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Bőven akad munkája a VÜSZI mun-

katársainak, a jó időben ugyanis meg-

kezdődött a járdák és az utak karban-

tartása, felújítása. Az utóbbit új tech-

nológiával végzik, amit korábban már

kipróbáltak. 

Új és az eddiginél korszerűbb kátyú

javítási technológiával javítják a gö-

döllői útburkolati hibákat. Az infra

melegítéses technológiával munka-

hézag kialakulása nélkül, a kátyúban

lévő aszfalt felhasználásával javítható

a kátyús felületet. Ennek lényege,

hogy egy speciális berendezéssel egy

1m2-es területen 200 C fokra  felme-

legítik a kátyút és a környezetét, majd

bitument vagy bitumenemulziót ad-

nak hozzá és összedolgozzák az asz-

falttal. Ezt követően újra 200 fokra he-

vítik, majd a kátyút és környezetét 

úgynevezett vibrohengerrel dolgozzák

össze a régi felülettel. A technológia

előnye, hogy a korábbinál kevesebb

aszfaltra van hozzá szükség, viszont

nagyobb precizitású munkavégzést

tesz lehetővé, s az eddiginél kevesebb,

mindössze két fő is el tudja végezni a

javítást, ami azért is fontos, mert így a

munkatársak más feladatokat láthat-

nak el. A speciális kocsit korábban a

Hegy utcában már kipróbálták, s héten

már megkezdik a munkát a  belváros-

ban is. Mint azt Lantai Csaba, a

VÜSZI Kft. igazgatója lapunknak el-

mondta, a technológia külföldön már

elterjedt, de Magyarországon újnak

számít, bár – többek között – a főváros

több kerületében és Vácon is eredmé-

nyesen alkalmazták már. 

Gödöllőn a következő két hétben, a

tervek szerint 300 m2 kátyút javítanak

ki ezzel a technológiával, s a követke-

ző hónapokban még két alkalommal

alkalmazzák majd ezt a berendezést. 

Nemcsak az útburkolatot, hanem a jár-

dákat is javítják. A Martinovics utca

teljes hosszában dolgoznak, a Kiss Jó-

zsef utcában pedig a Kodály Zoltán ut-

cától a Szabadság útig terjedő szaka-

szon végzik el a szükséges felújítást. A

munkák az időjárás függvényében a

hét végéig tartanak. jk

A múlt héten Márabesnyőn és Bla-

hán is közbiztonsági fórumot tartot-

tak, amelyeken a helyi civil szerve-

zetek és a lakosság bevonásával ke-

resték a megoldást a városrészekben

tapasztalt problémákra, valamint az-

zal a céllal, hogy előkészítsék a terü-

leti őrszolgálatok megalapítását. A

rendezvényeken részt vettek az ön-

kormányzat, a közterület felügyelet,

a Gödöllői Rendőrkapitányság és az

Ózon-Pajzs Környezetvédő és Pol-

gárőr Egyesület munkatársai, vala-

mint a területek önkormányzati kép-

viselői. 

Mint azt a március 17-én a Virágos

Máriabesnyőért Egyesület szervezé-

sében megtartott rendezvény is iga-

zolta, sok probléma megoldásához

már az is elég, ha az érintetteket „egy

asztalhoz” ültetik.  Így például szóba

kerültek a Zöld Óvodánál tapasztalt

közlekedési és parkolási gondok,

amiket már a helyszínen sikerült or-

vosolni. 

A résztvevők megállapodtak abban,

hogy a Turul utcában megállni tilos

tábla kihelyezésével biztosítják a

balesetmentes közlekedést, és az ott

élők nyugalmát. Erre a közeljövőben

sor kerül. 

A rendezvényen elhangzott, a szintén

problémát jelentő betörések meg-

előzésére és felszámolására közös –

és már az első napokban eredményes

– akciót indított a rendőrség, a pol-

gárőrség és a közterület felügyelet.

Ennek sikeréhez azonban elenged-

hetetlen a lakosság és a civil szerve-

zetek bevonása. 

Ez utóbbi véleménnyel egyetértettek

a blahai közbiztonsági fórum részt-

vevői is. Mint az a rendezvényen

kiderült itt a betörések mellett az il-

legális hulladéklerakás jelenti a leg-

főbb problémát. Ezek megszünteté-

sére már itt is elindultak a rendőr-

ség, a polgárőrség és a közterület

felügyelet közös akciói, amihez rö-

videsen csatlakozhat a közeljövőben

újraalakuló blahai őrszolgálat is. 

A szervezet régebben már ered-

ményes megelőző munkát végzett a

városrészben, most a Blaháért Tár-

saság összefogásával alakul újra a

kezdeményezés. 

lt

Véget ért a fagyöngymentesítés el-
ső üteme az Alsóparkban, s na-
pokon belül megkezdődik a máso-
dik is, igaz, ez már a városi köz-
területeket érinti – tájékoztatta la-
punkat Dudás Ildikó, a VÜSZI
kertészeti részlegének vezetője. 

Az Alsóparkban véget ért a tavaszi

időszakra tervezett fagyöngymente-

sítés, ami több mint 100 fát érintett.

A levágott ágak jelentős részét már le

is darálták, s az így kapott aprítékot

tovább hasznosítják.  

A második ütem a tervek szerint

már a héten elkezdődhet. Ennek so-

rán a korábbi felmérések és a lakos-

sági bejelentések alapján dolgoznak

majd, valamint a

közintézményi terü-

letek erősen fertőzött

növényeit teszik

rendbe. A program

ezen szakasza 120

fát érint, amik között

vannak kiszáradt,

balesetveszélyes nö-

vények is, amik ki-

vágásra kerülnek –

ezek pótlásáról természetesen ké-

sőbb gondoskodik a VÜSZI. 

A munka során többek között a 

Szabadság úton, a Munkácsy úti la-

kótelepen és a Szabadság téren, a

Kossuth Lajos utcában a Palota kerti

lakótelepen és a Körösfői utcában

végzik el a szükséges beavatkozá-

sokat.

A harmadik ütemre a tervek 

szerint késő ősszel kerül majd sor,

ekkor  - a lombhullás után ismét   az

Alsóparkban folytatódik a fák men-

tése. jk

Április 1-jétől megváltozik a nö-
vényi hulladék égetésére vonatko-
zó önkormányzati rendelet, így
már csak pénteken lehet égetni.
Erről a képviselő-testület döntött
márciusi ülésén, miután az önkor-
mányzathoz folyamatosan érkez-
tek a panaszok a szombat délelőtt
füstfelhőbe burkolózó városré-
szekből. A döntés mellett szólt az
is, hogy a zöldhulladékot szerve-
zett formában gyűjtik és elszál-
lítják Gödöllőn. 

A rendeletmódosítás szerint közte-

rületen valamint ingatlanon belül el-

száradt növényi hulladékot kizárólag

pénteken 13-18 óráig lehet szabad-

téren égetni, egyéb időpontokban ti-

los! Háztartási és egyéb hulladék

(műanyag, műanyaggal bevont ká-

bel, rongy, gumi, stb.) égetése tilos!

Ezzel a rendelkezéssel módosítot-

ta a képviselő-testület a közterületek

és az egyes, közterületnek nem mi-

nősülő ingatlanok tisztántartásáról,

állagának megóvásáról szóló önkor-

mányzati rendeletet. 

Mint azt lapunk megtudta, nagyon

sok lakossági panasz érkezett a hét-

végi égetésekkel kapcsolatban, főleg

a  máriabesnyői a blahai és a kert-

városi lakók találták elviselhetetlen-

nek, hogy szombat délelőttönként

nem hogy kimenni nem lehetett, de

sok esetben még ablakot nyitni sem.

Azt pedig még senkinek sem sikerült

kideríteni, miért is választja valaki a

zöldhulladék megsemmisítésének

ezt a környezetre és az egészségre

egyaránt káros módszerét, amikor

azt a házhoz menő szelektív

hulladékgyűjtési rendszer keretében

elszállítják azt, vagy a kertes házak-

nál lehetőség van a komposztálásra

is.

A döntés mindenesetre jó hír váro-

sunk lakóinak, kivéve persze azok-

nak, akik megszegik a rendeletet.

Ennek betartására ugyanis fokozott

figyelmet fordítanak a jövőben a

közterület felügyelet és a rendőrség

munkatársai. 

Ha valaki a kijelölt időn kívül

zöldhulladék égetést észlel, az hét-

köznap munkaidőben az 529-169-es

telefonszámon, vagy munkaidőn túl

és hétvégén a rendőrjárőr mobilon a

+36/20/524-0340-es telefonszámon

tehet bejelentést, aminek a közösségi

együttélés szabályainak megsértése

miatt akár 150.000 forintos bírság is

lehet az eredménye.

jb

MEGHÍVÓ � KERTVÁROSI EGYESÜLET GÖDÖLLŐ

A Kertvárosi Egyesület Gödöllő 2014. március 27-én 
18 órai kezdettel közbiztonsági fórumot tart a Petőfi
Sándor Általános Iskolában (Gödöllő, Munkácsy Mihály
út 1.), melyre szeretettel várunk minden kedves érdek-
lődőt.
A fórum témája: A Kertvárosi Őrszolgálat megalakítása
Meghívottak:
– Gödöllő Város Önkormányzatának Közterület Felügyelete,
– Gödöllői Rendőrkapitányság,
– Gödöllő Város Önkormányzata,
– Ózon-Pajzs Környezetvédő és Polgárőr Egyesület.

Epres György, a Kertvárosi Egyesület Gödöllő elnöke
Darabont Tibor, a Csanakért Egyesület elnöke

Tóth Tibor és Kis Antal önkormányzati képviselők

MEGHÍVÓ � TÜNDÉRKERT EGYESÜLET GÖDÖLLŐ
A Tündérkert Egyesület Gödöllő 2014. március 31-én 18 órai kezdettel
közbiztonsági fórumot tart a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban (Gö-
döllő, Egyetem tér 16.), melyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
A fórum témája: A Fenyvesi Őrszolgálat megalakítása
Meghívottak:
– Gödöllő Város Önkormányzatának Közterület Felügyelete,
– Gödöllői Rendőrkapitányság,
– Gödöllő Város Önkormányzata,
– Ózon-Pajzs Környezetvédő és Polgárőr Egyesület.

Halász Levente önkormányzati képviselő

Új technológiát vezet be a VÜSZI

Megkezdődtek a felújítások

Tiszta lesz a levegő szombaton és vasárnap

Vége a hétvégi füstölésnek

Újabb fákat szabadítanak meg a fagyöngytől

Egyre több területet vonnak be a programba

Összefogással javítható a közbiztonság
Már az egyeztetések is eredményesek
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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

Jegy elővétel: Polgármesteri Hivatal Portáján Kubatov Jánosnál, 

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Petőfi Sándor Általános Iskola 13. alkalommal rendezte meg a hagyományos Petőfi Hetet. A

városi fotó- és rajzkiállítás pályaműveinek a Művészetek Háza adott otthont, míg a március 

15-ei emlékműsort a tavaly felavatott új tornacsarnokban tartották meg. A Petőfisekért Díjjal az idén postumus Horváth Jenőt és

Vermes Péterné nyugalmazott pedagógust tüntették ki. Természetesen ismét megrendezték a városi szavalóversenyt is. Nyerte-

sek: 1. évfolyam: Kató Veronika (Damjanich); 2. évfolyam: Bozó Bence (Hajós); 3. évfolyam: Fischer Sára Hanna (Hajós); 

4. évfolyam: Samu Barbara (Damjanich); 5. évfolyam: Soós

Dorina (Erkel); 6. évfolyam: Pintér Tamás (Hajós); 7. évfo-

lyam: Juhász Lilla (Petőfi); 8. évf.: Barabás Eszter (Erkel).

A március 15-ei városi ünnepség és
koszorúzás befejeztével Gödöllőn
minden évben sor kerül a lovas dí-
szelgésre. Így volt ez az idén is,
amikor a hazánkban egyedülálló
látványosságon több, mint 200 lo-
vas és fogat vonult fel a gödöllői
térség lovasait összefogó Tarsolyos
Lovasegylet, a Gödöllői Lovas
Sport és Hagyományőrző Köz-
hasznú Egyesület és a Szada SE
Lovas Szakosztálya példás együtt-
működésének eredményeként.

A fogatok hajtói között a magyar

gazdák és amatőr hajtók mellett él-

sportoló fogathajtóinknak is tapsol-

hatott a közönség. Közöttük a világ-

bajnoki díjhajtás ötödik helyezettjé-

nek, a Szilvásváradi Ménesgazdaság

gödöllői születésű igazgatójának,

Dallos Andor fogatának, – aki

hosszú évek óta lehetővé tette, hogy

a felvezető lovas egység után a fel-

vonulás két első fogata a  Ménesgaz-

daság két gyönyörű lipicai fogata

legyen, amiket Fülöp István fogat-

hajtó és a veresegyházi istállótulaj-

donos, Vincze Tamás hajtott. Az ő

tulajdonában lévő fogat nyerte 2010-

ben Kentuckyban a né-

gyes fogathajtó világbaj-

nokságot.

A lovas díszelgésnek

rendszeres résztvevője a

domonyvölgyi Lázár Lo-

vasparkot képviselő né-

gyesfogat is, melyet

minden évben nagy si-

kerrel mutatott be a kö-

zönségnek, az elképesztő lovas bra-

vúrjairól híres remek hajtó, Szegedi
Gábor.

Idén 13 településről 16 fogatot

csodálhattak meg az ünneplők, Bu-

dapestről, Bagról, Ceglédről,  Cso-

mádról, Csörögről, Domonyvölgy-

ből, Erdőkertesről, Gödöllőről, Isa-

szegről, Kerepesről, Őrbottyánból,

Szadáról, Szilvásváradról,  Tápió-

ságról, Tápiószentmártonból, Vácrá-

tótról és Veresegyházról. 

Mellettük a Tarsolyos Lovasegylet

hívására Budapestről, Csömörről,

Domonyból, Domonyvölgyből, Er-

dőkertesről, Fótról, Gödöllőről,

Hortról, Isaszegről,  Kistarcsáról,

Mogyoródról, Őrbottyánból, Pécel-

ről, Pócsmegyerről, Vácrátótról és

Veresegyházról érkeztek hagyo-

mányőrző lovasok. 

Az egyéni lovasok mellett több lovas

csapat is részt vett a lovas tisztel-

gésen: Borda – Légrádi Lovasudvar

(Szada) Czapp Béla Lovasudvara

(Szada), Domonyi Lovas Sport Cent-

rum, Fenyves Lovarda (Gödöllő),

Fóti Tereplovasok Gödöllői Lovas

Sport és Hagyományőrző Egyesület,

(Hadak Útja Lovassport Egyesület

(Isaszeg), Hobby Lovasegylet (Mo-

gyoród), Ízsó Lovarda (Isaszeg), Isa-

szegi Szent Márton Lovas Hagyo-

mányőrző Egyesület, Isaszegi Lovas

Egyesület, Kistarcsai Ezüst Ló Lo-

varda, Kohajda Lovarda, Kistarcsa,

Szada SE Lovas Szakosztálya, Szel-

lő Lovastanya, Domonyvölgy,

Szentgyörgypusztai Lovarda, Szent

István Egyetem Lovardája és az őket

összefogó Tarsolyos Lovasegylet.

A lovas díszelgés megszervezését a

felvonulás zászlódíszének rendel-

kezésre bocsátásával idén is a Törté-

nelmi Vitézi Rend és a Magyar Nem-

zeti Lobogó Társasága támogatta. A

Székelyföld melletti kiállás jegyében

idén először láthatták a székely és erdé-

lyi zászlókat Guba Ferenc népi fogatán.

A látványos felvonulásért külön kö-

szönet illeti a Szilvásváradi Ménesgaz-

daságot és a domonyvölgyi Lázár Lo-

vasparkot.

k

Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület

Tisztelt Lakók!
A társadalmi összefogás erősítése érdekében három éve alapított Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület az

elmúlt esztendőben az Erzsébet királyné körúton folytatott eredményes adománygyűjtést, melynek köszönhetően

egy rugós játékkal sikerült növelni a Táncsics utcai játszótéren elhelyezett játszóeszközök számát. Ennek sikerére

alapozva 2014-ben a Szt. István téri játszótér új játszóeszközökkel történő felszerelése céljából nyílik lehetőség

adományok felajánlására.

Annak érdekében, hogy a munkálatok minél magasabb színvonalon és tartalommal valósulhassanak meg, várjuk

magánszemélyek és vállalkozások támogatását a Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület alábbi számla-

számára: 10103836-19890500-01003006.

A közlemény rovatban kérjük, feltétlen jelezzék: „Játszótér”

Készpénzzel történő támogatás nyújtására Pelyhe József önkormányzati képviselőnél nyílik lehetőség előzetes

időpont egyeztetést követően (telefon: +36/20/823-1408).

A támogatók nevét a játszótéren emléktáblán tüntetjük fel. 

Hozzájárulásukat előre is megköszönve:

Gödöllő, 2014. március 17.

Tisztelettel: Pelyhe József önkormányzati képviselő, Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület elnöke

102 éves városunk 
legidősebb lakója

Örömteli eseményre került sor a Dózsa György úti,
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában március 
20-án, az intézményben élő Tassy Jánosné 102. születés-
napját ünnepelték meg. 
Marika nénit – aki jelenleg városunk legidősebb lakója –
Gémesi György polgármester is köszöntötte. 

Akik lóháton tisztelegtek a hősök előttPetőfi Hét
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Nincsenek véletlenek. Vagy mégis?
Ezen sokat gondolkodik az a négy
eltérő jellemű fiatal, aki összeta-
lálkozik az egyik városi parkban.
Bár ismerik egymást az iskolából,
de még sosem beszéltek egymással
pár szónál többet. Félix a közked-
velt jó tanuló és élsportoló, Drifter
a magányos gördeszkás, aki imád
számítógépes játékokkal játszani,
Alma a sakkbajnok és Bella, aki
kiválóan ért a lovakhoz  és mellé-
kesen Félix testvére. Még véletle-
nül sem gondolnák, milyen közös
kalandba keverednek amikor átsé-
tálnak az úttesten, és sokáig nem is
sejtik, mibe is keveredtek valójá-
ban. 

Próbák sora vár rájuk a Sötét Biroda-

lomban, ahol csak lassan, lépésről

lépésre, pontosabban sakklépések-

kel haladhatnak előre – még jó, hogy

Alma ismeri a játék szabályait. Az ő

tudása, Drifter megérzései, Félix lo-

gikája és  Bella bátorsága segítik a

rejtvények megoldását.  

Hamar rájönnek, hogy hasznukra

van mindaz, amit korábban megta-

nultak: Félixnek a csapatjáték a ko-

sárlabda csapattal, Drifternek a szá-

mítógépes játékok során szerzett

kreativitása, Bella jó megfigyelése,

és nem utolsó sorban Almának a

sakkban szerzett tudása, vezetői ké-

pessége és jó belátása. Megértik azt

is,  fontos, hogy ne csak erősségeik-

kel, hanem gyengeségeikkel is tisz-

tában legyenek, mert csak így nyer-

hetnek Dharma úr, a sakkbirodalom

egyedüli uralkodójával szemben. A

cél több mint a győzelem, hiszen hő-

seink szeretnének visszajutni saját

világukba.

A négy gyerek kalandos útjuk során

fantasztikus csapattá kovácsolódik

össze, s egyre több barátot szerez-

nek, akik a legvégső csatánál is se-

gítik őket. Mellettük állnak akkor is,

amikor a csapatot vezető Almának

súlyos döntést kell hoznia, annak

érdekében, hogy bebizonyítsa, méltó

a… Hogy mire? Nos, ez kiderült

Berg Judit könyvéből, ami nemcsak

izgalmas történet, hanem a sakk so-

kak által titokzatosnak tartott világá-

val is megismerteti az olvasókat. S,

hogy hőseink biztosan a szabályok-

nak megfelelően játszanak, arról a

sakktörténet legjobb női verseny-

zője, a felnőtt női világranglistát 12

éves kora óta vezető Polgár Judit
gondoskodott. Kellenek is a taná-

csai, hiszen a történet lényegében

egy izgalmas sakkjátszma, amiben

az olvasók nemcsak a történetben

felhasznált lépésekkel ismerkedhet-

nek meg, hanem a játék szabá-

lyaival és szakkifejezéseivel is. 

Nem bánja meg, aki csatlakozik

Almához és a barátaihoz, s velük

együtt  egyetért majd velük:  „A

sakktáblák mezőin kívül a világon

semmi sem tisztán fekete és fehér.” 

(Berg Judit: Alma – A sötét biro-

dalom) 

Kitti 

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Sakk, háború, végzet

Április elsején egy különleges,
több szakmai elismerést kapott
előadást láthat a gödöllői közönség
a Művészetek Házában. Székely
Csaba Bányavirág című drámája
elsőként  2012-ben a Magyar Szín-
házak Kisvárdai Fesztiválján,
majd a Pécsi Színházi Találkozón
aratott közönség és szakmai sikert,
ahol a legjobb előadás díját nyerte
Sebestyén Aba rendezésében, de
2012-ben a Színikritikusok Díját-
adóján is elismerést vehetett át ér-
te a fiatal író.

A 16 éven felülieknek szóló előadás

egy erdélyi bányászfaluban játszó-

dik, ahol  a bányák kényszerű bezá-

rása miatt megnőtt a munkanélküli-

ség. A mélyszegénység és kilátásta-

lanság sok férfit kerget az öngyil-

kosságba vagy az alkoholizmusba.

De mégis, az élet makacsul felüti a

fejét. Vajda Iván, a darab főszerep-

lője a bánya bezárása óta munkanél-

küli. Haldokló apjával él együtt, két

éve gondozza kényszerűségből, és

tűri parancsolgatását. A ház gyakori

vendége a csehovi orvosfigura, Csil-

lag Mihály, aki biztosabb kézzel

markolja a pálinkásüveget, mint a

sztetoszkópot.A városból érkezett

Ilonka, Iván féltestvére, errefele rég

nem látott energiát és életörömet

csempész a ház életébe. Jöttétől az it-

teniek furcsa módon összezavarod-

nak, a kapcsolatok még zűrzavaro-

sabbá válnak. Képes-e  olyasvalaki

javítani egy kis közösség sorsán, aki

tele van életigenléssel, szerelemmel?

Van-e kitörési lehetőség, vagy a

problémák megoldására marad a kö-

tél, ami nehéz örökségként száll

nemzedékről nemzedékre? Ezekre a

kérdésekre keresi a választ a darab,

ami nem a megszokott, sokszor idea-

lizált Erdély képet vetíti elénk. 

– A közönség akkor is elfogadta
volna ezt a darabot, ha nem erdélyi
író és rendező munkája lenne? –
kérdeztük Sebestyén Abát, a darab

rendezőjét. 

– Azt hiszem igen, de tény, hogy így

autentikusabb az előadás, hogy egy

olyan rendező viszi színre, aki ott él.  

– A darab súlyos társadalmi kérdé-
seket vet fel. A munkanélküliség,

az alkoholizmus, öngyilkosság. A
valóságban mennyire vannak jelen
Erdélyben ezek a problémák?
– Sajnos nemcsak nálunk, hanem

egész Kelet-Európában jelen vannak,

és mély sebeket ejtenek. Ez a darab

az erdélyi valóságról szól úgy, hogy

egyfajta görbe tükröt tart elénk…

– A súlyos kérdések mellett sajátos
humor jellemzi az előadást. Való-
ban nevethetünk vagy arcunkra
fagy a mosoly?
– Inkább az utóbbi. Bár nagyon erő-

teljesen humorra koncentráló szö-

vegről van szó, a rendezés során a

drámai vonal kiemelését tartottam

nagyon fontosnak, s emellett egy lí-

rai vonalat igyekeztem megterem-

teni.

– Mennyire más az üzenete a da-
rabnak Erdélyben és az anyaor-
szágban?
– Valóban mások az előadások, a ma-

gyar színészeknél máshová kerültek

a hangsúlyok, de hangulatában,

mondanivalójában ugyanaz maradt.

Jó volt ezekkel a nagy színészekkel

dolgozni. 

Az előadást a Művészetek Háza és a

Játékszín együttműködésének ered-

ményeként láthatja a gödöllői közön-

ség. 

jk

Ifjú zenésztehetségek léptek színpadra március 22-én a Művészetek Házának színpadán. Városunk zenei életének egyik kü-

lönleges hagyománya, hogy a Frédéric Chopin Zeneiskola legsikeresebb növendékei a Gödöllői Szimfonikus Zenekar kí-

séretével lépnek közönség elé, aminek az élén ez alkalommal Meskó Ilona állt. Az estet Fodor László vezette. 

A már 13. hagyományos koncerten tizenhárom tehetség mutatta be tudását, Szilágyi Benjámin (tenorkürt), Eszenyi Zsom-
bor (klarinét), Missurai Pálma (hegedű), Ella Dorottya (fuvola), Halmóczki Sarolta (hegedű), Lázár Bíborka (hegedű), 

Ittzés Péter (zongora), Hegedűs 
Eszter (furulya), Ella Orsolya (he-

gedű), Monori Ágnes (szoprán),

Székelyhidi Zsófia (szoprán), Fel-
kai Lili (mezzoszoprán) és Asztalos
Dorottya (gordonka). A koncerten

többek között Bach, Vivaldi és  Csaj-

kovszkij művei szólaltak meg.        lt

Nagy sikerrel mutatta be március 22-én a „Tanár bá’ kérem” című zenés pro-

dukciót a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete. A Karinthy Frigyes szövegei

alapján készült előadásba hatvan régi és mai slágert illesztett be a rendező

Horváth Zoltán. A darabban Miklós Kriszta és a Géczy András mellett is-

mét láthatta a közönség azokat a gyerekeket, akikkel a múlt évben a Valahol

Európában című zenés darabot színpadra állították. Bízunk benne, hogy a

lelkes kis csapat tagjai még sok előadásban örvendeztetik meg a gö-

döllőieket. (ta) 

Sikerdarab a Művészetek Házában

Bányavirág

Ifjú tehetségek szimfonikus kísérettel

Még fiatalabb művészek a pódiumon

Tanóra slágerekkel
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Minden nap nyitva!

TURUL ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Chip: 3500 Ft.
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.

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról

Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását

a városi állatorvosi rendelőkben az alábbi időpontokban kedvezményes

áron adathatják be.

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.

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 szintén kötelező bélférgek elleni kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta

ára 300 forint/10 testtömeg kilogramm.

Azoknak az ebeknek, amelyek nem rendelkeznek a Magyar Állatorvosi Ka-

mara ajánlásának megfelelő sorszámozott oltási könyvvel, új oltási könyvet ál-

lítunk 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 ren-

delet 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. En-

nek 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.

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

Március 29-én és 30-án
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 06-20/482-3058

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Róka: Kedves fiatal keve-
rék kan. Nagyon aranyos,
szeretetéhes

Bonifác: 3 éves bobtail
keverék kan. Nagyon
kedves, jól szocializált
kutyus.

Beigli: Vizsla keverék kö-

lyök kan. Játékos szeretet-

éhes mókamester.

Picur: Megilletődött jól szo-
cializált keverék kanocska.
Valakinek hűséges társa sze-
retne lenni.

Hétvégén is nyitva tartó 

állatorvosi rendelő

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. 

GAZDIT KERESŐ KUTYUS

Nevem: Maci, egy ivartalanított, azonosítóval, védőoltással rendelkező, jó ter-
mészetű, kedves kan kuvasz kutyus vagyok és szerető gazdira vágyom. 
Jelenleg az újpesti Rex állatvédő menhelyen lakom. 
Érd.: +36-70-207-4433.

ÖRÖKBEFOGADÁSI NAP

Március 28-án szombaton
10-15 óráig 

örökbefogadó napot 
tart a gödöllői 

ÁRVA LELKEK Állatvédő
Egyesület, a Tesconál

(Folytatás az 1. oldalról)  

Az európai versenybe azok a fák

kerültek be, melyek előző évben

megnyerték a nevező ország Év Fája

versenyét. Az utolsó pillanatig na-

gyon szoros volt a verseny, az utolsó

két hétben azonban a bolgár fára

rendkívül sok voksot adtak le. 

A díjakat az Európa Parlamentben

adta át a verseny szervezője, az Öko-

társ Alapítvány cseh testvérszerveze-

te, a Nadace Partnerstvi. A verseny

szervezésében a Tetra Pak és az Eu-

rópai Földtulajdonosok Szövetsége

is részt vett.

A fődíjat Pavel Poc európai parla-

menti képviselő adta át, aki úgy fo-

galmazott: “A verseny egyik fő érde-

me, hogy ezeken izgalmas európai

fákon keresztül felhívja a figyelmet a

természetes környezetünk védelmé-

re, természeti és történelmi jelentő-

ségükre, melyet ápolnunk és véde-

nünk kell, amíg lehet.” 

„A díj ugyanakkor arra is jó példa,

hogy a magánemberek milyen sokat

tudnak tenni a természeti kincseink

védelméért. Számos esetben a magán

földtulajdonosok gondoskodásának

köszönhető, hogy ezek az idős fák

évszázadokat élnek túl háborítatla-

nul. A versenynek köszönhetően az

idős fák a tulajdonjoggal járó jó gaz-

dálkodás jelképeivé válhatnak” –

tette hozzá Thierry de l´Escaille, az

Európai Földtulajdonosok Szövetsé-

gének titkára. 

A verseny mondanivalóját szomorú

esemény erősítette meg. A szavazás

ideje alatt, február közepén söpört át

Anglián és Írországon egy heves hur-

rikán, mely gyökerestül kicsavarta az

ír fát, az ország legmagasabb szürke

nyárfáját.

A versenybe elsősorban történetük és

kevésbé koruk, méretük vagy szép-

ségük miatt kerültek a fák. A gödöl-

lői vackor legendája szerint a XVIII.

században Grassalkovich I. Antal

gróf ezer vadkörtét ültetett, mivel

egy vadászat során egy vadkörtefán

lelt menedéket a sebzett vad elől.

1849-ben Kossuth ez alatt írta meg a

Függetlenségi Nyilatkozatot, de az

öreg vackort a szerelmesek fájának is

nevezik, mert állítólag Andrássy gróf

is itt  ismerte meg Sisit, akibe fülig

beleszeretett. A 20 méter magas, bő 1

méter törzsátmérőjű és 3 méter törzs-

kerületű vadkörtefa a múlt év no-

vember végén megnyerte a magyar-

országi Év fája versenyt. 

Az európai verseny keretében a lel-

kes „Vackor” barátok külön dalt is ír-

tak Varga Miklós Európa című slá-

gerének zenéjére.

A verseny történetében eddig kétszer

nyerte magyar fa a fődíjat: 2012-ben

egy felsőmocsoládi hársfa, 2013-ban

pedig az egri termálfürdő platánja

lett a győztes hét ország jelöltjei kö-

zül. j

Európai második a gödöllői vén vackor

Csikója született a kétpúpú tevéknek

a Nagyerdei Kultúrparkban – adta hí-

rül az intézmény honlapja. Leila, a

16 éves kanca egészséges és szépen

fejlett csikónak adott életet, aki már a

kert reggeli nyitásakor állt, és kicsit

bizonytalan léptekkel már járkált is

anyja körül a kifutóban.

A kétpúpú tevék 12-13 hónapos

vemhességi időt követően hozzák vi-

lágra utódukat. A csikó születésekor

35-40 kiló. A kanca akár 18 hónapig

is szoptathatja utódát. 

A természet-ben a csikó 3-5 éves ko-

ráig – ivarérettségének eléréséig –

anyjával marad. A kétpúpú tevék vár-

ható élettartama 20-30 év, de akár 50

évig is elélhetnek.

Leilának és 16 éves Abdulnak a

mostani a negyedik csikója. A kanca

és a csődőr nagy odafigyeléssel kísé-

ri a csikó minden mozdulatát. Az ál-

latkert látogatói a kifutóban már lát-

hatják a kert legifjabb lakóját.

www.dehir.hu

Kétpúpú idill: tevecsikó született a debreceni állatkertben
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Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
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Elkezdődött a bronzcsata a női baj-

nokságban, amelyben a TEVA-Gö-

döllői RC is érdekelt. A gödöllői höl-

gyek az Aluprof-TF ellen harcolnak a

3. helyért. A párharc első felvonását 

3–0-ra nyerte a Gödöllő.

Megtette az első lépést Horváth And-

rás csapata a bajnoki bronz felé vezető

úton, miután a harmadik helyért zajló

párharcban nagyon simán verte hazai

pályán riválisát, az Aluprof-TF gárdá-

ját. A hazai diadal gyógyírt jelenthet és

visszahozhatja a bajnoki elődöntőn el-

szenvedett kudarc után némileg megté-

pázott önbizalmukat a lányoknak. A 3.

helyért zajló küzdelemben az egyik fél

harmadik győzelméig tartó párharcban

a TEVA-GRC csapat 1–0-ra vezet.

Az aranycsata is elkezdődött a Vasas,

valamint a gödöllőieket kiverő Békés-

csaba között. Némi meglepetésre a vi-

harsarkiak a fővárosban tudtak nyerni

az első meccsen, nem is akár hogyan,

3:0-ra, ezzel 1–0-ra vezetnek a címvé-

dővel szemben a szintén az egyik fél 3.

győzelméig zajló ütközetben!

A bronzmeccs következő mérkőzését

március 26-án, szerdán Budapesten

rendezik, míg a harmadik találkozóra

ismét Gödöllőn kerül majd sor márci-

us 29-én szombaton 18 órai kezdettel

a SZIE csarnokban.

Női bajnokság helyosztó 3. helyért,

1. mérkőzés: TEVA-Gödöllői RC –

Aluprof-TF Budapest 3:0 (14, 18, 15)

-tl-

Röplabda – Bronzcsata

Egy lépéssel közelebb az érem
Gödöllőről Bontovics Babett 4. danos

mester képviselte az idén Londonban

megrendezett nyílt Taekwon-do Vi-

lágbajnokságon hazánkat. Babett egy

ezüst- és két bronzéremmel térhettett

haza. 

A nyílt vb-n több mint 1000 versenyző

vett részt taekwon-do szakágból. Bon-

tovics Babett formagyakorlat 4-6 dan

kategóriában a 17 versenyző közül a 3.

lett, erőtörés kategóriában is egy bronz-

zal tért haza, küzdelemben pedig, -60kg-

ban egész a döntöig küzdötte magát,

ahol skót el-

l e n f e l é t ő l

szenvedett ve-

reséget.

Czeba Mi-

hály 6. danos

mester, Babett edzője értékelt: – Nagyon

büszkék vagyunk, hogy Babett révén a

gödöllöi Taekwon-do Sportegyesület

három éremmel lett gazdagabb. Március

végén következik az Európa-bajnokság,

ahol Babett szintén részt vesz, de már

többed magával a gödöllői egyesületből.

-czm-

Küzdősport – Taekwon-do Világbajnokság

Ezüst és bronzok a vb-ről

Március 23-án a pestszentlőrinci Bó-

kay-kertben találkoztak a mezei futók.

Az ebben az évben tavasszal lebonyo-

lításra kerülő Országos Mezei futó baj-

nokságra 542 nevezés érkezett, köztük a

GEAC atlétái is rajthoz álltak, akik közül

a legnagyobb sikert a junior leány csapt

érte el azzal, hogy a 2. helyen végzett.

A Gödöllői EAC atlétái számos kiváló

eredményt értek el a mezei futó ob-n. A

junior lányok 4500 méteren csapatezüst-

öt szereztek, míg a junior fiúknál (6 km)

egyéniben Pápai Márton a 3. lett. A lá-

nyoknál Nagy Imola 8., Moldován-

Horváth Katinka a 10., míg Kiss Tün-

de a 16. helyen ért célba és az így összea-

dott pontokat figyelembe véve végzett

csapatban a 2. helyen a GEAC (a három

legjobb eredményt előrt futó helyezését

számítják be a csapathelyezésnél). 

Az ifi fiúk csapatban a 4. és a 6. helyet 

szerezték meg. Itt az első hármasban

Fekete Ábel a 8., Kapitány Erik a 14.,

míg Bencsik Dániel a 19. lett. A 6. he-

lyezett csapat tagjai közül Jenes Zoltán

20., Kalinovics Sándor 24., valamint

Bencsik Gergő a 29. helyen ért célba a 6

kilométeres távon. 

Diákolimpia – Városi megméret-
tetés

Március 19-én a kastélyparkban rendez-

ték a tanévi Diákolimpia mezei futóver-

senyének városi selejtezőjét. A három 

korcsoportban, fiú és lány kategóriában

továbbjutó egyéni futók és csapatok az

április 3-ai Tápiószecsőn megrendezésre

kerülő megyei döntőben folytathatják

majd a versengést. 

A gödöllői iskolák közötti verseny ered-

ményei (egyéniben és csapatban is az 

1-3. helyezetteket közöljük):

II. korcsoport, fiú egyéni: 1. Soós Le-

vente (Erkel), 2. Király Mihály (Szent

Imre), 3. Ladányi Viktor (Petőfi); Csa-

pat: 1. Hajós, 2. Szent Imre, 3. Erkel; 

II. korcsoport, leány egyéni: 1. Daróczi

Kata (Petőfi), 2. Novák Kíra (Damja-

nich), 3. Szabó Flóra (Hajós), Csapat: 1.

Hajós, 2. Erkel, 3. Damjanich; III. kor-

csoport, fiú egyéni: 1. Ferencz Domon-

kos (Szent Imre), 2. Voloncs Balázs (Er-

kel), 3. Bujdosó Zoltán (Szt. Imre), Csa-

pat: 1. Hajós, 2. Szent Imre, 3. Erkel; III.

korcsoport, leány egyéni: 1. Müller La-

ura, 2. Majoros Sarolta, 3. Árvai Virág

(mindhárom Erkel), Csapat: 1. Erkel, 2.

Hajós, 3. Szent Imre; IV. korcsoport, fiú

egyéni: 1. Ferencz Ábel (Premontrei), 2.

Kovács Balázs (Hajós), 3. Kapitány

Márton (Erkel), Csapat: 1. Líceum, 2.

Erkel, 3. Török;  IV. korcsoport, leány

egyéni: 1. Erős Katica (Premontrei), 2.

Varga Vivien (Hajós), Bucsai Anna (Ha-

jós), Csapat: 1. Líceum, 2. Hajós, 3. Er-

kel).

-li-

Atlétika – Mezei futóverseny Országos bajnokság

Csapatezüst a junior lányoknál

Remek hétvégét tudhatnak maguk

mögött a Gödöllői SK labdarúgó csa-

patai. A GSK első számú csapata nagy

sklapot gyűjtött a dobogóra hajtó Tura

legyőzésével (2–1), míg a második szá-

mú gödöllői alakulat Vácszentlászlót

verte idegenben 4–1-re.

Jenei Sándor együttese a forduéó előtt 5.

helyen álló Tura VSK-t látta vendégül. A

fiatal gödöllői csapat az első félidőben a

mindössze 17 éves Józsa Tamás góljával

vezetést szerzett, majd az előnyt a fordu-

lás után Nagy Roland duplázta meg. A

vendégek a gól után mindent egy lapra

feltéve rohamoztak, sőt a 77. perctől 

Polyák Balázs kiállítása miatt emberhát-

rányba került a GSK, de a turaiak ere-

jéből csak a szépítés jött össze. A meccs

krónikájához tartozik még, hogy a 87.

percben Lőrincz Adriánt szövegelésért

a kispadról állította ki a játékvezető. A

Jenei-legények 19 fordulót követően 27

pontjukkal a 8. helyen állnak a bajnoki

tabellán. A következő ellenfél a Vecsés

lesz idegenben.

Pest megyei I. osztály, 19. forduló

Gödöllői SK – Tura VSK 2–1 (1–0)

Gól: Józsa Tamás, Nagy Roland

Megyei II. osztály – Pontszerzés
Val-kón

Nyolcadik alkalommal ért el döntetlent

ebben a szezonban a GEAC és 20 ponttal

a 11. helyen állnak a pontvadászatban. 

Pest megyei II. osztály északi-csoport,

19. forduló: Valkó KSK – Gödöllői EAC

1–1 (0–1) Gól: Czuczor Attila

Következik: Március 30., vasárnap 15

óra Egyetemi sportpálya: Gödöllői EAC

– Erdőkertesi SE

Megyei III. osztály – Háromból há-
rom siker

Többek között Pintér Krisztián remek

játékának köszönhetően nyert idegenben

a GSK II és 16 fordulót követően az 5.

helyen áll 24 pontjával. 

Pest megyei III. osztály közép-csoport,

16. forduló

Vácszentlászló SE – Gödöllői SK II  1–4

(0–0) Gól: Szeles Dávid, Orbán Levente,

Pintér Krisztián, öngól

Következik: Március 30., vasárnap 15

óra Táncsics M. Sportcentrum: Gödöllői

SK II – Zsámboki SE -tt-

Labdarúgás – Újabb sikeres focihétvége

Turai skalp a megye I-ben

Az NB II-ben nyert, míg a megyei

küzdelemben kikapott a Gödöllői

Sakkbarátok csapata az elmúlt játék-

napon.

A Sakkbarátok a 9. fordulót követően a 6.

helyen állnak az NB II-ben.

NB II Erkel csoport, 9. forduló

GSBE- Mezőkövesd 8–4

Pest megye I/A osztály, 7. forduló

GSBE II. – Visegrád 1,5–3,5

Következő mérkőzések: Március 30.,

Pest megye I/A osztály: Kóka – GSBE II,

Április 13., NB II Erkel csoport: Mátra –

GSBE, Pest I/A osztály: Aszód – GSBE

II. (Hazai meccsek: Szada, művelődési
ház)   -vb-

Sakk – Mattolt a GSBE

Május 3-ai kezdéssel városrészek kö-

zötti amatőr asztalitenisz versenyt hir-

det a Gödöllői SK Asztalitenisz 

szakosztálya.

A verseny célja, a mindennapi mozgás

népszerűsítése, az amatőr asztalitenisz já-

tékosok számára versenyzési lehetőség

megteremtése olyan tömegsport rendez-

vényen, ahol a városrészüket képviselő

csapatok példát mutatnak sportszerűség-

ből és kitartásból, a csapattársak pedig

egymást és valamennyi érdeklődőt ösz-

tönzik a rendszeres testmozgásra, az

egészséges életmódra, és a Gödöllő Kupa

megnyerése a 2014. évben.

Jelentkezni 5 fős csapatokban lehet, a

2014. május 3-ai versenyre, melynek

helyszíne a Török Ignác Gimnázium tor-

naterme! Nevezési határidő: Április 24.

Csanaki városrész: Darabont Tibor,

info@csanakert.hu

Fenyvesi városrész: dr. Simonváros

Péter, simonvaros@upcmail.hu

Városközpont, LISZI:  Pelyhe Jó-

zsef, telefonszám: +36/70-773-01-66, 

pelyhe.jozsef@gmail.com

Kertvárosi rész: Katona Viktória, tel:

30/664-14-20, katavik21@gmail.com

Blahai városrész: Malikné Bajnóczi Eri-

ka, tel: 20/250-6563, 

erika.malikne@gmail.com

A szerveződő csapatok vezetői ide ír-

janak: utcabajnoksag@gmail.com

Rendező a GSK Asztalitenisz szakosz-

tály és Gödöllői Lokálpatrióta Klub!

„GÖDÖLLŐ KUPA”
Városrészek közötti Amatőr 

asztalitenisz verseny

A „Margita 344,2” Turisztikai és Sport

Egyesület tagjai egy új Nordic Walk-

ing és egy új futópályát jelöltek ki Gö-

döllőn, ezzel további teret biztosítva a

szabadidősport szerelmeseinek. Az

egyetemi kiserdőben létesített 4,3 km

hosszú, valamint az Erzsébet-park és a

mögötte területen lévő 6 km-es pályá-

kat Pecze Dániel alpolgármester és

Pelyhe József képviselő adták át. 

Pálffy Tibor vezetésével zajló Nordic

Walking foglalkozások áprilistól szer-

dánként már két alkalommal: 15:30-tól

a kezdőknek és a lassabban gyaloglók-

nak, 17:30-tól pedig a haladóknak nyí-

lik lehetőségük a sétára. A találkozó to-

vábbra is az Erzsébet-parki HÉV meg-

állónál.

Szabadidősport – Hódít a Nordic Walking

Új pályák a gyaloglóknak és futóknak

Kettős vereséggel zárták a elmúlt hét-

végét a gödöllői kézisek az NB I/B ke-

leti csoportjában. 

Bartos Gábor csa-patai közül a fel-

nőttek három, míg a juniorok hatgólos

vereséget szenvedtek hazai pályán a

PLER Budapest ellen.

A felnőttek  az utolsó, 14. helyet fog-

lalják el 1 ponttal, míg a juniorok 20

fordulót követően 24 ponttal az 5. he-

lyen állnak. 

NB I/B. Keleti-csoport, 20. forduló

Gödöllői KC – PLER Budapest II. 34–

37 (16–15) Juniorok: Gödöllői KC –

PLER II. 23–29. -il-

Kézilabda – Pontatlan hazai hétvége

Az elmúlt hétvégén Moszkvában ren-

deztek férfi kard Világkupa versenyt,

amelyen a gödöllői vívók közül Gémesi

Csanád, Gémesi Bence és Gáll Csaba

is pástra állt. Közülük a legjobban

ezúttal is Gémesi Csanád végzett, aki a

10. lett.

A 142 induló közül Gémesi Csanád a 64

között egy hongkong-i vívót vert 15:11-

re, Gémesi Bence brit ellenfelétől kapott

ki 15:4-re és végzett összességében a 39.

helyen, míg Gáll Csaba nem jutott el

idáig (113. lett). A 32 között az egyetlen

állva maradt gödöllői vívónk olasz ellen-

felét verte 15:6-ra, végül a nyolcaddöntő

jelentette a végállomást. Jobbnak bizo-

nyult a koreai Kim (4:15). Gémesi a 10.

helyet fejezte be a versenyt, míg a legjobb

magyar ezúttal a Vasas vívója, Szatmári
András volt, aki legjobb 8 közé jutott (ez

felnőtt szinten a legjobbja eddig).

Diákolimpia – Szenzációs
gödöllői vívók

A tanévi Diákolimpia vívó döntőjét már-

cius 14-16. között Balatonalmádin ren-

dezték, ahol a GEAC vívói 6 arany- egy

ezüst- és egy bronzérmet nyertek.

GEAC vívók eredményei: II. korcso-

port lány kard egyéni: 3. Missurai Pál-

ma ; III. korcsoport lány tőr egyéni: 1. 

Zászkaliczky Piroska; lány kard egyéni:

2. Walter Lilla (Hajós); Csapat: 1. Pre-

montrei Szent Norbert Gimnázium (Tre-

só Mátyás, Révész Márton, Hidvégi 

László); IV. korcsoport lány tőr egyéni:

1. Hanzl Lilla (Török) 13. Erdős Hanna

(Török); Csapat: 1. Török Ignác Gimná-

zium (Hanzl Lilla, Erdős Hanna, Zsótér

Lilla); VI. korcsoport férfi kard egyéni:

1. Gémesi Huba, 5. Gémesi Botond, 10.

Lebek Marcell (mind Premontrei); Csa-

pat: 1. Premontrei (Gémesi H, Gémesi B,

Lebek M.). -tl-

Vívás – Világkupa, Moszkva

Ismét a 10-ben Gémesi Csanád

Sport
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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

Március 26., szerda, 18.30: Szkordi-

lisz Emília (oboa) és Varga Evelin

(kürt) hangversenye. Zongorán közre-

működnek: Szkordiliszné Dr. Czit-

rovszky Ilona és Szabó Teréz tanárnők.

Március 29., szombat, 10.30:

Láng Gabriella (zongora) növendé-

keinek hangversenye.

A Frédéric Chopin 
Zeneiskola 
programjai

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

Az első világháborút bemutató kiál-
lításunk gazdag műtárgyanyaggal át-
fogó képet igyekszik adni a háborús
állapot különböző dimenzióiról, a
front és a hátország kapcsolatáról. 

Ennek a háborúnak ugyanis az újsze-
rűsége éppen abban rejlik a korábbi
háborúkhoz képest, hogy a végki-
menetel nem korlátozódott a hadve-
zetés és a hadsereg teljesítményére,
hanem a teljes hátországot érintette,
hiszen annak is a legnagyobb áldoza-
tokat kellett meghoznia a háború
során. 

A kiállításban az általános jelenségek
bemutatásán túl fontos helyet kapnak
a helyi sajátosságok: a királyi kastély-
ban működött üdülőkórház és a gö-
döllői művésztelep.

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

Tel.: (28) 421-998, 
+36-20-269-2007
Fax: (28) 422-003

e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

Március 24-30-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

Március 31-április 6-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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

06-20/524-0340.

+36/30/621-2522

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜGYELETEK

Pályázati felhívás

Gödöllő Város Önkormányzata pá-
lyázatot ír ki a város közéleti, kultu-
rális egyesületei, egyesületszerűen
működő közösségei, egyéb civil 
szervezetei támogatására.
1. Pályázat célja: Gödöllő Város
Önkormányzat pályázatot hirdet he-
lyi hatáskörű közfeladat ellátására,
civil kezdeményezések támogatá-
sára, amelyek kizárólag Gödöllő vá-
rosához kötődnek (2011. évi
CLXXV. törvény. 2. §. bekezdései
alapján).
2. A támogató megnevezése: Gö-
döllő Város Önkormányzat
3. A pályázat jellege: nyílt
4. A pályázók köre: 
– Pályázatot nyújthatnak be: Ma-
gyarországon ténylegesen működő,
adószámmal és számlaszámmal ren-
delkező civil szervezetek, egyesü-
letek, alapítványok gödöllői hatás-
körű feladat ellátására.
5. A pályázat tartalmi és formai kö-
vetelményei: a pályázati adatlapban
*-al jelölt rész kitöltése kötelező!
Más jellegű (előző évi) és hiányos
pályázati adatlapot nem áll módunk-
ban befogadni. Dátum, aláírás és
pecsét kötelező eleme a pályázat be-
nyújtásának. Ha a civil szervezet
nem bejegyzett, akkor is tud pályáz-
ni bejegyzett szervezeten keresztül.
Ebben az esetben szükséges a be-
jegyzett szervezet és a nem bejegy-
zett szervezet aláírása, pecsétje is a 
pályázati adatlapon. 

6. A támogató rendelkezésére álló
forrás megnevezése: Civil szerve-
zetek támogatása
Összege: 3.500 E Ft.
7. A költségvetési támogatásból el-
számolható és el nem számolható
költségek köre: a támogatási célhoz
közvetlenül kapcsolódó költségek
köre.
8. A támogatás jellege, formája:
vissza nem térítendő, egyszeri támo-
gatás.
A pályázati tevékenység megvaló-
sításának időtartama: 2014. január
1- 2014. december 31-ig.
9. A támogatás folyósítása, elszá-
molása: 
Gödöllő Város Önkormányzata a
„Támogatási megállapodás” aláírá-
sát követően – a szerződésben fog-
laltak alapján –, a Pályázó bankszám-
lájára utalja a támogatás összegét. 
A Pályázó a támogatás összegét kö-
teles a pályázatban megjelölt célra
fordítani, és a megvalósítást köve-
tően, de legkésőbb 2015. január 31-
ig az összeg felhasználásáról elszá-
molni, a jelen pályázati felhívásban
szereplő szabályok szerint. 

Csak olyan számla (pénzügyi bi-
zonylat, pénzügyi dokumentum) fo-
gadható be, amelyről kideríthető,
hogy a pályázati cél megvalósítá-
sához közvetlenül kapcsolódik. 
10. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje és módja (ettől eltérni nem
lehet): 2014. március 27., (csü-
törtök)

A pályázatokat 1. példányban kell
eljuttatni postai úton az alábbi címre
(Polgármesteri Hivatal, Polgármes-
teri Kabinet, 2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 7.) vagy személyesen
a Polgármesteri Hivatal, Polgármes-
teri Kabinet (I. em. 115-ös iroda).
A pályázati adatlap 2014. március 4-
től beszerezhető a Polgármesteri Hi-
vatal portáján vagy letölthető a vá-
rosi honlapról (godollo.hu/hirek).
11. A pályázattal kapcsolatos hi-
ánypótlás lehetőségei és feltételei:
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kö-
vetelményektől eltérően – akár for-
mai, akár tartalmi hibákkal – össze-
állított 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 szerve-
zetekkel, nem lehet gazdasági és
politikai tevékenységi köre a civil 
szervezetnek (kizáró ok). 
13. A pályázat eredményéről tör-
ténő értesítés módja és határideje:
e-mailben és/vagy levélben 2014.
április 23-ig.
14. Bővebb felvilágosítás a pályá-
zattal kapcsolatban: személyesen a
Polgármester Hivatal, Polgármesteri
Kabinet, I. emelet 115-ös irodájá-
ban, vagy e-mailben:
kovacs.reka@godollo.hu, 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          12001008-00155330-04300000
GÉPJÁRMŰADÓ SZÁMLASZÁM        12001008-00155330-04600001
TELEKADÓ SZÁMLASZÁM                   12001008-00155330-04400007

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS: 

tel.: 06-40-980-030 (munkaidőben) fax.: 06-29-530-101

e-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu web: www.eurovill.hu

VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295

DMRV hibabejelentő: 520-790

TIGÁZ ügyfélszolgálat: 

+36-80/300-300

TÁVHŐ Kft.: 514-096

Zöld Híd Kft.:418-603

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Gémesi György polgármester
fogadónapját április hónapban az alábbi időpontban tartja: 

2014. április 9.,  10-12 óra valamint 14-16 óra között.

A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy Gergely
Péterné 2014. március 23-án, életének 92. évében elhunyt.














