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Európai dicsőségre tör a gödöllői vadkörtefa
Egész februárban lehet szavazni a helyi egyetem
botanikus kertjében fellelhető mesebeli vén vackorra

Miután 2013-ban az Év fájának választották Magyarországon a gödöllői Szent István Egyetem botanikus kertjében található vadkörtefát, a páratlan
egyed bekerült az Európai Év Fája versenybe.
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A szavazás február 1-jén kezdődött, és február
28-ig tart. Az eredményhirdetést március 19-én,
szerdán 19 órától rendezik meg Brüsszelben, az
Európai Parlament épületében. A mesebeli
gödöllői óriás vén vackornak összesen kilenc riválisa van: cseh, bolgár, szlovák, ír, lengyel, skót,
francia, olasz és walesi természeti csodákkal kell
versenyre kelnie.
A február végéig tartó szavazás állása az utolsó
héten titkos lesz. Voksolni a www.treeoftheyear.org
elérhetőségen lehet.
Az Európai Év Fája versenyben nem a legidősebb, legnagyobb vagy legszebb, hanem a legszerethetőbb fákat keresik. Olyan fákat, amelyeknek története van és különösen fontosak az őket
nevező közösség számára.
Emlékeztetőül: az elmúlt évben az egri termálfürdő területén található platánfa lett az Év Európai Fája, valamivel több mint 14 ezer szavazattal. Tavalyelőtt a felsőmocsoládi hársfa
végzett az élen. Reméljük, hogy a kedvező
tendencia idén sem szakad meg.
-bi

Zöld tananyag készül majd’ 900 millióból
A Szent István Egyetem gödöllői központjában január 29-én tartott sajtótájékoztatón bemutatták a
jövő környezetmérnökeinek és mezőgazdasági mérnökeinek felsőoktatási képzéséhez készülő
tananyag tematikáját, ami egyedülálló iparági összefogással készül.
A Szent István Egyetem által vezetett konzorcium és partnerei – a hazai tapasztalatokon és szakmai
ismereteken túlmenően – számos külföldi jó gyakorlatot is beépítenek a készülő tananyagba. A zöld gazdaság fejlesztésének témájához kapcsolódó projekt 2013 tavaszán indult és 2015 tavaszáig tart. Ez idő
alatt a Szent István Egyetem, a Nyugat-Magyarországi Egyetem, valamint a Nyíregyházi Főiskola által
alkotott konzorcium kulcsfontosságú zöld-ágazati témákban hoz létre Bologna-konform tananyagokat.
- Ez a nagyszabású program lehetővé teszi, hogy az egyetemünk által a hulladékkezelés és a
megújuló energiák használata területén meghatározott legfontosabb oktatási és kutatási irányokat a
jövőben a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelően teljesíthessük – hangsúlyozta az eseményen dr. Gyuricza Csaba, a Szent István Egyetem dékánja.
A sajtóeseményen szó esett még a nemzetközi kapcsolatépítésről is, és az ezzel kapcsolatos tervekről. A
projekt keretében 2014 folyamán egy németországi, valamint egy lengyelországi tanulmányutat is
szerveznek. A müncheni IFAT 2014 világkiállítás és vásár látogatásának célja a mai ismert legkorszerűbb
víz-, szennyvíz-, hulladék- és nyersanyag-gazdálkodási technológiák megismerése. A lengyelországi
látogatás alkalmával, a varsói szakminisztériummal való tárgyalást követően, a lengyel hulladékgazdálkodás rendszerével ismerkednek majd meg a konzorcium által delegált szakemberek.
A projekt teljes költségvetése 864.180.900 forint. Az anyagi forrást teljes egészében az Európai Unió
biztosítja.
-tk

Nem lesz traffipax-mentes a szerelmesek napja
A vezénylés-terv alapján februárban az alábbi napokon és időpontokban „munkálkodik” a traffipax
városunkban:
• Február 7. (péntek) 7-10 óra Ganz Á. utca (3-as főút), 10-12 óra Szabadság út 67., 12-14 óra Isaszegi
út, 14-16 óra Hunyadi utca
• Február 14. (péntek) 12-14 óra Pécel és Gödöllő közötti útszakasz, 14-16 óra Isaszegi út, 16-17 óra
Ganz Á. utca (3-as főút)
• Február 18. (kedd) 12-14 óra Isaszegi út, 14-16 óra Ganz Á. utca (3-as főút), 16-17 óra Szabadság út 67.
• Február 20. (csütörtök) 12-14 óra Rét utca, 14-16 óra Hunyadi utca, 16-17 óra Ganz Á. utca (3-as főút)
• Február 25. (kedd) 7-10 óra Ganz Á. utca (3-as főút), 10-12 óra Hunyadi utca, 12-14 óra Isaszegi út,
14-16 óra Szabadság út 67., 16-17 óra Rét utca
-grk

KÉZENFEKVŐ!?
Laca rovata

Merjünk lopni!
Szeretek főzni. Sőt, kísérletezek az ételekkel, konkrétan kitalálok ételeket. Hát, a legtöbbet többször is
el kell készítenem, apró változtatásokkal, de akkor,
amikor azt mondom, igen, ez jó, akkor az tényleg
ízletes. Amikor a barátaimmal a főzésről beszélek,
örömmel újságolom nekik el, mit találtam ki, és
nagyom jó visszahallani, amikor elégedetten
mesélik, hogy elkészítették, és jót ettek belőle. De,
gondoljunk bele, mennyi energiába került nekem
kitalálni, kikísérletezni az ételt, és mennyibe került
ez az ismerőseimnek, akik kész receptet kaptak
tőlem! Miért osztom ezt meg Önnel, kedves
olvasó? Mert ez jutott eszembe akkor, amikor a
minap egy érdekes cikket olvastam.
A cikk azt ecsetelte, számos példát látunk a
skandináv országokban arra, hogy a havas, jeges
utakat, járdákat milyen alternatív módszerekkel
mentesítik a síkosságtól. A mechanikai módszerek, azaz apró kőzúzalék, homok, fűrészpor és
hamu használata jóval kíméletesebb a természethez és az utak felületéhez. Mert, hát, ugye,
a sózás kényelmes, de kíméletlen az utak burkolatához. A sózás a „kátyú-gyár”. Azt mondják, az
előbb felsorolt, környezetbarát módszerek tavasszal, az olvadás után utómunkákkal járnak,
hiszen tisztítási, vagy begyűjtési feladatokat követelnek meg. De, kérdem én: a sózás nem jár
utómunkákkal? Dehogynem! Kátyú-mentesítéssel. Melyik a drágább? Mi miért nem vesszük át
ezeket a technikákat? Nos, hogy jön ide az első
bekezdésben megfogalmazott gondolatom?
Azon gondolkoztam, hogy miért jó Gödöllőnek
a testvérváros. Vajon mi alapján választják az arra
illetékesek ki, hogy melyik település legyen a
„testvérünk”? Profitáltunk-e már valamit az eddigi
testvérváros-kapcsolatunkból? Valószínű, hisz mi
másért választana a városvezetés „tesót”? De miért
nem vagyunk kicsit élelmesebbek? Miért nem
nézünk körül a világban, hogy mi az, ami valahol
jól működik, és az a mi kis városunkban is jól
működne? Legyen a testvérvárosunk, és vegyük át
az általuk kikísérletezett technikákat. Mint –
például – a fent említett síkosság-mentesítő eljárásokat, hogy az útjainkon kevesebb kátyú legyen.
Ehelyett elsősorban az látszik, hogy csináltunk
nekik kis kőtáblákat az Alsó-parkba, amiket az
arra sétáló kutyák rendszeresen „felül-jelölnek”.
Természetesen, ha az eddigi testvérváros-kapcsolatunkból már kézzel fogható haszna volt a
városnak, akkor ez az én tájékozatlanságomra
vall. Bár, mint városlakó, a bőrömön még nem
éreztem semmi olyat, ami ezekből a testvéri
viszonyokból eredne! Hasznosnak tűnik olyan
dolgokat csinálni, amit más város is csinál. Ilyen
esetben érdemes és bocsánatos bűn „lopni”.
„merjük lecserélni a közös képviselőnket, de ha már
cserélünk, cseréljük házmesterre, az az intézmény legalább működött.” Lennék Gödöllő házmestere!
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Próbáljuk ki: élet műanyagok nélkül
A legtöbb fogadalmat nehéz betartani, de a
fenntarthatóbb élet megvalósítása könnyebb,
mint gondolnánk! Kezdjük mindjárt azzal,
hogy száműzzük a műanyagot – amennyire
lehet – a háztartásból.
Miért fontos, hogy kevesebb műanyagot használjunk? Mert sokkal több műanyag hulladékot
állítunk elő, mint amennyit kezelni vagy újrahasznosítani tudnánk! A műanyag szemét mindent elborít: palackok és zacskók úszkálnak az
óceánok legtávolabbi vizein, hevernek érintetlen
partokon, folyóparti parkokban és lakatlan szigeteken. A probléma globális, de otthonainkban
kell kezdeni megoldani!

Tíz ötlet az induláshoz
1. Ebédeljünk okosabban
Legyen nálunk evőeszköz, amikor elmegyünk
ebédelni a munkahelyünkről! Ne használjuk a
büfék, kifőzdék eldobható műanyag evőeszközeit! Ha elvitelre vesszük az ebédet, vigyünk saját
ételes dobozt.
2. Használjuk ki a divatossá váló
megosztás előnyeit
Autómegosztás, szerszámmegosztás, szívességek, ruhacsere, könyvcsere. Ha még nem próbáltuk, idén ne hagyjuk ki! Meglepő, de tény,
hogy tárgyaink 80 százalékát kevesebb mint havonta egyszer használjuk. Miért ne adhatnánk
kölcsön egymásnak? Csökkentsük felesleges
holmijaink számát, a világhálón, de környékünkön is, számtalan lehetőséget találhatunk a megosztásra.
3. Használjuk a vásárlásokhoz
saját szatyrunkat
Szerencsére egyre több ember táskájában lapul
már a jóöreg bevásárlószatyor. Műanyag zacskók
százmilliói szennyezik az óceánokat, az élővizeket, a talajt. Nem kell több eldobható zacskó!
4. Változtassunk ajándékozási
(és csomagolási!) szokásainkon
Az újévben köszöntsük az ünnepelteket ökoajándékokkal és élményekkel! A csomagolás
legyen újrahasznosítható, sőt, újrahasználható,
például, egy színes textiltáska. De bármilyen újrahasznosított papírba is csomagolhatunk, újságba,
tavalyi naptárba vagy régi térképekbe. Legyünk
kreatívak!

5. Szerezzünk be rozsdamentes
acélból készült szívószálat
Vegyünk – mondjuk – mindjárt négyet, és ne
használjunk többé eldobható műanyagot. Szerezzünk otthonra és a munkahelyünkre is, ha úgy
döntünk, szükségünk van rá...

6. Víz BPA és műanyag nélkül
Az ivóvíz nélkülözhetetlen, de a palackozott vizek esetében komoly probléma, hogy egyrészt a
palackok szennyezik a környezetet, másrészt
BPA-t (biszfenol-A) tartalmaznak, ami bizonyítottan káros az egészségre. Ma már számtalan
BPA-mentes kulacs kapható, akár a neten is
(például: EQUA, Laken), akár víztisztítóval.
7. Ismerjük meg a bambuszt
és használjunk bambusz termékeket
A fenntartható gazdálkodásból származó bambusz kiváló alternatívája az eldobható műanyagnak és a fának.

8. Okostelefonosoknak: csatlakozzunk
az Instagram #Litterati mozgalmához
Jeff Kirschner tudatformáló „vedd észre a szemetet” mozgalmat indított az Instagram nevű telefonos alkalmazáson. Litterati nevű szervezete
arra kéri a felhasználókat, hogy fotózzanak le
egy-egy útjukba kerülő szemetet, a képet töltsék
fel az Instagram #Litterati „lerakójába”, majd
hasznosítsák újra vagy dobják kukába a szemetet.
30 ezer képnél tartanak, íme az oldal: www.instagram.com/litterati#
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9. Utasítsuk vissza
Csökkentsük, használjuk újra, hasznosítsuk újra és
utasítsuk vissza! 2014 a „Nem, köszönöm!” éve. Nincs
szükségünk újabb evőpálcikákra, se szórólapokra a
postaládában, se minden zöldséghez külön nejlonszatyorra, még akkor sem, ha ingyen van!

10. Tűzzünk ki „Nem vásárolok!”
célt, és érjük el
Ha szeretnénk megtakarítást elérni, egészségesek
lenni, vagy csökkenteni a műanyagok használatához köthető öko-lábnyomunkat, mindig van rá
mód, hogy a „kevesebb több” elve szerint éljünk. A
környezeti hatások nagy része a termék létrehozásához köthető, azaz ha nem veszünk meg
egy terméket, segítünk elkerülni az előállításából
eredő hatásokat.
Tűzzünk ki „Nem vásárolok!” célt életünk bármely területén, és tartsuk szem előtt! Az időkeret
mindegy, lehet egy hét, egy hónap egy év. Például: fél évig nem veszünk műanyag poharas
kávét az automatából. Nem vásárolunk új ruhát,
amíg minden egy éve nem használt ruhánkat el
nem adományozzuk. Nem eszünk csomagolt
bolti zöldséget egész évben, csak piacon vásároltat, amit a kosarunkba rakunk.
Akár nagy, akár kicsi a cél, tűzzük ki és érjük el!
Az összeállítást készítette:
Antal Orsolya
GreenDependent Egyesület
Forrás és további információ:
www.theguardian.com/commentisfree/2014/
jan/04/10-ways-new-years-resolutionlife-with-less-plastic
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Volt rá 15 évünk,
hogy utáljuk egymást...
Január 29-én rendkívüli taggyűlést
tartott a Gödöllői Polgárőr Egyesület. Az eseményen részt vett dr. Bilisics Péter, a Pest megyei Polgárőrszövetség elnöke, Farkas Imre rendőr alezredes, a Gödöllői Rendőrkapitányság helyettes vezetője, Kozák
László nyugállományú rendőr ezredes, rendőrségi összekötő, valamint
meghívott vendégként a gödöllői
székhelyű Ózon-Pajzs Polgárőrség
elnökségének tagjai. Az összejövetel apropóját egy szomorú dolog adta: adminisztratív, anyagi és egyéb
okokból az egyesület megszűnésének kimondása.

Lassan két éve, hogy komoly változások történtek a Gödöllői Polgárőr
Egyesület életében és vezetésében. Új
elnököt és vezetőséget választottak,
de ennek bírósági bejegyzése a mai
napig nem történt meg. Bár, minden
szükséges dokumentumot időben és
teljes körűen beküldtek a bírósághoz,
mindig újabb és újabb igények merültek fel. Az „ex lex” állapot következményeként pályázni sem tudott
az egyesület, és a helyi önkormányzat
roppant szerény támogatása sem juthatott el hozzá, tehát a teljes kilátástalanság miatt a működésképtelenség
szintjére süllyedtek. Akik még kicsit
bíztak, becsülettel ellátták a feladataikat, de sokan, sok éves polgárőr múlttal a hátuk mögött kiléptek, feladták
tevékenységüket.
Ezen történettel szinte párhuzamosan, a teljes megszűnés küszöbén és
majdnem tagság nélkül vegetáló
Helyközi Értékvédő (HÉV) Polgárőrségbe – amely egyesület szintén
évtizedekig tevékenykedett Gödöllőn – megérkezett Bálint István és lelkes csapata, így a taghiány megszűnt.
Szűk másfél éve, a 2012. november
24-én megtartott taggyűlésen elnökké
választották Bálint Istvánt (képen),
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aki az általa „hozott” Ózon-Pajzs Környezetvédő és Polgárőr Egyesület
név alatt heteken belül működésképessé tette az egyesületet.
Erre a potenciálra a rendőrség és a
Művészetek Háza Gödöllő illetékesei
is azonnal szemet vetettek, így hamarosan ki sem látszottak a munkából.
Közben – köszönhetően a mindkét
részről új vezetésnek – olyan fejlemények történtek, hogy az addig egymás vérét szívó két egyesület folyamatosan végzett közös munkákat,
kisegítették egymást, közös járőrözések, akciók történtek heti szinten.
Ez és a szükségszerűség, valamint
a rendőrség és önkormányzat nyomatékos „óhaja” hozta azt a felvetést, hogy „keljen egybe” a két egyesület. Erre mindkét oldalról volt
igény, hiszen a két egyesület taghiánnyal küzdött, nagyobb rendezvényt önállóan egyikük sem tudott
segítség nélkül lebonyolítani. Hónapokig tartó baráti és szakmai egyeztetések után (mivel a gödöllői egyesület változásbejegyzése önhibájukon kívül még mindig nem történt
meg) az a döntés született, hogy az
Ózon-Pajzs Polgárőrség égisze alatt
folytassák a munkát. Ennek megerősítéseként folyamatosan léptek át
a tagok az Ózonba, élükön az elnökkel. A szomorú befejezés pedig az
egyesület megszűnésének kimondása volt. A taggyűlés döntött az
egyesület tulajdonában lévő eszközök Ózon-Pajzs Polgárőrségbe történő apportálásáról. Köztük a körözött járművek kiszűrésének verhetetlen eszközéről, a kamerás Mátrixrendszerről is, ami megjavítása után
ismét hadra foghatóvá válik.
A taggyűlésen meghívottként jelen volt az Ózon-Pajzs elnöksége is.
A sokak szemében látszó kétkedés
eloszlatása érdekében Bálint Istvánt
kérdeztük a jövőről. Az elnök a
következőket mondta:
- Volt rá 15 évünk, hogy utáljuk
egymást. Most eljött a közös munka
ideje. Mindenkire számítunk! Teendő
van bőven, mindenki megkapja a
számára legjobb, megfelelőbb feladatot. Irány előre! Személyesen ismerjük egymást, nincs zsákbamacska.
Biztosan lesz olyan, ami más az
Ózonban, mint az eddig megszokottak, de közös a cél, egy a csónak…
Akkor haladjunk!
-org

Több jelöltet is ajánlhatunk
Áder János döntött: április 6-án
lesz az országgyűlési képviselőválasztás hazánkban. Egyfordulós
lesz, és az új magyar parlamentben
199 képviselőnek jut hely. Egyéni
jelöltre 106 körzetben voksolhatunk, 93 fő pedig az országos listáról szerez mandátumot.
Elvileg február közepén indul kampány. Az egyéni jelöltek március 3ig gyűjthetik az ajánlásokat.
Fontos tudni, hogy jelöltet ajánlani
ajánlóíven lehet. Az ajánlóív sorszámozott lesz, rajta a jelöltként indulni
szándékozó választópolgár nevével,
a jelölő szervezet(ek) megnevezésével vagy a független jelölés tényével,
illetve a választókerület megjelölésével. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda
(OEVI) hitelesítő bélyegzőlenyomattal látja el az ajánlóíveket.
A választópolgár a hitelesített
ajánlóíven teszi meg ajánlását. Jelölt
ajánlására az a választópolgár jogosult, aki a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánló
választópolgár személyi azonosítására szolgáló adatok között a név, a
lakcím, a személyi szám és az anyja
neve rovatok szerepelnek. Az aján-

lóívet a választópolgár saját kezűleg
írja alá, adatait azonban más is rávezetheti az ajánlóívre.
Egy választópolgár több jelöltet is
ajánlhat, de egy jelöltet csak egy
ajánlással támogathat. Fontos szabály, hogy az ajánlásért nem kérhető
és nem adható előny. Képviselőjelöltté az válik, akinél az érvényes
ajánlások száma eléri az 500-at.
Nem szabad ajánlást gyűjteni az
ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében, az ajánló munkahelyén
munkaidejében, az ajánlást gyűjtő
munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból
fakadó munkavégzési kötelezettsége
teljesítése közben, az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre
irányuló más jogviszonyból fakadó
munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben, a honvédségnél és a
központi államigazgatási szerveknél
szolgálati viszonyban lévő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati
feladatainak teljesítése közben, tömegközlekedési eszközön, állami,
helyi és nemzetiségi önkormányzat
hivatali helyiségében, felsőoktatási és
köznevelési intézményben, egészségügyi szolgáltató helyiségében. -GH
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Minősített könyvtár lett a gödöllői

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma három
éve hirdet pályázatot a négy esztendeje rendeletbe foglalt Minősített Könyvtár cím elnyerésére. A pályázat célja a minőségfejlesztés és a
minőségirányítás módszereinek alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó könyvtárak és könyvtári tevékenységet folytató szervezetek munkájának elismerése.
A Minősített Könyvtár címet elnyerő intézmények a Magyar Kultúra Napja alkalmából január
22-én megrendezett központi ünnepségen vehetik át a díszoklevelet, ami öt évig jogosítja fel őket
a cím használatára. A Minősített Könyvtár cím

birtokában a könyvtárak pályázhatnak a Könyvtári Minőségi Díj elnyerésére.
Idén a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ vezetése is hivatalos volt a Nemzeti
Színházban lezajlott kultúra napi eseményre,
ahol Fülöp Attiláné igazgató (képen balra) Balog
Zoltán minisztertől és Halász János kultúráért
felelős államtitkártól vette át a Minősített Könyvtár címet igazoló dokumentumot. A gödöllői siker értékét növeli, hogy a városunk közművelődési intézménye az első, amely a települési
fenntartású könyvtárak közül kiérdemelte az elismerést. A másik két jutalmazott intzémény idén a
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvár és Levéltár, illetve a BácsKiskun Megyei Katona József Könyvtár lett.
Korábban a legnagyobb könyvtári szakmai
elismerést az Év Könyvtára cím jelentette, amit a
gödöllői – akkor még Juhász Gyula nevét viselő –
intézmény 1996-ban nyert el. Első ízben 2011.
november 3-án adták át a Minősített könyvtár
címet, aminek a Debreceni Egyetem Egyetemi és
Nemzeti Könyvtárának, valamint a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárának kollektívája örülhetett. Tavaly január 22-én
az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
képviselőjével rázott kezet a szaktárca vezetője.
-rg

Gödöllői kiállítóhelyek is célpontjai
a múzeumnépszerűsítő túrának
Február 1-jén, szombaton háromszáz hazai múzeum és kiállítóhely részvételével elindult a Mozaik
Múzeumtúra. Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet által megvalósítandó kezdeményezést a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA) 130 millió forinttal támogatja. Az eddigi legnagyobb szabású múzeumnépszerűsítő túra elsősorban a 6 és 16 év közötti korosztálynak szól, és hatékony megszervezését
a köznevelés területén végrehajtott központosítás teszi lehetővé – mondta el a program budapesti
sajtótájékoztatóján Balog Zoltán. Az emberi erőforrások minisztere közölte: a kezdeményezés
lényege, hogy minél több iskolás jusson el szüleivel vagy nélkülük magyar múzeumba, és megismerhesse azok sokszínű kínálatát.
A programban résztvevő gyerekek a régi Tájak-Korok-Múzeumok pecsétgyűjtő játékhoz hasonlóan
járhatják a kiállítóhelyeket, ezúttal azonban hétfajta regionális albumba gyűjthetik a múzeumok
matricáit. Egy-egy intézmény matricáit természetesen csak helyben lehet beszerezni, a nagyobbaknak
pedig QR-kódra épülő okostelefonos applikáció is készül. Az NKA tervei szerint a Mozaik Múzeumtúra nem ér véget májusban, hanem kibővülve folytatódik majd.
A kezdeményezéshez két gödöllői közgyűjtemény is csatlakozott: a Gödöllői Királyi Kastély mellett,
a Hamvay-kúria épületében található Gödöllői Városi Múzeum látványosságait is felkereshetik az
érdeklődők.
-kormany.hu

Jegyzői felügyelet alá kerültek
a gödöllői társasházak is
Négy évvel ezelőtt még az ügyészség látta el a
társasházak törvényességi felügyeletét, ám a 2010
júniusában hatályba lépett jogszabály-módosítás
miatt ez a passzus kikerült a társasházi törvényből, és azóta törvényességi felügyelet nélkül működtek a társasházak. A helyzet február 1-jétől
megváltozott, de nem az ügyészségre, hanem – a
civil szervezetek feletti törvényességi ellenőrzés

7

KÖZ-TÉR

szabályainak megfelelően – a jegyzőkre hárul ez
a feladat, Gödöllőn is.
Ugyancsak február első napjától vált „élessé”
a rezsicsökkentési törvény azon kitétele, miszerint: hirdetményt kell kifüggeszteni a társasházakban, amin fel kell tüntetni az elszámolási időszak, továbbá az utóbbi féléves és éves
megtakarítást is.
-mti

Talamba:
ütős másfél évtized
Hét éve váltott otthont a zenei
formáció, amely Gödöllőn négy
nagykoncerttel ünnepli jubileumát
Másfél évtizeddel ezelőtt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola debreceni tagozatának öt,
egymással azóta is barátságban lévő növendéke
úgy döntött, hogy zenei formációt alapít. Az
elhatározást tett követte, és létrejött a Talamba
ütőegyüttes.

Grünvald László, Szitha Miklós, V. Nagy Tamás és Zombor Levente mai napig is oszlopos
tagjai a sikeres és népszerű ütőhangszeres különítménynek, míg Kiss István más irányú elfoglaltsága miatt az utóbbi években ritkábban áll
színpadra társaival.
Fordulatot jelentett a nemzetközi szinten is számos elismerést kapott, tíz éve Artisjus-díjban részesült Talamba életében a 2007-es esztendő, amikor a csapat Gödöllőre költözött. Az új otthon belakása olyannyira gyors és eredményes volt,
hogy 2010-ben a Talamba ütőegyüttes tagjai
átvehették a Gödöllő Kultúrájáért díjat.
A fennállásának 15. évfordulóját idén ünneplő
Talamba ütőegyüttes 2014-ben négy – úgynevezett – nagykoncertet ad városunkban. Háromszor a Művészetek Háza Gödöllő épületének
színháztermében láthatják az érdeklődők őket, és
egyszer a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában
is fellépnek.
A gödöllői koncertsorozat február 15-én, szombaton 19 órakor a Talamba és barátai (Horgas
Eszter fuvolaművész, Cimbaliband, Harmonia
Garden, Csányi István szaxofonművész, Fricska
táncegyüttes) című, fergeteges hangulatúnak
ígérkező bulival kezdődik. A programra belépőjegyek 3.200 és 2.900 forintért válthatók.
Május 17-én, szombaton a Talamba ütőegyüttes Crossover koncertje szerepel a kínálatban, Furák Péter (zongora), Lázár Gyula (nagybőgő) és
Nagy Zsolt (dob) közreműködésével. Október 1jén, szerdán a Zene Világnapja alkalmából ütnek
a fiúk a kastély lovardájában, majd december 13án, szombaton vadonatúj műsorral rukkolnak elő
a hely- és környékbélieknek.
-eo
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Pasimegőrző és hölgysarok is működik majd az eseményen

Gödöllői és környékbeli attrakciók
az Utazás 2014 kiállításon
Családi utazási ajánlatok, izgalmas közönségjáték és közel 30 ország kiállítói idén is a HUNGEXPO-n, ahol február 27-e és március 2-a
között számos kiadvánnyal és temérdek információval vesz részt a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE) és a
Nyugat-Nógrádi TDM szervezet, valamint a
Turisztikai Egyesület Gödöllő is. Mindannyian
a Budapest és Környéke standon, a Magyar
Turizmus Zrt. társkiállítójaként.
A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület és a Nyugat-Nógrádi TDM szervezet együttműködése eredményeképpen szeretettel várják az
utazás kiállításon a térség iránt érdeklődőket. Gödöllő és környéke, a Gödöllői Királyi Kastély és a
kapcsolódó látványosságok, valamint a Börzsöny
csodálatos, Magyarország egyik legérintetlenebb
vidéke egyaránt izgalmas érdekességeket kínál.
Mindkét szervezet számos térségi szolgáltatót
és attrakció-üzemeltetőt tömörít. A 2014-es Utazás
kiállítás alkalmával a Nyugat-Nógrádi TDM a
helyi termékek népszerűsítésére helyezi a hangsúlyt, és a nemrég elindult márkavédjegy programjával kívánja megismertetni az látogatókat.
A Hungexpo Budapesti Vásárközpontban az
Utazás kiállítás nyitja a tavaszi szezont. Az ország
legnagyobb turisztikai seregszemléje számos
programot, nyereményeket ígér az eseményt felkeresőknek, akik közel 30 ország 500 kiállítójának
ajánlatai közül válogathatnak. Az Utazás kiállítás
nagykövete Kandász Andrea, az ismert műsorvezető, akivel az eseményt megelőző hetekben és a
kiállítás alatt is többször találkozhatnak majd.
A kiállítás szakmai fórumot teremt a turisztikai
szektor számára. Az első napon, február 27-én rendezik meg az Utazás Fórum konferenciát. Ahogy
2013-ban, idén is drágább belépőjegy lesz érvényes az első, szakmai napra. Kiemelt téma ebben
az évben a családi utazás, mely tematika többször
visszaköszön az eseményen. Az utazási irodák
családi utazási ajánlatait egy különálló szigeten –
családi utazások szigete – jelenítik meg, így a
tematikus ajánlatokat keresők egy helyen, egy
szigeten tájékozódhatnak. A kiállítás területén
gyerekjátszó, pasimegőrző és hölgysarok működik majd, így a család minden tagjának – a vásárlás mellett – szórakoztató vagy éppen pihentető
percekben is lehet része.
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel ismét lesz
közönségjáték, amihez a részvétel lehetőségét a
pontgyűjtő füzet biztosítja mindenkinek, aki belépőjegyet vásárol. Idén a családi utazás jegyében
zajlik a versengés, a kiállítás különböző részein felállított játékpontokon kicsiknek és nagyoknak
közösen az utazásra való készülődés jegyében kell
különböző feladatokat megoldani.
A február 27-től március 2-ig lezajló, naponta 10
és 18 óra között felkereshető Utazás kiállítás 2014

külföldi díszvendége Tunézia, míg a belföldi Pécs
lesz. A kultúra városaként aposztrofált Pécs standján és programjain keresztül mutatja be, miben
rejlik sokszínűsége. Kulturális díszvendég Matyóföld.
Péntek és vasárnap között folyamatos színpadi
programok lesznek az A pavilonban, és a kiállítók
standjain is különböző nyereményjátékok, gyerekjátszók, koncertek gondoskodnak a jó hangulatról.
A kiállítással egyidőben és egy belépőjeggyel látogatható a Karaván Szalon kemping és karaván
kiállítás és a BringaExpo, illetve most először az
Afrika Expo.
Belépőjegyeket elővételben online kedvezményesen, 1.900 forint helyett 1.500 forintért lehet
megváltani, és a sorban állás is elkerülhető! A
kiállítók listája és a bővebb program megtalálható
az esemény weboldalán (www.utazas.hungexpo.
hu), friss információk pedig a hivatalos Facebookoldalon érhetők el (www.facebook.com/utazaskiallitas).
További információkat a Gödöllő Környéki
Regionális Turisztikai Egyesületről a www.gkrte.
hu internetes oldalon, a Nyugat-Nógrádi TDM
szervezetről pedig a www.rtdm.hu portálon
olvashatnak.
-ma
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Sporthír-turmix
Ruttkay Péter nyerte a IX. Tímár Zsolt sakk emlékversenyt
Kilencedik alkalommal rendezték meg a Gödöllői Sakkbarátok a helyi sakkélet fiatalon elhunyt jeles képviselője, Tímár Zsolt nevét viselő emlékversenyt. A január 26-án lezajlott megmérettetésre a játékosok Gödöllőn kívül
Turáról, Erdőkertesről, Veresegyházról, Kistarcsáról, Szadáról és Budapestről érkeztek. Összesen tizennyolcan ültek asztalhoz.
A felnőttek versenyén izgalmas hajrában Ruttkay Péter (GSBE) győzött,
Hönsch Pál (Budapest) és a tavalyi első, Bándy Attila (GSBE) előtt. Az ifjúságiaknál az első helyet Téglás Mátyás (Galgavidék SBE) szerezte meg,
megelőzve Kapitz Dominikot (Galgavidék SBE) és Törőcsik Józsefet
(GSBE). A legjobbak átvehették a gödöllői polgármesteri hivatal által felajánlott kupát.

Gödöllői fiatal a korcsoportos sakk világbajnokságon
Lauber Kolos a gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola második osztályos tanulója, a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ sakk-szakkörének
tagja december végén részt vett a korcsoportos sakk
világbajnokságon. Az Egyesült Arab Emirátusok Al
Ain városában megrendezett versenyen Kolos korosztályában 177 fiatal indult. A gödöllői sakkozó 11
mérkőzéséből hatot megnyerve, az 57. helyen végzett
a 8 év alattiak (U8) között, míg a villámversenyen –
120 versenyző közül 7-ből 5 pontot szerezve – a 14.
helyen végzett.

Maratoni büntetőpárbajjal zárult a gödöllői Nádas Kupa
A jobbára gödöllői játékosokat felvonultató, veresegyházi vállalkozás által
támogatott JU-KO csapata nyerte a több éves kihagyás után ismét megrendezett Nádas Kupát, miután a január 19-én, az esti órákban, az egyetemi
sportcsarnokban lezajlott döntőben felülmúlta a Szilas United alakulatát. A
rendes játékidőben nem bírtak egymással a riválisok, így a 3-3-as döntetlent
követően büntetőpárbajjal zárult a finálé. A maratoni hosszúságúra nyúlt
szétlövést a JU-KO legénysége bírta jobban idegekkel, és végül 9-8 arányban
a megalakulásának 20. évfordulóját idén ünneplő egység hódította el az
elsőséget. A bronzmérkőzésen a Móres együttese 1-0 arányban diadalmaskodott a Hyginett formációja felett.

A 19 csapat részvételével megrendezett amatőr teremfoci torna gólkirálya
18 találattal Voina Gábor (Móres) lett. A legjobb játékosnak Cserkúti
Bálintot (JU-KO) választották. A legjobb kapusnak járó különdíjat Both
István (Szilas United) érdemelte ki, míg a legjobb védőjátékos címmel Kubó
Zsolt büszkélkedhetett. A különdíjakat egykori, időközben elhunyt játékostársak – Szobonya Zoltán, Nagy Attila, Pintér Sándor és Magyar Zsolt –
hozzátartozói adták át.

www.godolloihirek.hu

Nemzetközi porondon még nyeretlen a TEVA-hatos

Röplabda: harmadszor
a Magyar Kupa döntőjében
Megismétlődik a tavalyi döntő párosítása a női röplabda Magyar Kupában, miután a címvédő és tízszeres
kupagyőztes Vasas együttese kettős
győzelemmel jutott be a fináléba az
Aluprof-TF formációja ellen. Az már
korábban eldőlt, hogy az elődöntőben a Békéscsabát búcsúztató TEVAGödöllői RC társulata ismét – fennállása során harmadszor – pályára léphet a díszes serlegért, amit sem 2011ben, sem 2013-ban nem sikerült elhódítania. Három évvel ezelőtt Deme
Gábor irányította a gödöllői formáci-

ót, tavaly pedig Ludvig Zsolt volt a
szakvezető. Idén Szalay Attilán a sor,
hogy a csúcsra vezesse a helyi hatost.
Különös kettősség, hogy amíg
hazai szinten nincs gond az eredményességgel, addig a Közép-európai
Ligában, két fordulóval az alapszakasz vége előtt még nyeretlen a gödöllői együttes. Más kérdés, hogy a
nemzetközi szereplésnek nincs komoly tétje, a sorozatban lejátszott
összecsapások tanulságai azonban jól
kamatoztathatók a bajnoki küzdelmek során.

Közép-európai (MEVZA) Liga
VK Doprastav Bratislava (szlovák) – TEVA-Gödöllői RC 3-0 (14, 15, 18)
TEVA-Gödöllői RC – Calcit Kamnik (szlovén) 1-3 (24, -16, -15, -25)
Nova KBM Branik Maribor (szlovén) – TEVA-Gödöllői RC 3-0 (17, 20,21)
TEVA-Gödöllői RC – Askö Linz-STEG (osztrák) 2-3 (-17, 16, -18, 14, -9)
Tizenkét mérkőzés alapján a TEVA-GRC csapata 4 ponttal, 9-36-os szett- és
843-1.045-ös pontaránnyal utolsó a nyolc formációt számláló mezőnyben.
Magyar Kupa elődöntő
Linamar-Békéscsabai RSE – TEVA-Gödöllői RC 2-3 (-19, 21, -23, 21, -15)
TEVA-Gödöllői RC – Linamar Békéscsabai RSE 3-1 (-22, 15, 23, 22)
A gödöllői csapatnak kettős győzelemmel jutott a Magyar Kupa döntőjébe,
ahol a címvédő Vasas együttesével találkozik. A mérkőzést február 15-én,
szombaton 17 órától Békéscsabán rendezik meg.
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Fő a jókedv! (II.) Mit nyerhet?
2 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

3.000 forintos Finom falatok utalványt

Gyógyszertári ügyelet
(hétköznap, ünnepnapokon és hétvégén 22 óráig)

- Mit parancsol, uram? - kérdezi a pincér a
vendéget. Mindegy, csak nagy legyen, hideg és
sok pálinka legyen bene! -…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: Ö) 12.
Abban az időben 13. Alapérték 14. … vagy kontra
15. Kar része 18. Angol vörös 19. Pocak 21. Leégés
23. E napon 24. Mutatószó 25. Folyadék 26. Pest
megyei település 28. Manchester United 30.
Házasságkötési szertartás 33. A tavak városa 35.
Megelégelt 37. Locsolócső 39. Humorista volt
(László) 41. Latin kötőszó 42. Ételízesítő 43.
Végtelen kalap! 44. Borsodi település 46. Haza 47.
Becézett Tamás 49. Autentikus
Függőleges: 1. Égitest 2. Műanyag 3. Űrmérték 4.
Kiütés jele 5. Horvát sziget 6. Semmi 7. Banda is
van ilyen 8. Némán ejtő! 9. Róla van szó 10.
Jászolvégek! 11. Keleti bölcselet 16. Tapasztalás
17. A legutóbbi 19. Méreg 20. Téli sport 21. A
poén második, befejező része (O) 22. Rangjelző
szó 23. Irányt ad 27. Asztácium vegyjele 29. Érdektelenség 31. Keresztül 32. Kettős hangzó 34.
Névtelen 36. Az USA elnöke 38. Világító diódás

40. Magasra tesz 42. Budapesti egyetem 45.Védelmezője 46. Sebmaradvány 48. Feltéve, angolul
50. Kiejtett mássalhangzó 51. Spanyol autójelzés

Február 9-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze L. u. 2.). Tel.: 545-585
Február 10-től február 16-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243

A

megfejtéseket

február

21-ig

kérjük

levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál
László köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu e-mail címre eljuttatni.
Január 17-i lapszámunk helyes megfejtése:
ELMESÉLJEM, VAGY ELOLVASOD HOLNAP AZ ÚJSÁGBAN?
Pizza Palazzo 2 darab, 2 személyes pizzautalvány nyertesei: Tóth Ádám Szabadka u.
6/A. és Akác Katalin Fácán sor 64.
Kastélykert étterem 3 ezer forintos
utalványának nyertese: Nagyné Major Erika
Faiskola tér 17.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Kovács László Szent János u. 32.

Február 17-től február 23-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). Tel.: 419-749
Február 24-től március 2-ig:
Medicina Patika (Dózsa Gy. út 12.). Tel.: 410-251

Magazinunk következő
száma

február 28-án,
pénteken jelenik meg.
Minden hír utolér:

www.godolloihirek.hu
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