállí-
tásra, az internetes oldalra naponta,
szinte azonnal felkerülnek az aktuális
hírek tudósítások, szoros együttműkö-
désben a városi információs portállal
(www.godollo.hu).

Az archívum is folyamatosan bő-
vül, így az egyes anyagok hosszabb
idő elteltével is hozzáférhetőek lesz-
nek. A videó anyagok felkerülnek a

youtube szerve-
rére is, így már
az okos televí-
ziókon is követ-
hetőek a tartal-
mak, amihez
még számítógép-
re sincs szükség.

A fejlesztést a
kábelhálózati jel-
továbbítás korlá-
tozott lehetősé-
gei is szükséges-
sé tették, hiszen
korábban a HD

vagy 3D tartalmak továbbítására nem
volt lehetőség. Az interneten mindkét
formátumban készült műsorok meg-
tekinthetők, és ami szintén fontos, a
külhonban élők is nyomon követhetik
a városunkban zajló eseményeket,
rendezvényeket, a pezsgő kulturális
életet. A televízió vezetése reméli,
hogy a fejlesztéseknek köszönhetően
egyre több érdeklődőhöz juttatnak el
a legfrissebb gödöllői információk.

(m.a.)

2012. január 1-jén lépett hatályba a
Nemdohányzók Védelméről Szóló
Törvény (Nvt.) módosítása, amely
többek között megtiltotta a nyilvános
zárt helyeken a dohányzást. Az ellen-
őrzéseket a népegészségügyi szak-
igazgatási szervek már a múlt év ele-
jén megkezdték. A türelmi időszak-
ban elsősorban arra koncentráltak,
hogy minden segítséget megadjanak
az új szabályok alkalmazásához. Áp-
rilis 1-jét követően viszont már nem
lehetett elkerülni a büntetést. Közben
az Országos Tisztifőorvosi Hivatal
(OTH) folyamatosan gyűjtötte a visz-
szajelzéseket, mind a közegészség-
ügyi felügyelőktől, mind az állampol-
gároktól, üzemeltetőktől. Ennek kö-
szönhetően 2013. január 1-jétől több
olyan módosítás lépett életbe, ame-
lyek a jogszabály gyakorlati alkalma-

zását, az élet adta helyzetekhez való
igazodást segítik.

Mint az ÁNTSZ tájékoztatásából
kiderül, a szabálysértők legnagyobb
arányban a közterületeken gyújtanak
rá tilosban. Emellett a közegészség-
ügyi felügyelők a szórakoztató, ven-
déglátó-ipari egységekben, illetve a
közforgalmú intézményekben tapasz-
taltak még az átlagosnál több problé-
mát. Ez utóbbi kategóriába tartoznak
például a bevásárlóközpontok, a
sportlétesítmények és a felsőoktatási
intézmények. A múlt évben kiszabott
bírságok összege meghaladja a 12
millió forintot. A legtöbbet a szóra-
koztató, vendéglátó-ipari egységek-
nek kellett befizetniük, de milliós
nagyságrendű a közforgalmú intéz-
ményekre és a munkahelyekre rótt
büntetések mértéke is.

Január 1-től néhány technikai jelle-
gű előírás is pontosításra került. Így
például már nem csak a szórakoztató,
vendéglátóipari szolgáltatást nyújtó
egységek üzemeltetői dönthetnek
úgy, hogy a létesítményt nemdohány-
zóvá nyilvánítják, hanem bármely
közforgalmú intézmény előtt nyitva
áll ez a lehetőség. Ha így határoznak,
akkor dohányzóhelyet nyílt térben
sem kell kijelölniük. Új elemként pe-
dig részletszabályozást dolgoztak ki
az olyan többcélú létesítményekre,
ahol egészségügyi szolgáltatás is mű-
ködik (pl. egy irodaházban kialakított
orvosi rendelő). Ilyen helyeken kije-
lölhető dohányzóhely nyílt légtérben,
de csak úgy, ha az az egészségügyi
szolgáltatást igénybe vevők szokásos
vagy szükségszerű útvonalától meg-
felelően elkülönül. (ny.f.)

Együttműködési megállapodást írt alá január 24-én Gödöllőn dr. Sol-
ti László, a Szent István Egyetem rektora, dr. Gyuricza Csaba, a
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar dékánja, és Győrffy
Balázs, a Magyar Agrárkamara átmeneti elnöke.

A SZIE MKK és a Magyar Agrárkamara az együttműködési meg-
állapodásban rögzítették, hogy összehangolják oktatási, kutatási, szak-
tanácsadási és vidékfejlesztési tevékenységüket hozzájárulva ezáltal a
magyar agrárium fejlesztéséhez és a kapcsolódó intézményrendszer
hatékony működtetéséhez. Az együttműködés többek között kiterjed a
vidékfejlesztési és szaktanácsadási tervezési tevékenységre, a Magyar
Agrárkamara vezetőinek, szakértőinek a SZIE MKK oktatási és te-
hetséggondozási munkájába történő bekapcsolódására, a hazai mező-
gazdaságot, vidékfejlesztést szolgáló pályázatokban való közös rész-
vételre, az országos és helyi szakmai programok kidolgozására, illet-
ve a nemzetközi kapcsolatok ápolására, bővítésére. (l.t.)

Közösségi szolgálat a katasztrófavédelemnél

Várják a diákokat

Oktatás, kutatás, szaktanácsadás 

SZIE–Agrárkamara együttműködés

Bár Magyarország nyugati részén
az elmúlt hetekben többször is ka-
tasztrófahelyzet alakult ki, Gödöl-
lőn és a térségben szerencsére nem
okozott különösebb problémát a té-
li időjárás, a csúszásmentesítés
azonban sok munkát ad a VÜSZI
szakembereinek.

A városi utakon az elmúlt napok-
ban folyamatosan nyolc munkagép,
és harmincöt fő dolgozott folyama-
tosan.

A tél eleje óta mintegy 150 tonna
útszóró sót, valamint a járdák és a
zöldterületeken végzett csúszás-
mentesítésre 10 tonna környezet-
barát szóróanyagot használtak fel.
A hó eltakarítása és a járdák jár-
hatóvá tétele azonban nem csak a
VÜSZI feladata. Arról az ingatla-
nok előtt azok tulajdonosának köte-
lessége gondoskodni.

(ny.f.)

Folyamatos a csúszásmentesítés

Téli utakon
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(Folytatás az 1. oldalról) 

Mint mondta, a felajánlás nagy meg-
lepetés volt a számára, s ritka példája
az önzetlenségnek.  Kijelentette, Tö-
rök Ignác személye jelentős kapcso-
lódási pont a két város között, s re-
ményének adott hangot, hogy ezt a
kapcsolatot a jövőben szorosabbá
lehet majd tenni.  

Gödöllő városának képviseletében
Pecze Dániel polgármester mondott
köszöntőt. Hangsúlyozta, rendkívül
fontos, hogy ne azokat a dolgokat
keressük, amik szétválasztanak, ha-
nem azokat, amik összekötnek ben-
nünket.  Ez a kiállítás pedig ilyen, s
mint mondta, bízik abban, hogy

Gödöllő és Komárom együttműkö-
désének alapja lehet. 

A  Török Ignác Gimnázium felada-
tának tekinti, hogy ne csak az iskola
falain belül, szigorúan a tananyagra

koncentrálva neveljék a diákokat, ha-
nem hatni próbáljanak a körülöttünk
lévő tágabb világra is, mondta be-
szédében Fábián Bertalan, a Török
Ignác Gimnázium igazgatója. 

Ez a kiállítás nem csak egy kósza
ötlet volt számukra, hanem feladat,
amit meg kellett valósítani.  

Ehhez sok segítséget kaptak Ko-
márom városától, az erőd munkatár-
saitól, a hazai országos múzeumoktól,
a Gödöllői Városi Múzeumtól és a
gimnázium jelenlegi és egykori diák-
jaitól. 
Sokak önzetlen, a nemes cél érde-
kében tett felajánlá-
sának köszönhetően
készült el az a nyolc
tabló, ami két nyelven
ismerteti meg a láto-
gatókat Török Ignác
életével, tevékenysé-
gével és bemutatja a
gödöllői emlékhelye-
ket. 
Az igazgató kijelen-
tette, a kiállítás legna-

gyobb értékét a megvalósítás érdeké-
ben történt összefogás adja. 

A rendezvényen Hajagos József
hadtörténész, tanár elevenítette fel az
1848-49-es forradalom és szabad-

ságharc eseményeit, Török Ignác
életútját és komáromi tevékenységét.
Emlékeztetett arra is, bár a nemesi
testőrség tagja volt, majd tábornok
lett, soha nem felejtette el honnan
jött. Életének minden percét be-
csületben élte, s emelt fővel vállalta
sorsát. 

Az eseményen részt vett Török
Ignác leszármazottja, Nemescsói Fe-
renc is, aki úgy fogalmazott, megha-
tott és hálás azért, hogy a tábornok
emlékét ilyen lelkesen ápolják a
„Törökösök” és Gödöllő városa, és
azért, hogy Komárom lehetőséget
adott erre a kiállításra. 

Mint mondta, a ’48-asok példát ad-
tak a hazaszeretetre, az önzetlenségre,
a kitartásra és ha kellett, az ön-
feláldozásra. Méltán tekinthetők pél-
daképeknek, akikre nagy szüksége
van a felnövekvő generációknak.
Ilyen példakép Török Ignác is, akinek
családjához tartozni büszkeség, de fe-
lelősség is. 

A rendezvényt a Török Ignác Gim-
názium kórusa többek között erdélyi
népdallal és huszárnótával tette ün-
nepélyessé, Sándor Attila pedig Jó-
kai Mór: A kőszívű ember fiai című
regényéből idézve mutatta be azt az
összefogást, amivel 1848-49-ben a
magyarok harcba szálltak a sza-
badságért. 

A gödöllői tablókat az Erőd állandó
kiállításának részeként láthatják az
érdeklődők. kj

Tisztelgés Török Ignác emléke előtt

Kiállítás a komáromi erődben
A közelmúltban lezárult sikeres ifjúsági
projektje után ismét egy, a gödöllői 
fiatalokat támogató pályázat megvalósí-
tását tűzte ki célul a gödöllői Művé-
szetek Háza. 
A TAMOP – 5.2.5/B-10/1-2010-0030
azonosítószámú, „Gödöllői Ifjúsági Kö-
zösségi Szerveződés” (GIKSZER) név-
re hallgató projekt a Gyermekek és Fi-
atalok társadalmi integrációját segítő
programok pályázati kategóriájában kö-
zel 80 millió forintos támogatást nyert.
Az Európai Unió támogatásával és az
Európai Szociális Alap társfinanszírozá-
sával megvalósuló GIKSZER projekt
nyitórendezvényét 2013  január 24-én
tartották a Művészetek Házában.

A GIKSZER projekt célja kettős.
Egyrészt különböző alternatívákat kí-
ván nyújtani a Gödöllőn, illetve a tér-
ségben élő, tanuló fiataloknak a szabad-
idő hasznos eltöltésére másfelől segíti és
könnyebbé teszi az ifjúság aktív társa-
dalmi részvételét, szerepvállalását. Eb-
ben a folyamatban kiemelt fontosságú a
hátrányos helyzetű fiatalok fokozott
motiválása és bevonása a tevékenysé-
gekbe. 
A projekt keretében három információs
pontot alakítanak ki: a Szent István
Egyetemen, a Madách Imre Szakközép-
iskolában és a Művészetek Házában.
Ezek tájékoztatást nyújtanak az érdek-
lődőknek a projekt kínálta lehetősé-
gekről, a kulturális- és sport programok-
ról, valamint a  szolgáltatásokról.
A GIKSZER-t Bánáti Zsombor, a Mű-
vészetek Háza Gödöllő új ifjúsági szak-
mai vezetője mutatta be. 
Mint azt a rendezvényen megtudtuk, az
intézmény 2013 februárjától 2014 vé-
géig több olyan szakkört, foglalkozást,
klubot, tábort, szakmai műhelyt indít út-
jára, amik a fiatalok szabadidejének
hasznos és kreatív formáját szorgalmaz-

zák. Film és közéleti klub várja a fiata-
lokat ifj. Ö Kovács Márton vezetésév-
el, a Jam Klubot Szitha Miklós, a Brin-
gás Klubot Füle Sándor, a Családbarát
kört pedig Harangi Rita neve fémjelzi. 
A Dráma szakkör élén Mészáros Bea
áll, a Prizma képző-és iparművészeti
szakkört Dienes Erika, a Média szak-
kört Deme-Sörös Gergely, a Mozgás-
színház szakkört Vajda Gyöngyvér, a
Ki vagyok?! önismereti szakkört pedig
Tóth Juli vezeti. 

Mindezek mellett lesz Pályaorientációs
és Kulcskompetencia tréning, Zolnai
Kati irányításával, valamint Ditczendy-
né Frank Mariann segítségével indul
el szakmai műhelyként a „Gödöllői mo-
dell” – aminek a lényege, hogy egy ön-
tevékeny csoportot hozzanak létre, ami
a későbbiekben önállóan is képes be-
kapcsolódni a különböző projektekbe,
és megfelelő érdekképviseletet tudjon
biztosítani a fiatalok számára. 

A projekt fontos részét képezi egy
olyan honlap elindítása, amely az ál-
talános információszolgáltatáson túl-
menően lehetőséget biztosít az ér-
deklődő fiataloknak anonim tanács-
adások igénybevételére. A közeljövő-
ben induló szolgáltatás során a szak-
emberek életvezetési, drogprevenciós
tanácsadást, és szexuális felvilágo-
sítást tartanak online felületen.  
A Művészetek Házában a korábbi pá-
lyázati forrásnak köszönhetően elin-
dított Diáksziget jelen projektben új
profillal működik, megtartva a kö-
zösségi tér funkciót is. A fiatalok szá-
mára nyitott helység a jövőben koor-
dinációs tevékenységeket is ellát és a
Gödöllői Gyermek, Ifjúsági, Kultu-
rális és Sport Iroda feladatkörét tölti be.

bj

2010-ben a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján fiatal 
gazda támogatásban részesültem. 2 éve gazdálkodom. 

A támogatás segítségével létrehoztam egy 10 EUME méretű
növénytermesztési tevékenységgel foglalkozó egyéni vállalkozást,

melynek keretében őszi búza, kukorica, napraforgó és őszi
káposztarepce termesztéssel foglalkozom. 

Tusor Krisztina egyéni vállalkozó 
k_tusor@yahoo.com

Klubok, szakkörök, tréningek várják a fiatalokat

Elindult a GIKSZER

(x)
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Mint egy lánc szemei, úgy kap-
csolódnak egymásba Margit,
Feri, Nándor, Karcsi és a töb-
biek történetei. Mint amikor a
robogó vonaton ülünk, nézzük
a tájat, és közben – még ha
nem is tudatosan – hallgatjuk a
szomszéd ülésen folyó beszél-
getést. Ha elég hosszú az út,
összeáll a kép és alaposan
megismerhetjük az ismeretle-
nek sorsát. 

Hétköznapi és a hétköznapiságból ki-
emelkedni próbáló emberek küzdel-
mei a sors ellen, a lelki nyomor, a sze-
retetlenség és az elmagányosodás el-
len. Nem hősök, nem harcosok, in-
kább csak sodródók, szomorú, meg-
tört lények, akik nem kaptak elég erőt
ahhoz, hogy elviseljék és leküzdjék a
mindennapok támadásait. Már a
történetek elején sejtjük, esély sincs a
happy and-re. 

Varga Zoltán Zsolt novelláinak
szereplői a mindennapok sokszor zű-
rös alakjai, akiknek csak a kis stiklik
sikere, az ösztönök működése jelenti
az örömöt. Szegénységük nem  – csak
– anyagi. Rájuk ismerünk a minden-
napokból. Ők azok, akinek a neve,
története hallatán felsóhajtunk: – Ne
is mondd! …Szerencsétlen...” Alig

akad közöttük szerethető, pedig szur-
kolunk nekik, hogy sikerüljön, hogy
bocsátassanak meg a bűneik, és ők is
tudjanak megbocsátani az ellenük
vétkezőknek. Mert a megbocsátástól
függ minden, még a gyógyulás is.
Nándor esetében – aki Amerikáig
meg sem állt a menekülésben –
mindenképp. A csomó, az ő történetét
meséli el. Küzdelmeit, a lehetőségek
földjéről való haza, majd visszame-
nekülését. 

Önkéntes száműzetés – remete lét.
A lélek menekülése a hazugságba,
még akkor is, amikor tudjuk, előbb
utóbb elkerülhetetlen a lelepleződés.
Mint például a hajósnak öltözött kő-
faragó esetében, aki szeretet-szere-
lem iránti éhségében egy maga te-
remtette hamis világban reméli meg-
találni a boldogságot. 

A helyszínek és az alakok nagyon
is valóságosak, ha az olvasó valakire
ráismer, lehet, hogy nem a véletlen
műve, hiszen a novellák szereplőit
valós figurákról mintázta Varga Zol-
tán Zsolt. Mint ahogyan az sem vélet-
len, ha valaki a szerző nevére is ráis-
mer. Az író ugyanis azonos azzal a
Varga Zoltán Zsolt szobrászművész-
szel, akinek keze nyomát városunk
jelentős műemlékei őrzik. Nem vé-
letlen, hogy írásaiban szobrászok,

grafikusok, kőfaragók történeteiről is
olvashatunk. 

Önkéntes száműzetés című köny-
vére már fél éve vártuk. A beharango-
zó a nyáron, a Múzeumok Éjszakáján
már megtörtént, amikor Ferdinandy
Györggyel közös beszélgetésen kap-
tunk ízelítőt írói munkásságából. A
párosítás nem volt véletlen: 42 éve-
sen, a neves gödöllői íróval való ta-
lálkozás után kezdett novellákat írni. 

A kötet bemutatójára február 18-
án, pénteken kerül sor a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtár és Információs Köz-
pontban. 
Varga Zoltán Zsolt: Önkéntes szám-
űzetés                                                     nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Micsoda emberek!

(Folytatás az 1. oldalról) 

Az idei esztendő egyébként is gazdag lesz színielőadásokban és koncertekben.
Igazi különlegességnek ígérkezik április 5-én a Mozdulatba zárt hangok, a Gö-
döllő Táncszínház és a Castello fúvósötös közös produkciója, amit a Művé-
szetek Házában mutatnak be, vagy például a Cantus Ludus énekegyüttes má-
jusi koncertje, ami a múlt század elejének Budapestjéről ad zenés irodalmi kor-
képet. A programokba bekapcsolódik a Gödöllői Szimfonikus Zenekar is, ami-
nek több hangversenye is kötődik a Szecesszió évéhez, de a programok része-
ként adnak koncertet a Frédéric Chopin Zeneiskola tanárai is.

Nem marad ki az eseményekből a Levendula Galéria sem, ami az idén ün-
nepli  fennállásának ötödik évfordulóját. Itt már januárban megkezdődtek azok
a kirakat-kiállítások, aminek alkotói egy közös szecessziós mozaik elkészíté-
sével tisztelegnek a múlt század elejének képzőművészei előtt. 

2013-ban még egy jeles évfordulóra emlékezünk: nyolcvan esztendeje, hogy
Gödöllőn rendezték meg a cserkész világtalálkozót, a Jamboreet. Az évforduló
alkalmából április végén Hetedhét országból címmel nyílik kiállítás a Királyi
Váróban. A tárlat igazi különlegességeket tartogat majd a látogatók számára. 

A szecessziós év több mint harminc kiemelt eseményt ígér, amihez a korábbi
Barokk Év és a Híres Hölgyek Gödöllőn programsorozathoz hasonlóan több
kisebb rendezvény kapcsolódik majd. 

Városunk lakói gazdag kínálatból válogathatnak majd az idén, s a rendezvé-
nyek jóvoltából Gödöllő múltjának egy különleges időszakába nyerhetünk
majd bepillantást. jb 

A Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központban Tóth
Lívia veresegyházi nemezmű-
vész kiállítását nyitotta meg ja-
nuár 25-én este Varga Zoltán
Zsolt képzőművész. Énekkel
és gitárral közreműködött Böj-
te Horváth István szobrászmű-
vész. Az év első könyvtári tár-
lata február 15-ig tekinthető
meg a földszinti folyóirat olva-
sóban és a rendezvényterem-
ben.

Tóth Lívia művei nem igényelnek
magyarázatot. Létük evidens, meg-
kérdőjelezhetetlen. A gyanútlan szem-
lélőt örvényként rántja világába. Spon-
tánnak hatnak, pedig mélyen átgondo-
ltak. De magyarázatot nem követel-
nek. Nem annyira alkotójuk szemé-
lyisége, mint maga a teremtő erő süt
belőlük. Műfajukra nincs szó, egyszer-
re képek, plasztikák, kollázsok. Asszo-
ciációs mezejük tágas, ugyanakkor
mintha egyetlen gondolat megcáfol-
hatatlan jelei lennének. Ám magya-

rázatra nem szorulnak. Természeti
tárgyaknak tűnnek, holott többségük
nem mímeli, hanem újrateremti a ter-
mészetet. Struktúráikban véletlen és
szükségszerű összeolvad. Feszültsé-

get generálnak, de ha van időnk ki-
várni, fel is oldják. A magyarázat fe-
lesleges. Varázslat történik, a gyapjú,
ez a lágy, élő anyag képessé válik lé-
nyétől idegen minőségeket tükrözni:
fénycsóva lobban, tűz ropog, kavics
csörög, fű susog. A magyarázat szük-
ségtelen – méltatta a művészt Varga
Zoltán Zsolt. 

„A művészetnek az a feladata,
hogy létrehozza az ő „saját" képeit” –
írta Tóth Lívia a kiállításához ké-

szített bevezetőjében. „A festőknek,
illetve alkotóknak eszerint a művé-
szeti médiumot kell tematizálniuk, és
az absztrakció révén mindenfajta kör-
nyezetből származó leképezést el kell
űzniük. A képnek tehát, amely a mű-
vészet kontextusába kerül, meg kell
változnia. Munkáim, ez értelmezés
szerint, mindig az aktuális szubjek-
tum tükröződései.” lt

Ismét ünnepel a Gödöllő Tánc-
együttes. Az immár két évtize-
des múlttal rendelkező művé-
szeti csoport február 9-én a
Művészetek Házában rendezi
meg gálaestjét, amihez ez al-
kalommal kiállítás is kapcso-
lódik, felelevenítve az elmúlt
húsz esztendő legfontosabb
eseményeit.  

Az 1992-ben Iglói Éva vezetésével ala-
kult Gödöllő Táncegyüttes számtalan
hazai és nemzetközi sikert ért el. Mű-
soraikban a magyar folklór sokféle táj-
egységének zenéjét, dalait, táncait mu-
tatják be, rendszeresen részt vesznek a
különböző hazai és nemzetközi feszti-
válokon, helyi és országos rendezvé-
nyeken. 

Az együttes ma már Széphalmi Zol-
tán vezetésével jár a húsz évvel ezelőtt
megkezdett úton, több mint százhetven
fővel dolgoznak a magyarság táncai-
nak, dalainak megőrzésén. Műsoraik-

ban rendszeresen találkozunk szűkebb
pátriájuk, a Galga és a Rákos mente ha-
gyományaival, szinte már elfeledett
szokásokat állítanak színpadra, mutat-
nak be. Szinte fel sem lehet sorolni az
elmúlt évek alatt kiérdemelt díjakat, el-
ismeréseket. Tagjai között számtalan
Bokrétás- és Pántlikás-díjas, Ezüstpity-
kés- és Gyöngygalléros, valamint
Aranypaszomány- és Aranykeszkenő-
díjas táncost találunk, az együttes há-
romszor is megkapta a kiváló minősí-
tést. Kiemelkedő tevékenységüket Gö-
döllő 1998-ban Gödöllő Városáért díj-
jal, 2008-ban pedig Gödöllő Kultúrájá-
ért díjjal ismerte el. A táncegyüttes ze-
nei kíséretéről az autentikus magyar
népzene olyan kiváló ismerői gondos-
kodnak, mint Pál István „Szalonna” és
bandája, valamint a Zagyva Banda.

A Gödöllő Táncegyüttes február 9-
én délután két alkalommal mutatja be
jubileumi műsorát. Mint azt Széphalmi
Zoltántól megtudtuk, az összeállításban
az elmúlt évek hagyományait követve

valamennyi csoport színpadra lép, az
óvodásoktól a felnőttekig. A program-
ban a múlt évi sikeres koreográfiák
mellett természetesen újakat is láthat
majd a közönség.

A kerek évforduló alkalmából a gála
estet kiállítás egészíti ki. Itt a relikviák
mellett filmen elevenítik fel a régi mű-
sorokat, előkerülnek a régi plakátok, fo-
tók, és remélhetőleg – nem csak fény-
képeken – a régi tagok is. Széphalmi
Zoltán elmondta, mindenkit szeretettel
várnak, aki az elmúlt húsz évben so-
raikban táncolt. Bízik abban, hogy so-
kan eljönnek majd, hogy együtt ünne-
peljenek, bár az elmúlt években sokan
messzire kerültek Gödöllőtől. 

S, hogy a jubileumi rendezvény,
miért a „Miénk a világ!” címet kapta?
Február 9-én mindenképpen megtud-
juk, az azonban sokat elárul, hogy a ki-
állításon a külföldi fellépések közül
csak egy-egy szerepel majd. Az elmúlt
években ugyanis olyan sok nemzetközi
eseményen vettek részt, hogy lehetetlen
valamennyit bemutatni...

A kiállítást 14 órától láthatják az ér-
deklődők, a gálaelőadások 15 és 18 óra-
kor kezdődnek. kj

Kulturális ízelítő a 2013-as évre

Újjáéledő szecesszió

Jubilál a Gödöllő Táncegyüttes

Övék a világ!

Kiállítás a könyvtárban

A gyapjú varázsa
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Gödöllőről indul a népzsolozsma-misszió

Közel ezren segítik a küldetést

Gödöllői emléktáblák

Báró Atzél Ede
Balogh Piusz O.Praem vezeté-
sével a Gödöllői Premontrei
Szkóla, egyházzenészek és
énekes iskolások népzsolozs-
ma-missziót indítottak a hit
évében. Egyházi közösségek,
plébániák csatlakozását vár-
ják. Elsőként 2012. november
20-án tartottak a Hermina mű-
emlék-kápolnában énekes ves-
perást a Szentháromság tiszte-
letére, útnak indítva ezzel a
népzsolozsma-missziót. A kez-
deményezésről Balogh Piusz
atyával beszélgettünk.

– Elmondaná, mi is az a népzsolozs-
ma?

– A keresztény nép által anyanyel-
ven végzett imaóra, melyre legalkal-
masabbak a kiszsolozsmák. Ezek a
nagyobb ünnepekre és a liturgikus
időszakokra nyújtanak könnyen meg-
tanulható, megfelelő imádságos anya-
got.

– Miért hívták életre ezt a kezde-
ményezést?

– A népzsolozsma-missziónak ket-
tős célja az, hogy egyfelől a magyar-
országi és a határokon túli mintegy
háromezer római katolikus templom
közül minél több templomban elhan-
gozzon magyar nyelven énekelt nép-
zsolozsma, másfelől pedig, hogy ezek-
ben a templomokban, ezek a közössé-
gek énekeljék tovább lehetőségük sze-
rinti rendszerességben.

– Mennyire ismertek ma ezek az
anyagok? 

– Ma kevés helyen zsolozsmáznak,

az egyházene oktatás köreiben azon-
ban sokan csinálják, diákok, gyere-
kek. Ezeket a közösségeket végig lá-
togattam, és hangfelvételeket készí-
tettem. Ennek eredményeként ké-
szült el az a DVD, ami nyolcvanhét
féle imádságot, mintegy negyven ima-
óra énekelt anyagot tartalmaz. Ezen
két zsoltározó énekétől a kétszáz fős
hívősereg énekéig számtalan zsolozs-
mázási lehetőséget bemutatunk. Se-
gítségül kívánjuk adni ezt mindazok-
nak, akik elfogadják ingyen, egy nép-
zsolozsmás füzettel együtt, valamint
lehetőséget nyújtanak arra, hogy sze-
mélyesen is elmenjünk hozzájuk, kö-
zösen zsolozsmát énekelni. Ezt akár
kisebb, akár nagyobb csoportokban is
megtudjuk valósítani.

– A zsolozsmás füzet azokat a
zsolozsmákat tartalmazza, mint a
DVD?

– Ennek a háromszáz oldalas kottás
könyvnek a dalait rögzítettem. A Nép-
zsolozsmák c. kiadvány 1990-ben je-
lent meg először. A kötet az Éneklő
Egyház énekeskönyvben található
népzsolozsmás vesperások és halotti
virrasztás továbbfejlesztése, mivel
kellő számban és elosztásban tartal-
maz a keresztény nép által anyanyel-
ven énekelhető imaórákat kiszsolozs-
ma formában. Ennek a füzetnek a ki-
adása jelenleg folyamatban van, de
februárra a DVD-vel együtt elkészül.
Ezeket ingyenesen adjuk azoknak,
akik szeretnének bekapcsolódni a nép-
zsolozsma-misszióba.

– Mikor kezdett el ezzel foglal-
kozni?

– A háttérmunkák már egy éve
megkezdődtek. Több mint húsz he-
lyen jártam az országában, hogy mi-
nél többféle zsolozsmát be tudjunk
mutatni.

– Hányan vesznek részt ebben a
munkában?

– A felvételeken közel ezer ember
énekel. Több zsolozsmát a Gödöllői
kántorátussal és a Szkólával szólalta-
tunk meg, de vannak fővárosi éneke-
sek is.

Akik szeretnének bekapcsolódni a
népzsolozsma-misszióba, azok Ba-
logh Piusz atyával vehetik fel a kap-
csolatot az alábbi elérhetőségeken:
+36-30/225-7656 vagy emailen
pius@prem.hu

(k.j.)

A városunkban számtalan em-
léktábla örökíti meg a régmúlt
eseményeit, állít emlék az itt élt,
Gödöllőn megfordult, vagy váro-
sunkhoz kötődő jelentős sze-
mélyeknek. Ezek között nem
egy olyan található, ami mellett
sokan csak elmennek, s már
csak a legidősebbek, vagy a vá-
ros történetét mélységeiben is-
merők számára idézik fel az
egykor jelentő eseményeket,
alakokat. Lapunkban új soroza-
tában mi is – képletesen – vé-
gigjárjuk Gödöllő utcáit, és sor-
ra vesszük, kinek, minek az em-
lékét örökítették meg így.

Báró Atzél Ede emléktáblája mellett
sokan elmennek nap mint nap az Er-
zsébet Királyné Szálloda kapualjá-
ban. Nevét azonban hiába keressük
Gödöllő múltjában. Életének utolsó
ismert napjai azonban városunkhoz
kötik, innen tűnt el, a II. szovjet-ma-
gyar fegyverszüneti szerződés egyik
előkészítőjét itt látták utoljára.

Báró Atzél Ede földbirtokos, agrár-
mérnök és kora közismert politikusa
volt. Budapesten született 1906. októ-
ber 10-én. Jelentős szerepe volt a ki-
sebbségi magyarság társadalmi, gaz-
dasági, kulturális életének, illetve vé-
delmének megszervezésében. A Wes-
selényi Lövész Egyesület elnöke, a
náciellenes Magyar Hazafiak Szabad-
ság Szövetsége egyik vezetője. A 2.
magyar hadsereg 1944. szept. 5-ei tá-
madásakor a tordai csatában egy vál-
lalkozás végrehajtásával elfogott egy
teljes román hadosztály-parancsnok-
ságot.

Horthy Miklós kormányzó felkéré-
sére elvállalta egy nem hivatalos de-
legáció (Dudás József, Faust Imre,
Glässer Aladár) vezetését, ő volt a
szovjet-magyar fegyverszüneti szer-
ződés egyik előkészítője. Megjárta
Moszkvát a békedelegáció előkészí-
tőjeként, élete kockáztatásával jutott
át a fronton társaival. A magyar nem-
zeti ellenállás egyik elismert hőse lett,
aki nem biztos helyről, a szovjet had-
sereg oltalma alatt biztatott másokat
az ellenállásra, hanem aktívan har-
colt, robbantott az ország kifosztásá-
nak megakadályozására, ezért a né-
met és szálasista vezetés nyílt pa-
rancsba adta ki, hogy elfogása esetén

azonnal, a hely-
színen lőjék fő-
be.

A Magyar
Nemzeti Fel-
szabadító Bi-
zottság 1944.
december 3-án
Gödöllőre, a
szovjet főpa-
rancsnokságra
küldte, hogy
megtárgyalja,
hol nyissák
meg a fronto-
kat az ellenál-

lók, a szovjet hadsereg bevonulására
Budapestre.

Itt veszett nyoma. Egyes források
szerint egy szovjet levéltárban meg-
található a kihallgatásáról készült
jegyzőkönyv. Egyes források szerint
a szovjetek később átadták a kom-
munista vezetésű magyar államvédel-
mi szerveknek, akik kiszolgáltatták a
román hatóságoknak, akik állítólag
kikérték. További sorsa, halála helye
és sírja máig ismeretlen.

Gödöllői emléktábláját 1996-ban
Katona-Szabó István, a Magyar Tájé-
koztatási Alapítvány vezetője kezde-
ményezésére készítették közadako-
zásból, s az egykori szovjet parancs-
nokság épületén helyezték el. 

(források: Katona Szabó István:
Báró Atzél Ede és gróf Wass Albert –
az író 103. születésnapja alkalmából,
www.erdelyma.hu, Új ember)

(ny.f.)

A farsang vízkereszt napján,
január 6-án kezdődött – de
hogy meddig tart, az a Hold já-
rásától függ – az idén február
12-vel ér véget.

Ez a vidámság, a mulatságok, idősza-
ka. Régen ez volt a menyegzők ha-
gyományos szezonja – hamvazó-
szerdától húsvét elmúltáig nem volt
erre lehetőség. Ilyenkor számtalan
mulatságot, vidám összejöveteleket
tartottak, s tartanak ma is, hiszen a
farsang ma is a bálok, karneválok idő-
szaka.

A farsang elnevezése német erede-
tű, a nyelvi honosítás folyamata meg-
lehetős biztonsággal felfejthető. Az
utolsó farsangi nap, húshagyókedd
német neve Fastnacht (böjtelőéj). Az
osztrák nyelvjárásban Vaschanck-
ként („fasank”-nak ejtve) használták
– a magyarok innen vették át kezdet-
ben „fassang”, majd később a ma is
használatos „farsang” formájában.

A farsang egyik jellegzetessége az
alakoskodás, ami nem csak a felhőt-
lenebb szórakozást teszi lehetővé, hi-
szen eredetileg a rossz, a gonosz, a tél
elűzését szolgálták a sokszor riasztó
maszkok. Úgy tartották, az álarc vé-

delmet nyújt a gonosz erőkkel szem-
ben is, mert elrejti viselője egyéni-
ségét, és így felismerhetetlenné teszi.

A maszkokat álcának, lárvának,
alaknak is nevezték. A lárva elneve-
zés is arra utal, hogy az álarcot öltő
belső átalakuláson megy keresztül, az
alakoskodó mágikus, rituális céllal új
alakot öltve átlényegül. Az állatmas-
karák régen tehát a tudatosítandó bel-
ső, mély, állati ösztönöket is megje-
lenítették, de elérhetővé is tették az
ösztönökben spontán megnyilvánuló
tudást. A leggyakoribb állatmaszkok
a medvét, a bikát, a gólyát, a lovat, a
kecskét, olykor a szarvast, a darut
utánozták. Az alakoskodókat sok he-
lyen dőréknek is nevezték. 

Az első farsangról szóló írások ba-
jor–osztrák földről maradtak fenn
1283-ból. Hazánkban az ünnep kiala-
kulása a középkorra tehető. Már a
XV. századból maradtak fenn feljegy-
zések alakoskodásról a királyi udvar-
ból, és a kis falvakból is. Azt is tud-
juk, hogy Mátyás király uralkodása
idején a királyné itáliai rokonsága
küldött művészien elkészített álarco-
kat ajándékba.

A legismertebb hazai alakoskodás
a mohácsi busójárás, de a különböző
maskarás felvonulásokat egyre több
településen elevenítik fel.

(b.dz)

Télűző ünnepnapok

Farsang
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Február 2‐án és 3‐án 
szombaton és vasárnap 

9‐11 óráig: 

Dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32.

Tel.: 30/535‐5523

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Jenő: Fiatal staff keverék kan.
Egyelőre még félős és nagyon
sovány. Sok jót nem tapasztalt
ezidáig. Olyan gazdit keresünk
neki, aki megmutatja neki az
élet napos oldalát is.

Mama: 12 kölykével került be
a telepre. Nagyon kedves, 
szeretetéhes mamakutya. Szé‐
pen nevelgeti 12 rosszcsont
kölykét. A kicsik közepes ter‐
metűek lesznek. Mama és a
babák is gazdit keresnek.

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

Maxi: Fiatal, simaszőrű foxi
kan. Gödöllőn találták. Azo‐
nosítója nem volt. Mivel,
ápolt kedves kutyus, remél‐
jük eredeti gazdája keresi őt!

Zoli: Még fiatalka, fogváltós
kölyök kan kutya. Aktív, csa‐
holós, puszilkodós. Sajnos
eredeti gazdija nem került
elő, így újat keresünk neki.
Gyerekek mellé, akár lakás‐
ba is ajánljuk, mert nem lesz
sokkal nagyobb.   

Január 8‐án találtuk ezt a keverék
kan kutyát, aki gazdiját keresi! 
Tel.: 70/2819‐555.

A gyurgyalag hazánk madár-
faunájának egyik legszínpompá-
sabb madara. A faj nem csak tró-
pusi színeivel kapcsolódik a me-
legebb éghajlathoz, hanem hosz-
szú távú vonulóként a telet Afri-
kában tölti, költeni csak a legme-
legebb hónapokra jön hozzánk.
Májusban érkezik és szeptember
végére már el is hagyja a Kárpát-
medencét. Méhészmadárnak is
hívják, mivel darazsak, lepkék és
egyéb repülő rovarok mellett mé-
heket is fogyaszt. A házi méh
ugyanakkor csak kis részét képe-
zi a táplálékának, melyet legin-
kább csak hűvös időben fo-
gyaszt.

Az “Év madara” program célja és kül-
detése olyan fajok vagy madárcsopor-
tok társadalmi szintű bemutatása, me-
lyek védelmében a lakosság egészének
vagy egyes csoportjainak (például gaz-
dálkodók, vadászok, pedagógusok) kü-
lönösen fontos szerepe van. A Magyar
Madártani Egyesület (MME) májusban
zárult szavazása alapján a 2013. év ma-
dara a gyurgyalag. A gyurgyalag foko-
zottan védett madárfaj, természetvédel-
mi értéke 100.000 forint. 

Állomány
A gyurgyalag állománya az 1998 óta
végzett célzott felmérések adatai alapján
20-30 ezer pár közé tehető és ebben az
időszakban mérsékelten csökkenő ten-
denciát mutat. Régebben az állományt
jelentősen kisebbre – néhány ezer párra
– becsülték, de jellemzőek voltak akár
több száz páros nagyobb költőtelepei.
Ma az állomány legnagyobb része 20
pár alatti telepeken költ. 

Költés
A gyurgyalag partfalba vájt üregben
fészkel, de ritkán előfordul, hogy rövid-
füves területen a földbe ássák üregüket.
A költőkamra egy 100-200 cm hosszú
folyosó végén található kiszélesedés. A
fészekalj 6-7 tojásból áll. Tojásait 1-5
naponként rakja le, kotlását már a fé-
szekalj teljessé válása előtt megkezdi,
ezért a fiókák eltérő fejlettségűek és en-

nek megfelelően nem egyszerre repül-
nek ki. A kotlási idő 20-22 nap, míg a
fiókák kb. 30 nap alatt érik el röpképes-
ségüket. A kotlásban és a fiókák táplálá-
sában mindkét szülő részt vesz. 

A fajt veszélyeztető tényezők legtöbb-
je a költéshez kapcsolódik 
Fészkelőhely és a fészektelep meg-
semmisítése
Annak ellenére, hogy a gyurgyalag

fokozottan védett madár, fészektelepeit
vagy egyes fészkeit gyakran barbár mó-
don szándékosan megsemmisítik. En-
nek leggyakoribb módja a bejárati nyílá-
sok eltömése, gyakran akkor, amikor a
szülő madarak is bent vannak. Az el-

tömést legtöbbször ronggyal végzik, de
előfordul, hogy szájával a lyuk felé nyí-
ló üveget helyeznek a bejáratba, vagy
hosszabb karót dugnak az alagútba.
Ilyen esetekben a fiókák mindig, eseten-
ként pedig a szülők is elpusztulnak.
Olyan eset is előfordul, amikor a bejá-
rati nyílásba éjszaka meggyújtott kénru-
dat tesznek, aminek füstje szintén el-

pusztítja a madarakat. Megesik, hogy
szándékosan tönkreteszik a fészkes
partfalat. Utóbbi azonban többnyire
nem a gyurgyalag ellen irányuló szán-
dékos pusztítás miatt következik be,
hanem hanyagságból, nemtörődöm-
ségből. Előfordul ugyanis, hogy a ho-
mokbányákban azért semmisülnek meg
fészkek, mert anyagnyerési céllal lefej-
tik a falat. Ezt azonban szinte minden
esetben tehetnék néhány méterrel tá-

volabb, és ez nem járna a fészkek pusz-
tulásával. Mind gyakrabban fordul elő,
hogy a fészkelőhelyül szolgáló homok-
bányát kommunális hulladékkal vagy
hígtrágyával töltik fel, és ezzel meg-
semmisítik az élőhelyet.

Partfalak benövényesedése, bányare-
kultiváció
Az alacsony, kis kiterjedésű és kevésbé
meredek partfalakat néhány év alatt be-
növi a növényzet, illetve a partfal előtt
felnőnek a cserjék, melyek akadályoz-
zák a madarak szabad mozgását. Súlyos
veszélyt jelent számára, ha az ilyen part-
falakba a ragadozók, például róka is
megtelepszenek. A bányarekultivációt
jogszabályok írják elő. Ennek végrehaj-
tása során a függőleges partfalakat ré-
zsűsre alakítják és ezáltal azok fészke-
lésre alkalmatlanná válnak.

Illegális vadászat
A gyurgyalag az egyik legszínpompá-
sabb madarunk, ezért gyakran lelövik,

hogy zugpreparátorokkal kitömessék és
falra akasztott “díszként” használják.
Sajnos az is előfordul, hogy a méhészek
a kaptárak környékén ejtik el őket. A
hatósági eljárások során felderített zug-
preparatóriumokban az egyik leggyak-
rabban előkerülő madárfaj. 

Táplálkozás
A fajjal kapcsolatos konfliktusok legin-
kább a táplálkozásával kapcsolatosak.
Étrendjében legnagyobb részt repülő ro-
varok találhatóak, melyben a darazsak,
lepkék, szitakötők mellett, a házi méh is
szerepel. Sajnos a méhészek az 1980-
90-es évekig komoly kártevőnek tekin-
tették a gyurgyalagokat. Azonban tudo-
mányos vizsgálatok alapján megállapít-
ható, hogy a házi méh csak kis részét te-
szi ki a gyurgyalag táplálékának és rá-
tája elsősorban hűvös időszakokban nö-
vekszik meg.  Aránya meg sem közelíti
a közhiedelem szerinti mértéket. A táp-
lálékpreferencia vizsgálatok eredmé-
nyeinek közzététele és az azokon alapu-
ló felvilágosító tevékenység hatásaként
szerencsére ma már egyre kevésbé jel-
lemző, hogy a méhészek pusztítják a
gyurgyalagokat. A konfliktus hatékony
kezeléséhez azonban a gyurgyalag táp-
lálkozási szokásainak további vizsgála-
taira volna szükség és mindezek mellett
fejleszteni kell a természetvédő és mé-
hésztársadalom közötti párbeszédet a
madarak, illetve a méhek védelme érde-
kében. mme

A gyurgyalag a 2013-as év madara

2013. május 16-20. között Budapes-
ten rendezik meg a világ legnagyobb
kutyás eseményét, a Kutya Világki-
állítást. A Magyar Ebetnyésztők Or-
szágos Egyesülete (MEOE) a Nem-
zetközi Kynológiai Szövetségtől
(FCI) kapta meg a nemzetközi kiállí-
tás rendezésének jogát. A világese-
ményre több tízezer kutyát és közel
százezer külföldi gazdát várnak a
szervezők, akik most még vonzóbbá
kívánják tenni a rendezvényt a hoz-
zánk érkező vendégek részére, és egy
különleges imázsfilmet készítenek
ehhez. A filmben a főváros számos is-
mert helyszíne lesz látható, megmu-
tatkozik a magyar gasztronómia,
gyógyfürdőink, de több ismert ma-
gyar művész, médiaszemélyiség és
sportoló is feltűnik kedvenc négylá-
búja társaságában. A nemzetközi ese-
mény számos mellékrendezvényét
Gödöllőn bonyolítják le, így váro-

sunk is látható lesz a filmben. Itt pe-
dig nem más, mint településünk egy-
kori legismertebb lakója, Erzsébet ki-
rályné fogadja a vendégeket kutyái
társaságában. A királyné szerepét a
filmben Benedek Krisztina szemé-
lyesíti meg, lányát, Gizellát pedig a
szintén gödöllői Csillag Zsófia. A ki-
rályné közismert volt állatszeretetéről
és mindig több kutya is élt vele. Kö-
zülük kettő, az írfarkas Shadow és a
fekete pásztorkutya Plutó a kastély
parkjában vannak eltemetve.

Az imázsfilmben további gödöllői hí-
rességek is láthatóak lesznek, így fel-
tűnik majd Pécsi Ildikó és Gaál Noé-
mi is. Városunkból nem csak a kas-
tély kerül bemutatásra, hanem a Királyi

Váró kávézója, illetve az Erzsébet Ki-
rályné Étterem is. Gödöllőn a négy nap
alatt számos klubkiállítást, így például
az angol pásztorkutyák Közép Európai
kiállítását, az agár Európa Kupát, vagy a
magyar kutyafajták világtalálkozóját is
megrendezik. Valamint a Táncsics úti
sporttelepen a sportos kutyák versenyé-
nek adnak helyet az obedience világ-
bajnokságnak.
A kisfilmet elsősorban a külföldieknek
készítik, de a világhálón mindenki ré-
szére elérhető lesz. pts

Kutyák lepték el a királyi kastélyt

Főszerepben Gödöllő
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Az esemény időpontja: 2013. február 9., szombat
Rajt helye: Gödöllő Erkel Ferenc Általános Iskola Szabadság tér 18

Rajt: 07:00-09:00 órakor a 12/20/30/40 km távokon 09:00-10:00 óra a 6 km távon
Nevezési díj: 6 km 400Ft,12 km 800Ft,20/30/40 km 900Ft

Magyar Turista Kártya kedvezmény a 12/20/30/40km távokon 100Ft 

Táv: 44,4 km, előnevezés: 2013. február 2-ig 2800.-Ft, helyszínen: 3300.-Ft
Táv: 20,9 km, előnevezés: 2013. február 2-ig 2500.-Ft, helyszínen: 3000.-Ft

A túra a Margita Kupa része!
Bővebb információ honlapunkon: www.344-2.hu Főszervező: Kobzi András

Referens telefon: +36-30-609-87-29, e-mail: kobzi.andras@freemail.hu
Dr. Reindl László elnök sk.

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

Margita Terep Maraton és 1/2 Maraton

Győzött és továbbra is a 4. helyen
áll a Gödöllői Bikák csapata a
Futsal NB I 18. játéknapját köve-
tően. Baranyai Pál tanítványai ez-
úttal az újonc Veszprém ottho-
nából hozták el a bajnoki ponto-
kat (4–5).

Az eddigi két mérkőzése alapján remek
igazolásnak tűnik Szimcsák Tamás, aki
az Aramis ellen kétszer, míg a veszpré-
miek ellen háromszor volt eredményes,
nagyban hozzájárulva ezzel mindkét ta-
lálkozón a győzelemhez.
A tabella utolsó előtti helyén szerény-
kedő házigazdák elleni összecsapás a
végeredményét tekintve igen szorosra
sikeredett, mindössze egy góllal, 5–4-re

tudott nyerni a Gödöllő, de játékban 
jócskán felülmúlta ellenfelét a csapat. 
A 20. fordulóban szabadnapos lesz a
csapat, majd február 4-én az Üllő FC
Cső-Montage gárdáját látják vendégül a
mieink. Az alapszakaszból három mér-
kőzés van hátra, a már említett Cső elle-
ni derbit követően Debrecenbe látogat-
nak majd a Bikák, végül a bajnokság to-
ronymagas esélyesét, az ETO FC Győr
csapatát fogadják Szente Tamásék feb-
ruár 25-én.

Futsal NB I., 18. forduló
1.FC Veszprém – Gödöllői Bikák-Va-
sas Phiton 4–5 (1–3) Gól: Vidák Ba-
lázs, Ughy Márk, Szimcsák Tamás (3)

-lt-

Futsal – Veszprémben is győztek a Bikák

Élmezőnyben a Gödöllő

Remekül kezdték az évet a gö-
döllői asztaliteniszezők. Az NB I-
ben és az NB III-ban szereplő férfi
csapatok győzelmekkel, míg a
megyei bajnokságban szereplő
alakulatok 5 győzelemmel és öt
vereséggel indították a 2013-as
esztendőt.

Az NB I. keleti csoportjában szereplő
GEAC I. jelenleg a dobogó 2. fokát fog-
lalja el a tabellán, ugyan úgy, mint az
NB III. Közép-magyarországi csoport-
jában elinduló GEAC kettő, akik szintén
2. helyen állnak csoportjukban.
A Pest megyei „A” csoport szerepel a
GEAC III-as és IV-es csapata. Előbbi a
4., utóbbi a 8. helyen áll jelenleg. A me-
gyei „B”, északi csoportjában vitézke-
dő GEAC V-ös és VII-es csapat a 6. és a
9. helyen áll, míg a megyei „B”, déli
csoportjában szereplő GEAC VI-os csa-
pat jelenleg az 5. helyen áll.

Férfi NB I. keleti csoport, 10. forduló:
Gödöllői EAC I. – Borsod Volán SE I.
12–6
Férfi NB III. Közép-Magyarország
csoport, 10. és 11. forduló: Gödöllői
EAC II. – H-Generál ASE Jászberény
17–1; Váci Reménység Egyesület III. –
Gödöllői EAC II. 3–15
Férfi Pest megyei A csoport, 12. és 13.
forduló: Gödöllői EAC III. – Gödöllői
EAC IV. 10–8; Tápiógyörgyei ASK II. –
Gödöllői EAC IV. 15–3; Kakucs Köz-
ség SE – Gödöllői EAC III.  14–4
Férfi Pest megyei B, északi csoport,
10. és 11. forduló: Gödöllői EAC VII. –
Eurokupa SE Szentendre II. 1–17; Gö-
döllői EAC V. – Telki SE 12–6;
Gödöllői EAC V. – Gödöllői EAC VII.
12–6
Férfi Pest megyei B, déli csoport, 10.
és 11. forduló: Nagykáta SE II. – Gö-
döllői EAC VI. 0–18; Gödöllői EAC
VI. – King-Pong SE II. 17–1 -li-

Asztalitenisz – Remek idénykezdet

2. helyen az NBI-ben és az NB III-ban

Január 26-án került megren-
dezésre, immáron nyolcadik al-
kalommal a Tímár Zsolt-emlék-
verseny, amelyen szép sikereket
értek el a gödöllői sakkozók.

Két csoportban 14 felnőtt és 14 ifjúsági
sakkozó versenyzett. A felnőtteknél he-
tedik alkalommal győzött Bándy Attila,
a GSBE éltáblása. Az ifjúságiaknál a
Galgavidék reménysége Kapitz Domi-
nik diadalmaskodott. A helyezetteknek
a díjakat, és a két győztesnek a Gödöllői
Polgármesteri Hivatal által felajánlott
kupát Zsolt édesanyja adta át.

Szupercsoport, szuperrangadó –
Vereség a sakk derbin

Vereséggel kezdett a Gödöllői Sakkba-
rátok első csapata az idén, akik a tavaly
még NB II-es Vác ellen ültek sakktábla

elé a megyei rangadón. A döntetlenek
mérkőzésén három váci győzelem és
egy gödöllői siker mellett hat táblán
döntetlen eredmény született. Az egyet-
len gödöllői győzelmet magabiztos já-
tékkal Veréb Gábor aratta régi „mumu-
sa”, dr. Trajber Csaba ellen. A hat
döntetlenből háromban is nyerésre
álltak a gödöllőiek. A csapat vereségével
vissza-csúszott az ötödik helyre.
A megyei I/A csoportban is megkezdték
a 2013-as szereplést a gödöllőiek, itt a
Veresegyház volt az ellenfél idegenben,
akiket valósággal kiütöttek a gödöllői
sakkozók (egy döntetlent engedélyeztek
a házigazdáknak). Győzelmével a csa-
pat a 3. helyen áll.
Pest megye Szuper csoport, 5. forduló
Vác – GSBE 6–4
Pest megye I/A csoport, 5. forduló
Veresegyház – GSBE II. 0.5–4.5            

-il-

Január utolsó két hétvégéjén,
több eseményen is megméret-
tették magukat a Gödöllői EAC
vívói kard fegyvernemben.

Január 25-27. között Londonban ren-
deztek női kard világkupát, amelyen a
magyar csapat tagja volt a gödöllői
Benkó Réka, aki kard egyéniben és
csapatban is pástra állt. Egyéniben a
64-es táblán vérzett el Benkó, aki a 32
közé jutásért a későbbi győztes olasz
Vecchi ellen kapott ki 15:13-ra, míg
csapatban a 6. helyen végzett.
Gárdos Gábor női kard csapata a
nyolcaddöntőben Azerbajdzsán ellen
a legminimálisabb különbséggel győ-
zött a Benkó Réka vezérletével, míg a
folytatásban sima vereség jött Orosz-
országtól. Ezt a találkozót egy értékes
siker követte Olaszország ellen, majd
a végén a spanyolok következtek,
akiktől kikaptak a mieink, így lett 6. a

Benkó Réka, Márton Anna, Varga
Dóra, Várhelyi Anna összeállítású
együttes.
Szintén január végén rendezték meg
az UTE vívó csarnokában a kadet
kard magyar bajnokságot, amelyen a
fiúknál és a lányoknál is volt gödöllői
a mezőnyben. Egyéniben Bancsics
Máté szerepelt a legjobban, aki a 3.
helyezést érte el, Gémesi Huba a 9.,
míg Holló Áron a 11. lett. A hölgyek-
nél nem jutott a döntőbe gödöllői ví-
vó.
Fiú csapatban a GEAC egyes számú
négyese (Bancsics Máté, Gémesi Hu-
ba, Holló Áron, Matuz Márk) a 3. he-
lyen végzett, míg a GEAC II a 7. lett
(Morvai Ákos, Lebek Marcell, Gé-
mesi Botond, Magyari Domonkos)
Január 19-20. között fenőtt férfi kard
Grand Prix viadalt rendeztek a bulgár
Plovdiv városában, ahol 94-en in-
dultak el. A gödöllői vívók közül Gé-

mesi Csanád a 37., míg Gáll Csaba a
43. helyen végzett (Valkai Ferenc a
2. körben kiesett).
Ugyan ezen a hétvégén Junior kard
Világkupa helyszíne volt Dourdan
(Franciaország), ahol 135 induló volt.
Bancsics Máté kadet korosztályúként
első junior világkupáján legjobb ma-
gyarként a 7. helyen fejezte be a ver-
senyt, míg a magyar csapat tagjaként
a 2. helyen végzett (csapattagok vol-
tak: Singer Bence és Csaba Bence).

-tt-

Vívás – Benkó Réka: Csapatban 6. hely Londonból

Bancsics Máté: sikeres hetek...

Bancsics Máté

Sakk – VIII. Tímár Zsolt-emléktorna

Gödöllői siker az emléktornán

Január 26-án Százhalombat-
tán rendeztek az I-IV. korcso-
portos diákok számára me-
gyei úszóversenyt, amelyen
gödöllőiek is rajtkőre álltak
és összesen 12 érmet sze-
reztek.

A Hajós iskola úszópalántái közül
II. korcsoportban a 4x50 méteres
fiú gyorsváltó a 3. helyen végzett.
A III. korcsoportban Pintér Fruzsi-
na hátúszásban aranyérmes, gyors-
úszásban ezüstérmes lett, míg
Varga Vivien pillangóban első,
míg mellúszásban 2. lett. A 4x50m
fiú gyorsváltó (Ratkai Csaba,
Róde Ádám, Kassai Levente,

Pásztor György), valamint a leány
gyorsváltó (Varga V., Pintér F.,
Csizmeg Anna, Kerekes Ivett) 
egyaránt az 1. helyen végzett.
Ugyanebben a korcsoportban a
Szent Imre diák-
jai közül 100 m
gyorson 2. he-
lyen ért célba
Batizi Benedek,
míg a B kategó-
riában 4x50 mé-
teres fiú gyors-
váltóban lett
második a Batizi
Benedek, Kohut
Marcell, Papp
Bendegúz, Fe-

renc Domonkos csapat.
A IV. korcsoportban is született Ha-
jós érem, méghozzá három is. Jó-
zsa Balázs hátúszásban, Takács
Dorottya mellúszásban lett ezüst-
érmes, míg 4x50 méteres fiú gyors-
váltóban a 3. lett a Józsa B., Pal-
kovics Bence, Baráth Richárd,
Katona Ádám váltó.

-pp-

Úszás – Megyei sikerek

12 dobogós hely

A Hajós úszó csapata edzőjükkel, Koleszáné Mariann néni-
vel (lent középen)

A Közép-európai Liga 14. mér-
kőzésén a TEVA-Gödöllői RC
csapata az osztrák Linz együt-
tesét fogadta. A találkozó a
vártnál simább lett, köszönhe-
tően a gödöllői hölgyeknek,
akik 3–0-ra verték a „sógornő-
ket”.

Olyan ellenfelet fogadott a TEVA-
GRC csapata, akiket sikerült megver-
ni idegenben. A Linz ellen 3–2-re 
nyertek Ausztriában a mieink, így bi-
zakodva várhatta a meccs kezdését

Ludvig Zsolt csapata, kiváltképpen
azért, mert az előző játéknapon végre
ismét nyerni tudtak a horvát Split el-
len idegenben.
Az osztrák Linz együttese a kezdés
előtt 40 perccel érkezett meg, így nem
nagyon volt ideje bemelegíteni, amit
kihasználtak Kriegel Éváék és való-

sággal állva hagyták ellenfelüket
az első két szettben. Mindkét já-
tékban 15-re nyert a TEVA és
ugyan a 3. szettre magára talál-
tak a vendégek, igen fordulatos
utolsó játékot eredményezett a
felébredés, de végül a mieink
koncentrációja volt jobb, így ezt
a játékot is megnyerte a Gödöllő.
3–0-ás győzelmével a csapat 12
pontos a MEVZA-ligában,
amellyel a 7. helyet foglalja el a

tabellán.
Az európai porondon már csak két
fellépése van a gödöllői hölgykoszo-
rúnak az idei sorozatból. A szlovák
Doprastva Bratislava elleni találkozót

lapzártánk után, január 30-án rendez-
ték Gödöllőn, míg az utolsó mérkő-
zését majd idegenben vívja meg az
együttes Pozsonyban február 9-én.
Közép-európai Liga, 14. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Asko Bürole-
ben Linz STEG 3–0 (15, 15, 26)

Magyar Kupa – A minimum is-
mét teljesítve

Az idei Magyar Kupa kiírásban is
teljesítette a minimális célkitűzését a
TEVA-GRC, miután simán jutott be
ezúttal is a kupa legjobb négy csapata
közé. Ludvig Zsolt tanítványai a
negyeddöntőben a Közgáz SC for-
mációját verte szűk egy óra alatt 3–0-
ra. A gödöllőiek eddig négy alkalom-
mal végeztek érmes helyen, de a vár-
va várt kupagyőzelem még egyszer
sem jött össze (egy ezüst - 2011-ből
és három bronzérem - 2007, 2009 és
2012-ből), így nem véletlenül fogad-
koznak a csapat háza táján, hogy talán
most…
Magyar Kupa negyeddöntő
Közgáz SC – TEVA-Gödöllői RC 0–3
(-13, -15, -12)

-tl-

Röplabda – Négy között a kupában

„Sógornők” lepipálva

Győztes meccsel debütált a
Gödöllői SK felnőtt labdarúgó
csapatának edzője, Jenei Sán-
dor. A tavaszi szezonra ké-
szülő GSK az Aszód csapatát
verte első felkészülési mér-
kőzésén 6–0-ra.

A Veresegyházról érkezett tréner és
a csapata magabiztos rajtjából azért

nem szabad messzemenő következ-
tetéseket levonni, ugyanis messze
még a tavaszi rajt és információink
szerint az őszi vérszegény támadó-
játék orvosolásra még nem sikerült
megtalálni a gyógyírt, azaz nem tu-
dott még csatárt igazolni a csapat.
A március 2-ai tavaszi bajnoki rajtig
összesen hat előkészületi találkozón
lép majd pályára a megyei I. osz-

tályban szereplő Gödöllő, ezeken
kell összeraknia az új edzőnek azt a
keretet, amely majd a tavasszal bent
tarthatja a klubot az I. osztályban.
Felkészülési program:
Február 2., szombat, 10.00:
Gödöllői SK – Isaszeg (Mogyoród); 
Február 9., szombat, 12.00:
GSK – Kistarcsa (Mogyoród); 
Február 16., szombat, 16.00:
GSK – Bag (Mogyoród);
Február 20., szerda, 19.30:
GSK – Tápiószecső (Mogyoród);
Február 23., szombat, 12.00:
GSK – Tura (Mogyoródon)            -tt-

Labdarúgás – Hat edzőmeccsel készül a Gödöllői SK

Győztes debütálás
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A GÖDÖLLŐI 
VÁROSI MÚZEUM

Február 5‐ig zárva tart

Nyitás: február 6‐án

A KIRÁLYI VÁRÓ
Nyitva tartása: 

kedd – vasárnap 
10 – 16 óra

Városi Múzeum: 
Gödöllő, Szabadság tér 5. 

Tel: 28‐421‐997

Királyi Váró: 
Gödöllő, Állomás tér 1. 

Tel: 28‐510‐085

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

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

A kiállítás az NKA Képzőművészeti Kollé‐
giumának támogatásával, a Gödöllői Városi
Könyvtárban, a Gödöllői Iparművészeti Műhely‐
ben és a Nádor Galériában megvalósult foglal‐
kozásokon készült diákmunkákat mutatja be. A
foglalkozások Barabás Márton, Gyulai Líviusz,
Horváth Kinga, Kovács Péter Balázs, Márvány
Miklós, Nádas Alexandra képzőművészek
alkotásai köré szerveződtek.
Megtekinthető: 2013. február 23‐ig, minden
szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig, illet‐
ve előzetes bejelentkezés alapján más napokon
is.
GIM‐Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely
Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15‐17. tele‐
fon/fax 28‐419‐660.
E‐mail: gimhaz@invitel.hu,  www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
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18‐08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430‐655. 

Január 28‐február 3‐ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Tel.: 419‐749.   
Február 4‐10‐ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410‐251.

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

06‐20/524‐0340.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET
ÜGYELETEK

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

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

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

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

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

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

ÚJ HULLADÉKGYŰJTÉSI REND GÖDÖLLŐN

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

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

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

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

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

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

FELHÍVÁS

Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala tisztelettel értesíti a lakosságot, hogy a

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

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

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

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

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

menüpont alatt. 

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

időpontjáról a helyi sajtóban értesítjük majd az érdeklődőket.

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

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

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

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

Tájékoztatás a Gödöllői Távhő Kft. szolgáltatásában történő változásokról

Alpolgármesteri fogadónap változás
TÓTH TIBOR ALPOLGÁRMESTER 

fogadónapja 2013. január 28. helyett február 4‐én lesz.
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Gödöllő Városi Piac

emeleti étterem

2013-as évben is szeretettel várjuk
kedves vendégeinket!

Négy féle menü továbbra is!

720 Ft / adag leves + főétel
Kapható naponta: mangalicából készült ételek
Mangalica kocsonya 500 Ft / 7 dl
(Csoportokat-rendezvényeket továbbra is válla-
lunk 50 főig.)

Nyitva: hétfőtől-péntekig: 7-18
szombat: 7-16
vasárnap: 9-16



INGATLAN

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

+ Gödöllőn családi ház (áron alul)
csendes,nyugodt helyen, a Kastély
közelében eladó. Tel.: 20-9443356

+ 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, nap-
pali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy tel-
jesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szo-
ba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is
van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

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

+ Tulajdonostól Táncsics Mihály utcában,
100 nm-es nappali+3 szobás családi ház,
örökzöldekkel beültetett kertrésszel, garáz-
zsal eladó. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn, az Erzsébet Kné Körúton,
2,5 szobás, téglaépítésű 58 nm-es örök-
lakás. Referencia szám: 3679. I.ár: 12,9
mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu 

+ Eladó Gödöllőn a Deseffwy utcában,
1000 nm-es telken egy 65 nm-es lakóház.
Referencia szám: 3542. I.ár: 11 mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu 

+ Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély
közelében egy nappali+3 szobás, két
fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű kertes
családi ház, 700 nm-es telken. Az ingat-
lanhoz tartozik egy 16 nm-es garázs is. Ref-
erencia szám: 3673. I.ár: 24,9 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, az Ibolya utcában, nap-
pali+3 szobás, étkezős, 2 fürdőszobás családi
ház, szuterénnal és garázzsal, teljes közművel,
650 nm-es telekkel. Referencia szám: 3678
I.ár: 23 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Vállalkozás üzlethelyiséggel együtt a
belvárosban eladó, bejáratott piaccal,
referenciákkal. 06-20-9194-870

+ Rendkívül kedvező áron, Gödöllő
belvárosában eladó a Spar mellett, liftes,
téglaépítésű házban egy 53 nm-es, nap-
pali+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 +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllő belvárosában, 73 nm
alapterületű fodrász-kozmetika szalon,
teljes berendezéssel, szolárium,
masszázsfotel, 2 személyes infraszauna.
Referencia szám: 3680 I.ár: 27 mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, Duna utcában, 1050
nm-es, 23 m széles, örökzöldekkel,
ősfákkal beültetett építési telek. I.ár: 15,5
m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn, Erzsébet park közelében 100
nm-es, szépségszalonként berendezett
üzletház eladó. Az üzlethelyiség más
tevékenységre is alkalmas. I. ár: 23,5
mFt. Érd.: 06-20-919-4870

+ Gödöllőn, Kertvárosban, József Attila
utcában eladó egy nappali+4 szobás,
három fürdőszobás teljesen felújított pol-
gári ház, 1000 nm-es telken. I.ár: 39 m Ft.
Referencia szám: 3152. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Palotakerten másfél szobás, igényesen
felújított 44 nm-es öröklakás eladó. E.ár:
8,2 mFt.  Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó a Százszorszép utcában Gödöllőn,
egy 600 nm-es építési telek, 7,5 m Ft-os
irányáron. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ KIHAGYHATATLAN Gödöllőn centrum-
ban 2szoba+ nappalis újépítésű ikerház
350nm-es telken, kocsibeállóval 18,8MFt-
ért kulcsrakészen eladó. 20-772-2429 

+ Palotakerten 44nm-es lakás eladó,
egyedi fűtésmérés-szabályzás Iár 6,5MFt
20-772-2429

+ Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2
szobás, felújított, gázkazánfűtéses lakás
eladó. Iár: 11MFt 20-772-2429 

+ JÓ VÉTEL Gödöllő központjában, újsz-
erű, alacsony rezsivel, 2.emeleti klímás,
cirkós 2 szoba nappalis lakás eladó!
Iár:14.9Mft 20-539-1988

+ AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren
eladó 2szobás felújítandó lakás Iár: 6.8
MFt  20-8042102    

+ AKCIÓ 21,9MFt kulcsrakészen, 3
szoba+ nappalis ikerház, fedett kocsi-
beállóval, 340nm saját telekrésszel,
kertvárosban eladó. 20-772-2429  

+ JÓ VÉTEL Gödöllőn egyszintes 3szoba+
nappalis, garázsos, újszerű családi ház
600nm-es telekkel 26,9M-ós irányáron
eladó 20-772-2429 

+ Eladó 3szoba+ nappalis 2003-ban
épült jó állapotú családi ház Gödöllőn
Iár: 16.9 MFt 20-8042102

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

+ Eladó! Gödöllő központjában újszerű,
kétszintes nappali+ két+fél szobás újsz-
erű lakás zárt parkolóval! Iár:18.9MFt!
20-539-1988

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

+ Tulajdonostól eladó 69m2,-es felújított,
konvektoros, 4. emeleti lakás a Szőlő
utcában. Ár: 12,9 M Ft. Mobil: 30-224-75-
63, http://lakas.crea.hu  

+ Turán, Vasútújtelepen, 6,9M Ft-ért, gon-
dozott, 2 és félszobás, összkomfortos
családi ház eladó. Gázkonvektoros, pince
van, 800 m2 telken. Tehermentes.
0630/977-6665

+ 12,900,000 Ft-ért felújított 85 m2-es
családi ház , fedett terasszal, garázzsal
BAGON. 3 szobás, konvektor+ cserépká-
lyha, 960 m2 telken. 0630/977-6665

+ Ambrus közben, 64 m2, parkra néző,
csendes, erkélyes lakás eladó. 2.
emeleti, 1+2 félszobás, garázs van.
Irányár: 11,900,000M Ft 0630/977-6665

+ Sürgősen eladó! Aszódon masszív,
téglaépítésű 2+3 félszobás családi ház.
Nagy garázs, pince, gázcirkó. Központhoz
közel, aszfaltút mellett. 0630/977-6665

+ Aszódon, Fesztiváltéren, 90 nm-es, 3
szobás, 2 fürdőszobás, kertkapcsolatos
Új Sorház eladó! Választható burkolatok,
szaniterek. Zöldövezet, saját telekrész.
Iár: 18M Ft! 06-70-466-9889 

+ Kartalon eladó 130 nm-es családi ház:
nappali + 3 szoba. 2000-ben épült, amerikai
stílusú. Iár: 20,2 millió. Tel: 06-20-434-4034 

+ SÜRGŐSEN eladó gödöllői családi ház,
4 szobás, 2 fürdőszobás. Fűtés: gáz +
vegyes tüzelésű kazán. Érd. lehet
hétvégén is: 06-30-488-7674 

+ Eladó Gödöllő jól fekvő területén,
Kastély mögött, 600 nm telken egy 120
nm-es épület (akár több garzon is
kialakítható, ill. telephelynek). Érd: 06-
30-9499-234 

+ Eladó Gödöllőn, Egyetem téren 4 laká-
sos társasházban 81nm-es, 3szobás,
erkélyes lakás különálló garázzsal együtt.
A lakás 2005-ben teljes körűen fel lett újít-
va villany- és vízvezeték cserével, riasztó-
val, igényes burkolatokkal, beépített kony-
habútorral. Iár:17,9 MFt. 30/399-5626 

+ Gödöllőn a Szőlő utcában teljesen
felújított III. emeleti 69 nm-es lakás
eladó. Iár: 14,5 MFt. Tel: 06-30-521-3732 

+ Eladó Gödöllőn a Százszorszép
utcában két utcafronttal rendelkező
2426 nm területen lévő alápincézett,
garázzsal ellátott családi ház. Ára: 30M
Ft. Érd: 06-30-5828-616 

+ Elcserélem Jászapátiban lévő (téli-nyári
termálfürdőhöz közeli) 40nm +tetőteres,
16 éves, tégla, gázfűtéses, teraszos,
mestergerendás nyaralómat gödöllői
lakásra vagy üzletre. Tel: 20-368-6679

+ Gödöllői zárt lakóparkban igénye-
seknek 75nm-es lakás 1 háló +nappali
–konyha-étkező egybe alacsony rezsivel
eladó! Iár: 16,5 MFt. Érd: 20-413-1031 

+ Eladó Gödöllőn a János utcában II.
emeleti 1,5 szobás, konvektoros, erké-
lyes lakás. 9,9 MFt. Érd: 06-20-2288-460 

ALBÉRLET KIADÓ

+ Gödöllőn, frekventált helyen három
szobás összkomfortos családi ház garáz-
zsal hosszú távra kiadó. Tel: 20-9443356

+ Szoba-konyhás, zuhanyzós, bútorozott,
fa tüzelésű lakás alacsony rezsivel, 1
személy részére kiadó! 1 havi kaució
szükséges. Tel: 06-30-609-8707 

+ 1,5 szobás albérlet kiadó Gödöllőn az
Ambrus Zoltán köz 7-ben. Tel: 20-222-7878 

+ Gödöllőn a Tűztorony-házban azonnal
költözhetően irodának és magánem-
bernek is hosszútávra kiadó egy nagyon
jó állapotú, bútorozatlan, 2,5 szobás,
amerikai konyhás, erkélyes, tágas fürdőv-
el és folyosóval, valamint 2db WC-vel ren-
delkező lakás. Érd: 20/497-3132 
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Február 5-től módosul a nyitva
tartás: kedden: 11-18 óráig

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

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

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

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

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

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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+ Kiadó Gödöllőn a Paál László közben
50 nm-es, földszinti, konvektoros,
bútorozatlan lakás. Tel: 06-70-311-8615 

+ Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 2
szobás, erkélyes, egyedi fűtésszabály-
ozós, bútorozatlan lakás hosszabb távra
kiadó. Tel: 30/632-1779 

+ Gödöllőn a Munkácsy utcában, 2emeletes
téglaházban 2 szoba összkomfortos lakás
teljesen felújítva, berendezve hosszútávra
kiadó. 60e Ft/hó +rezsi. Kéthavi kaució
szükséges. Tel: 70/409-1057

+ Diákoknak, fiatal munkavállalóknak!
Gödöllő kertvárosban, egyetemtől, vasút-
állomástól gyalog 5 percre, 3 szoba 6-7
főnek 20eFt/főtől kiadó. 30-4216644 

+ Gödöllőn tetőtéri, összkomfortos, 80
nm-es, bútorozott lakás nemdohányzók-
nak kiadó havi 70.000,-Ft + rezsiért. Tel:
06-30-287-8662 

+ Különbejáratú apartman családi
házban kiadó egy fő részére havi 55eFt-
ért rezsivel együtt. HÉV-től, városközpont-
tól 10 perc gyalog. Tel: 06-20-5757-049 

+ Kiadó Gödöllő kertvárosi részén egy 50
nm-es, kertes családi ház: bútorozatlan,
összkomfortos, felújított. Hűtő, sütő,
mosogató van. Tel: 06-70-321-1163 

+ Kis ház külön bejárattal kiadó Gödöllőn
hosszútávra (szoba, konyha, fürdőszoba,
WC, terasz, kocsibeálló) február 1-től.
Érd: 06-20-917-1828 

+ Családi házban 1 szobás, különálló
lakrész kiadó 1-2 személy részére. Tel:
06-70-426-1201 

+ Gödöllői zárt lakóparkban igénye-
seknek 75nm-es lakás 1 háló +nappali
–konyha-étkező egybe alacsony rezsivel
kiadó! 70eFt/hó+rezsi. Érd: 20-413-1031 

+ Teljesen különálló, összkomfortos,
kertes házrész kiadó! Szoba-konyha,
fürdőszoba. Műszakilag felszerelt,
bútorozott! Rezsivel együtt 55.000,-Ft.
Kaució nincs! Tel: 06-20-942-5487 

+ Gödöllő belvárosi (Paál László köz)
másfélszobás, 44 nm-es, bútorozott, kon-
vektoros lakás kiadó. 50.000,-Ft + rezsi.
Tel: 30/224-1627 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Gödöllőn, forgalmas helyen SÖRÖZŐ
hosszú távra kiadó. Tel: 20-9443356

+ Gödöllőn, mélygarázsban 1 db
parkolóhely kiadó (2100 Gödöllő, Petőfi
tér 4-6.) Érd.: 06/30-693-1838

+ 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.

+ KIADÓ Gödöllőn, forgalmas helyen,
ingyenes parkolási lehetőséggel 100 nm-
es üzlethelyiség!  Érd.: 06-20-91-94-870

+ Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57
nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár
orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 13,5 mFT. Érd.:
28/411-086; 20/919-4870

+ Eladó Gödöllőn, belvároshoz közel, 100
nm-es, szépségszalonként berendezett
üzletház. Az üzlethelyiség más tevékeny-
ségre is alkalmas. I. ár: 23,5 mFt. Érd.:
06-20-417-7687

+ Zsámbokon vas-műszaki üzlet - céggel,
áruval - haláleset miatt eladó, bérbeadó.
Tel: 06-70/333-0636 

+ 60 nm-es üzlethelyiség kiadó frekventált
helyen Gödöllő központjában. Lehetőség
adott ügyvédi irodának, orvosi rendelőnek,
ingatlan irodának, kereskedelmi tevékeny-
ségnek, stb. Érd: 06-20/923-8994 

+ Üzlethelyiség kiadó Gödöllő, Remsey
krt. 20.sz. alatt (Posta mögött) 2013. 04.
01-től. 57 nm, raktárhelyiséggel (8,3nm),
teakonyhával, klímával. Érd: 30-9515-654 

+ ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Vácszentlász-
lón, forgalmas helyen, a butiksoron.
Jelenleg jól bevezetett 100 Ft-os
üzletként üzemel. 2013. február 1-től
kiadó! Érd: 06-20-585-4083 

+ Eladó 60-90m2 közötti utcafronti
portálos üzlethelyiséget keresek Gödöllő
belvárosában 2013 I. negyedévi átadás-
sal. (Esetlegesen két egymás melletti
összenyitható üzlet is érdekel.) Kérem,
hívjon: +36-20-458-6165

+ Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 23
nm-es üzlethelyiség kiadó! Tel: 06-30-
272-8158 

+ ÜZLETTÁRSAT KERESEK VIRÁGBOLT
ÜZEMELTETÉSÉHEZ, bővítéséhez.
Kreatív, hozzáértő, ötletekben gazdag
jelentkezőket várok kevés tőkével. Tel:
06-20-239-1634 

ÁLLÁS

+ Szakmai tapasztalattal, rendelkező
autószerelőket keresünk, a Gödöllőn és Hat-
vanban működő szervizeinkbe. Villamossági
ismeretek előny! Jelentkezni, szakmai önéle-
trajzzal, az info@chevroletkatona.hu email
címen lehet.

+ Gyermekfelügyelő szakképesítéssel
munkát vállal. Tel.: 20/9455-583. 

+ FODRÁSSZÉK, MŰKÖRMÖS ASZTAL és
masszőr ágy kiadó szépségszalonban.
Tel: 06-70-7753-255 

+ VILLAMOSSÁGI ÉS GÉPÉSZETI SZERELŐ
ANGOLTUDÁSSAL Gödöllői, állattartó tech-
nológiák gépészeti és villamossági
szerelésével foglalkozó
cég keres munkatársakat
külföldi és hazai projektek
vezetésére. A munka
rendszeres (1-3 hetes)
távollétekkel jár. Felté-
telek: villamossági-autom-
atizálási és/vagy gépé-
szeti ismeretek, kommu-
nikációképes angol nyelv-
tudás, jogosítvány.
Jelentkezését szakmai
önéletrajz leadásával vár-
juk a caliper@caliper.hu
címre. Bővebb információ
a +36(28)510-985-ös
telefonszámon.

+ BEJÁRÓNŐ VÁLLAL:
takarítást (festés után
is), mosás-vasalást,
ablaktisztítást, kertgon-
dozást, gyermekmeg-
őrzést, idősek gondo-
zását éjjel-nappal. Árban
megegyezünk. Érd: 06-
70-289-3905 

+ Gödöllő központjában,
frekventált helyen lévő
szépségsza lonunkba
vendégkörrel rendelke-
ző fodrászokat kere-
sünk. Érd: 20-923-8994 

A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS
INGATLAN IRODA KÍNÁLATÁBÓL: 
• Az Alsó-park közelében 141 nm-es üzletté minő-
sített, felújított családi ház parkolóval, jó közlekedés-
sel, bejáratott tevékenységgel eladó. Iá.: 28,5 mFt.
• A Királytelepen 3 szobás, karbantartott, konvek-
toros fűtésű téglaház garázzsal, műhellyel 1351
nm-es gondozott telken eladó. Irányár: 18,5 mFt.
• A Szőlő utcában 4. emeleti, nappali+2 fél szobás, ét-
kezős, erkélyes felújított lakás eladó vagy a környéken
hasonló földszinti lakásra cserélhető.  Iá.: 12,9 mFt.
• A központban 89 nm-es, nappali+ 3 szobás,
étkezős, téglaépítésű, egyedi fűtésű 2. emeleti,
polgári lakás hatalmas, osztatlan, közös kerttel
eladó. Irányár: 17,9 mFt.

Új OPEL MODELLEK

Utolérhetetlen ajánlatok az év elejére. 

Opel Corsa akár

 Ft-ért*

Opel Meriva akár

 Ft-ért* Opel Astra akár

 Ft-ért*

Opel Gaál

2 2 2



+ Megbízható, precíz, alapos takarítást
vállalunk, referenciával, saját autóval ren-
delkezünk. Elsősorban családi házaknál.
Ár megegyezés szerint. Gödöllő és
környéke. Érd: 06-20-264-5307 

+ Gödöllő központjában lévő üzletünkbe
FODRÁSZT és MŰKÖRMÖST KERESÜNK.
Tel: 06-30-9893-652 

+ Az Isz-Trió Bt gödöllői Club Katlan
vendéglátó egységébe, jó szervező-
készséggel rendelkező fiatalos életvitelű,
elsősorban szakképzett munkatársat
keres pultos-eladói munkakörbe.
(Szakképzettség előnyben. Műszak /heti
váltásban.) Jelentkezni lehet: Laukó
Renáta 06-30-984-3059 

+ CNC megmunkáló központra keresünk
szakembereket (függőlegesre fanuc
vezérlésre), ill. CNC esztergályosokat
(fanuc) és NC-CNC köszörűsöket.
Gyakorlat szükséges. Tatabányai munka-
helyre. Érd: 06-70-384-7138, 70/366-
3401, range3838@gmail.com 

+ Járműipari ágazatba keresünk elektron-
ikai karbantartókat, (diszpécsereket
német nyelvtudással), mechanikai karban-
tartókat CNC-PLC pneumatikus ismerettel,
műszakvezetőket CNC-PLC ismerettel
+német nyelvtudással. Érd: 70-384-7138,
70/366-3401, range3838@gmail.com 

+ GENERALI-PROVIDENCIA ZRT gödöllői
fiókja felvételt hirdet tanácsadói pozíció-
ba. Ingyenes átképzés. Diploma előny!
Fényképes önéletrajzát küldje az alábbi
mail címre: enikokassaytoth@gmail.com 

SZOLGÁLTATÁS

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

+ Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vál-
lalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Control-
ling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388. 

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

+ CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVE-
ZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094 

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszám-
fejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér
5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380 

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendsz-
erek, 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 pro-
gramtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 30/333-9201 

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

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

+ KÖNYVELÉS egyéni vállalkozók, Kft-k, Bt-k
részére. Kappa Consulting Kft. Tel: 20/329-
5527, e-mail: info@kappaconsulting.hu 

+ TAKARÍTÁS! Lépcsőházak, lakások,
családi házak, intézmények és irodák
takarítását, ablaktisztítását vállalom!
Számlát tudok adni. Tel: 06-30-8590-
626, e-mail: vargatakaritas@citromail.hu 

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

+ Lakásfelújítás, kőműves-, burkoló-, festő-
, gipszkartonos-, tetőmunkák, víz-fűtéssz-
erelés. Ingyenes, helyszíni felmérés, ára-
jánlat készítés! Tel: 70-466-9889 

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

+ BÚTORLAPSZABÁSZAT, BÚTORSZE-
RELVÉNY BOLT Egyedi bútorkészítés,
javítás, felújítás. Felméréstől a kivitelezésig.
Gödöllő, Szent Imre u. 18. Nyitva: H-P 8-16.
30-535-4203 www.mobelz.hu 

+ Egyedi gépi hímzés, hímzett ajándéktár-
gyak készítése. Damaszt ágynemű, asztal-
nemű egyedi méretekben. Gödöllő, Szent
Imre u. 18. Nyitva: H-P 8-16. 30-256-8849
www.gentextil.hu, www.stafirung.hu 

+ LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS.
Víz-, gáz-, fűtésszerelés, dugulás
elhárítás, bojler, mosógépjavítás, zárc-
sere 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 

+ SZOBAFESTÉS, lakásfelújítás, (kisebb
átalakítások) garanciával Gödöllőn és
környékén tavalyi áron. Ingyenes áraján-
lat. 30/270-7200 

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

OKTATÁS

+ ANGOL beszédkészség fejlesztő tan-
folyam középfokon: hétfő vagy/és szerda:
18.30-20.00. TELC nyelvvizsgára, közép-
és emelt szintű érettségire felkészítő:
egyéni órák egyeztetett időpontban.
www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com,
Mobil:30-224-75-63.

+ 3.osztálytól felsőfokig. Angol kezdő
nyelvtanfolyam kicsiknek, februártól.
Szülők tájékoztatása személyesen,
egyeztetett időpontban. Tel: 30-224-75-
63. E-mail: toptan1999@gmail.com.   
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+ INGYENES, 90-120 órás ANGOL és
NÉMET nyelvtanfolyamok felnőtteknek a
TÁMOP 2.1.2/12-1-2012-0001
"Idegennyelvi és informatikai kompeten-
ciák fejlesztése" program keretén belül,
EU-s FORRÁSBÓL. Előregisztráció már
folyamatban! I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő,
Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 20/556-
2653, info@ili.hu. (Ny.sz:13-0295-04) 

+ MATEMATIKA – korrepetálást
(2.általánostól), emelt- és középszintű
érettségire való felkészítést vállal gödöl-
lői középiskolai tanár. Főiskolások,
egyetemisták segítése is! 20/380-2268
(du., este hívható)

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

+ FRANCIA nyelvtanárként 12 éves gyako-
rlattal vállalok nyelvvizsgára, érettségire
való felkészítést, nyelvoktatást kezdőtől a
felsőfokig. Tel: 30-638-4947 

+ ANGOL NYELV OKTATÁSA több
évtizedes amerikai gyakorlattal,
anyanyelvi szinten, kezdőknek-haladók-
nak, gyerekeknek is. 2.000 – 2.500,-Ft/
60 perces óra. 06-30-914-4325 

+ CSALÁDI NAPKÖZIT MŰKÖDTETŐ OKJ-s
tanfolyam indul Gödöllőn.
Tanfolyamindító megbeszélés: 2013. 02.
01. 14h, Gödöllő Dózsa Gy. út 18.I/2.
(Ny.sz: 00540-2011) 0670/372-57-96 

+ MATEMATIKA korrepetálást,
középiskolásoknak érettségire, általános
iskolásoknak középiskolára felkészítést
vállalok. Nagy tapasztalattal rendelkező
középiskolai tanár. Tel: 06-30-620-1230 

+ ANGOLTANÁR középfokú nyelvvizsgára
felkészítést vállal. Tel: 06-20-539-2030 

+ Munkácsy díjas festőművész, egyetemi
docens és festőművész művésztanár
vezetésével egyetemek, főiskolák
művészeti karaira felkészítő RAJZ-
FESTÉSZET TANFOLYAM indul
2013.január 4-től, alapozó és haladó
szinten Gödöllő központjában. Tel: 06-30-
580-3756, 06-30-967-0842 

ADÁS~VÉTEL

+ Minőségi olasz extraszűz olívaolaj a
Garda-tó mellől eladó. 1liter 2eFt. Érd.:
0630 8518 763

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230 

+ Eladó nagyon jó állapotban lévő Román
stílusú fa étkező asztal 6db karfás
székkel. Iár: 50eFt. Érd: 30-222-7368 

+ TÜZÉPRŐL SZÁRAZ AKÁC, TÖLGY
TÜZIFA ELADÓ. Hasítva: 2.200,-Ft/q.
Gödöllőn azonnali kiszállítással.
0620/2922-405, 0631/321-2961 

+ ALMA VÁSÁR! Újra várjuk régi és új vásár-
lóinkat csányi almáinkkal (télálló). Fajták:
Idared, Jonatán-starking keverék (KR:11),
zöldalma. 50-100,-Ft/kg. Cím: Gödöllő,
Erkel F. u. 1. Tel: 28/411-298, 20-435-9650 

+ AKÁC kalodás TÜZIFA, garantált men-
nyiség, erdei köbméter, 26.500,-
Ft/kaloda, konyhakészen. Ne higgyen a
mázsában, a kaloda garantált mennyiség!
20/237-6099

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

+ Azonnali készpénz fizetés mellett elc-
serélem kifogástalan állapotú, négy éves Opel
Astra 1.4. Enjoy típusú autómat, más hasonló
kategóriájú, legfeljebb egy éves használt
személygépkocsira. Tel.: 30/6342-172.

EGYÉB

+ Óriás plakátot bérelnék Gödöllő
területén. Tel.: 30/915-7905.

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

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

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a
Ludányi Méhészetből! Akác-, virág-, hárs-,
erdei-, ámor-, gesztenye-, repce krém-,
selyemfű-, lépesméz, virágpor, propolisz
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721  

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a ter-
melőtől! „Méz 2012” 1800,-Ft +üveg,
720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveg-
et cserébe elfogadok. Szabó György
Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913  

+ Gödöllőn eladó egy 120 kg-os és egy
70 kg-os SERTÉS. Érd: 06-30-215-0049 
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A boldog élet a kis örömök láncolata. Ilyen
öröm az étkezés, noha sokszor csak azért
eszünk, hogy legyen valami a gyomrunk-
ban. Sokunknál a reggeli elmarad, a vacso-
rával szembeni elvárás, hogy minél
gyorsabban, kisebb fáradtsággal készüljön.
A munkahelyi ebéd a vacsora maradéka,
vagy a tömegétkeztetés tonnás tételekben
készülő túllisztezett főzelékei, szétfőtt
tésztái, híg levesei. Pedig az emberiség
történelmének egyik jelentős kulturális tel-
jesítménye a táplálkozását étkezéssé
nemesítése. A rafinált ízű, illatú falatok,
kortyok hatására rendeződik kedélyállapo-
tunk, ami kihatással van az egészségünkre,
kapcsolataink minőségére. 
A boldog étkezésnek feltételei vannak, amit
meg kell teremteni! Szükséges egy barátsá-
gos hely, amely komfortot áraszt: engem itt
kiszolgálnak, én itt fontos vagyok! Ez lehet
az otthonunk konyhasarka, az ünnepi asz-
talunk, vagy egy profi vendéglátóhely, de
semmiképpen sem egy tömegkonyha.
Ilyen, étkezési élményt nyújtó hely a Szent
István Egyetem kollégiumában működő
Mensa Bistro Étterem! Az ügyes
vendéglátós csapat két célt tűzött maga elé:
a déli órákban éttermi minőséggel és
kiszolgálással, de közétkeztetésre jellemző
árakkal várja a vendégeket, az egyetem
diákjait, alkalmazottait és a város lakóit,

majd délután és este igényes
a'la carte étteremként működik.
Ennek megfelelően délelőtt 11-
kor nyit és 22 órakor zár. 
Éttermi minőség, mit jelent ez?
Kellemes környezetet, friss és
jó alapanyagokból készült,
szépen tálalt, finom ételeket,
változatos italkínálatot. Ha

szükséges gyors kiszolgálást, vagy ha
időnk engedi a napi rohanás közben-végén
nyugalmat. 
Az egyetem és
a hozzá szerve-
sen kapcsolódó
város kivételes
kulturális kö-
zeg, ahol sok
olyan ember él,
aki vágyik
intel lektuál is
élményekre is.
G o n d o l a t o k
cseréjére, szelíd
vitákra, kollegiális, baráti és rokoni kapcso-
latok ápolására. A Mensa Bistro Étterem
ennek és a mindennapok rohanásából
történő kilépésnek kíván esténként helyet
adni,  amihez a jövőben irodalmi, zenei
programokat tervez, hogy a gasztronómiai
és a kulturális élményeket ötvözhesse. 
Adjunk nekik elképzeléseikhez bátorítást
az érdeklődésünkkel és az étvágyunkkal!

Pekár István
Mensa Bistro Étterem - Gödöllő, Páter Károly u.

1. „A” Kollégium (az Egyetem területén)
asztalfoglalás és rendelés: 30/867-6682

www.mensabistro.hu
(x)

A boldog étkezés titka! -
Meditáció a Mensa Bistróban

A Gödöl lői  Szolgálatot  az interneten is  olvashat ja:  www.szolgalat .com
Az Ön hirdetését  a  weboldalon ajándékba adjuk!  HIRDESSEN BENNE!
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: FEBRUÁR 6.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Boda Lajosné, Mikszáth Kálmán u.
57., Erősné Szeles Anna, Búzavirág u. 18-20.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szedmák Attila, Kandó Kálmán u. 43.,
Lázár József, Palotakert 6/b.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tóth Józsefné, Ambrus köz 7.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:Balogh Árpádné, 2117 Isaszeg, Templom u. 37., Garai Istvánné,
Honvéd u. 12. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Nagy Dóra, Nagy-
várad u. 17., Rab János, Dessewffy A. u. 25.


