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Bárdy Péter, Six Edit és a Zöld Híd Régió
Kft. dolgozói közössége vehette át idén a
Gödöllő Városért díjat.
(3. old.)
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Gödöllői óvodások, általános és középiskolások is véleményezték „kis Balázs”
szobrát.
(6. old.)

Az előző két év ezüstérmese, a TEVA-Gödöllői RC az idei szezonban mindössze a 3.
helyért mérkőzhet majd a női röplabda-bajnokságban.
(8. old.)

Újabb díj Gödöllőnek

Otthont teremtünk, mindannyiunknak

„A Zöld városért”

Mint mindig, idén is méltóságteljesen emlékeztek meg a gödöllőiek az
1848-as forradalom kitörésének évfordulójáról március 15-én. Az ünnep előestéjén a hagyományos fáklyás felvonuláson több százan vonultak a Petőfi-szobortól a Dózsa
György úti temető emlékművéhez,
másnap délelőtt pedig a szép időben több ezres tömeg vett részt a
városi ünnepségen. Az ünnepi rendezvényeket délután a Gödöllő Városért Díjak átadása zárta, amit
idén Six Edit, Bárdy Péter és a Zöld
Híd Régió Kft. dolgozói közössége
vehetett át.
A március 15-ei ünnepség a hagyományoknak megfelelően a Városi Fúvószenekar térzenéjével kezdődött a
főtéren, az ünnepi műsor keretében
Annus Réka előadásában magyar
népdalok csendültek fel, majd Gémesi György polgármester ünnepi beszédét követően a Fricska Táncegyüttes és a Cimbaliband közös, „Hazám,
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Évszázadokon átívelő üzenet

hazám” című látványos zenés-táncos
összeállítással tisztelgett a 166 évvel
ezelőtti hősök és névtelen forradalmárok emléke előtt. A rendezvény hagyományosan a Petőfi-szobor meg-

koszorúzásával, majd a Tarsolyos Lovas Egylet szervezésében több mint
200 ünnepi megjelenésű lovas és fogat felvonulásában gyönyörködhettek
a résztvevők.

Csak akkor tudunk méltóvá válni a 48-as hősökhöz, ha ugyanúgy összefogunk, ahogyan ők is tették – többek között erről is
szólt ünnepi beszédében
Gémesi György.
– Köszöntöm Önöket
nemzeti ünnepünk alkalmából! Köszönöm, hogy
ennyien eljöttek, hogy újra együtt ünnepeljünk és
emlékezzünk az 1848/49es hősökre. Azokra a hősökre, akik életüket, családjukat és egzisztenciájukat sem kímélve küzdöttek a hazájukért és a magyar szabadságért. Bár
tudjuk, hogy a szabadságharc elbukott, mégis a magyar történelem fényes időszakaként
emlékezünk meg a történtekről – fogalmazott a polgármester.
(folytatás a 3. oldalon)

Gödöllő kapta „A Zöld városért” díjat a City Hungary program „A Holnap városáért Díj 2013 – a fenntartható magyar városokért” pályázatán. A díjat március 13-án adták át
Budapesten a Benczúr-házban. A
rendezvényen részt vett dr. Réthelyi
Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke.
A négy éve elindult kezdeményezés célja magasabb életminőséget biztosítani a települések lakóinak, fenntarthatóbb, élhetőbb
közösségek kialakítása. Alapelve: Legyünk büszkék értékeinkre! Fókuszáljunk az erősségeinkre, és ezekre építkezzünk! A díjat négy kategóriában adták át: A Fenntartható Városért, A Zöld
városért, Az Üzleti városért és A Művészet, A Kultúra, Az Örökség megőrzéséért kategóriában.
(folytatás a 6. oldalon)

Képviselő-testületi ülés – Futás Levente és Vörös István elfelejtett szavazatai

Állami uszoda – titokban?
A képviselő-testület az azonos céllal
meghirdetett kormányberuházás mérete
és költségeinek kormányzati finanszírozása miatt március 13-án az év végéig
felfüggesztette a Városi Sportuszoda és
Vízilabda Edzőcsarnok megvalósítását,
egyben felkérte a polgármestert, kezdeményezze a kormánybiztosnál, hogy az
önkormányzat és lakosság megismerhesse és véleményezhesse a március
6-án bejelentett állami uszoda építési
programját.
A kormány március 4-én döntött az Alsóparkban megépítendő uszodáról, amit
kiemelt beruházásnak nyilvánított az ezzel kapcsolatos gyorsítási és egyszerűsítési következményekkel. A beruházás
megvalósítási konstrukciója még nincs
sem kidolgozva, sem egyeztetve, annak
részletei sem ismeretesek. Benyújtásának határideje március 31.
Gémesi György az előterjesztés tárgyalásakor elmondta, hogy az állami uszoda beruházásról az önkormányzat nem
kapott hivatalos értesítést. Örül, hogy az
állam támogatja a város uszodaépítési
törekvését, hiszen Gödöllő az országot
megelőzve vezette be a mindennapos
testnevelést, élsportolói pedig sikeresek.
Talán azt is méltányolta a kormánydöntés, hogy az elmúlt 5 évben több mint
egymilliárd forintot fordított a város a
sportra. Sajnálja viszont, hogy nem volt
egyeztetés. Arról is szólt, hogy a város
közel két évtizeden át igyekezett megszerezni a kertészet területét városfejlesztési célokra, hiszen ez lett volna az
egyik feltétele a termálprogram megvalósításának, de erőfeszítései nem hoztak
eredményt.
– Gödöllőn egy beruházás menete az,
hogy a terveket megismertetjük a lakossággal, a civil szervezetekkel és kikérjük a véleményüket – fogalmazott. – A
sajtóbejelentés előtt félórával hívott fel
Balog Zoltán miniszter és elnézést kért,
hogy nem hívtak meg az eseményre. Én
örömömet fejeztem ki a beruházás kapcsán és jeleztem, hogy a meghívás elmaradása a jó kapcsolatunkat nem befolyásolja. Később arról értesített, hogy
lesz mód egyeztetésre. Felhívott továbbá Nébald György olimpiai bajnok vívó, aki egyben Simicskó István államtitkár kabinetfőnöke, és akivel több évtizedes sportbarátság köt össze. Számára
is érhetetlen volt, hogy a város polgármesterét nem hívták meg az eseményre.
A sportban nem lenne szabad pártpolitikát folytatni. A Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagjaként is méltánytalannak tartom, hogy nem konzultáltak a várossal a döntés előtt. Bár a városi beruházás felfüggesztése esetén továbbra is
rendelkezésre állnak a források, levélben kérek tájékoztatást a minisztertől és
a kinevezett kormánybiztostól arról,
hogy mikor és milyen formában valósul
meg az állami uszoda.
– Mennyibe került eddig a projekt az
önkormányzatnak? Kapnak-e kárpótlást
a közbeszerzési eljáráson pályázó cégek? – kérdezte Kovács Barnabás
(MSZP). A válaszból kiderült, hogy az
eddigi kiadások 29,8 millió forintot
tesznek ki; a közbeszerzéseknél pedig
nincs kártérítés.
– Gondolom, hogy a kezelendő szituáció miatt hozta be most a polgármester
úr ezt a napirendi pontot – kezdte hozzászólását Futás Levente fideszes képviselő, aki átsiklott afölött, hogy a február
6-i ülésen ő is és az ugyancsak fideszes
Vörös István is megszavazta a Városi
Uszoda és Vízilabda Edzőcsarnok projekt indításáról szóló határozatot, aminek része volt, hogy a következő ülésre
beterjesztik a projekt megvalósítására
kötendő szerződés tervezetét.
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Hozzászólásából kiderült, tudtak arról,
hogy állami beruházást készítenek elő.
Vécsey László országgyűlési képviselő
is közölte a március 6-i sajtótájékoztatón, hogy az egyetemi strand két évvel
ezelőtti bezárása óta dolgozik ezen. Futás Levente most elmondta: „mi is viszonylag későn értesültünk arról, hogy
mégiscsak lehet erről szó, végig az ország teljesítőképességétől tették függővé, nem tudtunk tenni érte, hogy jobban
működjön az ország, úgy működött,
ahogy működött, a rengeteg hitelt, amit
felvett az előző kormány, azt valahogy
ki kellett nyögni, IMF és így tovább,
most jutottunk el oda, hogy ez talán tud
működni.” Erre reagálva mondta Kovács Barnabás: „sajnálattal hallom,
hogy az uszoda eddig az előző kormány
miatt csúszott, de most hogy az IMF hitelt egy drágább kamatozásúra cserélte a
kormány, révbe ért.” Hozzátette, nem
arról beszélünk, hogy váratlanul átadtak
egy uszodát, hanem három héttel a választás előtt egy ígéretet tett a kormány.
Futás Levente javasolta, hogy a város a
saját projektjét ne felfüggessze, hanem
átértékelje úgy, hogy esetleg egy strandot építsen helyette. Kovács Barnabás
erre is reagált: „Álljunk már meg egy
pillanatra! Az uszoda és a strand között
nem az a különbség, hogy az egyikben
vízilabdameccset nézünk, a másikban
meg bikinis lányokat.” Hozzátette: a
forrás egészen más, strandra nem lehet
megszerezni, szó sincs tehát arról, hogy
a tervet átírják, és máshová húzzák a
medencepartot és akkor lesz belőle
strand. Uszodát lehet üzemeltetni nagyjából rentábilisan. Most akkor a városra
lőcsölnek egy mínuszos strandot?
Vörös István felszólalása azt sugallta,
hogy elfeledkezett a városi uszodaépítést támogató februári szavazatáról és az
e célra 610 millió forintot tartalmazó
költségvetéssel sem lenne tisztában,
amikor így vélekedett a felfüggesztési
javaslatról: „ez azt jelenti, mint hogy ha
mi egy olyan beruházás megvalósítására próbálnánk ráhúzni a gödöllői
strand vagy uszoda építésének az elhalasztását, ami egyébként a városban kb.
20-25 éve folyamatos ígéret volt és ennek az ígéretnek a meg nem valósulása
most valahogy összeütközött ezzel a
sportlétesítmény megvalósításával.”
A képviselő képzeletben lebontotta a
Spar áruház mögé tervezett uszoda
mennyezetét és falait és stranddá változtatta a létesítményt: „És most erre próbáljuk ráhúzni, hogy azért aztán most
Gödöllőn nem lesz egy olyan uszoda,
amit, ha átminősítünk stranddá, akkor
Gödöllőn nem lesz egy olyan strand,
ahová az emberek kijárnak strandolni,
szórakozni, napozni.”
Pecze Dániel alpolgármester (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub) arra figyelmeztette
képviselőtársát, hogy nem homokozóban játszanak. Elindultak hivatalos eljárások, amik mellé Vörös István is odatette az igent. Két fedett uszoda beruházást párhuzamosan futtatni viszont felesleges lenne. Megköszönve a városi
projekten eddig dolgozók munkáját, Kis
Gergely olimpiai bajnok szakmai segítségét, költői kérdést tett fel: kinek a felelőssége az, hogy az önkormányzat 29
millió forintot elköltött? Tudták-e azt a
fideszes képviselők, hogy valaki két
éven keresztül már dolgozik titkokban
ezen a beruházáson? Ha tudták, miért
nem szóltak?
Azt is elmondta, hogy a 2020-as vizes
világbajnokságnak nem lesz helyszíne
Gödöllő, mert egy világverseny olyan
biztonsági költségekkel jár, amit nem
tud kitermelni a rendezvény. Ettől függetlenül – tette hozzá – hálásak vagyunk
a kormányzatnak a beruházásért.

Pelyhe József képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) elmondta, örömteli,
hogy egy ilyen kormánydöntés megszületett, de még jobb lett volna egyesíteni az erőket, összeadni azt, ami van.
Ebben a város partner lett volna.
Tóth Tibor alpolgármester (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub) kiemelte: ez az ügy
arról szól, hogy egy várost érintő építkezés döntési folyamatába bevonják-e
vagy sem a település lakóit.
Vörös István kétségbe vonta, hogy a
város üzemeltetni tudta volna a tervezett
uszodát, amikor az egyetemi strandot
sem sikerült.
Kútba nem teszünk 17 millió forintot –
válaszolta Gémesi György. – Az egyetemi strand nem a mi tulajdonunk, ráadásul folyamatosan fel kellett újítani. Én
arra tettem javaslatot két évvel ezelőtt,
hogy induljunk el egy új irányba, építsünk egy jó uszodát Gödöllőn. Ez volt
akkor a döntés. Csak mintha ezt Vörös
képviselő úr elfelejtené.
A polgármester felidézte, hogy Vörös
Istvántól korábban elhangzott: mi fog
akkor történni, hogy ha nem valósul
meg a városi uszoda? Ő akkor nem értette, miért szólt így a képviselő, de most
már világos számára, hogy tudhatott az
állami beruházás tervéről. És mégsem
azzal állt fel, hogy van egy ilyen program, kérdezzük meg róla az országgyűlési képviselőt. Vörös István rendszeresen azt állítja, hogy felelőtlenül
gazdálkodnak a város pénzével – most
miért nem figyelmeztetett?
A város vezetője leginkább az együttműködést hiányolta, pedig arra is volt jó
példa:
– Az előző és a mostani kormánnyal is
eredményesen fogtunk össze a kastély
felújítására az európai uniós elnökséget
megelőzően. Három hónap alatt elkészült a lovarda és a csatlakozó kastélyszárny műemléki felújítása a város százmillió forintos támogatásával. Ezzel
szemben most Vécsey László azt mondta, hogy az uszoda egy olyan kiemelt
kormányzati beruházás, amihez senkinek semmi köze és az ő honlapján lehet lakossági észrevételt tenni. Hogy
van ez? Mi Gödöllőn egy utca építését
megelőzően lakossági fórumot tartunk,
egy három milliárd forintos beruházásnál pedig nem kérdezzük meg azokat,
akiket érint?! Az együttműködés nem
arról szól, hogy én álljak vigyázban, és
azt csináljam, amit önök mondanak! Ha
Balog Zoltán miniszter úr veszi a fáradságot és felhív a kampány kellős közepén, amikor hatszázezer dolga van, mert
jó a kapcsolatunk, akkor talán Vécsey
László is megtehette volna, hogy szól:
adjuk össze, tegyük össze, amink van!

bor alpolgármester ezzel kapcsolatban
a március 13-i ülésen elmondta, hogy a
komfortosabb város kialakítása érdekében a tavalyinál több pénzből finanszírozzák az út- és hídfenntartási részleg munkáját. Folytatódnak a közterületi fejlesztések. Útépítési munkákat
a tavalyi 100 millió forinttal szemben
160 millió forint értékben rendel meg
a képviselő-testület, ebből a keretből
aszfaltozzák le a Búzavirág és az Ibolya utcát, és számos más, emelt szintű
karbantartást végeznek el. A járdaépítési program 50, a Legyen Gödöllő
Kerékpárosbarát Város program pedig
20 millió forint értékben folytatódik.
Két fő célkitűzést határozott meg a
kerékpáros munkacsoport. Ezek a blahai és a máriabesnyői városrész bevezetése a meglévő aszfaltburkolaton
kialakítandó nyomvonalon forgalomtechnikai és kisebb mértékben építőmesteri munkálatok kivitelezésével.
Így alakul ki az új, biztonságos kerékpáros nyomvonal a két városrészben.
A játszóterek karbantartására és fejlesztésére több mint 20 millió forintot
fordítanak. Két új típusú játszóteret
alakítanak ki, egyiket a Patak téren, a
másikat a Szentháromság templom
előtti területen, ezek több korosztály
kapcsolódását is szolgálják majd. Hét
játszótéren cserélnek illetve bővítenek
játszóeszközöket.

Szabadtéren égetni csak
pénteken lehet
Április 1-jétől közterületen valamint
ingatlanon belül elszáradt növényi
hulladékot kizárólag pénteken 13-18
óráig lehet szabadtéren égetni, egyéb
időpontokban tilos! Háztartási és
egyéb hulladék (műanyag, műanyaggal bevont kábel, rongy, gumi stb.)
égetése tilos!
Ezzel a rendelkezéssel módosította a
képviselő-testület a közterületek és az
egyes, közterületnek nem minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának
megóvásáról szóló önkormányzati
rendeletet. A változás az, hogy az elszáradt növényi hulladékot eddig
szombaton is lehetett égetni 10-13 óra
között.

Kevesebb a bűncselekmény
Gödöllőn
A képviselő-testület elfogadta a Gödöllői Rendőrkapitányság és a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2013. évi munkájáról készített beszámolókat.
Bozsó Zoltán városi rendőrkapitány
az ülésen elmondta, hogy a bűncselekmények száma Gödöllőn tavaly
az előző évi 1368-ról 880-ra csökkent.
A legirritálóbb lakásbetörése száma is
csökkent, 177-ről 89-ra. 2012-ben 8,
tavaly 5 rablás történt, a garázdaságok

Ahhoz képest, hogy a fideszes képviselők milyen nagyvonalúan átléptek a városi
uszodaprojekt előkészítésének költségei felett, az állami uszoda kapcsán annál
erőteljesebben hangsúlyozták, hogy
1. „Ez a nagyberuházás állami beruházás, nem kell az önkormányzatnak sem a
létesítéséhez, sem az üzemeltetéséhez, sem a tervezéséhez egy forintot se hozzátenni”.
2. „Mint ahogy a képviselőtársam elmondta, világversenyek, egyéb rendezvények (lesznek az uszodában – a szerk.), amik a város számára turisztikai, idegenforgalmi egyéb kereskedelmi szempontokból is óriási jelentőséggel fognak
bírni.” (Vörös István).
Reméljük, hogy az állítások kiállják az idők próbáját. Akkor is, ha ma még tervek
sincsenek, de még csak látványterveket sem mutattak be és a gödöllői állami
versenyuszoda sem került még fel a nemzetközi versenynaptárak oldalaira...

Folytatódnak a közterületi
fejlesztések
A városi költségvetés végrehajtása
érdekében az önkormányzat új szerződéseket köt a VÜSZI Kft-vel. Tóth Ti-

száma pedig 69-ről 10-re mérséklődött. Ezer lakosra 2012-ben 39, tavaly 26 bűncselekmény jutott.
A közbiztonság javulásához hozzájárult a körzeti megbízotti szolgálat
munkája is. Jelenleg 4 rendőr működik

9.

ilyen feladattal Gödöllőn. Nincs olyan
nap, amikor ne kérnék vagy ne köszönnék meg a segítségüket a városban.
A kapitány arról is szólt, hogy több
bűnmegelőzési programot indítottak,
amikben részt vesznek az iskolarendőrök, a körzeti megbízottak és
bűnmegelőzési szakemberek. A térfelügyeleti rendszer beváltotta a hozzá
fűzött reményeket. Bizonyos bűncselekmény fajták száma drasztikusan
csökken az érintett közterületeken.
A polgárőrökkel egyre több szolgálatot tud ellátni a rendőrség, míg az önkormányzati közterület-felügyelettel
hosszú évek óta kiemelkedően jó a
kapcsolatuk, folyamatos egymás között az információáramlás. A városi
közbiztonsági alapítvány is segíti a
munkájukat, szükségük lenne azonban
egy a terepen is használható gépkocsira, amihez Bozsó Zoltán támogatást
kért a várostól.
A felderített bűncselekmények közül
kiemelte a tavaly nyári alsóparki több
százezres rongálást, aminek az elkövetői gyorsított eljárásban bíróság elé
kerültek; a Palotakert környéki benzinlopásokat, amikből 11 esetet tudtak
az elkövetőkre bizonyítani. Rövid időn
belül vádemelés történik az aknafedelek, vízelnyelő-rács lopások ügyében
is.
A kedvező közbiztonsági változások
ugyan jó hírek, de nem biztos, hogy
ugyanezt érzik is a polgárok, mondta a
polgármester, hozzátéve rendszeres a
kapcsolat a rendőrség és az önkormányzat között és további eredményekkel biztat az együttműködés.
Továbbra is kiemelt feladat a színesfémlopások, a kábelégetések és az
illegális hulladéklerakások megelőzése, felderítése. Az autóbeszerzés támogatásáról a zárszámadáskor dönthet
az önkormányzat.
A gödöllői tűzoltók munkáját könnyítette, hogy Aszódon tavaly kialakítottak egy tűzoltó őrsöt. A polgárok azzal segíthetik őket, hogy ha felelősen
égetik az avart.

Együttműködés polgárőr
egyesülettel
Együttműködési megállapodást kötött
az önkormányzat az Ózon-Pajzs 2100
Környezetvédő és Polgárőr Egyesülettel. Az önkormányzat évi egymillió forinttal támogatja a civil szervezet
működését.
Az együttműködés célja az egyesület
bevonása a bűnmegelőzési, balesetmegelőzési, vagyonvédelmi, kábítószer-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi, katasztrófa-elhárítási feladatokba.

Elfogadták a Távhő Kft. üzleti
tervét
A Gödöllői Távhő Kft. idei üzleti tervét 549 millió forint bevétellel, 581
millió forint kiadással és 32 millió
forint veszteséggel fogadta el a képviselő-testület.
A veszteséget az okozza, hogy a
rezsidíj csökkentés következményeként a társaság alap- és hődíjbevétele
is csökken, a fejlesztési minisztérium
által meghatározott támogatás viszont
nem elegendő a bevételkiesés kompenzálására.
A legnagyobb kiadás a gáz- és hővásárlás 368 millió forintos költsége.
A kft feladata ellátására 20 alkalmazottat foglalkoztat, ennek tervezett
bér- és járulékköltsége 78 millió forint. A kintlévőségek az előző évhez
viszonyítva csökkentek. Az ez évre
tervezett veszteségre a kft. eredménytartaléka nyújt fedezetet.
lt
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Évszázadokon átívelő üzenet

Otthont teremtünk, mindannyiunknak
(folytatás az 1. oldalról)

– Számos alkotásban, legyen az irodalmi, képzőművészeti vagy akár a
film, újra és újra megelevenednek a
nagyszerű hőstettek, a gigászi küzdelmek az elnyomó hatalom és a túlerő ellen. Megjelennek a neves és névtelen
hősök, és az összefogás, az egymásért
kiállás felemelő és megható momentumaival is találkozhatunk. Az ünnep róluk és nagyszerű tetteikről, többek között, nemzetről, hazáról, hazaszeretetről,
bátorságról, önfeláldozásról, hitről, kitartásról, akaraterőről szól ... azaz erről kellene, hogy szóljon. A kérdés az, hogy
ma erről szól-e március 15-ike vagy
csak egy nosztalgikus program, esetleg
lehetőség az éppen aktuális politikai
kurzus melletti vagy elleni álláspontok
kifejtésére, tüntetések és különutas rendezvények, megmozdulások megszervezésére? – folytatta Gémesi György.
Mi itt, Gödöllőn az elmúlt több mint
két évtizedben példát adva bebizonyítottuk, hogy mindenféle hovatartozástól
függetlenül lehet együtt méltósággal ünnepelni, koszorúzni, énekelni a Himnuszt és a Szózatot, mint ahogyan mindig megtaláltuk a műsorokkal és az elhangzott gondolatokkal az ünnep aktuális üzeneteit. Mert a 166 évvel ezelőtt
megfogalmazott 12 pont akár a szabadságért való küzdelem vagy az akkor
megnyilvánult önfeláldozás a hazáért
vagy a hazaszeretet ma is tájékozódási
pont lehetne kissé összezavarodott világunkban. Igaz, ma nem kell szuronyokkal szembe nézni, nincsenek hazánk területén idegen, megszálló csapatok és
elmondhatjuk, hogy Magyarország szabad, független állam, de mégsem dőlhetünk hátra és mondhatjuk Petőfi szavaival élve, „megállhatunk, mert itt van
már a Kánaán”. Mert ugyan van országunk, de ahhoz, hogy hazánk és otthonunk legyen ez az ország, még nagyon
sok feladat van hátra, azért nagyon sokat
kell tenni. ... És ha a mi életünkben zavarok vannak, ha folyamatos rögtönzések vesznek körül bennünket, ha bizonytalanság hatja át a mindennapjainkat, ha a szavak és a szónoklatok csak
részigazságokat vagy még azt sem mondanak, ha nincs, ki meghallgassa a bánatom, vagy ok nélkül félnem kell, akkor
hiába van szép országunk, az nem lesz a
hazánk és az igazi otthonunk.
A haza és az otthonteremtésben megvan mindannyiunk közös feladata és
felelőssége. Nem várhatjuk, hogy csak
más tegyen érte. Mi itt, Gödöllőn mindannyian felismerve ezt, már eddig is
nagyon sokat tettünk azért, hogy ebben
a hazában ez a város békés, élhető környezetével az otthonunk legyen. A helyi
aktív hitélet, a szólás- és vallásszabadság, a magas színvonalon közvetített
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Közélet

kultúra a sportélet gazdagsága, nagyszerű programok és rendezvények mára
Gödöllőt az ország egyik legismertebb
és látogatottabb településévé tették. Az
elmúlt több mint két évtizedben kiszámítható helyi jogi környezetben megerősödött és stabillá vált helyi gazdaság
biztos alapokra helyezte és fenntarthatóvá tette Gödöllő működését, a város vagyona 1990-hez képest több mint húszszorosa lett. ... Az itt lévő világcégek
nemcsak munkahelyeket teremtettek, hanem meghonosítottak egy környezetbarát csúcstechnológiát, ami lehetővé tette
egyfajta munkakultúra kialakítását.
A 2011-ben lebonyolított magyar európai uniós elnökség Gödöllőt újra felhelyezte Európa térképére és városunk
azóta is a nemzetközi figyelem középpontjában van. A nagy számú aktív civil
szervezettel együtt letettük a helyi társadalmi párbeszéd alapjait és a több mint
két évtizeden keresztül általunk fenntartott iskolákban igyekeztünk minden feltételt biztosítani ahhoz, hogy felkészült
oktatási szakemberek munkájának eredményeképpen minden gyermek képessége maximálisan kibontakozhasson.
Mindezt úgy, hogy nagyon sok elkötelezett, nagyszerű szakember segítette
munkánkat. Büszkék lehetünk rájuk és
köszönet érte, mert valóban nagyon sokat tettek azért, hogy Gödöllő az otthonunk és szűkebb hazánk lehessen. Ők a

„Mit kíván a magyar nemzet?”
Ezzel a kérdéssel kezdődik a Pilvaxban összegyűlt ifjak 12 pontban összefoglalt követelése.
Mindjárt az első sorban olvashatjuk: „Kívánjuk a sajtó szabadságát, censura eltörlését.”
A sajtó szabadsága… Talán sokan nem is gondolnak bele, mi mindent takar
ez a néhány szó. Például az események, tények korrekt dokumentálását. Ezt
napjainkban részben írásban, részben képekkel teszik az ezzel foglalkozók.
Vagy inkább tennék? A sors fintora, hogy pont március 15-én lépett életbe a
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, aminek a személyiségi jogokról rendelkező harmadik részében olyan szigorúan szabályozzák a képi
dokumentálást – legyen az fotó vagy videó, ami jelentősen akadályozza a sajtó munkatársainak munkáját. A törvényben megfogalmazottak szerint:
„2:48.§ (1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához
az érintett személy hozzájárulása szükséges.
(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az
elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.”
Bár elméletileg egy rendezvényen hivatkozhat arra a sajtó munkatársa,
hogy tömegfelvételt készít, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem bíróság
előtt kell védenie igazát. Ha pedig nem akarja megkockáztatni, hogy sérelemdíjat kelljen fizetnie, aminek mértékét a törvény szerint szintén a bíróság határozza meg, százszor is meggondolja, készítsen e fotót videót egy rendezvényen.
Igaz, nem tilos…

mai idők igazi hősei! Az előbb felsoroltakkal természetesen nem akarom elfedni, hogy nem voltak ebben az otthonteremtésben hibák, és azt sem, hogy sok
minden még nem valósult meg a közös
terveinkből, de ha továbbra is együtt, az
eddigi szellemiségben, stílusban és aktivitással tesszük a dolgunkat, akkor lépésről lépésre az eddig meg nem valósult vágyaink és álmaink is teljesülni
fognak. Mert együtt erősebbek vagyunk, mint ahogyan 166 évvel ezelőtt
ők is felismerték ezt a nagyszerű és nehéz pillanatokban. ... Ezzel az építkezéssel válhatunk méltóvá a 48-49-es hősök
örökségére, ami kapaszkodót, erőt és
példát ad a magyar történelem talán legszebb tavaszával ebben a hitvallásunkban.
Ezt követően került sor a Petőfi-szobor megkoszorúzására, majd a Tarsolyos Lovas Egylet szervezésében lebonyolított lovas felvonulásra. Idén több
mint 200 lovas és fogat vonult végig az
Ady Endre sétányon, a Dózsa György
úton, a Kossuth Lajos utcán, a BajcsyZsilinszky és a Szilhát utcán. A hatalmas
érdeklődés miatt ezen a megszokott útvonalon két teljes kört tettek meg a részt
vevő lovasok és fogatok.
Délután a Művészetek Házában adták át a Gödöllő Városért Díjakat, amiket idén Bárdy Péter, a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium és Egyházzenei Szakközépiskola igazgatója, Six
Edit, Gödöllő volt alpolgármestere, civil referense és a Zöld Híd Régió Kft.
dolgozói közössége vehetett át Gémesi
György polgármestertől.
Délelőtt a nemzeti hősökre emlékeztünk, az esti ünnepség pedig arra ad lehetőséget, hogy a helyi teljesítményeket
ismerjük el – ezekkel a szavakkal kezdte
köszöntőjét Gödöllő polgármestere, aki
elmondta, Six Edittel a rendszerváltás
óta együtt dolgoznak, tevékenysége sokkal több volt, mint az alpolgármesteré,
vagy civil referenssé. Az ő tiszta gondolkodása és élete, a tőle kapott sok-sok
mosoly, komoly feszültségek megoldását segítette. Bárdy Péterről szólva ki-

emelte: Az iskola vezetése mellett a közösségépítés, a városért végzett tevékenysége tette méltóvá az elismerésre, a
díjazott Zöld Híd Régió Kft-ről pedig
úgy fogalmazott: munkatársai sokszor
nehéz körülmények között is nemzetközi színvonalú munkát végeznek.
Az elismerések átadását követően a
díjazottak közül elsőként Six Edit mondott köszönetet: „Köszönöm a polgármester úrnak, hogy 25 éve munkatársának választott, a lehetőségeket, a sok tervet amit elfogadott. Jó lenne ezt a szép
díjat szétaprózni, mert semmit sem
egyedül csináltam. Sok munkatársam
volt.”
„Mindig azt tapasztaltam, hogy ahol
az emberek között szeretet van, ahol az
emberek szeretettel kapcsolódnak egymáshoz, onnan alkotó lendület, vállalkozási szellem indul ki. A szeretet a közösség összetartója.” Bárdy Péter Teleki
Pálnak ezen gondolataival mondott köszönetet az elismerésért. Kitért arra, ennek a szeretetnek az erejét ő maga is

megtapasztalta, s megtisztelő számára,
hogy személyét ilyen fontosnak tartja a
város, amit a benne lakók tesznek igazán széppé, ők adják Gödöllő lelkét.
A Zöld Híd Régió Kft. nevében hárman vették át az elismerést: Gyenes
Szilárd ügyvezető igazgató, Köles
Krisztián ügyvezető-igazgató helyettes
és Ollári Dóra gazdasági igazgató. Nevükben Gyenes Szilárd úgy fogalmazott: Ez a harmadik elismerés a várostól:
az első volt a bizalom, amit a polgármestertől kaptak, a második a lakosság
türelme, amit akkor tanúsított, amikor
problémákkal kellett szembenézniük, ez
pedig a harmadik, amit szeretnének azzal megköszönni, hogy igyekeznek minden nap jobban szolgáltatni.
A díjazottakat ünnepi műsor köszöntötte Benedek Krisztina és Pertis Szabolcs, a Cibri énekegyüttes, a Talamba
Ütőegyüttes, Manninger Katica, Vida
Bernadett, Asztalos Dorottya (cselló)
és Bolyos Koppány (zongora) közre(ajg)
működésével.

Bárdy Péter igazgató általános és középiskolai tanulmányait is Gödöllőn végezte. Érettségi után az ELTE biológia-kémia szakán szerzett középiskolai tanári oklevelet. Ezt követve a Török Ignác Gimnázium tanára lett, majd az újonnan induló Premontrei Szent
Norbert Gimnáziumban tanított, ahol később igazgatói megbízást kapott. Nagy szerepe
volt abban, hogy elsőként itt vezették be az egyházzenei szakközépiskolai tagozatot. Az
általa felkészített versenyzők a tanulmányi versenyeken kiváló eredményeket értek el,
mindig az egészséges, értékorientált nevelését, használható tudás átadását tartotta a legfontosabbnak Tevékeny résztvevője a városban működő közművelődési és sport tevékenységnek, 2000 óta a Teleki Pál Egyesület titkára és oszlopos tagja a népszerű Cavaletta ad-hoc Színháznak.
Six Edit 1991-től a Forrás vezetőjeként, 1998 és 2002 között alpolgármesterként, ezt követően önkormányzati főtanácsadóként majd 2007-től civil referensként tevékenykedett.
A rendszerváltás után már az első képviselő-testületnek tagja volt. Munkája során nem az
előnyöket kereste, hanem igazi keresztény emberként azt nézte, hogyan tud segíteni.
Ápolóként szellemi sérült embereket gondozott, majd a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjeként is az elesett emberek segítését tartotta szem előtt. Alpolgármesterként a szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális és civil ügyek tartoztak hozzá. Civil referensként nagyban hozzájárult a Civil kerekasztal létrejöttéhez, a Civil-ház
megalakulásához, és a Belvárosi Napokon a Civil utca szervezéséhez. Jelenleg a Segítség
Közalapítvány titkára, a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány titkára, a Máriabesnyői
Egyházközösség aktív tagja.
A Zöld Híd Régió Kft. a lakosság hulladékának begyűjtésével, feldolgozásával, újrahasznosításával foglalkozik, munkáját magas színvonalon végzi. Több mint 200 embernek ad munkát, közvetlenül foglalkoztatott, saját dolgozói száma elérte a 160 főt. Támogatja a fiatal pályakezdők munkához jutását, szakmai tapasztalataik megszerzését. Őszinte meggyőződéssel vallják, hogy az itt élő emberek megértő támogatása, növekvő környezeti kultúrája révén olyan környezetet hagyhatunk utódaink számára, melyért nem
kell szégyenkeznünk.

Lesz zajvédő fal, csak nem ott, ahol kellene

Döntés egyeztetés nélkül
A fejlesztési tárca az Új Széchenyi Terv
forrásaiból 1,2 milliárd forintos keretösszeggel zajvédelmi programot indít a
hazai közúthálózaton, ami érinti az
M3-as autópályát is – jelentette be Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) infrastruktúráért felelős
államtitkára. Bár a zajvédelmi intézkedés mindenképpen jó hír, sajnos a tervek nem egyeznek a lakossági és az önkormányzati igényekkel.
A tervek szerint a fejlesztés városunkat érintő részeként az M3-ason Mogyoródnál és Gödöllőnél új leállósávok
épülnek a Domonyvölgy felé menő oldalon a blahai városrésznél a 28.km
850m-től a 30.km 350 m-ig, valamint a
Budapest felé vezető oldalon a 30.kmtől a 32.km 850m-ig. Az autópálya
jobb oldali város felőli oldalán, a Blaháné út után, 70 méteres szakaszon a
jelenleg meglévő 3 méter magas zajvé-

dő fal helyére 5 métereset alakítanak
ki, és tovább, Domonyvölgy irányába a
30.km 350 m-ig szakaszosan, 5 méter
magas zajvédő falat állítanak. A blahai
oldalon azonban nem szerepel ennek
létesítése a tervek között, így a fejlesztés nem oldja meg a blahai városrész
lakóinak problémáját, akik már évek
óta szenvednek az egyre növekvő zajterheléstől, s küzdenek azért, hogy az
autópálya mindkét oldalán megépüljön
a zajvédő fal.
Mint azt Pecze Dániel alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője lapunknak elmondta, a Blaháért
Társaság 2010 óta több alkalommal is
aláírásgyűjtést szervezett, s megkereste
a Magyar Közút NZRt. Gödöllői Autópálya Mérnökségét (illetve annak
jogelődjét), de a cég a saját maga által
lefolytatott mérési eredményekre hivatkozva elutasította a panaszt. Ezt kö-

vetően az érintett lakók kérésére az önkormányzat is végeztetett méréseket,
aminek eredményei a lakosság állítását
támasztották alá, de az autópálya-kezelő ennek eredményeit nem fogadta el,
ugyanúgy, mint azt a lakossági javaslatot sem, hogy az érintett szakaszon vezessenek be sebességkorlátozást, ami
szintén jelentősen csökkentené az érintett terület zajterhelését.
A Blaháért Társaság azonban nem
adta fel, jogi útra terelte az ügyet, ami
jelenleg is folyamatban van. Ennek részeként rövidesen újabb zajszintmérés
lesz közjegyző által kirendelt hivatalos
igazságügyi szakértő bevonásával. Az
eredményekről az érintetteket lakossági fórum keretében tájékoztatják, s ezt
követően döntenek a további lépésekről.
Pecze Dániel leszögezte, üdvözli a
tervezett fejlesztést, sajnálatosnak tartja azonban, hogy a kérdésben senki
sem kereste meg előzetesen az önkormányzatot, holott az egyeztetések lehetővé tették volna egy mindenki számára kedvező megoldás kidolgozását.
(bdz)
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Híd a civilek és az önkormányzat között

Világbékét kívántak a holland és a japán diákok

Kecskés Judit az új civil referens

Március 11-én holland testvértelepülésünkről, Wageningenből, valamint a japán
Kamogawa városából érkezett diákok is
megszólaltatták a főtéren álló Világbékegongot. Már hagyomány, hogy a testvérvárosi kapcsolat keretében minden évben
diákok látogatnak hozzánk Wageningenből, a gödöllői diákok pedig holland
testvérvárosunkban
vendégeskednek.
Egy ilyen csoportot fogadott a városhá-

Március 1-től új civil referense
van Gödöllő város önkormányzatának: Six Edittől Kecskés
Judit vette át a civil szervezetekhez kapcsolódó feladatokat, aki a területet jól ismeri;
igaz, eddig a másik oldalra volt
rálátása. Ez a tapasztalat azonban előnyt is jelenthet, sokban
segítheti a munkáját.
– Tizenhét éve tanítok a gödöllői Waldorf iskolában, s az elmúlt csaknem
két évben a fenntartó Weöres Sándor
Egyesület nyertes pályázatának, a
Csiribiri Integrált Családbarát Program szakmai vezetője voltam – meséli Kecskés Judit. Six Edittel már
évek óta munkakapcsolatban voltunk,
jól ismerjük egymást, megtiszteltetés
az ő munkáját folytatni.
– A pálya egyik térfeléről most
átkerült a másikra. Az eddigi tapasztalatok alapján milyennek látja a gödöllői civil életet?
– Ez egy nagyon sokszínű paletta.
Eddig is érzékeltem, milyen sokrétű
civil tevékenység folyik a városban,
de most, hogy nagyobb bepillantást
nyerek a civil szervezetek tevékenységébe, örömmel látom, hogy milyen
nagy számban, rengeteg önkéntes
bevonásával dolgoznak az élet különböző területein.

– Ezek szerint már elkezdte az ismerkedést…
– Már hónapok óta részt veszek a
civil koordináció ülésein és Six Edit
is segít, hogy minél jobban megismerjem azokat, akik aktívan jelen
vannak a civil területen. Már eddig

több szervezet programjára is meghívást kaptam, de igyekszem a közeljövőben felkeresni valamennyi szervezetet. Így nemcsak megismerkedhetek velük, hanem személyes tapasztalatokat is szerezhetek tevékenységükről.
– A terület feltérképezése mellett
mit tart a legfontosabb teendőnek?
– Ez egy nagyon összetett feladat.

Sokféle területet, különböző érdeklődési körű embereket kell összefogni, s mindeközben hidat alkotni a civil
szervezetek és az önkormányzat között. Ezek a kapcsolatok jelenleg is
jól működnek, de szeretném még jobban hozzásegíteni a civileket a döntéshozatalba és a városi életbe való bevonásba, s ebben az eddiginél nagyobb szerepet adni a Civil Háznak.
Fontosnak tartom, hogy ez a létesítmény egy élettel teli közösségi tér legyen. Mindezek mellett figyelemmel
kísérem a civil ernyőszervezet megalapítását, amely civil szervezeteket
összefogva segíti a Civil Ház működését, és a pályázatok terén is új lehetőségeket nyithat meg. De fontosnak
tartom azt is, hogy minél többek számára hozzáférhetővé váljanak a nálunk összefutó információk. Ezért az
eddigieknél nagyobb hangsúlyt szeretnék helyezni a civil szervezetek
megismertetésére, honlapunk fejlesztésére (www.godolloicivilek.hu) és a
Civil Ház facebook oldalára. Ezeken
keresztül betekintést nyerhetnek az
érdeklődők a civil szervezetek munkájába, nagy örömömre ezt a munkát
két kultúrális közfoglalkoztatott munkatárs is segíti, és ahogy korábban Six
Edit, úgy én is rendszeresen tartok fogadónapot a Civil Házban, ahol minjk
denkit szeretettel várok.

Testvérvárosi kapcsolatok támogatása
Március 13-ai ülésén döntött a képviselő-testület a testvérvárosi kapcsolataink fejlesztése érdekében beadott pályázat
támogatásáról. A döntés értelmében 18 egyesületet és közösséget támogat az önkormányzat 2 millió 620 ezer forinttal.
A támogatásokat tanulmányutakra, közös programokra, vagy a testvérvárosokból érkező vendégcsoportok fogadására lehet felhasználni. A sikeres pályázók (zárójelben a megítélt támogatás összege forintban):
Premontrei Szt. Norbert Gimnázium 200.000; Gödöllői Szimfonikusok 200.000; Gingalló Népi Ének és Tánccsoport
200.000; Kalász Máriabesnyői Katolikus Asszonyok-Lányok 100.000; Teleki Pál Egyesület 150.000; Madách Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 250.000; Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület 100.000; Cavaletta Kórus 60.000; Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület 100.000; Gödöllői Lokálpatrióta Klub 250.000; Gödöllői Evangélikus Egyház Kórusa 300.000; Levendula Galéria 50.000; Gödöllői Lengyel Kisebbség 120.000; Szt. Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda 90.000; Török Ignác Gimnázium 150.000; Gödöllői Ökumenikus Csoport 100.000; János utcai Óvoda 50.000; Artesz
Kórus 150.000.

zán Pecze Dániel alpolgármester, aki Gödöllővel ismertette meg a fiatalokat. A látogatás során a diákok megszólaltatták a Világbéke-gongot, a hét végén pedig részt
vettek a március 15-ei városi ünnepségen is. Ugyancsak diákok látogattak hozzánk
a japán Kamogawa Josai Egyeteméről, akik egy hónapot töltenek Gödöllőn a kamogawai és a Szent István Egyetem közötti együttműködés keretében. A diákokat Gémesi György polgármester fogadta, akinek a japán vendégek átadták Takao Hasegawa, városuk polgármesterének levelét is, amiben kinyilvánította, hogy szeretnék szorosabbra fűzni a Gödöllővel való kapcsolatot.
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MEGHÍVÓ – IFJÚSÁGI ISTENTISZTELETEK
A március végi vasárnapok délutánján IFJÚSÁGI ISTENTISZTELETEK
lesznek a gödöllői Baptista Imaházban (Kornya Mihály u. 2. – a Dózsa Gy.
úti Shell benzinkút mellett).
Március 23-án 17 órától ifj. Kulcsár Tibor budafoki baptista lelkipásztor
hirdet igét és a Budafoki Bapt. Gyül. ifjúsági csoportja végzi a szolgálatokat.
Március 30-án 17 órától összevont regionális ifjúsági istentisztelet lesz,
melyen a helyi és a környező gyülekezetek ifjúsági csoportjai szolgálnak, az
igét pedig Balla Péter teológiai hallgató hirdeti.

JAZZ RAJONGÓK FIGYELEM!
A Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület szervezésében április 6-án 17 órakor a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
konferenciatermében (Dózsa Gy. u. 8.)
BALOGH KVARTETT
Uher-Győrfi Bálint (szaxofon), legifjabb Balogh Gyula (zongora),
Centgráf Benjamin(dob) Schildkraut Vilmos (bőgő)
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendékeinek jazz koncertje
Belépőjegy: 1500.- Ft

„TAVASZI MEGÚJULÁS” NAP a Civil Közösségi Házban – főleg hölgyeknek!
A csillagászati tavasz kezdetén, március 21-én látogasson el a Civil Közösségi Házba! Miről is hallhat nálunk ?
– A testi-lelki egyensúly visszaállításáról, asztrológiáról, reflexológiáról, a gyógyító kristályokról, lélekmasszázsról, a
nőiesség titkairól, memóriatréningről, a svéd- és thai masszázsról, a varázslatos antioxidánsokról és egészségvédő
termékekről, valamint
részt vehet a KÁMEA Társalkodó Kanapé beszélgetésén, Szauzer Ildikó mentálhigiénés szakértő személyiségfejlesztési, lelkigondozási, megjelenési, valamint smink- és illat tanácsadási sorozatán !

Jegy elővétel: Polgármesteri Hivatal Portáján Kubatov Jánosnál,
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

MEGHÍVÓ – BLAHÁÉRT TÁRSASÁG
A Blaháért Társaság 2014. március 20-án 18 órai kezdettel Közbiztonsági Fórumot tart a Blahai Idősek Klubjában (Gödöllő, Blaháné u. 49.), melyre szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt.

Helyszín: Civil Közösségi Ház, Gödöllő Szabadság u. 23. (volt Forrás Családsegítő épülete)
A Fórum témája: A Blahai Őrszolgálat megalakítása
Vendéglátás: tea- és szendvicsbár. A belépés ingyenes !
Szervező a Socius Kör Egyesület. Támogató az Angyal Életmód Központ, a Flabélos (Szabadság tér 28.)
és az Alakformáló Stúdió.
Időpont: Március 21., péntek, 12.00 - 19.00 óra között
További információ: 30-846-8030
Szeretettel várunk minden kedves megújulni vágyó érdeklődőt !

Meghívottak: Gödöllő Város Önkormányzatának Közterület Felügyelete,
Gödöllői Rendőrkapitányság, Gödöllő Város Önkormányzata, Ózon-Pajzs
Környezetvédő és Polgárőr Egyesület.
Dr. Bucsy László a Blaháért Társaság elnöke

Pecze Dániel Önkormányzati képviselő

MEGHÍVÓ – ALVÉGI CIVIL TÁRSASÁG
Az Alvégi Civil Társaság 2014. március 24-én 18 órai kezdettel Közbiztonsági Fórumot tart a Hajós Alfréd Általános Iskolában (Gödöllő, Légszesz u. 10.), melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
A Fórum témája: Az Alvégi Őrszolgálat megalakítása
Meghívottak: Gödöllő Város Önkormányzatának Közterület Felügyelete,
Gödöllői Rendőrkapitányság, Gödöllő Város Önkormányzata, Ózon-Pajzs
Környezetvédő és Polgárőr Egyesület.
Varga Árpád önkormányzati képviselő

2014. március 18.

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Vannak olyan írók…
Vannak olyan írók, akiknek a
műveit mindig szívesen olvassuk, akiknek az írásai között
kisgyermekként és felnőttként
is megtaláljuk a szívünknek
kedveset. Vannak olyan írók,
akiknek a munkáit örömmel
olvassuk újra és újra, akiknek
az írásai kiragadnak a jelenből,
és mind szellemi, mind lelki
feltöltődésükre szolgálnak. Ilyen
író Fekete István.
Csí, Kele, Vuk, Tüskevár, Téli berek,
Ballagó idő. Ezek voltak az első válaszok, amiket arra a kérdésre kaptam, kinek mi jut eszébe Fekete Istvánról. Talán nyugodtan mondhatom,
ezen történetek közül valamelyik
minden családi könyvespolcon megtalálható – feltehetően a szerző jó néhány könyve társaságában. Ezeken
nevelkedtünk és ezeknek köszönhetően tanultuk meg szeretni és tisztelni
a természetet.
Fekete István különleges alakja a magyar irodalomnak, akinek érdemes a
nyomába eredni. Sokakban, mint
Vuk, Bogáncs és Lutra megteremtője
él, pedig életműve kordokumentum is
egyben, hiszen írásainak jelentős részében saját szülőföldje, életének
fontosabb helyszínei elevenednek
meg: valóságos helyszínek, valóságos szereplőkkel.
Szűlőfaluja, Gölle sok történetének
helyszíne, amit az egykori pajtások,

rokonok népesítenek be, éppúgy,
ahogy visszaköszönnek későbbi novelláiban, elbeszéléseiben, s verseiben.
A kutatók ma már jól tudják – s nekik
köszönhetően tudhatjuk mi is – hogy
Kengyel Miklós nemcsak a Tüskevár
Ladó Gyula Lajosát, hanem Fekete
Istvánt is tanította mennyiség- és természettanra.
Ma már ismerjük a valódi Bütyköt,
azaz Kondoray Bélát – aki a Tüskevárban Pondoray Bélaként nőtt a szívünkhöz, de beazonosíthatjuk írásaiban életének más jelentős szereplőit
is.
Életrajzi írása, a Ballagó idő sokak
kedvence, mégis sok esetben hiányos, mint ahogyan az az ismeret-

Szombaton nyílik az új tematikus év

Centenáriumi tárlat
A Gödöllői Városi Múzeum „Adj király
katonát” című kiállításával nyílik meg
március 22-én az idei kulturális tematikus év. A 20l4-es programok A régi
Ház – 2014 „Kezdet és vég” címmel az
I. világháború kitörésének 100. évfordulója köré épülnek, s ennek során közel
negyven rendezvénnyel emlékezünk
meg az első világháború előtti és alatti
időszakról. Az elnevezés Tormay Cécile
írónő 1914-ben e címmel megjelent
könyvére utal.
A városi múzeum hét végén megnyíló
kiállítása gazdag műtárgyanyaggal átfogó képet igyekszik adni a háborús állapot különböző dimenzióiról, a front és a
hátország kapcsolatáról. A kiállítás egy
része bemutatja a fronton szolgáló katonák körülményeit, megemlékezik a harcoló és sok esetben sebesülten hazaérkező vagy az idegenben meghalt katonákról, akik többnyire harctereken lettek eltemetve. A látogatók megtekinthetik a háborúban használt fegyverek egy
részét, de megszemlélhetik a gyógyítás
eszközeit is. Képet kaphatnak a királyi
kastélyban működött hadikórházról, az
állami méhtelepen vak katonák számára
létesített rehabilitációs központról, és
dokumentumok, tárgyak idézik fel az
itthon maradottak mindennapi életét is.
A tárlatból nem maradhat ki a Gödöllő
életének szerves részét képező szecessziós művésztelep sem. A háború
idején készült alkotásaik bemutatásával
az érdeklődők megtudhatják, hogyan

hatott a háború közvetlen élménye a
művészi kifejezésre.
A kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozások is kapcsolódnak, ősszel pedig előadássorozat teszi teljesebbé a kiállítást, ami valamennyi korosztály számára tartogat majd érdekességeket.
Városunk lakóit és az érdeklődőket
szinte minden hónapban várják a tematikus évhez kapcsolódó rendezvények,
májusban azonban szinte egymást követik majd az események. Többek között ekkor láthatja majd a közönség a
Gödöllő Táncegyüttes „Berukkoltam én
a császárt szolgálni” című műsorát, ami
az I. világháborút megelőző boldog bé-

Új bemutató a Gödöllői Fiatal Művészektől – Karinthy után szabadon
Új, vidám, zenés előadással várja az érdeklődőket a Gödöllői Fiatal Művészek
Egyesülete (GÖFME) március 22-én. A
„Tanár bá’ kérem” című előadás a szilveszteri kabaré egyik részletének kibővített változata. A Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című írása alapján készült
összeállítás az eredeti mű párbeszédeire
épül – tudtuk meg Horváth Zoltántól,
a darab rendezőjétől – ugyanakkor a történeteket narrátor közreműködésével jelenítik meg. A darab megvalósulásában
jelentős szerepük van a gyerekeknek,
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akik a GÖFME Valahol Európában című előadásában közreműködtek, s akik
örömmel álltak az új kihívás elé. Szilveszterkor 25 perces összeállítást láthatott a közönség, s az akkori siker alapján
vetődött fel a gondolat, egy nagyobb,
önálló műsor összeállítására. A tehetséges gyerekekhez kiváló választás volt a
két „tanár”, Miklós Kriszta és Géczy
András. Az előadásban Karinthy feledhetetlen prózája mellett hatvan sláger
részlet hangzik el, amik az iskolai szituációkhoz illesztve szólalnak meg.

anyag is, ami Fekete Istvánról évtizedeken át rendelkezésünkre állt.
Ezt a hiányt tölti be Sánta Gábor
most megjelent könyve, amit 15 év
kutatómunkájának az eredménye. A
szegedi tanítóképző docense nem
elégedett meg a levéltári forrásokkal,
hanem személyesen kutatta fel és kérdezte ki mindazokat, akik ismerték az
írót.
Az olvasók nem egy szokásos életrajzot vehetnek a kezükbe, hanem egy
személyes találkozásnak lehetnek részesei: számtalan levél részlettel,
visszaemlékezéssel színesített időutazásnak. Irány a régi Gölle, Kaposvár,
Magyaróvár, Ajka, Budapest, Erdély,
a Balaton környéke és Gödöllő.
Bizony, Gödöllő is utunkba esik, ha
Fekete István nyomába eredünk, az
író ugyanis többször megfordult városunkban. Először tisztiiskolásként
járt itt 1918 nyarán és őszén, majd a
negyvenes években többször is idelátogatott. Nemegyszer a premontreieknél tanuló fiát, ifj. Fekete Istvánt látogatta meg – aki később szintén íróként szerzett nevet magának –
másrészt 1944 októberében és feltehetően 1947 nyarán oktatófilmet forgatott akkori munkahelye, a Földművelésügyi Minisztérium számára, a
már akkor is híres kísérleti baromfitelepen.
Érdemes tehát nyomába eredni a természetet szerető, ugyanakkor rendkívül visszahúzódó írónak, akinek
életét még mindig számtalan titok
lengi körül.
(Sánta Gábor: Fekete István nyomában – Rendhagyó életrajz)
-nyf-

keéveket eleveníti fel, s a Duflex fotóstúdió és a Gödöllői Honvéd Nyugdíjas
Egyesület ehhez kapcsolódó fotókiállítását. A Gödöllő Táncszínház is ekkor emlékezik meg egy különleges előadással erről az időszakról: Sors címmel
Isadura Duncen emléke előtt tisztelegnek, aki a múlt század elejének meghatározó, stílusteremtő táncművésze volt.
Május végén pedig megnyílik a királyi
kastély új időszaki kiállítása is, ami Ferenc József osztrák császár és magyar
királyt helyezi a középpontba.
A hónap végére még egy kiállítás jut, a
városi könyvtárban azt mutatják be, hogyan él a gödöllői családok emlékezetében az I. világháború katonáinak, eseményeinek emléke.
Ugyancsak programözönre számíthatnak az érdeklődők szeptemberben –
még a Belvárosi Napok keretében is. A
népszerű rendezvénysorozat részeként
például a Világfánál a VÁM és Pénzügyőrség zenekarának műsora mellett
“Hadifront” bemutató lesz, aminek során az I. világháború fegyvereit, repülőit
mutatják be.
A csaknem negyven eseményt összefogó tematikus évet a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő különleges bemutatója zárja. Ennek során az érdeklődők képzeletben felszállhatnak a legendás vonatra,
az Orient Expresszre, s egy különleges
zenei utazás részesei lehetnek, amelyben a kor nagy slágerei – természetesen
Talambásított változatban – szólalnak
meg egy látványos show műsor keretében, a Cimbaliband és a Fricska táncegyüttes közreműködésével.
jk
Többek között Zalatnay Cinitől a „Hol
jár az eszem” az Illés együttestől a „Keresem a szót”, a Hungáriától a „Meghalok, hogy ha rám nézel”, a Republiktól a „Jó reggelt kívánok!” egy-egy részlete csendül fel az előadás során.
Horváth Zoltán felhívta a figyelmet arra,
a darab elsősorban a felnőtteknek szól,
az abban elhangzó dalok jelentős többsége ugyanis az idősebbek számára ismert és népszerű, a fiatalok ezek közül
csak keveset ismernek. Kijelentette, az
előadás a gyerekek lelkesedésének és a
szilveszteri műsor közönségének köszönhetően született meg.
bj

Chopin Zeneiskola – Ifjú tehetségek
Nehéz helyzetben lehetnek a Frédéric
Chopin Zeneiskola tanárai, amikor eldöntik, ki lépjen fel az „Ifjú tehetségeink” hangversenyen, hiszen az intézménybe rendkívül sok tehetséges, szorgalmas, szép eredményeket elérő növendék jár. Országosan is egyedülálló
az a kezdeményezés, amit Ferenczy
Anna, az intézmény volt igazgatója vezetett be, hogy évről-évre, a legsikeresebb növendékek szimfonikus zenekari
kísérettel mutathatják be tudásukat a
nagyközönség előtt. Így lesz ez a március 23-ai koncerten is, amikor tizenhárom fiatal lép fel, a már hagyományosnak számító rendezvényen. S, hogy
mennyire sok tehetséges növendék
öregbíti tovább a zeneiskola jó hírnevét,
azt jól példázza, hogy márciusban is két
országos versenyen szerepeltek eredményesen.
Március 7-én Kecskemét adott otthont a

XI. Országos Kodály Zoltán Szolfézsverseny területi válogatójának, ahol három növendék nevezett a versenyre,
mindannyian kiemelkedően magas
pontszámot értek el: Eszenyi Zsombor
(I. korcsoport) 100, Puskás Máté (I.
korcsoport) 97 ponttal zárt, Szilágyi
Benjamin (II. korcsoport) pedig 99
ponttal (felkészítő tanáruk: Lázárné
Nagy Andrea) jutott az országos döntőbe.
Március 14-én a VIII. Regionális Gitárversenyen jeleskedtek a fiatalok.
Gödöllőt Farkas Lizett, Gergely-Héger Abigél, Liska Dóra és Pintér Zsófia képviselte. Az I. korcsoportban Farkas Lizett (tanára: Kósáné Szabó Beáta
Enikő) I. díjat, Gergely-Héger Abigél
(tanára: Braun Julianna) pedig II. díjat
kapott, míg a 3. korcsoportban Pintér
Zsófia (tanára: Kósáné Szabó Beáta
Enikő) III. díjas lett.
jb
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Város–Kép

Újabb díjat kapott Gödöllő

Képek és élmények elmesélve

„A Zöld városért”

„Nyitott szívvel élni”

(folytatás az 1. oldalról)

Takács Júlia, a City Hungary
Program ügyvezetője elmondta, a
fenntarthatóság szempontjából három
dolgot vettek figyelembe: a gazdasági, a környezeti és a kulturális értékeket. Mivel az EU2020 stratégia szerint a 2014-20 közötti uniós források
felhasználásának alapelvei és fókuszterületeinek egy része éppen a fenntartható város működését támogatja, a
szemléletformáló díj segíti a nyertes
városok uniós forrásokhoz jutását is.
Takács Júlia a díj átadásakor kiemelte, Gödöllőn már évek óta fontos
a helyi közösség összetartása. Nem
ad-hoc akciók keretében hívják fel a
figyelmet a fenntarthatóság fontosságára, ez már 2006 óta kiemelten ben-

ne van a városi fejlesztési koncepciókban, s az önkormányzat hosszú távú célja az önfenntartó város megvalósítása.
A fejlesztések közül kiemelte a főtér átépítését – amivel 2012-ben a
Virágos Magyarországért programban Gödöllő megkapta a „Magyarország legszebb főtere” elismerő címet,
a Művészetek Háza energiahatékony
felújítását, 21 000 m2 forgalomcsillapított terület, és 5000 m2 zöldterület
kialakítását, valamint a Zöld Óvoda
létesítését és a Tiszta udvar, rendes
ház program bevezetését.
A rendezvényen a „ A Fenntartható
városért” díjat Budaörs Város Önkormányzata, az „Üzlet a városért” kategóriában a Cívis Ház Zrt., „A Művészet, a kultúra, az
örökség megőrzéséért”
kategóriában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint
különdíjasként Mezőhegyes Város Önkormányzata vehette
át. „A Zöld városért”
kategóriában Gödöllő mellett különdíjat
kapott Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, cégként pedig az AlcoaKöfém Kft.
A bíráló bizottságott Bardóczi Sán-

dor tájépítész mérnök, a BCE tájépítészeti karának címzetes egyetemi docense, Morgós Katalin, az Anteris
Kft. ügyvezető igazgatója (a NémetMagyar Ipari és Kereskedelmi Kamara képviseletében), dr. Némethy Sándor, a Göteborgi Egyetem docense,
Pásztor Erika Katalina, az Épitészfórum alapító-főszerkesztője, dr. Pásztor Zsuzsa, a Magyar Országgyűlés
Fenntartható fejlődés bizottságának a
delegáltja, szakértője, dr. Réthelyi
Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának az elnöke, dr.
Szűcs Ervin, a Weber Shandwick regionális igazgatója és Takács Júlia, a
City Hungary Program vezetője, a
CSR Hungary ügyvezető igazgatója
alkották.
A díjat Bardóczi Sándor tájépítész
mérnök, a BCE tájépítészeti karának
címzetes egyetemi docensétől Gödöllő önkormányzata képviseletében Péterfi Csaba, kommunikációs igazgató, a polgármesteri kabinet vezetője
vette át.
(kj)

Erős Apolka pályaműve nyerte el a gödöllőiek tetszését

Technikai okok miatt
a márciusi
Retró Klub március 26-án,

GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Kérjük, támogassa adója 1 százalékával
a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesületet!
Cím: 2100 Gödöllő, Batthyány u. 32.
Adószám: 18718252-1-13
Egyéb támogatásukat köszönettel fogadjuk!
Számlaszám:

Gödöllőn élő Ottó Ferenc unokaöccse
volt.
A szoborról hosszas előkészületek
után született döntés. Mint arról lapunk
már korábban beszámolt, az „Altató”
köztéri ábrázolására már a múlt évben
is kiírt pályázatot a város, akkor azonban a beérkezett öt elképzelésből egy
sem kapott támogatást.
Most a hét javaslat közül a 2-es számú terv, Erős Apolka munkája nyerte
el a bírálók tetszését. A döntésbe a
szakmai lektorátus mellett bevonták az
intézményvezetőket, valamint a gödöllői gyerekeket is. A legkisebbek közül a Palotakerti és a Szent János utcai
óvodások, az általános iskolások közül
az Erkel Ferenc Általános Iskola és a

Szent Imre Katolikus Általános Iskola
diákjai vettek részt a zsűrizésben, a
középiskolások képviseletében pedig a
Török Ignác Gimnázium és a Református Líceum diákjai képviselték a véleményezés során.
Erős Apolka 2002-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász tanszékén, Farkas Ádám tanítványaként. 2005-től az Apolka Művészeti
Iskola és Műhely vezető tanára. A fiatal
művész több megmérettetés első díjasa, ennek köszönhetően ő valósíthatta
meg Fertődön az Eszterházy kastélyban Esterházy „Fényes” Miklós, és
Haydn szobrát is. Munkáját 2013-ben
Munkácsy-díjjal ismerték el.

Színes üdvözletek Gödöllőről

(BJ)

(KJ)

Retró Klub: Időpontváltozás!

Téma: „Vendégeink a bölcsődék!”

Gödöllő város képviselő-testülete
csütörtöki döntése alapján Erős
Apolka Munkácsy-díjas szobrászművész készítheti el József Attila Altató című verséből ismert kis Balázs
alakját, abban az esetben, ha a város
sikeresen szerepel az NKA által kiírt
pályázaton.

Városunk nevezetességeit, szépségeit
mutatja be az a képeslap-sorozat, aminek darabjai a napokban kerültek a Gödöllői Városi Múzeum boltjába. Az öszszeállításban a kastély mellett többek
között a Pelikános kút, a máriabesnyői
bazilika, a Világbéke-gong, az arborétum, valamint városunk szobrai szerepelnek. Látható még például a Grassalkovich-szobor, vagy a Királyi Váró,
amit a városi naptárban lévő ábrázolás
szerint jelenít meg a kiadvány.
(ny.f.)

földön, s mi a sikeres és boldog élet titka. Mivel nem lelte a helyét a szülőhazában, azt remélve, hogy kérdéseire
választ talál, 18 évesen elindult a nagyvilágba. Számos országban élt hoszszabb ideig, majd rátért a spirituális
útra, így jutott el Észak-Indiába és Nepálba is. A március 24-ei beszélgetés
során hitről, szeretetről és elfogadásról
vall Gémesi Görgynek.
Kiállítása május 1-jéig tekinthető
meg a városházán.

szerdán 17.00 órakor lesz
a Királyi Váróban.

Szobra lehet kis Balázsnak

Az emberi léptékű szobor terve egy
kisfiút ábrázol, aki egy üveggolyót tart
az ég felé rácsodálkozva a világra. A
szobor talapzatán a versből ismert motívumok is megjelennek, így látható a
szunnyadó rét, a tűzoltó, vagy épp a vadakat terelő juhász.
A szobor pályázatra 7 pályamű érkezett, amit elsőként egy szakmai zsűri
bírált, de a város vezetése kikérte helyi
képző- és iparművészek, kulturális intézményvezetők és óvodások, általános és középiskolások véleményét is.
A vélemények figyelembevételével
a képviselő-testület döntött a nyertes
pályázatról. A gyerekek javaslataiból
kiindulva minimális módosítást kért az
eredeti, benyújtott pályaműhöz képest
a képviselő-testület: a szobor talapzatán ülőhelyeket alakítsanak ki.
Kis Balázs szobra Gödöllő főterére
kerülne, összköltsége 8 millió forintra
tehető.
Csak kevesen tudják, hogy József
Attila verse egy gödöllői kisfiúnak,
Gellér Balázsnak íródott, aki a szintén

Az idei kiállítások egyik különlegessége az a Pataki Pálma fotóiból nyílt bemutató, ami február 21. óta látható a
városháza első emeleti folyosógalériáján. Már a nagy érdeklődéssel kísért
megnyitón is látszott, kell, hogy legyen
folytatás, a gödöllőieket érdekli a különleges világ. Március 24-én 18 órától
a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban ismét találkozhatnak a különleges életet élő gödöllői
hölggyel, aki egy jóízű beszélgetés keretében örömmel osztja meg úti élményeit, tapasztalatait az érdeklődőkkel.
Nyitott szívvel élni, ez a Pataki Pálma képeiből nyílt tárlat címe, s ez a
mottója a városi könyvtárban megrendezésre kerülő beszélgetésnek is, amelyen sokkal többet tudhatnak meg az
érdeklődő India és Nepál mindennapjairól, mint amiket a képek elárulnak.
Ugyanis minden fotó egy külön történet, emberi sorsokat rejtenek, örömökről, bánatról, küzdelmekről mesélnek,
amiket mégis szeretettel elfogadnak az
ott élők.
Pataki Pálma Budapesten született
1968-ban. Már gyerekkorában foglalkoztatták az élet nagy kérdései, legfőképp az, hogy mi az élet értelme, miért ez a sok szenvedés és nyomorúság a
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Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról

Ragadozómadár-fészek megfigyelés 2014.

Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását a városi állatorvosi rendelőkben az alábbi időpontokban kedvezményes áron adathatják be.

A MAVIR Zrt. a nemzetközi LIFE+ Programban tett vállalásának megfelelően az idei évben is folytatja a korábban megkezdett műfészek-kamerázási programot. A
megfigyelt műfészekbe március elején megérkeztek a ragadozó madarak (A kerecsensólyom eszmei értéke példányonként 1 millió forint). Március 12-én délelőtt, 10
óra 22 perckor vált láthatóvá az első tojás. Ezt követően
még várhatóan 2-3 tojással bővül a fészekalom. A fiókák
kikelésének várható ideje 33-35 nap. A kotlást csak a 2.
vagy 3. tojás után kezdik, mert így nagyjából egymás után
két nap alatt kikelnek belőlük a fiókák.

Március 17-22-ig: hétfő, szerda du. 17-19, péntek de. 8.30-10 óráig, szombaton délelőtt 9-11 óráig.
dr. Bucsy László rendelője, Blaháné u. 55.
Március 24-29-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 8-9 óráig, hétfőn és csütörtökön
du. 16-17-ig óráig, szombaton délelőtt 9-11 óráig.
Dr. Bodó Szilárd rendelője, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 34.
Március 31-április 5-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-19
óráig,szombaton délelőtt 9-11 óráig.
Kovavet Bt. rendelője, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Webkamera:

www.mavir.hu/web/mavir/feszekmegfigyeles

Igyon a macska tejet, tejterméket?
Az emberek többsége úgy tudja, hogy a
macskák egyik legkiválóbb táplálékforrása a tehéntej. Ez óriási tévedés annak
ellenére, hogy a macskák általában
tényleg nagyon szeretik a tejet és a tejtermékeket.
A tejjel kapcsolatban az első és legfontosabb tudnivaló az, hogy a benne lévő
tejcukrot, a laktózt, a macskák nem,
vagy csak csekély mértékben képesek
megemészteni, mert a szervezetükből
hiányzik a lebontásukhoz szükséges
laktáz nevű enzim. Ennek következtében a tejet ivó macskákban hasmenés
alakul ki, amelynek mértéke arányos a
felvett tej mennyiségével.
Sokan megkérdezik ilyenkor, hogy
akkor hogyan lehetséges, hogy vidéken
a macskákat rendszeresen tejjel itatták
(és itatják), mégsem lett (lesz) semmi

bajuk? Nos, a tej nem mérgező, vagy ártalmas a macskáknak, csak hasmenést
okoz náluk, ami viszont a kertbe kijáró
macskák esetében rejtve marad, mert általában a háztól messze végzik el a dolgukat. De kérdezzük csak meg egy lakásban tartott szobacica tulajdonosát,
hogy miket művel a kedvence az alomtálcán a tej ivását követően!
A másik még nagyon gyakori kérdés
ezzel kapcsolatban, hogy ha a macskák
a tejben lévő cukrot nem tudják megemészteni, akkor hogyan lehetséges,
hogy a kölykök az anyatejtől nem kapnak hasmenést, holott abban is van tejcukor? Ennek nagyon egyszerű oka van.
A kölykök szervezete képes a tejcukor
emésztését végző laktáz nevű enzim ter-

melésére egészen addig, ameddig arra
szükség van, vagyis az elválasztásig! A
születést követően a 4.-5. héten, vagyis
amikor a kismacska már elkezd szilárd
táplálékot is fogyasztani, szervezetében
a laktóztermelés folyamatosan csökken,
majd felnőtt korára már csak nagyon
csekély szinten marad. Ugyanakkor felnőtt macskák tejcukoremésztő képességében lehetnek kisebb eltérések, így
egyesek már pár csepptől, míg mások
csak nagyobb mennyiségű tejtől kapnak
hasmenést.

maznak, így nyugodtan megetethetők a
macskákkal is. A tejtemékek táplálóanyagokban, különösen jól emészthető,
magas biológiai értékű fehérjében,

Az egyik leggyakoribb hiba, amit a tulajdonosok elkövetnek, a kismacskák
(és kiskutyák) cukros, és/vagy vízzel
hígított tehéntejjel (ún. feles tejjel) való
itatása, ami több ok miatt is kifogásolható. Először is, az anyamacska teje

sokkal töményebb, mint a tehéntej, tehát
nemhogy hígítani, hanem sokkal inkább
sűríteni kellene, hogy megfeleljen a
szopós kismacska igényeinek, arról nem
is beszélve, hogy kristálycukornak semmi keresnivalója nincs egy macska
életében. Ráadásul a kristálycukrot a kölyökmacska egyáltalán nem képes megemészteni, és felnőtt korában is csak
csekély mértékben (bár valamelyest
jobban, mint a tejcukrot). Tehát a cukros
tehéntejtől a macska kölyökkorában a
kristálycukor miatt, felnőtt korában pedig a tejcukor miatt fog hasmenést kapni. Ugyanakkor a tejcukrot már nem tartalmazó, ún. fermentált tejtermékek
(joghurt, kefír, tejföl), valamint a túró és
a sajt ebből a szempontból nem okoznak
gondot, mert tejcukrot már nem tartal-

kalciumban, A-, D- és K-vitaminokban
nagyon gazdag táplálékforrások, ráadásul a macskák nagyon szeretik is ezeket,
így házi keverékeikben bátran felhasználhatók alapanyagként.
A fermentált tejtermékek (például a
joghurt) mindemellett még tejsavat és
laktobacillusokat is tartalmaznak,
melyek a bélflóra normális működéséhez – vagy antibiotikumos kezelést
követően a visszaalakulása érdekében
– nagyon hasznos lehet. Vannak kifejezetten joghurt- és kefírimádó cicák,
őket reggelente (illetve amikor hazatérnek) nyugodtan kínáljuk meg ezzel
a csemegével.
A tejszínhabbal már legyünk óvatosabbak, főleg a készen kapható változatokkal, mert azoknak magas a
cukor- és zsírtartalma, és különféle
tartósítószereket is nagy mennyiségben tartalmazhatnak.
A sajt fehérjében és zsírban nagyon
gazdag, értékes takarmány, a macskák főleg a lágyabb változatait, illetve
a krémsajtokat kedvelik. Sajtot tehát
etethetünk a cicával, de egyszerre ne
túl sokat, mert bélsárrekedés kialakulására hajlamosít (és nagy sótartalma
veszélyes lehet a vesebeteg, a húgyköves, valamint a szív- és keringési
megbetegedésben szenvedő állatoknak).

Április 7-12-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig, szombaton délelőtt 9-11 óráig.
Plútó Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97.
Április 14-19-ig: hétfőtől péntekig délután 17-18 óráig, szombaton délelőtt
9-11 óráig.
dr. Koleszár István rendelője, Árpád u. 32.
A kedvezményes veszettség elleni védőoltás kutyánként 4.500 forintba kerül. Ez az összeg tartalmazza az anyagköltséget, a kedvezményes munkadíjat, a regisztrációs és bejelentési költségeket és az illetéket.
A szintén kötelező bélférgek elleni kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta
ára 300 forint/10 testtömeg kilogramm.
Azoknak az ebeknek, amelyek nem rendelkeznek a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlásának megfelelő sorszámozott oltási könyvvel, új oltási könyvet
állítunk ki, aminek a költsége 500 forint.
Az ebek oltása kérhető egyéb időpontokban is a rendelőben, illetve háznál,
de ebben az esetben az oltás teljes költségét, illetve a kiszállási díjat is
ki kell fizetni.
Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a 164/2008. (XII./ 20.) FVM
rendelet szól. Ennek értelmében az állattartó köteles minden 3 hónapos életkort elérő ebet saját költségén veszettség ellen beoltatni és féregteleníteni,
majd mindezt 6 hónap múlva megismételni.
A felnőtt kutyát minden évben egyszer kötelezően újra be kell oltatni.
Fontos Tudnivaló:
Négy hónapos kornál idősebb eb csak microchippel megjelölve tartható. Ennek betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi. Veszettség ellen csak
microchippel megjelölt eb olható. Aki 2012. december 31-ig nem végeztette
el kutyája microchippes jelöltetését, a veszettség elleni védőoltás alkalmával
ezt is kérheti, aminek költsége 4.900 forint.
Eltűnt Máriabesnyőről az Alma utcából, Damil
névre hallgató, 8 év körüli keverék, ivartalanított
nőstény, fekete-barna drótszőrű, vékonytestű kutyus.
Nem volt rajta nyakörv, bal füle mögött azonosító
chip van. Aki látja, vagy megtalálta, kérem hívjon:
06-30-4260-640.
Pótgazdit keresek 2 középtermetű, ivartalanított kislány kutyusaim részére.
Elvárások: gödöllői vagy környéki családi ház, kert, kutyás tapasztalat és
szeretet.
Érd.: +36-30/955-1300, +36-30/647-9306; ignaczbeatrix7094@gmail.com

haziallat.hu

2014. február 26-án hajnalban eltűnt a Királytelep – Iskola utcából az udvarunkon levő kennelből a 2 hónapos fekete
puli kutyusunk. Aznap reggel felbukkant a piacon, de ezután nincs több információm róla. A gyermekeim nagyon
várják haza! Tel: 30/626-1276.

KEDVES KUTYABARÁTOK!

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő

Segítséget szeretnénk kérni mentett kutyáink ideiglenes elhelyezésében. Élelmezésükről és orvosi ellátásukról mi gondoskodunk, csak helyet
kérnénk nekik. Tel.: +36-20/291-7233, +36/70/2819-555.
Köszönjük: Árva Lelkek Állatvédő Egyesület

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

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

Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat: 10-12, vasárnap: 17.30-19-ig.
Gödöllő, Faiskola u. 2.
Dr. Milei László, Tel.: 30/5511-346.

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

Bonifác: 3 éves bobtail keverék
kan. Nagyon kedves, jól szocializált kutyus. Nagyon szeretnénk
jó gazdit találni neki.

Chanel és Zseton: Nemetjuhász keverék kan-szuka páros. Nagyon játékosak. Gyerekek mellé is ajánljuk őket.
Külön-külön is örökbefogadhatóak.

Fixi: Keverék kölyök kan kutyus. Nagyon ragaszkodó, tündi-bündi. Leendő gazdik jelentkezését várjuk!

Minden nap nyitva!

TURUL ÁLLATORVOSI
RENDELŐ
Veszettség elleni oltás: 4.000,-Ft/állat
Féregtelenítés: 200,-Ft/10 ttkg
DR. MILEI LÁSZLÓ
Tel.: 06-30/551-1346.
H-P: 10-12 és 17:30-19.00
Szo: 10-12 és V: 17:30-19.00
Háznál történő kezelések
megbeszélés szerint.
Turul Állatorvosi Patika
H-P: 9-19, Tel.: 06-30/9439-898.
Cím: 2100 Gödöllő, Faiskola u. 2.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Március 22-én
szombaton 10.30-12.00 között
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel: dr. Michalik László
Tel.: 20/981-3100.

8 Gödöllői Szolgálat

2014. március 18.

Sport

Labdarúgás – Háromból kettő csapat nyert

Röplabda – A bronzért harcolhat a TEVA-GRC

Nem robbant a Viadukt

Egy sikeres korszak végállomása

Nem sikerült a jó formában szereplő Viadukt-Biatorbágy otthonában folytatnia a Gödöllői SK
labdarúgóinak a „pontos” tavaszi sorozatot a megyei I. osztályban, miután minimális, egygólos vereséget szenvedett Jenei
Sándor csapata.
A forduló előtt a dobogó 4. fokán álló
házigazdák az őszi első forduló óta nem
kaptak ki (14 győzelem, 3 döntetlen a
mérleg), azaz nem várt könnyű feladat a
szintén jó formában teljesítő gödöllőiekre. Jenei Sándor legényei nem ijedtek meg a feladattól és szűk egy órán át
jól bírták a hazai nyomást. Az 56. percben aztán egy gödöllői rövidzárlat elég
volt a házigazdáknak a vezetés megszerzéséhez, ami a győzelmet és a három
pontot is jelentette egyben ezen a mérkőzésen számukra. Nem robbantott tehát a Gödöllő a Viadukt vendégeként,
de a tisztes helytállás és a helyenként jó
játék bizakodásra adhat okot. Kell is az
önbizalom, ugyanis az elkövetkezendő
két hétben két, papíron erősebb gárda ellen kell bizonyítani a GSK játékosainak.
Előbb a 4. helyezett Tura látogat a Táncsics Mihály útra, majd az ötödik Vecséshez utazik a 24 pontjával jelenleg a
8. helyen álló Gödöllő.
Pest megyei I. osztály, 18. forduló
Viadukt SE-Biatorbágy – Gödöllői SK
1–0 (0–0)
Megyei I. osztály, 19. forduló
Március 22., szombat 15 óra
Gödöllői SK – Tura VSK
Táncsics M. úti Sportcentrum

Megyei II. osztály – GEAC: Első
tavaszi siker
Az ősszel a 12. fordulóig kellett várni a
Gödöllői EAC első bajnoki győzelmére,
így nyugodtan elmondhatjuk, hogy a tavaszt már ennek tükrében is jobban
kezdte Sztriskó István együttese, akik
az elmúlt hétvégén hazai pályán verték
az utolsó előtti Püspökhatvant. Az
„egyetemisták” a 18. játéknapot követően 19 pontjukkal a 12. helyen állnak a
bajnoki tabellán csoportjukban.
Pest megyei II. osztály északi-csoport,
18. forduló: Gödöllői EAC – Püspökhatvan 2–0 (0–0) Gól: Czuczor Attila,
Müller Péter.
Megyei III. osztály – Szélviharos
meccsen GSK kettő öröm
Igazi rangadó várt a Gödöllői SK második számú csapatára az elmúlt hétvégén az Őrbottyán ellen. A meccs előtt
a tabellán három egységgel Legéndi
György egylete előtt álló vendégeket az
erős szél miatt néha irreális körümények
között, egy igen gólgazdag és fordulatos
találkozón sikerült legyőzni, ezzel előzött a Gödöllő. A GSK kettő 21 pontjával jelenleg a 7. helyen áll a közép csoportban és március 22-én a 22 pontos
Vácszentlászlóhoz látogat a csapat.
Pest megyei III. osztály középcsoport, 15. forduló: Gödöllői SK II –
Őrbottyán KSE 4–3 (1–1) Gól: Szeles
Dávid, Orbán Levente, Várszegi Gábor,
Pakuts Barna.
-tt-

Kapkodd a lábad – Ötödször

Idén is nagy siker volt
A Montágh Iskola 5. alkalommal
rendezte meg a Kapkodd a lábad
integrált versenyt, melyen a Hajós, az Erkel, a Petőfi és a Szent
Imre iskola kapott meghívást. A
sorversenyes vetélkedő idén is
nagy sikert aratott a gyerekek körében.
A sportos napon a diákoknak 5 feladatsort kellet teljesíteniük, míg amolyan
utolsó versenyszámként közösen, kéz a
kézben futottak együtt a gyerekek. A
program egyik szervezője, Iski Zsolt
számolt be az eseményről: – Nem a versenyezés volt a fő cél, hanem hogy egy
picit együtt legyünk Montághosok a
többi iskolával. Óriási hangulat volt nagyon aranyosak voltak a gyerekek. Látszott mindenkin, hogy nagyon élvezik
és öröm volt az arcokon. Ezúton köszönjük a Montágh Imre iskola alapít-

ványának, dr. Bucsyné Prém Katalin
igazgató asszonynak, valamint Árvai
Zoltán úrnak, a budapesti Hilton szálloda igazgatójának a támogatást, aki a verseny végén nagyon finom tortával láttott
vendégül mindenkit. GTI 2000 KKTnak sokat köszönhetünk minden évben.
Az eseményt meglátogatta Tóth Tibor,
Gödöllő alpolgármestere is. Remélem
jövőre is eljönnek hozzánk, mert a mi iskolánk nyitott mindenre, hogy jobban
el-fogadjanak minket!
A végeredmény: 1. Erkel, 2. Hajós, 3.
Petőfi, 4. Szent Imre, 5. Montágh I, 6.
Montágh II csapata.
-izs-

– Vácrátót – Váchartyán – Őrbottyán –
Csomád – Gödöllő útvonalra tervezett
országúti kerékpáros túra a Táncsics
Mihály úti Sportcentrumtól indul és
oda is érkezik majd vissza. Találkozó
8-9 óra között, a nevezési díj 800
Ft./fő. További infó a túrával és a Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület programjaival kapcsolatban:
www.margita344-2.hu
www.facebook.com/margita3442tse

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!
A Grassalkovich SE akrobatikus
torna szakosztálya felvételt hirdet
csoportjaiba. Várják azokat a 6-10
éves örökmozgó lányokat és fiúkat,
akik ügyes trükkjeikkel gyakran a
kétségbeesésbe kergetik szüleiket.
“Nálunk jó kezekben lesznek ezek a
lurkók. Irányt mutatunk, koordináljuk
a mozgásukat, lelküket. Erőssé és la-

Harcművészet – ITF Taekwon-do Magyar bajnokság

Kiválóan szereplő gödöllőiek
Az idei év ITF Taekwon-do Magyar Bajnokságának Makó városa adott otthont március 8-9én. A sportág legnagyobb hazai
megmérettetésére 30 egyesület
310 sportolója adta le nevezését.
Közel 10 éve nem volt példa ilyen nagy
létszámú verseny megrendezésére a
sportágban. A bajnokság gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt korosztályokban, valamint egyéni és csapat számokban került megrendezésre. A két napos
verseny kiváló lehetőséget jelentett a
fiatal versenyzők részére, hogy hosszas
felkészülés után, egy erős mezőnyben

mérjék le tudásukat, továbbá az áprilisi
Európa-bajnokság előtt jó tapasztalatszerzési lehetőségnek bizonyult. Kókai
Zsolt (a képen tanítványaival) 4. danos
mester által irányított Gödöllői Contact
ITF Taekwon-do Sportegyesület tagjai
remekül szerepeltek és az alábbi eredményeket érték el:
Gyermek lány küzdelem (-32 kg): Bordács Sára 1. hely; Ifjúsági lány formagyakorlat, illetve küzdelem: Meszlényi
Kíra mindkettőben 3. hely; Felnőtt női
formagyakorlat IV-VI dan: Könczöl
Alexandra 1. hely; Felnőtt női küzdelem (-52 kg) küzdelem: Könczöl Alexandra 3. hely; Ifjúsági fiú formagyakor-

zává tesszük őket. Ovis csoportba várjuk a 3-6 éves mozgékony gyerekeket. Sok mozgással az ügyesség fejlesztése a célunk. Összerendezzük,
sokoldalú képzéssel élményt adunk az
ovisoknak.” Érd.: Kőhler Ákosnál a
Damjanich J. Ált. Isk. tornatermében
hétfő, szerda, péntek 16-17 óra között
vagy a 06/20-951-10-72-es számon!

lat, illetve küzdelem (-56 kg): Benedek
Dániel Tibor mindkettőben 3. hely.
Amennyiben megismerkedne ezzel a
harcművészettel egyesületünk továbbra is várja jelentkezését a Bio-Fit
Centerben (Gödöllő, Állomás út 1-2/a)
zajló edzésein hétfőn és szerdán 17.30
– 19.00-ig.
Honlap: http://itftaekwondo.uw.hu
-li-

Felosztották a sporttámogatást – Kiemelten támogatja a város a sportot

Az idén 46 millió forint jut a sportra
Március 13-án tartották a Városatyák azon testületi ülésüket,
melyen az idei sportkeret felosztása is a napi-rendi pontok között
szerepelt. A 2014-ben javasolt 46
millió forintos keretet, valamint
annak elosztását elfogadták.
A képviselő-testület a következők szerint osztotta fel az idei városi költségvetésben sportfeladatokra biztosított 46
millió forintot.
I-II. keret. A kiemelt egyéni és csapat
versenysport szakosztályok pályázati
úton történő támogatása: 18 millió Ft.
I./a. keret. A kiemelt egyéni versenysport szakosztályok pályázati úton történő működési alaptámogatása taglét-

szám alapján (GEAC atlétika és vívó
szakosztály): 4,5 millió Ft.
I./b keret. A kiemelt csapat versenysport
szakosztályok pályázati úton történő támogatása taglétszám alapján (TEVAGRC, Gödöllői Sport Klub asztalitenisz
szakosztály): 2 millió Ft.
II./a keret: A kiemelt egyéni versenysport szakosztályok pályázati úton történő támogatása pontrendszer alapján
(GEAC atlétika és vívó szakosztály):
6,5 millió Ft.
II/b keret: A kiemelt csapat versenysport
szakosztályok pályázati úton történő támogatása pontrendszer alapján (TEVA
GRC, Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz
szakosztály): 5 millió Ft
III. keret: A F.U.T. Alapítvány támogatása: 2,6 millió Ft.

Itt az alsó, ott a felső

A Sportcentrumnál lesz a rajt és a cél

A szervezők tájékoztatása szerint az
eredetileg megadott Erkel iskola előtti
terület a választások miatt nem használható, így új helyszín után kellett
nézni. A Gödöllő – Szada – Őrbottyán

Joggal vigad a csabai (foto: hunvolley.hu)

Az év eleji célkitűzések az előző éveket figyelembe véve nem tűntek merésznek, miszerint mind a kupában,
mind a bajnokságban a döntő a minimum. A Magyar Kupában még sikerült beverekednie magát a döntőbe a
Gödöllőnek (a Vasas ellen maradt alul
végül), de ez már a bajnokságban
nem sikerült, ugyanis a Békéscsaba
három meccsen abszolválta a mieink
ellen a továbbjutást.
A harmadik, gödöllői párharcban régen látott könnyedséggel nyertek a
viharsarkiak, ezzel fenállásuk során
előszőr mérkőzhetnek majd a női bajnoki címért. Az ellenfél a címvédő

Kézilabda – Kettős vereség Kecskeméten

Margita Kupa K 50 – Új helyszínről rajtolnak

Az április 6-ra meghirdetett
Margita Kupa K 50-es országúti
kerékpáros túrájának rajt és cél
helyszíne az aznapi országgyűlési választások miatt változik.

Korántsem erről álmodott a tavaly
őszi szezonkezdetnél, de ha tetszik,
ha nem, idén csak a bronzéremért
küzdhet a TEVA-Gödöllői RC, miután a bajnoki elődöntőben simán,
3–0-ás összesítéssel maradt alul a Békéscsabával szemben.

Vasas lesz. A gödöllőieknek mindez
nem sikerült, így a 2007-es, valamint
az elmúlt két év döntőzése után, ezúttal a 3. helyért meccselhetnek majd a
lányok, ahol az Aluprof-TF csapata
lesz az ellenfél. Joggal tehetjük fel a
kérdést, hogy ezzel az elődöntős kudarccal talán egy korszak ért véget
Gödöllőn? Reméljük, hogy nem...
A TEVA-GRC vezetőedzője, Horváth András szűkszavúan csak így
értékelte a kudarcot: – Gratulálok a
Békéscsabának a döntőbe jutáshoz.
Meg kell tanulnunk győzni!
Bajnoki elődöntő nők, 3. mérkőzés
TEVA Gödöllői RC – Linamar-Békéscsabai RSE 0:3 (-18, -20, -13)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye 3–0 a Békéscsaba javára.
-ll-

A Gödöllői KC férfi kézilabda
csapata az elmúlt játéknapon a
Kecskemét vendége volt az NB
I/B keleti-csoportjában. Mind a
felnőttek, mind a juniorok kikaptak, így kettős vereséggel tértek haza a Hírös városból Bartos
Gábor csapatai.
A felnőtteknél két olyan gárda mérte
össze erejét, akik a kiesés ellen küzdenek. A házigazda kecskemétiek az utolsó előtti, míg a mieink az utolsó, 14.

helyről várták a kezdős sípszót. A mindvégig szoros alsóházi rangadón végül a
vendéglátók örülhettek, bebiztosítva ezzel pontelőnyüket a gödöllőiek előtt. A
GKC 19 fordulót követően 1 pontjával
az utolsó, 14. helyen áll csoportjában.
A juniorok is hasonló helyzetből vágtak
neki a mérkőzésnek, persze óriási különbség volt, hogy fiataljaink a dobogóért vívnak nagy csatát, többek között
a Hírös város együttesével. A forduló
előtt a KTE kéziseit jobb gólkülönbségüknek köszönhetően megelőző, 2. he-

Egy dobogós hely

A juniorok mellett természetsesen további korcsoportokban is rajthoz álltak
a gödöllői fiatalok. Az újonc fiúknál

-lt-

lyen álló Gödöllő nagy csatában kapott
ki, ezzel helyet cserélt a két csapat a tabellán. Sőt, hogy milyen szoros az idei
junior küzdelemsororozat azt jelzi, hogy
vereségükkel az 5. helyre csúsztak viszsza a jelenleg 24 pontos gödöllőiek.
NB I/B. Keleti-csoport, 19. forduló
Kecskeméti TE-Altoterra – Gödöllői
KC 25–23 (12–11) Juniorok: Kecske-tlméti TE – Gödöllői KC 30–27
Férfi kézilabda NB I/B
keleti-csoport, 20. forduló
Március 23., vasárnap 15:30 óra
(Juniorok: 13:30 óra)
Gödöllői KC – PLER Budapest II.
SZIE Sportcsarnok

Asztalitenisz eredmények

Atlétika – Mezei Liga Kecskemét

Március 9-én, Kecskeméten rendezték a
Mezei Liga következő futamát, melyen
a GEAC futói is rajthoz álltak. A mezei
futóversenyen egy gödöllői atléta, történetesen Nagy Imola került be a legjobb három közé, aki a 3. helyen végzett
a juniorok 4,6 kilométeres távján.

IV. keret: A városi diák sport bizottság
támogatása: 2,1 millió Ft.
V. keret: Versenysport szakosztályok
pályázati úton történő támogatása pontrendszer alapján: 3,2 millió Ft.
VI. keret: Szabadidősport szakosztályok
pályázati úton történő támogatása pontrendszer alapján: 2,8 millió Ft.
VII. keret: Az oktatási intézmények pályázati úton történő motivációi támogatása pontrendszer alapján: 2 millió Ft.
VIII. keret: A Polgármesteri Hivatal,
Polgármesteri Kabinet Sportirodájának
sportfeladatai ellátására szolgáló keret 4
millió Ft.
IX. keret: Gödöllői Sportszövetség támogatása: 5 millió Ft.
X. keret: Tartalékkeret: 6,3 millió Ft.

(2001-es korcsoport) 2 kilométeren Voloncs Balázs a 6. helyen ért célba, míg a
serdülő lányoknál (00-'99) 4 km-en
Varga Vivien a 11. lett. A serdülő fiúk
(00-'99) 4 km-es mezőnyében Kovács
Balázs a 13. lett, míg az ifiknél (97-'99)
6 km-en Fekete Ábel az 5., Bencsik
Dániel a 6., Kapitány Erik a 10., Bencsik Gergő a 11., Kolinovits Sándor
pedig a 12. helyen ért célba.
-tl-

Férfi Extra Liga, 15. forduló:
Gödöllői EAC – Békési TE 3:7
NB II. északi-csoport, 15. forduló:
Váci Reménység II. – GEAC II 12–6
NB III. közép csoport, 18. forduló:
Ceglédi VSE II – GEAC III 17:1
Pest megyei A csoport, 18. forduló:
Tápiógyörgyei ASK – GEAC IV 5:13
Megyei B-északi csoport, 18. forduló:
Tollszár Kontravéd KSE – GEAC VII
3:15, Váci Reménység – GEAC V 5:13
Megyei B-déli csoport, 18. forduló:
GEAC VI – Albertirsa 3:15,
GEAC VIII – Maglódi TC I. 3:15

2014. március 18.
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A Frédéric Chopin
Zeneiskola
programjai

Március 19., szerda, 17.30:
Kicsinyek hangversenye – A vonós
tanszak rendezvénye
Március 20., csütörtök, 17.00:
Bartek Zsolt (klarinét) növendékeinek hangversenye
Március 21., péntek, 17.00:
A zeneiskola gitárzenekarának
hangversenye
Március 22., szombat, 10.30:
Horváth Judit (zongora) növendékeinek hangversenye
Március 29., szombat, 10.30:
Láng Gabriella (zongora) növendékeinek hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóházában
TIZENÖT ÉVES A GIM című jubileumi kiállítás 2014. MÁRCIUS 30-IG látogatható!
A kiállításon képző- és iparművészeti alkotásokat mutatunk be, a kiállító művészek a
Gödöllői Iparművészeti Műhely tagjai és azok a neves alkotók, akik az elmúlt tizenöt
évben művészeti díjazásban részesültek, a GIM-Ház programjai alkalmával.
A kiállítás minden szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig, illetve előzetes
bejelentkezés alapján, más napokon is.
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu; e-mail: gimhaz@invitel.hu
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Pályázati
felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata
pályázatot ír ki a város közéleti,
kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei,
egyéb civil szervezetei támogatására.
1. Pályázat célja: Gödöllő Város
Önkormányzat pályázatot hirdet
helyi hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag Gödöllő városához kötődnek (2011. évi
CLXXV. törvény. 2. §. bekezdései
alapján).
2. A támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat
3. A pályázat jellege: nyílt
4. A pályázók köre:
– Pályázatot nyújthatnak be: Magyarországon ténylegesen működő, adószámmal és számlaszámmal
rendelkező civil szervezetek, egyesületek, alapítványok gödöllői hatáskörű feladat ellátására.
5. A pályázat tartalmi és formai
követelményei: a pályázati adatlapban *-al jelölt rész kitöltése kötelező! Más jellegű (előző évi) és hiányos pályázati adatlapot nem áll
módunkban befogadni. Dátum, aláírás és pecsét kötelező eleme a pályázat benyújtásának. Ha a civil
szervezet nem bejegyzett, akkor is
tud pályázni bejegyzett szervezeten
keresztül. Ebben az esetben szüksé-
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Közérdek
ges a bejegyzett szervezet és a nem
bejegyzett szervezet aláírása, pecsétje is a pályázati adatlapon.
6. A támogató rendelkezésére álló
forrás megnevezése: Civil szervezetek támogatása
Összege: 3.500 E Ft.
7. A költségvetési támogatásból
elszámolható és el nem számolható költségek köre: a támogatási
célhoz közvetlenül kapcsolódó
költségek köre.
8. A támogatás jellege, formája:
vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2014. január
1- 2014. december 31-ig.
9. A támogatás folyósítása, elszámolása:
Gödöllő Város Önkormányzata a
„Támogatási megállapodás” aláírását követően – a szerződésben foglaltak alapján –, a Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás
összegét.
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra
fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2015. január 31ig az összeg felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívásban
szereplő szabályok szerint.
Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum)
fogadható be, amelyről kideríthető,
hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.
10. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni
nem lehet): 2014. március 27.,
(csütörtök)

A pályázatokat 1. példányban kell
eljuttatni postai úton az alábbi címre (Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet, 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet (I. em. 115-ös
iroda).
A pályázati adatlap 2014. március
4-től beszerezhető a Polgármesteri
Hivatal portáján vagy letölthető a
városi honlapról
(www.godollo.hu/hirek).
11. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei:
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A
követelményektől eltérően – akár
formai, akár tartalmi hibákkal –
összeállított pályázat – értékelés
nélkül – elutasításra kerül.
12. A pályázatok elbírálásának
határideje, főbb szempontjai:
2014. április 17.
Tevékenységi körök, Gödöllőn aktív
programokkal régóta működő civil
szervezetek, aktív kapcsolattartás a
többi gödöllői és más civil szervezetekkel, nem lehet gazdasági és
politikai tevékenységi köre a civil
szervezetnek (kizáró ok).
13. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje: e-mailben és/vagy levélben
2014. április 23-ig.
14. Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban: személyesen
a Polgármester Hivatal, Polgármesteri Kabinet, I. emelet 115-ös irodájában,
vagy
e-mailben
a
kovacs.reka@godollo.hu e-mail
címen
keresztül,
vagy
a
06-28/529-142-es telefonszámon.

TISZTELT GÖDÖLLŐI ADÓZÓK!
Tájékoztatjuk, adózóinkat, hogy a 2014. I. félévi építményadó, gépjárműadó , telekadó fizetési kötelezettség
befizetési határideje kézhezvételtől számított 15 nap, a postai úton megküldött értesítésben szereplő összeg szerint.
Az adófizetési kötelezettség a mellékelt csekken vagy az alábbi számlaszámokra teljesíthető:
ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLASZÁM
GÉPJÁRMŰADÓ SZÁMLASZÁM
TELEKADÓ SZÁMLASZÁM

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Március 17-23-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Március 24-30-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

12001008-00155330-04300000
12001008-00155330-04600001
12001008-00155330-04400007

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet a
Palotakerti Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: az Óvoda munkájának koordinálása,
szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, az intézmény működését érintő
pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése, személyügyi és gazdasági
feladatok ellátása. Kapcsolattartás a köznevelési és közművelődési intézményekkel.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, kiváló
kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai életrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó
programot a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelést,

– a pályázó írásbeli nyilatkozatát arról,
hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
– képesítést igazoló oklevél másolatokat,
– büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt,
A munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez kötött.
Juttatások, egyéb információ:
Kjt. alapján biztosított illetmény és egyéb
juttatások.
A megbízás 5 évre, 2014. augusztus 1-től
2019. július 31-ig szól.
Pályázat benyújtása: Személyesen, vagy
postai úton Gödöllő város polgármesteréhez címezve két példányban (egy eredeti és egy másolat).
A pályázat benyújtásának határideje: A
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán
történő közzététel napjától számított 30
nap.
A pályázat elbírálásának határideje: Gödöllő város képviselő-testülete júniusi
ülése. (2014. 06. 19.)
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: dr. Tamás Márta, Közigazgatási és
Szociális Iroda vezetőjétől a 28/529-188as telefonszámon.

A VÜSZI Kft. gréder földgyalura gyakorlott gépkezelőt keres.
Önéletrajzokat a titkarsag@vuszikft.hu címre várjuk
Érdeklődni Chugyik Balázsnál lehet a 410-988 telefonszámon.

2014. március 18.

Mozaik

D’Elia Szalon
Nőknek és férfiaknak
Esküvői és alkalmi ruhák
készítése, kölcsönzése, eladása
Ruháinkat a kevesebb néha több gondolat
jegyében álmodjuk.
2100 Gödöllő, Odray János u. 8.
Tel.: 06-28/410-035
info@delia.hu / www.delia.hu

udvarában
A szálloda belső
kiadók!
üzlethelyiségek
0/392-8303
Érdeklődni: 06-2
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H IRDETÉSFELVÉTEL !

+Eladó Gödöllőn, a belvárosban, a Kőrösfői utcában egy 3 szobás, téglaépítésű családi ház, 450
nm-es telekkel. I.ár: 24,9 m Ft. 20/9194-870

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

+Eladó Gödöllőn a Kertvárosban, a Brassó utcában,
egy 90 nm-es, 3 szobás, téglaépítésű családi ház.
I.ár: 22,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

Hirdetési elérhetőségek:

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.
Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16; P: 8:30-12; Hétfőn zárva!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem
áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Politikai jellegű
hirdetésekért szerkesztőségünk felelősséget nem vállal.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális
számát, az alábbi lérhetőségeken tehet bejelentést:

20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

GYÁSZJELENTÉS

+Eladó Gödöllőn, a Blahán, a Perczel Mór utcában
egy örök panorámás, nappali + 2 szobás, szuterénnal, kerti medencével, nagy terasszal igényes
lakóház. I.ár: 28 m Ft. Áron alul! 20/9194-870
+Gödöllőn, építési telek eladó a Duna utcában,
könnyűszerkezetű lakóépülettel, i.ár: 13,5 m Ft.
Érdeklődni: 0620/9194-870
+Gödöllő Rózsadombján, a Blahai területen
eladó egy örök panorámás, 127 nm-es családi
ház. Az ingatlanhoz tartozik egy különálló lakrész:
szoba, konyha, fürdőszoba. Melléképületek,
garázs, műhely, kazánház. Az ingatlan két utcáról
közelíthető meg. I.ár: 25 m Ft. 20/9194-870

+A gyászoló család mély fájdalommal tudatja,
hogy SZLÁBY TIBORNÉ életének 85. évében
elhunyt. Temetése 2014. március 21-én 14.00
órakor Gödöllőn a Dózsa Gy. úti temetőben római
katolikus szertartás szerint lesz megtartva. Lelki
üdvéért szentmisét mutatnak be 15 órakor a
gödöllői Szentháromság templomban.

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

KÖZLEMÉNY

+Eladó Gödöllő Palotakerten egy 3. emeleti,
kétszobás, EGYEDI FŰTÉSES, felújított öröklakás, I.ár: 12 mFt. 20/9194-870

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

INGATLAN
+SÜRGŐSEN ELADÓ 62m2-es, 2szobás,
erkélyes lakás Gödöllőn, KOSSUTH L. utcában!
I.ár: 8,9 MFt. 20-772-2429
+Gödöllőn Erzsébet körúton 34nm-es felújított,
egyedi mérős lakás, extra alacsony rezsivel
sürgősen eladó. I.ár: 7,1MFt 20-772-2429
+Eladó a Palotakerten jó állapotú 1 szobás
37nm-es lakás! Iár: 5.99 MFt!! 20-804-2102
+Gödöllő központjában, szerkezetkész, 156m2es nappali+négy szobás családi ház, 800m2-es
telekkel eladó! 35MFt! 20-539-1988
+SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllőn központjában
nagy erkélyes, 69m2-es, konvektoros fűtésű
lakás eladó! 11.9MFt! 20-539-1988
+Sürgősen eladó Gödöllőn központban igényes
5szoba+ nappalis családi ház, duplagarázzsal,
520nm-es telken. Iár: 26MFt! 20-772-2429
+Eladó másfélszobás téglalakás, új nyílászárók,
fürdőszoba felújítva! iár:8.4MFt. 20-804-2102
+Gödöllő központjában cirkós, 80m2-es klímázott lakás, amerikai konyhás nappalival, két hálószobával, zárt udvari parkolóhellyel Eladó!
Iár:16.9MFt!!! 20-539-1988
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180
m2 családi házat vagy eladó telket. 20-944-7025
+Gödöllő központjában épülő társasházi lakások eladók kulcsrakészen 300.000Ft/m2
áron! 20-944-7025
+Gödöllőn új építésű modern ikerházfél mindkét fele kulcsrakészen eladó! Iár: 25,9MFt.
20-944-7025
+Sürgősen Eladó lakást keresek központban
(20)804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Eladó Szadán, egy nappali + 3 szobás újépítésű
ikerház, teljes közművel, saroktelken. I.ár: 23,5 m
Ft. 20-9194-870
+Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen, egy 3
szobás, téglaépítésű családi ház, két lakrésszel.
1100 nm-es telek, díszkert. I.ár: 19 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó a Kertvárosban, egy 372 nm-es telken,
egy 92 nm-es két- és félszobás családi ház. Új
elektromos és vízvezetékek, új külső műanyag
nyílászárók, padlószigetelés, új burkolatok
szaniterek, külső színezés, távirányítású kapu. 10
m2-es pince, 2 gépkocsi beálló, 50 nm-es fedett
terasz. Akciós áron: 16,5 m Ft! Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086
vagy
20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, Blahán egy panorámás
ikerház, nappali + 3 szobás, újszerű, két
fürdőszobás családi ház. I.ár: 25,9 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Damjanich utcában másfél
szobás lakóház 1050 nm-es telekkel, 1 nappali,
dolgozószoba, konyha, fürdőszoba, wc. I.ár: 13 m
Ft. 20/9194-870
+Eladó Gödöllőn a Szív utcában egy teljesen felújított, nappali + 4 szobás családi ház. Fűtött
szuterén, háztartási helyiségek, két-beállásos garázs. A telek 500 nm. I.ár: 32 m Ft. 20/9194-870
+Eladó Gödöllőn, az Aulich utcában egy nappali
+ 3 szobás, teljesen felújított ikerház, pincével, terasszal, erkéllyel. I.ár: 25,9 m Ft. 20/9194-870
+Eladó Gödöllőn, a belváros szívében, egy 120
nm-es, téglaépítésű, nappali + 3 szobás, 2
fürdőszobás jó állapotban lévő családi ház, plusz
garázzsal. I.ár: 29,9 m Ft. 20-9194-870
+Eladó Szilasligeten, a Mártírok útján, egy
téglaépítésű, nappali + 3 szobás, 120 nm-es
családi ház. A telek 720 nm. Fűtés: központi +
cserépkályha. 5 percre a hév megállótól. I.ár:
17,9 m Ft. 20/9194-870
+Gödöllőn, a Paál László közben, a
városközpontban, csendes helyen, 2 szoba
+étkezős, 60m2-es, konvektoros, tégla lakás,
hozzá tartozó pincerésszel eladó. Iá.:12,4 mFt.
Tel: 06-30-336-7266.

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház
tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi
részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is
alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha,
fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik
még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2
szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is
van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai
konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút,
hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.
Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+Eladó családi házas, csendes környéken lévő
igényesen felújított földszinti 83 m2-es társasházi lakás, garázzsal, kerttel. Tel: 06-70-5145854. www.eladoingatlangodollo.mlap.hu
+Szada fenyvesligeti részén, 1628 m2-es,
közművesített építési telek 7,5mft-ért eladó. Tel.:
20-3456-552.
+Gödöllőn, a Palota-kert lakótelep 6. emeletén
eladó lakás: 64 m2, 100%-ban kihasználva, hatalmas nappali-konyha + két szoba, új ablakok, új
ajtók, új radiátorok költségmegosztóval, beépített
konyhabútor, nagy erkély, szép kilátás + külön
tároló (3 m2). Ár: 10.5MFt. Tel.: 70-310-9528.
+ELADNÁM VAGY ELCSERÉLNÉM jó állapotban lévő palotakerti 4.em. 59 nm-es, egyedi
fűtésmérős 2 szobás lakásomat konvektoros lakásra a 2. emeletig, ráfizetéssel. Érd: 30-619-6831
+Eladó Gödöllő belvárosában egy 2 szobás, erkélyes, 62 nm-es magasföldszinti lakás a Kossuth
Lajos utcában. Iár: 8,9MFt. Érd: 70-2915-134
+Aszódon, Fesztiváltérnél 65 és 67 nm-es, 3-4
szobás, kertvárosi, társasházi új lakások eladók!
Akár 13,5 M forintért! Költözhetőek 2014.
tavaszán. Bővebb felvilágosítás: 70-466-9889
+Gödöllőn 1+2 félszobás 3. em. konvektoros,
klímás lakás új nyílászárókkal (redőny, szúnyogháló, aereco) eladó. Iár: 9,6 MFt. Lipcsey
Ingatlaniroda 06-30-6336-110
+ÁRON alul SÜRGŐSEN eladó Gödöllőn, Blahán,
téglaépítésű családi ház 1.200 nm-es telken. 2
szoba, nappali, 2 WC összkomfortos, és pince. 15
mFt. Tel: 30-878-8907 Ingatlanos ne hívjon!
+Gödöllő központjában 1.em. teljesen felújított
(szigetelt műanyag ajtó-ablak, cirkófűtés) 52nmes+ 4nm-es erkélyes lakás eladó. Családi ház –
értékegyeztetéssel is érdekel. Tel: 20-4989-485
+Gödöllő központjában eladó 1991-ben épült társasház 3.em. napfényes, 51 nm-es, felújított
lakása, (Dózsa Gy. út, színes házak) azonnal
költözhető. 1,5 szoba, spejz, terasz, beépített
amerikai konyha, egyedi cirkófűtés. Beépíthető
padlástér+ 24 nm. Zárt parkolóval, saját játszótérrel. Iár: 12,9MFt. 70-204-0619, 70-423-5749
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+Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton eladó
egy 62 nm-es, 2+1 félszobás, erkélyes lakás. Iár:
8,9 MFt. Tel: 06-20-341-9861
+Zsámboki 2,5 szobás, 80nm-es, tehermentes,
felújított családi ház eladó 800 nm-es telekkel,
vagy kisebb Pest környéki házra, vagy lakásra
cserélhető. Ár: 7 MFt. Gáz, víz villany van. Tel: 0620-389-8930
+Gödöllőn a Diófa utca végén 3320 nm-es
zártkert eladó. 5 MFt. Érd: 06-70-368-6019
+Eladó Gödöllő központjában 4.em-i 56nm-es,
fiatalos, kétszobás, erkélyes, egyedi elszámolású,
panorámás, 2010-ben felújított lakás. A vételár
részét képezik: konyhabútor, klímaberendezés,
saját pince, garázs. Iár: 10,6MFt. Garázs nélkül:
10,1MFt. 06-70-702-9747
+Szada Gödöllővel határos belterületén 1439
nm-es, összközműves, panorámás építési telek
termő gyümölcsössel eladó. Víz, villany, gáz,
szennyvízbekötés az utcában, vízbekötés vízmérő
óra aknával, kerti csappal kiépítve, és a telken
fúrt kút is van. Érdeklődni hétköznap délután 1419 h között, hétvégenként egész nap a 06-30465-4775-s telefonon lehet.
+Gödöllőn eladó kertes házként funkcionáló
sorház szélső lakása. 2,5 szoba összkomfort 70
nm + 18 nm kopolitüveg falú nyári nappali. Pince,
beépíthető padlástér, 50 nm-es garázs utcáról
nagykapus bejárattal. 180 nöl kert termő
gyümölcsfákkal és csemegeszőlővel. Iár: 20,9
MFt. Tel: 06-20-460-4252
+Eladó Gödöllő központjában egy 57 nm-es,
erkélyes, 2 szobás lakás. Bővebb felvilágosítás:
06-30-203-4940
+Felújított 44nm-es lakás eladó Palotakerten:
X.em. mért fűtés, kicsi rezsi, csendes hely, HÉV,
buszpályaudvar, vasútállomás közel. Ár: 9,8MFt.
Tel: 06-70-419-4054

ALBÉRLET KIADÓ
+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455583.
+Kiadó Gödöllőn 1.em. 2szobás, bútorozott
lakás egyedülálló ill. gyermektelen párok részére
a Munkácsy utcában (gázkonvektor, alacsony
rezsi). 60.000.-Ft+ rezsi/hó. 2havi kaució szükséges. 06-70-291-2122 (egész nap).
+Kiadó a Palotakert lakótelepen 45 nm-es,
bútorozott, műszakilag felszerelt lakás. 50.000,Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució szükséges. Tel: 0630-485-7649
+Gödöllőn a Perczel Mór utcában 140 nm
alapterületű, dupla komfortos családi ház kiadó.
140.000,-Ft/hó + rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Érd: 06-20-776-4043
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+Gödöllőn Szent János utcában 64nm-es 4.em.
felújított, 2 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses
lakás új bútorokkal berendezve hosszú távra
kiadó. 60.000.-Ft/hó+ rezsi+ 2 havi kaució Érd:
06-30-540-8641
+Kiadó ápr.15-től Gödöllőn, HÉV-hez,
központhoz közel egy újszerű, bútorozott,
távfűtéses, 35nm-es, egyszobás, 3.em. lakás. Iár:
50.000,-Ft/hó+ rezsi+ kéthavi kaució. Közös
költség: 5600,-Ft/hó. Érd: 06-70-338-3723
+Gödöllőn 1 szoba összkomfortos, bútorozott
albérlet kiadó. Tel: 06-20-226-3007
+Összkomfortos albérlet kiadó: szoba, konyha,
fürdőszoba, bútorozott, műszakilag felszerelt.
Ötvenötezer rezsivel együtt! Azonnal költözhető!
Tel: 06-20-942-5487
+Kiadó 2 egymásba nyíló, bútorozott szoba
konyha és fürdő használattal 1 fő részére.
Buszmegálló, vonat 5 percre. Havi 45.000, rezsi
nincs. Tel: 06-30-555-6794
+Gödöllő központjában, a Kossuth L. u. és
környékén 1,5 szobás ALBÉRLETET KERESEK.
Ajánlatokat ármegjelöléssel a Pf:129. címre kérek.

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllő kertvárosában 20 éve működő élelmiszerbolt mellett, trafik tevékenység részére kedvező
feltétellel helyiség kiadó. Tel.: 20-3464-718.
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó,
más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+Szőlő u. 32-ben jelenleg is üzemelő, 45 nm-es
üzlethelység konvektorral, légkondival, riasztóval
március 1-től kiadó. Tel.: 30/2242-653.
+Kiadó üzletház Gödöllőn (berendezett üzlet,
iroda, öltöző, raktár 120nm, igényesen berendezett, felszerelt lakás 80nm). Klímák, zárt
parkolók, kamera, riasztó figyelőszolgálattal,
Szabadság út 179/A. Üzlet: 140.000Ft/hó,
lakás: 90.000Ft/hó. Tel: 06-20-9420-109
+Gödöllőn a Petőfi tér 13-ban 39 nm-es üzlethelyiség eladó. Iár: 14MFt. Érd: 06-20-9516-685
+Vácszentlászlón a butiksoron üzlethelyiség
kiadó. Jól bejáratott 100 Ft-os üzlethelyiségként
működött. Tel: 06-20-585-4083
+Garázs beállóhely hosszútávra kiadó. Gödöllő,
Szt. János u. 42. Érd: 06-28-411-088, 06-30336-5279
+Gödöllőn a Petőfi tér 11. szám alatt található 30
nm-es udvari üzlethelyiség kiadó vagy eladó. Tel:
06-30-346-5408
+Üzlethelyiség kiadó Gödöllő központjában.
Egymás mellett lévő különbejáratú 22 + 23 nmes, külön-külön vagy együtt is. Tel: 30-9428-275

ÁLLÁS

+FELSZOLGÁLÓ/ PULTOS munkakörbe, rész
és teljes munkaidőbe munkatársat keresünk.
Érd: 06-30-400-4762
+Lakatosokat, 135-136-os hegesztőket,
villanyszerelőket (ipari gépek bekötése, karbantartása), ill. darusokat (alulvezérelt híddaru)
keresünk budapesti munkahelyre. Tel: 06-70311-0535, 06-70-2488-085

+VILLANYSZERELŐ csapatunkba szakképzett,
önállóan dolgozni tudó és szakmai gyakorlattal
rendelkező munkatársakat keresünk. Fényképes
szakmai önéletrajzokat pontos elérhetőséggel és
fizetési igény megjelöléssel kérjük a nodespecialkft
@gmail.com címre.
+Cégünk fiatal gödöllői férfi munkaerőt keres
nagykereskedelmi raktárba gödöllői telephelyre raktáros árukiadó munkakörbe. A munka irodai és raktári közepesen nehéz fizikai munkából áll.
Elvárásaink: targoncás vizsga és gyakorlat,
számlázó- készletkezelő programok használata,
középfokú végzettség, angol nyelvtudás, műszaki
érzék, jogosítvány. Jelentkezés önéletrajzzal, melyet
a tactic@tactiksport.hu címre kérünk megküldeni.
+CO2 hegesztőket keresünk vastaganyagok
hegesztésére, gödöllői munkahelyre (tűzvédelmi
vizsga előny). Érd: 10-17-ig 06-70-3847-636,
email: szakma2011@freemail.hu
+GYROSOS BÜFÉBE eladót keresünk
Gödöllőre és Aszódra. Gyakorlat előny, de nem
feltétel. Fizetés: 700,-Ft/óra. Jelentkezni a
gyrosos.csabi@gmail.com email címre csak
fényképes önéletrajzzal.
+Betanított munkára (optikai hálózatok
szerelése, kötése) munkatársat keresünk. „B”
kategóriás jogosítvány, valamint középfokú
végzettség előnyt jelent. Tel: 06-70-282-3405
+CO-2 hegesztőket (135-136-os eljárás) ill.
szerkezetlakatosokat keresünk budapesti
munkahelyre. Szállás biztosított. Tel: 06-70-3110535,
06-70-248-8085,
email:
corn5555@gmail.com
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Fényre sötétedő
szemüveglencsék akciója!!!
Manapság egyre többet lehet hallani arról, hogy a
Földre érkező UV sugárzás mennyire káros
számunkra. Bőrünket védjük naptejekkel, de kevés
szó esik arról, hogy a káros sugárzás szemünket is
jelentős mértékben károsítja.
A szem belső szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a szemlencse és az ideghártya
(retina), a közvetlen napsugárzás hatására,
hosszabb távra szóló sérüléseket szenvedhet. Az
UV-sugárzásnak a szemlencsére gyakorolt
negatív hatása bizonyított, annak eredményeként
később pld. szürkehályog alakulhat ki. Ezt
támasztja alá, hogy a felmérések szerint a
szürkehályog gyakrabban következik be (és
gyorsabban megy végbe) a napos országokban
élő lakosság körében. Ezért a fokozott védelem
az ilyen zónákban kiemelten indokolt.
Szemünket védhetjük napszemüveggel is, de, ha
Ön (dioptriás) távoli szemüveget visel, akkor praktikusabb megoldás a fényre sötétedő optikai lencse.
Ezek a lencsék beltérben teljesen átlátszóak,
míg erős napfényre napszemüveg sötétségűre
sötétednek. Az UV sugárzás hatására változtatják
a színüket, az éppen aktuális fényviszonyoknak
megfelelően. Így, az éles látáson kívül, biztosítják
szemünk számára a megfelelő, és kényelmes
fénymennyiséget. Bármilyen szemüvegkeretbe
elkészíthetőek, léteznek egyfókuszú (csak távoli),
bifokális, és multifokális kivitelben is. Kaphatóak
szürke és barna színben. Természetesen 100%os UV védelemmel rendelkeznek. Ráadásul ma
már a lencsék reakció ideje háromszor gyorsabb
az elődeinél.
Ezenfelül már kaphatóak boltunkban olyan
fényresötétedő szemüveglencsék is, amelyek
autóvezetés közben, a szélvédő mögött is
megfelelően sötétednek.
Május 31.-ig a fényresötétedő rétegzés árából
33% kedvezményt nyújtunk.
Multifokális lencsékre szintén többféle akciónk
van, részletekről érdeklődjön üzletünkben, ahol
teljeskörű,
ingyenes
szemvizsgálatra
is
bejelentkezhet:
MSE Optika
Gödöllő, Petőfi tér 3. Tel. 28/417-367
www.optikagodollo.hu
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+Háztartási
cikkeket
gyártó és forgalmazó Kft.
Felsőfokú végzettséggel és
tárgyalóképes
angol
nyelvtudással
KERESKEDELMI VEZETŐT keres
minimum 10 éves szakmai
gyakorlattal. Elsősorban
gödöllői lakosok jelentkezését várjuk. Részletes,
fényképes önéletrajzot az
alábbi címre kérjük: levél:
2100 Gödöllő, Kühne E. u.
10. (Új ipari park), e-mail:
rati@ratikft.hu
+Gödöllői belsőépítészeti
cég
egyedi
munkák
készítésére, szerelésére
káros
szenvedélyektől
mentes, fiatal, megbízható
ASZTALOST keres. Érd:
06-70-984-9000
+Önállóan dolgozni tudó
VILLANYSZERELŐT keresünk. Jelentkezni lehet:
linda@gmail.com
+CO-2
hegesztőket
keresünk vastaganyagok
hegesztésére, ill. szerkezetlakatosokat
azonnali
kezdéssel. Szállás, utazás
biztosított. Érd: 06-70-3666238, 06-30-847-4357,
email: hirdetes@c2.hu
SZOLGÁLTATÁS
+Rövid határidővel vállalok
szakdolgozatok,
házidolgozatok, vagy más
jellegű anyagok gépelését.
Érd.: 30-851-8763

+ANGEL FODRÁSZAT. Nyitva tartás: H-P: 9:3019h Szo: 9-14h. Gödöllő, Dózsa Gy. út 42. Női,
férfi, gyermek hajvágás, melír technikák,
hajfestés. Tel: 30-90-58-334 ZEN KOZMETIKA:
3D és 4D műszempilla, klasszikus és anti-aging
kezelések, masszázs. Tel: 30-71-99-508 AKCIÓ:
Márciusban 25% kedvezmény! A részletekért
érdeklődjön az üzletben! KÜLÖNLEGES AKCIÓ:
Korlátlan hajszárítás bérlet: 5.000.- Ft.
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775,
E-mail:info@ili.hu
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés,
sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
20/4-359-650
+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620

március 18.

+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása,
átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel:
20/5231-094
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház,
Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30508-1380, 06-28-784-752
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház
és homlokzatfestés rövid határidővel, kedvező
áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel
is, 28 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új
csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése,
kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok
karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527289, 28/476-229
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari
kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától!
FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács Péter 0630-9546-504
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható
férfi munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések készítése, javítások, festések.
Tetőjavítás, kőműves munkák, csapadékvíz
elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276
+Lieutenant Kft. Vállalja családi és társasházak víz, gáz-, fűtésszerelését, felújítását és építőmesteri
munkáit (burkolás, falazás stb.) Tel: 06-30-5070437, email: lieutenantkft@gmail.com
+CSERÉPKÁLYHA Kályhák tervezése, kivitelezése
garanciával. Kályhacsempe, kályhaajtó, víztartály
beszerzése is. Használt kályhák átrakása. Kandalló,
kerti kemence, sütögető. BALOGH ZSOLT: 06-20414-7396, www.b-bcserepkalyha.hu
+MOSOGATÓGÉP, MOSÓGÉP, szárítógép,
elektromos tűzhelyek, főzőlapok javítása garanciával! Hívjon bizalommal: Tóth Tamás 20-886-2397
+SZOBAFESTÉS, lakásfelújítás, (kisebb
átalakítások) garanciával Gödöllőn és környékén.
30/270-7200
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+„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami
elromlott, hipp-hopp majd én megoldom.
ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE,
MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. KIKA, IKEA, JYSK
bútorok
összeszerelése.
20/2038-718
dr.asztalos.javitas@gmail.com
+KÖLTÖZTETÉS gyorsan, precízen 3.000.-Ft/
óra rakodással együtt. Lomtalanítás ingyenes
takarítással. Áruszállítás 80.-Ft/km. Tel: 06-30642-1221
+LAKÁSSZERVIZ, LAKÁSÁT KÉRÉSÉRE
FELÚJÍTOM, kisebb munkák esetében is.
Hideg-meleg burkolás, festés, víz, csatorna,
zárszerelés, riasztó, biztonsági zárak felszerelése.
06-70-201-1292

EGÉSZSÉG
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+Mágneses szobakerékpár jó állapotban
18.000,-Ft-ért eladó. (Idő, kalória, pulzus,
sebesség, távolság mérése.) Érd: 06-28-411088, 0630-336-5279
+Költözés miatt eladó egy műrattan kerti garnitúra, halványzöld plüss rekamié 2 fotellel, egy
holland szekrénysor, 2 db világos polcos
szekrény, kerek étkező és dohányzó asztal. Érd:
Tóth Mihályné 28/415-685, 06-30-268-5596
+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és
felnőtt korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL
TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet,
gondolkodást. Tel. 28/415-998, 20/388-4953
+ANGOL nyelvoktatás Gödöllőn kezdőknek,
újrakezdőknek és haladóknak egyénre szabottan. Nyelvvizsgára és érettségire való felkészítést
is vállalok. Egyéni időbeosztás, igény esetén
hétvégén is. Tel: 06-30-417-9727

+Új hordozható cserépkályhák és antik cserépkályha építéssel eladó! 06-20-5231-094
www.kalyhasmester.hu
+Eladó 2 éves Jade köves akupresszúrás
Ceragem masszázságy és kifogástalan
állapotban lévő 14 literes magyar háti permetező.
Tel: 06-30-402-7276
+Eladó! Fagyasztóláda - 270 literes, új víztisztító,
új serpenyő üvegtetővel, új hálózatról használható Jede masszírozó, GPS (Targa). Tel: 06-30597-0225
+Eladó: 2db Reloop hangfal 200W db-ként, 2db
„RH-Sound” hangfal /Professional speakerbox/
álványokkal/, „Yamaha” EMX 512SC erősítő 18
csatornás/ sztereó/ kórusgép benne, Career
Combó gitárerősítő /Efekt-equalizator/, saxformájú szopránsax tok, akusztikus gitár tok,
mesterhegedű-vonó tok. Tel: 06-30-9446-816

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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
TÁRSKERESŐ

+GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, gellack, KÉZ és
LÁBÁPOLÁS. Benőtt köröm kezelés, körömkorrekció. Tel: 06-20-5733-977

+63 éves, (167 magas, 76 kg), szőke, kék
szemű hölgy társat keres tartós kapcsolat
reményében 58-66 éves fiatalos férfival. Tel: 0630-310-9211 (17-20 h között).

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

ADÁS~VÉTEL

OKTATÁS

+Eladó Gorenje kombi 120-120 literes
hűtőszekrény 25.000,-Ft-ért, és felnőtt inkontinencia betétek többféle méretben áron alul. Tel:
06-20-510-1196

+Érettségire felkészítést vállalok. Tel: 06-30201-7329

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

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi
bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230
+Eladó kombinált hűtőszekrény, televízió,
gázkazán, bejárati ajtó, nyomtató. Érd: 06-30400-4762
+Költözés miatt eladó! IKEA fenyő és bőr
ülőgarnitúra, konyhabútor, íróasztal, bárszekrény,
telefonszekrény, pipereasztal, TV, hűtőszekrény,
kerti sziklák, szőnyeg, függönyök karnissal, és
sok egyéb más! 20-9148-885, 30-302-2572
+Ablakszárny több méretben (kb.50db), ajtólap,
üveges, teli ajtós 500-5.000-Ft-ig. REDŐNY
6db, jó állapotban 500.-/db. RUHÁSSZEKRÉNYEK 3.000,-Ft/db, MUNKAPAD
satuval 10.000.-Ft. HŐTÁROLÓS KÁLYHA
éjszakai árammal, jó állapotban, 4,5 Kw-os (iár:
49.990,-Ft) eladó. Surányi: 30-987-1670
+Eladó egy IKEA-s, nappali, vitrines TV
szekrény. Irányár: 35eFt. Tel: 70-379-2129

+ALKATRÉSZEK és AKKUMULÁTOROK minden típusú személy, teher és motorkerékpárhoz
ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL!!! Vizsgáztatás,
felkészítés és javítás. Traktorok, mezőgazdasági
gépek alkatrészeinek forgalmazása is! Cím:
Gödöllő, Remsey J. u. 15. (Spar mögött.) 06-28533-223, 06-70-370-5330

EGYÉB

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-,
Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Virágpor,
Propolisz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721
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+Mézzel védje egészségét! Köhögésre, torokfájásra HÁRSMÉZ! 2000,-Ft +üveg, 720 ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3.
Tel: 28/417-913

Akció! Részletek az irodában
vagy telefonon!

+TERMELŐI VEGYES ÉS AKÁCMÉZ eladó:
1.200 – 1.600 Ft, 950 gr-os, üveggel. 5 üveg
fölött további engedmény. Surányi Méhészet: 0630-987-1670
+Gödöllőn kertes háznál 600 nm SZŐLŐ
MŰVELÉSRE felesbe KIADÓ. Tel: 06-20-9354-687
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2014. MÁRCIUS 25.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Deme Istvánné, Paál László köz 3.,
Kaszás Anikó, Kökény u. 33.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Csiki Zoltán, Címer u. 8., Navratil
Lászlóné Egyetem tér 4/c.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Mecskei Antónia, Erzsébet királyné krt. 22.
A Városi Mozi belépőjét
nyerte: Csipes Ádám, Palotakert
5., Kommár Ferenc, Kazinczy krt.
23.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Sára Tamás,
Szivárvány u. 21., Jenei Istvánné,
Kandó K. u.42.

