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Április 27-én Critical Mass-t szervez városunkban a Magyar Kerékpárosklub gödöllői szervezete. A kerékpárosok ünnepére
mindenkit várnak.
(4. old.)
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A Művészetek Házában mutatja be új, Vidámpark című albumát a Cimbaliband április 25-én. A koncert a Budapest Folk Fest
rendezvénye.
(5. old.)

Pápai Márton, a Premontrei Gimnázium tanulója aranyérmes lett a Gödöllőn megrendezett Diákolimpia mezei futóverseny országos
döntőjében.
(8. old.)

Kalandozások művészetben és időben

MÖSZ koferencia

Kulturális tavasz

Migráció

Gazdag és színes programok
várnak a gödöllőiekre a tavasz
előttünk álló heteiben, amiknek
jelentős része szorosan kapcsolódik A Régi Ház – 2014. „Kezdet és vég” elnevezésű tematikus évhez.
Április 25-én a Művészetek Házában a
Duflex Fotóstúdió és a Gödöllői Honvédségi Nyugdíjas Egyesület szervezésében nyílik meg a tematikus évvel azonos című kiállítás, ami az I. világháborús emlékművekkel, katonasírokkal ismerteti meg az érdeklődőket, majd a
Gödöllő Táncegyüttes segítségével a háborút megelőző boldog békeévek elevenednek meg a „Berukkoltam én a császárt szolgálni” című est során.
Ezt az időszakot idézik meg május 18án, a Múzeumok világnapján is a Gödöllői Városi Múzeumban, ahol az „Adj
király katonát!” című időszaki kiállítás-

ban az „Egy padlásszoba titkai, avagy
képek a világháborúból” című regényből rendeznek felolvasást.
A Gödöllő Táncszínház egy különleges
előadással kapcsolódik a tematikus év-

hez: Sors című előadásával, Isadora
Duncan emléke előtt tiszteleg, aki a kor
meghatározó táncművésze volt.
A királyi kastélyban május 29-én nyílik
meg az új időszaki kiállítás, ami nem-

csak a tematikus évnek része, hanem a Titánia lovagjai kiállítássorozatnak is; ennek kapcsán Ferenc
Józsefet helyezik a középpontba. A
megnyitó ünnepség során a Gödöllő
Táncegyüttes idézi meg a kor hangulatát.
Május 30-án szintén az I. világháborúhoz kapcsolódó kiállítás nyílik,
ezúttal a városi könyvtárban: „Ne
félj babám, nem megyek világra…”
címmel, aminek segítségével megtudhatjuk, hogyan őrzik a hősök
emlékét a gödöllői családok.
A következő hetekben két kiemelkedő zenei eseménynek is részesei
lehetünk: május 17-én kerül sor a
Talamba Ütőegyüttes 15 éves jubileumi koncertsorozatának Crossover
előadására, április 25-én pedig a Cimbaliband Vidámpark című új albumának bemutatójára.
(Kapcsolódó írásunk az 5.oldalon)

Egyre több uniós országban kihívás, s
már hazánkban sem ismeretlen probléma a migránsokkal és menekültekkel
való együttélés kérdése, ezért a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ)
és a Konrad-Adenauer Alapítvány konferenciát szervezett „A menekültek és a
migráció hatása az európai társadalomra” címmel, 2014. április 16-án, Gödöllőn. A rendezvényen a menekültpolitika
svéd és magyar szakértői, illetve a kérdéskörben közvetlenül érintett magyar
települések polgármesterei osztották
meg tapasztalataikat a hallgatósággal.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Takarékos volt a múlt évi gazdálkodás

Képviselő-testületi ülés
Átvette megbízólevelét Vécsey
László
A képviselő-testület április 17-i ülésén
a napirend elfogadása előtt átvette
megbízólevelét Vécsey László József,
a Pest megyei 6-os számú, Gödöllő
központú országgyűlési választókerület megválasztott képviselője.

Az okiratot dr. Szőke Pál választókerületi bizottsági elnök adta át számára.
Mint elmondta, a választás eredményes volt, a kampány minden atrocitástól mentesen zajlott.
Köszönetet mondott a jelelő szervezeteknek az együttműködésért, a második ciklusát kezdő képviselőnek pedig
eredményekben gazdag időszakot kívánt.
Vécsey László József köszönetet mondott a választásokon részt vett választópolgároknak, s a választás lebonyolításában közreműködőknek. Megállapította, hogy a pártok és a jelöltek tisztességes, korrekt csatát vívtak. Minden
településen ő és a Fidesz-KDNP listája
kapta a legtöbb szavazatot. Kijelentette, hogy az alkotmányos keretek
között folytatni kell a rezsicsökkentést,
a családok támogatását, a munkahelyteremtést, a közbiztonság megerősítését.
A képviselő arról is szólt, hogy a választókerület akkor lehet sikeres, hogy
ha 17 települése, beleértve Gödöllőt is,
sikeresek és fordítva is. Hangsúlyozta,
hogy a képviselő-testületek, a polgármesterek és a képviselő közötti viszony nem magánügy. Akik a választópolgárok bizalmából képviselik az embereket, kötelesek együttműködni a
választók képviseletében. Az elmúlt
napokban a gödöllői önkormányzat
részéről tapasztalt gesztusok alapján is
bízik abban, hogy az együttműködés
irányába folytatódik a munka, ez a választók elvárása.
Dr. Gémesi György megköszönve az
elhangzottakat elmondta, hogy a következő időszak nyilván lehetőséget ad
az együttműködés erőteljesebbé tételére. A megválasztott képviselőt ezután
is minden képviselő-testületi ülésre
meghívják, és a rendezvényekre is szeretettel várják. Végül, megköszönve a
választásban közreműködők tevékenységét, jó munkát kívánt Vécsey László
Józsefnek, aki a testület minden tagjával kezet fogva távozott.
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rékos gazdálkodásról adott számot és a
többi között kimutatta, hogy a helyi
iparűzési adóbevétel több mint 300
millió forint többletet mutat a gyógyszeripar fejlesztéseinek eredményeként. Nagyobb feladat nem húzódott át
2014-re, viszont jelentős pénzmaradvány használható majd fel az idén.
Az előterjesztéshez nem született érdemi észrevétel a vitában, mindössze Vörös István képviselő (Fidesz) kért
részletesebb tájékoztatást a testvérvárosi kapcsolatok támogatására elnyert európai uniós források, továbbá a
nemzetközi kapcsolatok és a városmarketing kereteinek felhasználásáról.
Válaszában a polgármester elmondta,
hogy a testvérvárosi és a nemzetközi
forrásokat a pályázati céloknak és a
nemzetközi szerződéseknek megfelelően hasznosították. A több mint hétmilliárd forintos költségvetéshez képest igazán nem aránytalan a városi
marketing 25 millió forintos kerete.
Pláne nem, ha figyelembe vesszük,
hogy ebből az összegből számos program megvalósítása, sokféle tájékoztatás, szórólap, idegenforgalmi ismertető
elkészítése mellett arra a nagysikerű
képeskönyvre is futotta, ami más
helyeken tízmilliókba kerülhet.
A marketing ráfordításokat hitelesíti a
város országos és nemzetközi jó híre,
és az is, hogy nincs év, amikor ne nyerne Gödöllő értékes szakmai elismerést,
díjat.
Vörös István sokallta a szakértői díjakat, ezzel azonban öngól lőtt, mert a
polgármester rámutatott arra, hogy
ezek nem kis hányadára éppen a fideszes képviselő feljelentései miatt
van szükség. Mert igaz ugyan, ismeretlen tettes ellen teszi a feljelentéseket, de azok célkeresztjében a polgármester áll. Ezekben a várost érintő
ügyekben speciális ismeretekkel rendelkező jogi szakértők felkérésére van
szükség. Gémesi György hozzátette: a
pereket a képviselő rendszeresen elveszíti és a helyi Fidesz is elveszítette
a személye ellen indított pert. Ahogy
mondta: akkorát hasaltak, mint a
huzat.

kezőket mondta: Nem tudom, mire
számított a polgármester akkor, amikor
kormányellenes nyilatkozatok sorozatát teszi a sajtóban, ATV-ben, egyéb
helyeken, hogy majd a kormány megkeresi, amikor egy ilyen nagyberuházást idehoz? Ön nem kérdezte meg
egyetlen egy alkalommal sem, hogy a
televízióban, egyéb sajtóban kormányellenes nyilatkozatokat tehet-e.
Az ülésteremben a rendszerváltozás
óta még el nem hangzott mondatokra
elsőként Halász Levente képviselő
(Gödöllői Lokálpatrióta Klub) reagált:
Vécsey László az előbb, amikor megkapta a megbízólevelét, baráti jobbját
nyújtotta a képviselő-testületnek, amit
én komolyan vettem. Ezek után párttársa megint a rosszindulatú kekeckedések és félreértelmezések sorozatát
zúdítja ránk. Azt kérem, egyeztessen a
főnökével, hogy akar-e békét, békességet, vagy az eddig tapasztaltak
határozzák meg továbbra is az üléseket.
Gémesi György válaszában elmondta,
hogy őt Balog Zoltán miniszter – aki
tudomása szerint a következő kormánynak is tagja lesz – felhívta, mielőtt egy sajtótájékoztatón bejelentették az állami uszoda beruházást.
– Csak önök nem voltak képesek felhívni! Nem tartja egy kicsit furcsának?
– tette hozzá. – Nekem, aki 24 éve polgármester vagyok és egy önkormányzati szövetséget vezetek, az a dolgom,
hogy elmondjam a véleményemet,
adott esetekben akár a meggyőződésem szerint rossz döntésekről is. Ma is
úgy gondolom például, hogy helytelen
volt az iskolák államosítása és ez a következményeiből már látszik is.
Képviselő Úr! Ön fordítva ül a lovon.
Ön pártpolitikus, én önkormányzati
politikus vagyok. Óriási különbség.
Ön a pártja érdekeit képviseli, ezt már
többször elmondták, én meg a gödöllői
önkormányzat és általában az önkormányzatok érdekeit. Ez két külön mező. Az uszoda kérdésben nem fogja
nekem bebizonyítani, hogy nem felelős. Ön felelős képviselő úr, amenynyiben úgy volt, ahogyan nyilatkoztak,
hogy két éve készítenek elő egy programot és erről minket nem tájékoztattak.

Civil szervezetek támogatása
A polgármester azzal is szembesítette a
képviselőt, hogy miközben a költségvetés egyes elemeit vitatja, az idei
költségvetés készítésekor nem figyelmeztetett arra, hogy Vécsey László
képviselővel már két éve dolgoznak
egy állami uszoda beruházás előkészítésén, ne költsön tehát a város feleslegesen 20-30 milliót a saját projektjére. A tájékoztatás elmulasztásáért képviselői felelősséggel tartozik, állapította meg.

Elfogadták a város
zárszámadását

Vörös István szerint Gémesi
Györgynek engedélyt kellene
kérni, hogy a sajtóban
nyilatkozzon

Elfogadta a képviselő-testület a város
2013. évi zárszámadását, amely taka-

Vörös István a szólásszabadságot is
sajátosan értelmezte, amikor a követ-

Ellenszavazat nélkül fogadta el a
képviselő-testület a város közéleti,
kulturális egyesületeinek, egyesületszerűen működő közösségeinek és civil szervezeteinek támogatására tett javaslatot. Vörös István is támogatta az
előterjesztést, miután – mint mondta –,
kérdésére a polgármesteri kabinet vezetőjétől megtudta, a pályázatban szereplő pályázók mindegyike elszámolt a
2013-ban kapott támogatással, s aki
nem számolt el, az visszafizette az
összeget.
Gödöllői FUTURA Szabadegyetem
Közhasznú Alapítványon keresztül –
Blaháért Társaság: 50
Gödöllői FUTURA Szabadegyetem
Közhasznú Alapítványon keresztül –

ArboFeszt Alkotói Kör: 100
Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület: 75
Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközségen keresztül – Máriabesnyői
Nagyboldogasszony Bazilika Kórusa: 35
Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete: 50
Gödöllői Szociális Ellátó Központért
Közhasznú Egyesület: 50
Független Történelmi Protestáns Egyházon keresztül – 943. számú Ráday
Pál Cserkészcsapat: 30
Gödöllői Méhész Egyesület: 30
Kertészek és Kertbarátok Országos
Szövetségén keresztül – Gödöllői
Kertbarát Kör: 60
GATE Zöld Klub Egyesület: 45
Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesülete: 650
Pelikán Makett Klub Egyesület: 30
Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek
Egyesületén keresztül – Életmód
Csontritkulásos Klub: 60
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesületen keresztül- Gödöllői Önkéntes Csoport: 160
Gödöllői Református Egyházközség: 100
Gödöllői Richard Wagner Zenei és
Művészeti Egyesület: 25
Teleki Pál Egyesület: 150
Royal Rangers Gödöllő: 50
Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek
Egyesülete (GÖTLE): 50
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak
Egyesülete: 130
Római Katolikus Egyházközségen
keresztül – KALÁSZ Csoport: 35
Agrár Technikatörténeti Egyesület Gödöllő: 40
Autonómia Aktív Nevelést Támogató
Egyesületen keresztül – G5 Fotográfiai
és Mozgókép Stúdió: 50
Magyar Postagalamb Sport A – 40
Egyesület: 40
Lakásszövetkezetek és Társasházak
Gödöllői Egyesülete: 90
Gödöllői Városvédő Egyesület: 40
Club Színház: 120
Socius Kör Közhasznú Alapítvány:50
Életért Alapítvány: 30
Duflex Fotográfiai Stúdió Egyesület: 50
Csanakért Civil Egyesület: 50
Gödöllői Fele-Más Egyesület a Sérült
Gyermekekért: 150
Megújult Nemzedékért Alapítvány: 50
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület: 100
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesületen keresztül – Virágos Máriabesnyőért Egyesület: 30
Autonómia Aktív Nevelést Támogató
Egyesület: 165
Gödöllői Békés Otthon Egyesület: 40
Continuo Gödöllő Alapítványon keresztül – Ifjúsági Vonószenekar: 50
Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és
Szabadidős Egyesület: 50
Máriabesnyői Római Katolikus Plébánián keresztül – 100Xszép Utcabál
Baráti Kör: 40
Gödöllői FUTURA Szabadegyetem
Közhasznú Alapítványon keresztül –
Gödöllői Ottlik Kör: 40
Besnyői Grassalkovich Baráti Kör
Közhasznú Alapítvány: 50
Gödöllői FÉSZEK Nagycsaládosok
Egyesülete: 130
Ökomama Egyesület: 30
Continuo Gödöllő Alapítványon keresztül – Cibri Énekegyüttes: 50 ezer
Ft.
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Támogatás a kastélypark
fenntartására
A korábbi évek gyakorlatát folytatva
nettó 7,9 millió forinttal támogatja az
önkormányzat a Gödöllői Királyi Kastély parkjának fenntartását az idén. A
támogatást az 5,6 hektáros felújított
parkfelületre és a Schimmelhof udvarának parkgondozására lehet felhasználni.

MÁV-projekt:
településrendezési szerződés
Elfogadta a képviselő-testület a Rákos-Hatvan vasútvonal Gödöllőt érintő
átépítéséhez szükséges településrendezési szerződést. Ismeretes, hogy a kormány 2016-2019 között Európai Uniós
forrásból kívánja megvalósítani a vonalszakasz felújítását. A Nemzeti
Infrastruktúrafejlesztő Zrt. beruházásában zajló, mintegy bruttó 150 milliárd forintos becsült összköltségű projekt megvalósítására kiemelt projektként nagy esélyekkel pályázik a kormányzat. Ennek Gödöllőt érintő, nagyságrendileg 30 milliárd forintos összköltségű fejlesztéseivel már több ízben
foglalkozott a képviselő-testület.
A vasútfejlesztés egyik legkritikusabb
eleme a Köztársaság úti átjáró felüljáróval történő kiváltása, mely ellen éles
lakossági kritikák fogalmazódtak meg,
így a képviselő-testület alternatív terveket kért a NIF Zrt-től az átjáró kiváltására. Az érintett lakossággal több
ízben fórumon és levélben is egyeztetett az önkormányzat, majd a lakossági
véleménynyilvánítás eredményeit is figyelembe véve a képviselő-testület októberi határozatában 8 pontban felsorolt feltétellel a felüljáró megépítését
támogatta.
Az azóta eltelt időszakban számos
szakmai egyeztetést folytattak a NIF
Zrt. és a terveket készítő UVATERV
Zrt. munkatársaival a tervmódosítási
igények és feltételek átvezetéséről,
érvényesítéséről, egyeztettek továbbá
a szükséges településrendezési tervmódosítások kapcsán az UVATERV
Zrt. által megbízott PORTATERV Kftvel is.
Ez utóbbi eredményeként a NIF Zrt.
előkészítette a szabályozási terv módosításához szükséges településrendezési
szerződést, amelyben rögzítésre kerül
többek között, hogy annak tervezési
költségeit a NIF Zrt. által megbízott
UVATERV Zrt. viseli. A tervmódosítás
egyeztetési eljárása, mivel a kormány a
projektet kiemelt beruházássá minősítette, egy gyorsított, úgynevezett tárgyalásos eljárásban történik majd.

Pálfi Sándorné ötéves
kinevezést kap
Pályázata alapján Pálfi Sándornét
nevezi ki a képviselő-testület a 2. sz.
Városi Bölcsőde vezetőjének május 1-jétől öt évre.
Az intézményt eddig is vezető szakember programjának középpontjában a
minőségi kisgyermekellátásra való törekvés áll. Megbízását a Magyar Bölcsődék Egyesülete is támogatja.
lt
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Menekültek és migránsok Európában és Magyarországon

Munka-Család Egyensúly program

Tranzitország vagyunk

Kisgyermekesek a munkaerőpiacon

(Folytatás az 1. oldalról)
A konferencia résztvevőit dr. Gémesi György, a MÖSZ elnöke és Frank
Spengler (képünkön), a KonradAdeanuer-Stiftung Magyarországi
Képviselet vezetője köszöntötte,
majd dr. Szép Árpád, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal menekültügyi igazgatója tartott előadást
a magyarországi menekültpolitikáról és Magyarország 2013-ban elfo-

gadott migrációs stratégiájának legfontosabb rendelkezéseiről, külön kiemelve, hogy a sikeres menekültpolitika, migráció-menedzsment nem
képzelhető el az önkormányzatok és
a helyi lakosság bevonása nélkül.
Az igazgató elmondta, tavaly 18.900
fő kért menedékjogot Magyarországon, ami sokszorosa az egy évvel korábbinak. A menedékkérők száma
mindig a pillanatnyi világpolitikai
események függvénye, így folyamatosan változik, ahogyan a menedékjogot kérők származási ország szerinti összetétele is: volt idő, amikor
az érkezők zöme koszovói volt, ma
afgánok és szíriaiak jönnek a legtöbben. A kérelmezőknek természetesen
csak a töredéke kap menekülti státuszt, hiszen a hatályos szabályozás
szerint például éhínség, vagy a klímaváltozás negatív hatásai elől menekülők nem kaphatnak nemzetközi
védelmet. Egyébként – tette hozzá –
a legtöbb kérelmező még a menedékjogi eljárás vége előtt továbbmegy Nyugat-Európába.
A migráció kihívásairól és lehetőségeiről, valamint a svéd tapasztalatokról Jelena Drenjanin, a svédországi
Huddinge alpolgármestere, az Európai Unió Régiók Bizottsága (CoR)
CIVEX bizottságának tagja tartott
beszámolót. Mint elmondta, Svédországban az egyik legnagyobb az
egy főre jutó menedéket kérők szá-

ma. Tavaly 54 ezren kértek menedékjogot, s a kérelmezők közel fele
meg is kapta azt. Szomorú tény,
hogy a menekültek számával párhuzamosan nő az idegengyűlölet és a
rasszizmus a svédek között, s az sem
szívderítő adat, hogy a svédországi
menekültek 80 százaléka nem dolgozik. Ez utóbbi statisztikát intenzív,
szükség esetén szakképzéssel egybekötött nyelvtanfolyamok indításával
igyekszik javítani a svéd állam, hi-

szen a sikeres integráció legfontosabb alapfeltétele a megfelelő nyelvismeret.
A menekültek és bevándorlok kérdése a helyi önkormányzatokat is kihívások elé állítja, egyebek mellett
azzal, hogyan viszonyulnak a település lakói a migránsokhoz. E téren
már több hazai település polgármestere is rendelkezik tapasztalatokkal. Egyikük Réti Csaba, a GyőrSopron-Moson megyei Vámosszabadi első embere, akinek komoly harcokat kell vívnia a helyi lakosság egy
részével a település szélén kialakított
befogadó állomás tavaly nyári megnyitása óta. Pedig – a polgármester
szerint – semmi olyasmi nem történt
és nem történik, amivel a tiltakozók
borzolják a kedélyeket: nincsenek
rendbontások, az ingatlanok nem
veszítettek értékükből, és egyetlen
ház vagy telek eladása sem hiúsult
meg a menekültek miatt. A településen élők megosztottsága miatt nemrégiben mégis a befogadó állomás
bezárását kérték a Belügyminisztériumtól. Döntés az őszi önkormányzati választásokat követően
várható.
Nyírbátorban tavaly januártól júliusig működött nyílt befogadó állomás, ahová elsősorban Szíriából, Pakisztánból és afrikai országokból érkeztek menekültek – tudták meg a
konferencia résztvevői Balla János-

Európai Parlamenti választási tudnivalók
Az Európai Parlament 751 mandátumából 21-nek a sorsáról
döntenek a magyar szavazók. Az országgyűlési választással ellentétben ezen már nem voksolhatnak azok, akiknek nincs magyarországi lakcímük. A nálunk élő külföldi uniós állampolgárok egy regisztráció után adhatják le a szavazatukat, amit május 9-ig kell kérniük a névjegyzékbe vételüket a magyarországi
lakóhelyük szerint illetékes választási irodától.
A külföldön élő magyar állampolgárok a nagykövetségeken szavazhatnak a magyar pártlistára, de ha inkább a külföldi lakóhelyük szerinti
ország pártlistái közül szeretnék kiválasztani a nekik tetszőt, akkor kérniük kell a felvételüket az ottani névjegyzékbe, aminek megtörténte után
a magyar választási iroda törli őket a

hazai adatbázisból. Az Európai Parlamenti képviselő választáson listát a
pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett
pártok állíthatnak.
Két vagy több párt közös listát is állíthat. Ugyanaz a párt csak egy –önálló vagy közös – listát állíthat.

nétól, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei kisváros polgármesterétől.
Az idegenek teljesen szabadon mozoghattak a városban, ami az önkormányzatot és a lakosságot egyaránt
felkészületlenül érte. A menekültek
ellepték a könyvtár internetes helyiségeit, nehézséget okozott orvosi ellátásuk és a prostitúció is erősödött a
tábor környékén. Nyírbátorra és a
megyére egyébként egy másfajta, legális migráció is jellemző: a rendszer-

változást követően számos magasan
képzett magyar értelmiségi, illetve
szakember települt át Erdélyből és
Kárpátaljáról, akiknek a letelepedését nagyban segítette az önkormányzat, s akik nélkül ma szinte elképzelhetetlen lenne a Nyírségben az élet.
„Tavaly 231 millió ember volt migránsnak tekinthető szerte a világban”
– kezdte előadását Örkény Antal, a
Menedék – Migránsokat Segítő
Egyesület elnöke, aki szerint Magyarországnak is rendszerszinten
kell reagálnia a globalizáció kihívásaira. Hogy ez sikerülhessen, újra
kell gondolni a migráció fogalmát,
meg kell teremteni az integráció feltételeit, a menekültek kérdését pedig
humanitárius alapon kell kezelni,
még akkor is, ha többségi társadalom
elutasító magatartást tanúsít. Ebben
partner egyesületük is, amely számos
szociális szolgáltatást nyújt a migránsok és a menekültek részére a sikeres beilleszkedés elősegítése érdekében.
„Megállapíthatjuk tehát, hogy a migráció és a menekültek kérdését a kormánynak és az önkormányzatoknak
együttműködve, a lehető legjobb
színvonalon, a helyi lakosság sérelme nélkül kell menedzselni, amihez
azonban meg kell teremteni a feltételeket a települések számára –
összegezte az elhangzottakat zárszavában Gémesi György.
MP
A listaállításhoz legalább 20 ezer választópolgárnak az érvényes ajánlására van szükség. Listát ajánlani
ajánlóíven lehet. Egy választópolgár
több listát is támogathat, a szavazáskor azonban csak egyre adhatja
le voksát. A bejutási küszöb itt is öt
százalék.
A kampányra ugyanazok a szabályok
érvényesek, mint az országgyűlési
választásokra, tehát nincs kampánycsend, de május 25-én választási
gyűlést már nem szabad tartani és a
szavazókörök 150 méteres körzetén
belül békén kell hagyni a választópolgárokat. A szavazás reggel hattól
este hétig tart.
jk

A Munka-Család Egyensúly Program a
kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért projekt záróeseményét tartották az Erzsébet Királyné Szállodában
április 15-én. A programban 49 szülő
munkaerő-piaci reintegrációjának segítését vállalták a GAK Nonprofit Kft és
partnerei: a Királyi Kastély, a Művészetek Háza és a Gödöllő COOP Zrt.
Az elmúlt időszak társadalmi-gazdasági tendenciái kiemelten fontos kérdéssé
tették a családbarát foglalkoztatás
szemléletmódjának elterjesztését.
Kiemelten a kisgyermekes
nők munkába állási nehézségeire kínált megoldási
modelleket az elmúlt két
évben a gödöllői projekt,
aminek erőfesztítéseit Gémesi György, Gödöllő
polgármestere is méltatta:
– Sok uniós pályázat van,
nem kevés forrást szánnak
különféle társadalompolitikai feladatok
megoldására, új gyakorlatok bemutatására. Nagyon fontos a kisgyermekes
anyukák visszatérésének segítése a
munka világába. Gratulálok azoknak,
akiknek ez sikerült. A projekt céljai jó
arányban teljesültek. Nagy kérdés,
hogy lehet-e tovább folytatni valamilyen formában az itt alkalmazott technikákat és folyamatokat – mondta köszöntőjében a város vezetője, aki azt is
kiemelte, hogy egy kisváros markáns
szereplői működtek együtt a programban, a Coop, a Művészetek Háza és a
Királyi Kastély.
A projektben tett vállalások sikeresen
teljesültek. Összesen 49 fő végezte el a
programon belüli képzési lehetőségek
valamelyikét. 28-an jutottak munkához ebben az időszakban, közülük 23an már legalább 6 hónapot el is töltöttek új munkahelyükön.
A projektből 16 fő bértámogatására
volt lehetőség, akik az együttműködő
konzorciumi partnereknél helyezkedtek el támogatott foglalkoztatásban
(GAK Nonprofit Kft.: 5 fő, Művé-

szetek Háza: 3, Gödöllő COOP Zrt.: 6,
Királyi Kastély: 2) – tájékoztatott Csapó Beatrix, a GAK Nonprofit Kft.
programvezetője, aki azt is elmondta, a
projekt egyik fő célkitűzése volt a Gödöllői és Aszódi Kistérség gyermekgondozásból visszatérő kisgyermekes
szülők felkészítése a sikeres munkavállalásra.
A projekt részeként a munkaadók számára ingyenes esélyegyenlőségi tréningek és tanácsadás megtartását vál-

lalták, hogy minél több kisgyermekes
szülő kapjon lehetőséget a későbbiekben is a munkahelyre való visszatérésre.
A program harmadik összetevője egy
komplex gyermekfelügyeleti rendszer
kiépítése és működtetése a SZIL-HÁZ
Családi Napközi, majd annak átalakulását követően a Palánta Családi
Napközi és Játszóház megnyitásával a
Szilhát utcában, ami a gyermekek felügyelete mellett közösségi teret is nyújt.
A Női Foglalkoztatási Kerekasztalt
(NFK) azok a női munkavállalással
foglalkozó szervezetek hívták életre,
akiknek közvetlen tapasztalatuk van a
női foglalkozatást elősegítő különféle
munkaerő-piaci beavatkozások és projektek hatékonyságáról, s célja, hogy a
hátrányos helyzetű női csoportok intenzívebb munkaerő-piaci jelenlétét
előmozdítsa.
A gyermekvállalást követő gondozással töltött évek után munkát kereső nők
2014 őszétől az ország tíz városában,
köztük Gödöllőn is számíthatnak a civil szervezetek összefogásából alakult
lt
Nóra-hálózat segítségére.

Városszépítési akció
Tovább folytatódik a városszépítési akció, április utolsó hétvégéjén ismét önkéntesek virágosítják a gödöllői közterületeket, varázsolják széppé a szabadtéri bútorokat, megállókat. A városrészi egyesületek szervezésében – a korábbiakban meghirdetett programokat módosítva – az alábbi időpontokban és
helyszíneken várják a csatlakozni szándékozókat:
– Április 24., 17:30: Blaháért Társaság: a Fecske u. és a Hunyadi J. u. sarkán, az M3-as híd melletti területen faültetés, valamint a Rigó utcai buszmegálló festése és környezetének rendbetétele.
– Április 24., 18:00: Haraszt Egyesület és a LISZI közös szervezésben: a tavaszi kerékpár generálszerviz alapfogásai, saját kerékpárunk karbantartása
Megyeri Péterrel.
– Április 25., 17:00: Virágos Máriabesnyőért Egyesület: Tél u., Vasútállomás: virágültetés az út mellett elhelyezett beton ládákba.
– Április 26., 15:00: Kertvárosi Egyesület Gödöllő és a Csanakért Egyesület közös szervezésében: a Teleki tér szépítése és buszmegállófestés.
– Április 26., 15:00: Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület: a Szőlő u. 28-tól 38-ig a járda és az úttest közötti szakasz füvesítése.
– Április 26., 15:00: Alvégi Civil Társaság: a Gébics utcai játszótér padjainak javítása, festése.
– Április 26., 15:00: Tündérkert Egyesület Gödöllő: a Köztársaság úti SPAR
mellett lévő játszótér eszközeinek, padjainak újrafestése.
Az Egyesületek minden önkéntes jelentkezőt várnak!
Fontos, hogy akik szeretnének részt venni a munkában,kézi szerszámot,
kesztyűt, ecsetet hozzanak magukkal!
A festéket a VÜSZI Kft. biztosítja.

4 Gödöllői Szolgálat
Újra Critical Mass Gödöllőn

A kerékpárosok ünnepe
Április 27., vasárnap, főtér, 16
óra. Ekkor indul a már hagyománnyá vált Gödöllői Critical
Mass kerékpáros felvonulás. Ez
a mozgalom a nagyvárosi, kiszorított kerékpárosok tiltakozó menetéből terjedt szét az egész világon és vált a kulturált helyeken
bicajos ünneppé.
Szerencsére mi, gödöllőiek egy kulturált helyen élünk. Ez nem azt jelenti,
hogy itt kerékpárral közlekedni fenékig tejfel, mert vannak kritikus
utcák, ahová csak a gyakorlott bringások teszik be a kereküket. De a fontos
az, hogy Gödöllőn a közlekedés fejlesztése immár csak úgy történhet,
hogy a kerékpárral közlekedőkre is
gondol a tervező.
Szándékosan nem „kerékpárost” mon-

2014. április 22.

Civil

dunk, hanem kerékpárral közlekedőt,
ugyanis értelmes emberek nem közlekednek csakis kerékpárral, vagy csakis
autóval, csakis vonattal, stb... Ugyanazok az emberek vagyunk, akik – ha

úgy célszerűbb – autóba ülünk, másnap pedig biciklire, ha az az ésszerű.
Mint a ruházatot, úgy választja meg a
járművét is, aki gondolkodik. Nincs
„kerékpáros ember” meg „autós ember”. Csak ember van.
Márpedig rövid, városi utakra sokkal
célszerűbb a kerékpár. Egészségügyi,

környezetvédelmi és pénztárcaügyi
szempontból egyaránt. Gödöllőn is
egyre többen ismerik fel, hogy a kerékpár nem csak sportszer. El lehet vele menni a boltba kenyérért is. Meg fagyizni is. Meg munkába.
Kerékpáros ünnep? Mit lehet itt ünnepelni? Roppant egyszerű. Azt, hogy
egyre többen választják a kerékpárt, ha
a napi menetrend azt kívánja. És minél
többen választják, annál jobb lesz biciklivel közlekedni, mert ha reggel egy
ember biciklire ült, akkor egy emberrel
kevesebb ült autóba. És ez a folyamat
– csakúgy mint a nukleáris láncreakció, önmagát erősítő, kumulatív. Ha elérünk egy bizonyos létszámot (ez a
kritikus tömeg, angolul critical mass)
akkor a változás robbanásszerű és
visszafordíthatatlan lesz.
Ezért hívunk mindenkit a főtérre április 27-én, 16 órára.
Füle Sándor
a Magyar Kerékpárosklub gödöllői vezetője

Civilek kutatták át a bokrokat, AVAGY Közösségi nagytakarítás a civileknél
Vajon ki és miképp hagyott el egy fél
pár 47-es cipőt a bokorban? A tulajdonosnak már nem érdemes jelentkeznie
érte, mert a kuka mélyére került azokkal az üvegekkel, csipszes zacskókkal
és elázott papírzsebkendő halmokkal
együtt, melyeket szorgos kezek halásztak ki a Szabadság úti civil ház előtti
sövény mélyéről. A tavaszi nagytakarítás és kertrendezés ragyogó időben
zajlott március utolsó szombatján. A
házat használó szervezetek tagjai sürgölődtek, köztük a legújabb „beköltözők”, a Margita természetjárói és a cu-

korbetegek, a Szigetkék kézművesei,
meg persze a ház napi ügyeit felvállaló
Fészek nagycsaládosok, az MNA és az
Autonómia tagjai. Füvet és sövényt
nyírtak, fát metszettek, gallyat gyűjtöttek, szemetet szedtek, ereszt tisztí-

tottak, raktárat ürítettek és
cipekedtek több órán át a
tavaszi napsütésben. A legkisebb gyerekek is kivették
részüket a munkából, kifogyhatatlan
energiával
húzták-vonszolták a hatalmas ágakat a gyűjtőhelyre.
Látványos lett a civil összefogás eredménye, ám igazán szívmelengető az
volt, ahogy minden korosztály, a
30-asoktól a 70-esekig örömmel áldozott a hétvégéjéből pár órát a közössébá
gért.

„Munka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért”
TÁMOP-1.4.3-10/1-2F/2011-0005

A program eredményei Gödöllőn és térségében
Kiemelkedő eredményekkel zárja projektjét a GAK Nonprofit Kft. Összesen 49 fő végezte el a
programon belüli képzési lehetőségek valamelyikét. A képzések azokat a kompetenciákat fejlesztették, melyek a sikeres munkavállaláshoz elengedhetetlenül szükségesek. Figyelmet fordítottak így az önismeret, önértékelés, kommunikáció, időgazdálkodás, munka és magánélet
összeegyeztetésére is az új szakismeretek elsajátítása mellett. 28-an jutottak munkához ebben az
időszakban, közülük 23-an már legalább 6 hónapot el is töltöttek új munkahelyükön. A projektből 16 fő bértámogatására volt lehetőség, akik az együttműködő konzorciumi partnereknél helyezkedtek el támogatott foglalkoztatásban (GAK Nonprofit Kft.: 5 fő, Művészetek Háza Gödöllő: 3 fő, Gödöllő COOP Zrt.: 6 fő, Gödöllői Királyi Kastély: 2 fő). Mindezen túl a program
keretében 10 helyi munkaadó részesült esélyegyenlőségi szolgáltatásokban a kisgyermekes szülők eredményes foglalkoztatása céljából, valamint létrejött egy családi napközit is magába foglaló gyermekfelügyeleti szolgáltatási rendszer.
A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Egész évben születés hete – 2014
A fenti, kissé ellentmondásos szlogen
jegyében dolgozta ki a Születés Hete
Közhasznú Egyesület az országos rendezvény új, 2014. évi koncepcióját. Az
évek óta érlelődő-formálódó ötletek, a
rendezvények utáni visszajelzések
alapján szükségesnek tűnt, hogy a családtervezés, gyermekvárás, párválasztás egész évben kiemelt hangsúlyt kapjon. Így megszűnik a májusi esemény
egyeduralma, nincs korlátozva a rendezvények száma egy éven belül.
Gödöllőn, a Születés Hete egyik legrégebbi helyszínén a szervezők is csatlakoznak az új koncepcióhoz. Ezt az
alkalmat felhasználva szeretnék újraindítani egy központi kismama és
kisgyermekes szülői klubot a védőnői
szolgálat támogatásával, valamint helyi szakértők (gyermekorvos, gyermekpszichológus) bevonásával.
A rendezvények fő helyszíne a Civil
Közösségi Ház (Szabadság út 23., a
volt Forrás épülete) lesz, ahol általá-

ban szerdán délelőttönként találkozhatnak a kismamák és a kisgyermekes szülők,
de más helyszíneken is lesznek programok.
Az eseménynaptár az április 23-án
rendezett újraalakuló klubtalálkozóval
nyit (9.00-13.00 óráig), ahová sok
meglepetéssel, büfével, finom teákkal,
játszószobával és játékokkal várják a
kicsiket és nagyokat egyaránt. Április
30-án pedig rendhagyó, kényeztető
Anyák napi programra várnak minden
édesanyát,
nagymamát,
korhatár
nélkül 10-15 óra között.
Az áprilisi, májusi, júniusi, illetve a
további részletes programok folyamatosan megtalálhatók a godollo.babamama.info és a szuleteshete.hu/godollo honlapokon.
Socius Kör Közhasznú Egyesület
70-634-5680, e-mail: socius2007@gmail.com

Premontreis diákok képviselhetik Gödöllőt

Elsősegélynyújtók versenye a kastélyban
Gödöllői csapatnak is szurkolhatunk az április 26-án megrendezésre kerülő 43. Pest megyei Elsősegélynyújtó versenyen, amit a
kastély felsőparkjában rendeznek meg több mint száz versenyző
részvételével.
A múlt héten lezajlott területi megmérettetésen tíz induló csapat mérte össze tudását. A 14-18 éves korosztály versenyében a Premontrei Szent Norbert Gimnázium diákjai végeztek az első helyen, a 10-14 évesek közül pedig az aszódi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium csapata lett a nyertes, így ők vehetnek részt a
gödöllői megyei versenyen.
A megmérettetésen három korcsoportban (10-14 évesek, 14-18 évesek és 18
év felettiek) mutatják be tudásukat a csapatok, akik között Gödöllő testvérvárosai
közül Dunaszerdahely és Zenta, valamint a városi intézményekkel kapcsolatban
lévő határon túli települések, Ekecs és Somorja (Szlovákia), illetve Nagyvárad
(Románia) is képviselteti magát.
A délelőtt 10 órakor kezdődő rendezvény nem csak a csapatok tagjainak szolgálhat tanulsággal, épp ezért a megmérettetést az érdeklődők is figyelemmel kísérhetik a helyszínen.
***
A versennyel egyidőben a Magyar Vöröskereszt véradást szervez Gödöllőn.
Helyszín: a Művészetek Háza parkolója, véradó kamion
Időpont: 2014. április 26. (szombat), 10.00-18.00 óráig
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Az élesszeműek népe
Ki ne szeretné a szurikátákat?
A mindig kíváncsi kis állatok,
különleges lények, s ha valaki
ebben kételkedik, az csak
azért teszi, mert nem ismeri
alaposan az Élesszeműek népét. De sebaj, mindent megtudhatunk Bátor bácsinak,
Ábrándnak, Ficúrnak és Miminek köszönhetően, akik
egy igazi hercegnő gyermekei... azaz kölykei, akik semmire sem vágynak jobban,
mint minél többet megtudni a
blablák világáról. Hogy kik
azok a blalblák? Ha a kedves
olvasónak van egy tükre, akkor
máris
megpillanthat
egyet.
A három kis szeleburdi szurikátára a
bácsikájuk, Bátor vigyáz; az egykori
királyból egy „balesetnek” köszönhetően dada lett. Az ő feladata gondoskodni Illat hercegnő árván maradt kölykeiről (úgy látszik, a szurikátáknál ez nem feltétlenül női feladat), akire az apróságok, mint Titkos Királyra tekintenek. Bátor mindent megtesz a kicsikért: nemcsak

védi és eteti, hanem szórakoztatja is
őket. Történeteket mesél nekik abból
az időből, amikor még király volt. A
események középpontjában pedig a
blablák állnak. S, hogy miért blablák? Nos, erre akkor tudnánk válaszolni, ha az Élesszeműek fülével
hallgatnánk, milyen hangokat is ad
ki ez a nép. Szóval Bátor bácsi mesél, s a három ifjonc mindent tudni
akar, megismerni a blablák törzseit:
az odasüssöket, a holvótákat és a
kattkattokat. Egyedül Ficúr kételkedik a képtelennek tűnő történetek va-

A Cimbaliband Vidámparkja

Zenébe zárt emlékek
A Cimbaliband rajongói már bizonyára nagyon várják április
25-ét, ekkor lesz ugyanis a zenekar Vidámpark című új albumának bemutatója a Művészetek Házában. Az új anyag több
szempontból is különlegességnek számít, egyrészt a korábbi
lemezekkel ellentétben ezúttal
kizárólag saját szerzemények
kerültek fel a cd-re, másrészt
pedig – annak ellenére, hogy
népzenei elemekből táplálkozik
– ez elsősorban bulizene. A bemutatóra a Budapest Folk Fest
részeként kerül sor.
– Meséljen egy kicsit erről a bulizenéről! – kértük Unger Balázst, a zenekar vezetőjét.
– Az elmúlt hetekben már sok találgatás volt ezzel kapcsolatban, nos, nem

kell megijedni, most sem rugaszkodtunk el a népzenei elemektől és a cimbalom most is előtérben van; épp olyan
fontos szerepet játszik, mint eddig.
– Valahol azt olvastam: ez egy cimbalom rock and roll...
– Egyetértek ezzel a műfaji megfogalmazással. Nem sok olyan zenekar van,
aki ilyen stílust játszik, és mégis megszólal nála a cimbalom. Nálunk megszólal.
– Miben lesz mégis más, mint az eddigiek?
– Több a saját szöveg és a saját dallam, sőt, a szöveg kicsit populárisabb.
Szeretnénk közelebb kerülni az ifjúsághoz, fontosnak tartjuk, hogy minél
jobban megismerjék és megszeressék a
népzenét. Ráadásul a fiatalok, bár sok
zenét hallgatnak, keveset buliznak
népzenére és élő zenére. Szeretnénk
ezen is változtatni.

Kalandozás a ’20-as, ’30-as években

Irodalom és kávé
Akár a Central vagy a Hadik kávéházban is érezhetik magukat
azok, akik április 26-án este ellátogatnak a Királyi Váróba, hogy
belekóstoljanak az egykori irodalmi kávéházak hangulatába. A Kávéházi Esték során ugyanis zenével, irodalmi csemegékkel, a művészeti élet neves személyiségeinek nyomába eredhetnek az érdeklődők, vagy egy-egy korról
kaphatnak képet az elhangzó
előadáson, valamint irodalmi műveken keresztül.
A korábbi nagy sikerű Zenés Kávéházi
Esték folytatásaként április végén induló
és havonta jelentkező sorozatban egyegy téma kerül terítékre, ehhez kapcso-
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lódnak majd az elhangzó dalok, versek,
prózák, amik megidézik az adott kor hangulatát.
Az első alkalommal Gaálné dr. Merva
Mária irodalomtörténész mutatja be a jelentősebb kávéházakat, s az érdeklődők
megtudhatják azt is, miért éppen Pesten
és nem Budán jöttek létre ezek a művészvilágnak otthont adó, ám a szórakozóhelynél sokkal többet jelentő, sokszor fogalomszámba menő helyek.
Ezen az estén „együtt kávézhatnak” az
érdeklődők Karinthy Frigyessel, akit a
kávéházak királyának tartottak, és feleségével Böhm Arankával, aki a kávéházak
királynőjének nevezte magát. Április 26án tehát az ő életükkel ismerkedhet meg a
közönség, s bepillanthat a '20-as, '30-as
évek világába. A zenés irodalmi utazáson

lódiságában, de később majd rádöbben, hogy mennyire téved...
A három kis szurikáta közül Ábránd
a legidősebb, aki – bár a legkisebb –
a kalandok során a legbátrabbnak bizonyul. Ő az, aki a fejébe vesz egy
hosszú utazást, hogy … Hogy miért?
Nos, az maradjon titok, de azt elárulhatjuk, hogy az út során, amire persze testvérei és dadája is elkísérik,
kétszer is megmenti Bátor bácsi életét.
Sok megpróbáltatáson esnek át, mire
elérkeznek a Messzi Vacokba, amit
egyszer, réges-régen vájt ki az egykori király, azaz Bátor bácsi. Meg
kell küzdeniük a kígyókkal, a brümbrümmökkel (ez megint egy blablás
dolog), sőt, a Nesztelen Ellenséggel
is. Már majdnem elérik a Messzi
Vackot, amikor egy újabb akadállyal
kell szembenézniük, egy olyan
törzzsel, aminek szintén a Vacokra
fáj a foga.
Meg kell vívni tehát a nagy csatát,
ami eldönti, hogy sikerül-e új törzset
alapítaniuk, hogy lesz-e ismét igazi
király Bátor bácsiból, s be tudja-e bizonyítani Ábrándnak, Ficúrnak és
Miminek, hogy a blablák igenis idomíthatóak (csak egy kicsit nehezen).
(Ian Whybrow: Szelebrudi Szurikáták).
Kitti
– Nemcsak a stílus fura, hanem a
cím is: Vidámpark. Csak nem egy
zenei mementó?
– Valamilyen formában igen. Bár a
dalok nem az óriáskerékről és a hullámvasútról szólnak, azt a hangulatot
szeretnénk megidézni, ami az egykori
Vidámparkban fogadta az embereket.
Mindannyian jártunk ott, az öcsém
még a bezárás előtt, az utolsó napon is.
Magával ragadó, vidám hely volt, ahogyan a mi zenénkre is a vidámság jellemző.
– A bemutató a Budapest Folk Fest
egyik eseménye. Hogyan kerül mégis
Gödöllőre?
– Ezt a rendezvényt kiadónk, a Fonó
Budai Zeneház rendezi, s mivel vannak külső helyszínei is, úgy gondoltuk,
legyen ez itt Gödöllőn, a Művészetek
Házában, ahol gödöllői barátainkkal
lépünk színpadra, vendégünk lesz
ugyanis a Talamba Ütőegyüttes és a
Fricska Táncegyüttes is. Szeretettel
várjuk a közönséget.
jk

Mészáros Beáta, Buka Enikő, Ferenczy Beáta és Péterfi Csaba kalauzolja majd a résztvevőket.
Ami azonban a közönségnek könnyed,
szórakoztató est, az a szervezőknek hoszszú, több hónapos munka: a Karinthy Frigyes és Böhm Aranka köré épülő műsor
például több könyv, tanulmány, valamint
egyéb írások felhasználásával kerül a közönség elé.
A Kávéházi Esték során minden alkalommal új történetekkel, új előadókkal
találkozhatnak majd az érdeklődők. Ami
azonban állandó lesz, az a helyszín, a kávéházi dalokat megszólaltató Buka Enikő
személye, az est műsorvezetője, Péterfi
Csaba, valamint a Kávéházi Estek
nyitódala, ami Fodor László, Péterfi
Csaba és Buka Enikő szerzeménye.
A valódi kávéházi hangulatot pedig a
műsor mellett egy kávé (tea, vagy üdítő)
és egy sütemény teszi teljessé, amit a bebj
lépőjegy ára tartalmaz.
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Gödöllő anno plusz

160 éves nászfák – Gödöllőn már nincsenek meg
váron) magát ez eseményt is rímbe faragták:
„Lenn, hol a viz árja zugva hull alább,
/ És közelb az éghez, e rom oldalán, / Hol
előbb vad szedres s cserje vert tanyát, /
Új faültetéssel lőn szebb e magány: / A
századnegyednek örömünnepén, /A királyi pár mit együtt éle át; / Kik alatt feléledt a muló remény / S a szabadság lakja
újra e hazát. / A jobbágyi hűség ülteté e
fát, / Hogy mig terepélyét nyújtja szerteszét, / Élte a jövőnek áldva adja át / Első
Ferencz József s Erzsébet nevét.”

A 160 esztendővel ezelőtti bécsi esküvő
idején, 1854. április 24-én, még senki
sem sejtette, hogy az Ágoston-rendiek
templomában elhangzott két „igen”
milyen nagy változást hoz majd Magyarországon.
A Habsburg-birodalom első embere, Ferenc József és a bajor hercegnő, Wittelsbach Erzsébet, ahogy korabeli hírlapok
emlegették őket, csak külön pápai engedéllyel kelhettek csak egybe, ugyanis
unokatestvérek voltak.
A magyarok sokat köszönhettek ennek
a házasságnak, hiszen a kiegyezésben jelentős szerepe volt a későbbi Erzsébet királynénak.
Gödöllő történetében is fontos szerepet
játszott a királyi pár megjelenése. A jelképes koronázási ajándékba kapott kastélyban és a környékbeli vadászatokon Ferenc József is nagyon jól érezte megát,
Erzsébet királyné pedig élete egy tizedét,
talán legboldogabb részét töltötte a barokk palotában; itt nevelkedett a gödöllői
királykisasszony, Mária Valéria.
Teltek az évek, és negyedszázaddal később már három gyermeke és két unokája
volt az uralkodó párnak.
1879. március 12-én hajnalban félreverték a harangokat Szegeden, ahol emberéletben és anyagiakban is rettenetes volt a
világszerte „híressé” vált árvíz pusztítása.
A város szinte teljesen megsemmisült.
1879 tavaszán az Írországban vadászó
Erzsébetet Ferenc József sürgönye késztette programja megváltoztatására. A királyné azonnal hazaindult Magyarország-

ra, a király pedig Szegeden jelentette be –
és mint később bebizonyosodott, teljesítette is ígéretét –, Szeged szebb lesz, mint
valaha volt.
A hazaérkező Erzsébet férjével együtt
felhívással fordult az ország népéhez. A
közeledő ezüstmenyegzőjük megünneplésére szánt összeget ajánlják fel a város
újjáépítésére, a károk enyhítésére. Bécsben a miniszterelnök gróf, Andrássy
Gyula kérte fel Liszt Ferencet jótékonysági hangversenyre, amire Liszt azonnal
igent mondott.
Az erdészek is előálltak egy hasznos és
takarékos ötlettel: a királyi pár ezüstmenyegzőjének tiszteletére ültessenek nászfákat. A monarchia magyarok lakta területeiről egymás után érkeztek jelentések a faültetésekről. Sőt, volt, ahol (Ung-

A csatlakozásból természetesen nem
maradt ki Gödöllő sem, ahogy kell, jelentették, hogy a „mezőváros határában, a
gödöllői kor. uradalomhoz tartozó fáczán-kerti erdőrészben, a gödöllői vasúti
indóháztól nyugot felé 280 métertávolságban a gödöllői alsó kastély-kerttel
szemközt fekvő – agyagos homok talajú
– tisztáson egy 30 méter átmérőjű, köralaku csoportban Kallina Károly m.k. erdőmester és Krause Géza m.k. erdész által az uradalmi faiskolában nevelt 25 darab 4 éves juhar (acer platanoides), 25 darab 4 éves nyirfa (betula alba) és a fiatalosokból szedett 25 darab 8 éves hársfa viszszavágatott és gommal együtt elültetve
lett.”
A Gödöllő környékén, közel Isaszeg
határához, szintén a vasútállomáshoz közel, valamint Valkó határában a főerdészi
lak előtti tisztáson ültetek még „nászfákat”.
Összeállította:
Szabó Margit

A művészet maga az élet
A gödöllői művésztelep életszemléletéhez illő, múzeumlátogatással egybekötött sporttevékenységet kínál a gödöllői és a Budapest Kertvárosi Nordic Walking kedvelőknek a Gödöllői Városi Múzeum 2014. április 26-ra.
A programot a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatja.
Részvételi díj: 1 múzeumi belépőjegy. Felnőtteknek 600 Ft, 6
és 26 év, 62 és 70 év közötti életkorúaknak 300 Ft, 6 év alatt és
70 év fölött, valamint a fogyatékkal élőknek ingyenes.

Boldogok, akik nem látnak és hisznek

Húsvét második vasárnapja: fehérvasárnap
Húsvét második vasárnapjának ősi neve Fehérvasárnap, ami utal arra, hogy
a húsvéti vigília szertartáson megkereszteltek ekkor, az ünnep nyolcadának utolsó napján vetették le fehér ruhájukat, amelyet a vízbemerítés után
öltöttek.
II. János Pál pápa kezdeményezésére
ezen a vasárnapon emlékezünk meg Isten
irgalmasságáról is. Az evangélium azonban egy ősi eseményre utal, amely húsvét
első és második vasárnapját egybefűzi –
két alkalomra, amikor Jézus megjelent.
Az első vasárnap nem volt köztük Tamás,
rá egy hétre azonban igen.
„Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, a
kit Kettősnek hívtak, nem vala ő velök, a
mikor eljött vala Jézus. Mondának azért
néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat.
Ő pedig monda nékik: Ha nem látom az ő
kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én
kezemet be nem bocsátom az ő oldalába,
semmiképen el nem hiszem. És nyolcz
nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ő velök. Noha az ajtó
zárva vala, beméne Jézus, és megálla a
középen és monda: Békesség néktek! Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd
ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.
És felele Tamás és monda néki: Én Uram
és én Istenem! Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldo-

gok, a kik nem látnak és hisznek.” (János,
20.)
A fehérvasárnap szakrális tartalma a
katolikus egyházban a halottakról való
megemlékezés, a „halottak húsvétjának”
is nevezik, a görögkatolikusok pedig tamásvasárnapnak hívják ezt a napot.
A fehérvasárnaphoz kötődő ajándékozó népszokás, a mátkálás, vagy komatál
küldés feltehetően ókeresztény gyökerű.
A fehérvasárnap népies neve a szokás miatt mátkálóvasárnap, vagy komálóvasárnap. Ekkor szokásos volt a komatálküldés, amit ma már inkább csak az ország
egyes részein, Dunántúlon, főleg Somogy és Zala megyében és a palócoknál
ismerik. A komatál- vagy mátkatálküldést
főként fiatal lányok gyakorolták, de előfordult az is, hogy leány fiúnak küldte,

vagy fiúk egymásnak küldték. A komatálat küldők egymást testvérré fogadták, sírig tartó barátságot kötöttek, s ezután magázták és komának; a lányok pedig mátkának nevezték egymást.
A komatál tartalma tájanként változott,
de nem hiányzott belőle a húsvéti tojás,
kalács, kis üveg ital. Az ajándékot kapó
kivett a tálból egy húsvéti tojást, s helyette két másikat rakott a tálba cserébe; más
helyeken az egész tálat elvette, s helyébe
egy másik tálat küldött. A komatál átadása énekelt, mondott köszöntő kíséretében történt.
Némely vidéken szokás volt, hogy a
farsang óta férjhez ment lányok fehérvasárnapon menyasszonyi ruhájukban mentek a szentmisére, de koszorú és fátyol
nélkül.
(ny.f.)

Program: április 26. (szombat):
14 órakor „Adj király katonát” Gödöllőiek az első világháborúban című kiállítás megtekintése a kiállítás kurátorával a
Gödöllői Városi Múzeumban (Szabadság tér 5.)
15 órakor Fejéregyházi László (1901-1948) kiállítás megtekintése a Tessedik Galériában (Lumniczer utca 4.)
16 órától Nordic Walking oktatás és bemutató az Erzsébetpark bejáratánál. Bisztrai György szakoktató saját botjait biztosítja a sportolni, tanulni vágyóknak a bemutató idejére. Megismerkedünk a 6 km-es, a Gödöllő város önkormányzata jóvoltából újonnan felfestett futó és NW-pályával. Mindenkit szeretettel várunk, bármelyik helyszínen lehet a programhoz csatlakozni. Parkolási lehetőség a Művészetek Háza parkolójában.
Programfelelős: Őriné Nagy Cecília művészettörténész,
06-28/421-998
Érdeklődni és jelentkezni: Fejéregyházi Péterné Zsóka
06-20/ 353-7889, fejerzsi@gmail.com

Kérjük, támogassa adója 1
százalékával
a Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesületet!
Cím: 2100 Gödöllő, Batthyány u. 32.

GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Adószám: 18718252-1-13
Egyéb támogatásukat köszönettel fogadjuk!
Számlaszám:
65100266-11058186-00000000
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Elkészült a kihalófélben lévő egzotikus madarak százas listája

Minden nyolcadik madárfaj veszélyben van
A Londoni Zoológiai Társaság
és a Yale Egyetem szakemberei
összeállították a kihalás által
leginkább fenyegetett ritka madarak százas listáját. A szakemberek szerint a vadászat, az
erdőirtás és a természetes élőhelyek fokozatos összeszűkölése nyomán minden nyolcadik
madárfaj a kihalás szélére sodródott.
A különböző alkatú és méretű szárnyasok a világ több mint 170 országában
élnek és 62 faj kizárólag származási
országában fordul elő. Az adatok szerint a Fülöp-szigetek rendelkezik a legtöbb veszélyeztetett őshonos madárfajjal és az érintett országok közül Indiában fordul elő a százas lista legtöbb
képviselője. A világ evolúciós szempontból legkülönlegesebb és globálisan legveszélyeztetettebb (EDGE)
madárfajainak százas listája az egyes
populációkra vonatkozó becsléseket és
trendeket tartalmazza, valamint különböző természetvédelmi stratégiákat is
felvonultat. „Muszáj megóvnunk ezeket a fajokat, hogy sikerüljön megőrizni a lehető legkiterjedtebb evolúciós
történelmet” – húzták alá tanulmányukban a szakemberek.
www.haziallat.hu
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Újra reális veszély a kutyákra és a
macskákra a veszettséggel való fertőződés
e

a. erdei kuvik, b. hárpia, c. észak-amerikai kondorkeselyű, d. kígyászkeselyű, e. kakapo, f. óriásíbisz

Budapesti Állat- és Növénykert – Megjött Iliász
Újabb és újabb állatok veszik birtokba új kifutójukat az április végén megnyíló Holnemvolt Parkban. A kétpúpú tevék
április elsején költöztek át, s azóta az Írisz nevű nőstény már világra is hozott egy csikót. Az Iliásznak elnevezett jövevény az első olyan kisállat, aki már a Holnemvolt Parkban született. A közönség április végétől láthatja majd a tevecsikót, az új területet megnyitása után. Az anyaállat tapasztalatlansága némi nehézséget jelentett, ugyanis Írisz először nem igazán tudta mire vélni az emlőket kereső csikó közeledését, és minduntalan kitért előle, sőt, kicsit még
odébb is lökdöste. Ezért a gondozóknak egyesült erővel le kellett fogniuk az anyát, hogy a kicsi zavartalanul hozzájuthasson az anyatejhez. A művelet során nemcsak a csikó kapott rá a dolog ízére, hanem Írisz is rájött arra, hogy pontosan miről is van szó. Ezért azóta már gond nélkül odaengedi a csikóját az emlőkhöz.
zoobudapest.com

Legyél a gazdim, mindig
szeretni foglak!

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő

Kira kétéves, oltott,chipes,
ivartalanított kutyalány
keresi otthonát.
Ne kelljen láncon élnie!

Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat: 10-12, vasárnap: 17.30-19-ig.
Gödöllő, Faiskola u. 2.

A médiákból jól ismert, hogy Magyarországon három év után ismét felütötte a fejét a veszettség. Tavaly szeptember közepétől az ország középső megyéiben
(Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest) több helyen is találtak rókákban, de
szarvasmarhában és őzben is vírust.
Indul a veszettségoltási szezon, ezért kiemelkedően fontos, hogy a kutyák és lehetőségek szerint a macskák átoltottsága minél nagyon legyen. Érdemes tájékoztatni a lakosságot, hogy mindenki oltassa be a kutyáját és a macskáját is.
Miért veszélyesebbek a macskák a veszettség terjesztése szempontjából?
– A macskákat nem kötelező oltani veszettség ellen, és sajnos csak kevés tulajdonos áldoz a kijáró macskájának vakcinázására.
– A kijáró macskák mozgása nehezen korlátozható, a kerítés nem akadály számukra, a települések széléről a külterületekre is elkóborolnak.
– A macskák között a területi rivalizálás miatt több a verekedés, a harapás.
– A macskák viselkedése egyedek
között is nagy eltérést mutat, és a
egyed hangulatától függően is igen
különböző lehet. Így a veszettség
egyik jellegzetes tünete, a természetes viselkedés megváltozása
(a rókák „megszelídülnek”) nem tűnik fel.
– A veszettséggel fertőzött
macskák a rókákkal ellentétben – támadóvá, agresszívvé
válnak, ráadásul a fejet veszik
célba.
– A veszettség terjesztése
szempontjából nemcsak a róka
veszélyes, a betegség vírusát
hordozhatja a patkány, a sün és
a denevér is. alpha-vet.hu

Tel.: 70/281-9555.
Dr. Milei László, Tel.: 30/5511-346.
Minden nap nyitva!

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

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

TURUL ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Chip: 3500 Ft.
Veszettség elleni oltás: 4.000,-Ft/állat-

Betyár: Keverek kan.
Más kutyákkal nem jön
ki, így egyedüli kutyának
ajánljuk. Őrzésre kitűnő
lenne.

Marci: Ivartalanított staff
keverék kan. Játékos, nagy
mozgásigénnyel rendelkező kutyus. Más kutyákkal
nehezen jön ki.

Para: Idős nehezen mozgó
keverék kan. Reméljük valahol várják haza és csak elbóklászott. Új gazdik jelentkezését is várjuk!

Frakk: Németvizsla keverék kan kutyus. Kicsit félénk
és nehezen bírja a bezártságot.

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.

Április 26-án és 27-én
9-11 óráig:
KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 06-20/482-3058
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Diákolimpia – Országos mezei futóverseny, döntő

Pápai Márton bajnok, az Erkel csapata ezüstérmes
Tanévi Diákolimpia Mezei futás
Országos döntőjét rendezték
meg április 15-én a gödöllői
Repülőtér területén. A Gödöllőn
17. alkalommal lebonyolított
döntő megnyitóján Gémesi
György, Gödöllő polgármestere,
valamint Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke köszöntötte azon III-VI. korcsoportos fiúkat és lányokat
(körülbelül 1800 főt), akik eljutottak a városi és megyei selejtezőket követően az országos
megmérettetésre.
Joggal boldog Pápai Márton

Városunkat képviselő futók közül a fiú
VI. korcsoportban egyéniben 163 indulóból a Premontrei Gimnázium tanulója, Pápai Márton országos diáko-limpiai bajnok lett. Marci 14 perc, 35 másodperc, 53 századmásodperc alatt teljesítette az 5 kilométeres távot.
A III. korcsoportos lányoknál csapatban a Müller Laura (egyéni 24. hely),

Árvai Virág (34. hely), Majoros Sarolta (47. hely), Gódor Fanni (30.
hely), Hrapan Júlia (96. hely) alkotta
Erkel iskola 135 helyezési pontszámmal a 2. helyen végzett a 2000 méteres
távon. A korcsoportban 224 induló állt
rajthoz és összesen 36 iskola versengett.
Az országos döntőre eljutó gödöllői indulók közül a III. korcsoportos fiúknál
2500 méteren a Szent Imre tanulója,
Ferenc Domonkos a 11. helyen ért célba a 222 fős mezőnyben. Ebben a korcsoportban a legjobb gödöllői iskola a
15. helyezett Szent Imre iskola lett a 38
intézményt felvonultató mezőnyben. A
IV. korcsoportos lányoknál a 8. helyen
végzett a Líceum csapata (tagjai: Erős
Katica Olga egyéni 28. hely, Kertész
Boróka 59. hely, Ilosvai Zita Margit
71. hely, Szabó Petra 110. hely, Ludmán Eszter 125. hely) 35 iskola közül.
Ugyanebben a korcsoportban a fiúknál
egyéniben Ferencz Ábel (Premontrei
Gimnnázium) 212 indulóból a 8. helyezett lett, míg csapatban a Líceum a 21.
helyet érte el. Az V. korcsoportban csapatban a hölgyeknél a Premontrei csapata a 20., míg a fiúknál csapatban a
Premontrei a 16., valamint a Török Ignác Gimnázium csapata a 17. helyen
végzett. Ebben a korcsoportban a lányoknál 29., míg a fiúknál 30 iskola

„GÖDÖLLŐ KUPA”
Városrészek közötti amatőr asztalitenisz verseny
Május 3-ai kezdéssel városrészek
közötti amatőr asztalitenisz versenyt hirdet a Gödöllői SK Asztalitenisz szakosztálya.
A verseny célja, a mindennapi mozgás népszerűsítése, az amatőr asztalitenisz játékosok számára versenyzési lehetőség megteremtése
olyan tömegsport rendezvényen,
ahol a városrészüket képviselő csapatok példát mutatnak sportszerűségből és kitartásból, a csapattársak

pedig egymást és valamennyi érdeklődőt ösztönzik 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 tornaterme!
Nevezési határidő: Április 24.
Csanaki városrész: Darabont Tibor, info@csanakert.hu
Fenyvesi városrész: dr. Simonvá-

Labdarúgás – Hátország

Dobogón a fiatalság és az öreg ifjak
Jól teljesítenek a gödöllői utánpótlás csapatok a kiemelt bajnokságokban, valamint a GSK
öregfiúk csapata is. A fiatalok
közül egy csapat a dobogón
van, míg az öreg halak listavezetők csoportjukban.
A Gödöllői Sport Klub országos II. osztályú bajnokság közép-keleti csoportjában versenyző U17-es és U21-es
csapatok közül előbbi teljesít jobban.
Keserű László alakulata 19 lejátszott
meccset követően 49 pontjával a bajnoki tabella 2. helyén áll jelenleg és csak
az elmúlt évben az NB I-es kiemelt
utánpótlás bajnokságból kiesett Kecskemét előzi meg a mieinket. A GSK
mérlege: 16 győzelem, 1 döntetlen, 2
vereség, 132 rúgott és 27 kapott gól. A
házi góllövő listát 17-17 találattal Fellegi Nándor és Varsányi Botond ve-
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zeti. Babócsy András U21-es alakulata ellenben az idén nem szerepel valami
fényesen, sőt a kiesés szele is megérintette a csapatot. A jelenlegi szabályok
értelmében, ha kiesne a GSK ezen korosztálya, akkor rántaná magával az
igen jól szereplő U17-es alakulatot is,
azaz jövőre nem indulhatna ez a két
korosztály a kiemelt bajnokságban. A
21 éven aluliak jelenleg a 11. helyen
állnak 10 ponttal a 14 csapatos mezőnyben. A mérlegük: 3 győzelem, 2
döntetlen és 14 vereség, 22-59-es gólkülönbség. Itt a házi gólkirály a 7 gólos
Farkas Péter. Az U15-ös és az U14-es
egylet az országos II. osztály közép
csoportjában vitézkedik az idei szezonban. Előbbi korosztály 21 meccset követően 43 pontjával (13 gy., 4 d., 4 v.,
87-24-es gólarány) a 4. helyen áll csoportjában. Nagy Dániel csapatában a
házi góllövő listát a 16 gólos Pósa

képviseltette magát. Egyéniben a lányoknál a 3 kilométeren a legjobban a
törökös Koczkás Dóra teljesített, aki a
28. lett (161-en indultak), a fiúknál pedig 13. helyen célba érő Kapitány
Erik volt (Török), aki 179 fős mezőnyben teljesítette ilyen remek eredménynyel a 4500 méteres távot. A VI. korcsoportban csapatban 26 iskola közül a
Török Ignác csapata a 6. helyen végzett
(csapattagok voltak: Sarosi-Kiss Dorottya 32. hely, Lőrincz Nóra 33. hely,
Kiss Tünde 49. hely, Simoncsik Hanga Fruzsina 63. hely, Teleki Eszter 86.
hely). Egyéniben az aszódi gimnázium
tanulója, a GEAC atlétája, Nagy Imola
volt a legjobb gödöllői, aki a 10. helyen
ért célba a 150 fős mezőnyben, 3000
méteren. A fiúknál csapatban a Török a
22. lett a 30-ból.
(Az intézményi rangsonál az adott iskola legjobb 4 vagy 5 futójának eredményét vették figyelembe, az összeadott
helyezési pontok rangsoroltak a számolásnál)
-tl-

Az ezüstös erkeles leány csapat

ros Péter, simonvaros@upcmail.hu
Városközpont, LISZI:
Pelyhe József, telefonszám: +3670-773-01-66
pelyhe.jozsef@gmail.com
Kertvárosi rész: Katona Viktória,
tel: 30/664-14 20,
katavik21@gmail.com
Blahai városrész: Malikné Bajnóczi Erika, tel: 20/250-6563,
erika.malikne@gmail.com
A szerveződő csapatok vezetői az
alábbi címre írhatnak:
utcabajnoksag@gmail.com
Rendező a GSK Asztalitenisz szakosztály és Gödöllői Lokálpatrióta
Klub!

Márk vezeti. Smeló Dávid 2000-es
születésűekből álló gárdája az U14-es
kiírásban jelenleg 27 pontjával a 10.
helyen áll (8 gy., 3 d., 11 v., 58 rúgott és
45 kapott gól). A legjobb góllövő házon
belül az eddig 14 találatnál jutó Csordás Csaba.
A Szabadi Csaba vezetésével a Pest
megyei öregfiúk bajnokság gödöllői
körzetében, azon belül is a déli csoportban szereplő GSK öregfiúk formáció 5
fordulóval a bajnokság vége előtt listavezető csoportjában. A gödöllői öreg
halak az eddig lejátszott 13 meccsen 11
győzelmet, 1 döntetlent és 1 vereséget
tudhatnak magukénak, ehhez 60 rúgott
és mindössze 18 kapott gól párosul. A
jelenleg 34 ponttal a tabella élén álló
csapatot 2 ponttal követi az Isaszeg. A
házi góllövő listát a 14 gólos Voina
Gábor vezeti.
Az öregfiúk következő meccsére április 22-én kerül majd sor Gödöllőn, a
Táncsics Mihály úti Sportcentrumban
(kezdés: 19 órakor), amikor is a dobogó 3. fokán álló Bag együttesét látják
majd vendégül Sztriskó Istvánék. -il-

Sportköltségvetés – 46 milliós támogatás

Elosztották a pénzeket
Városunk, április 17-ei testületi
ülésén többek között a 2014-es
sportpénzeket is felosztották,
amelyeket azon egyesületek
között osztottak szét, akik pályáztak a 46 millió forintos
sportkeretre.
Összesen 26 érvényes pályázat érkezett
be, ezen klubok és szakosztályok közül
a kiemelt egyesületek 18 millió, a nem
kiemelt versenysport egyesületek és
szakosztályok 3,2 millió, míg a szabadidős sportegyesületek és szakosztályok 2,8 millió forintos keretösszegre
pályázhattak. A testület elé benyújtott
előterjesztést a képviselő-testület elfogadta, ami alapján a pályázó klubok
vagy szakosztályok az alábbi összegekre számíthatnak az idén.
A kiemelt egyéni- és csapat versenysportágak szakosztályainak működési és eredményességi támogatására
szánt 18 millió forintos keretösszegből
a
GEAC
Atlétika-szakosztálya
5,200,300 forintot, a GEAC vívó-szakosztálya 5,799,700.-, a Gödöllői SK
Asztalitenisz-szakosztálya 1,856,100.-,
míg a TEVA-Gödöllői RC 5,143,900
forintot kap 2014-es működéséhez a
várostól. A nem kiemelt versenysport
egyesület és szakosztály között a 3,2

millió forint az alábbi módon oszlik el:
Gödöllői Taekwon-do SE: 1,120 ezer
forint; Grassalkovich SE: 850 ezer
forint; Jumpers Tánc és Sport KE: 540
ezer forint; Vuelta SE: 690 ezer forint.
A szabadidős sportszakosztályok,
egyesületek 2,8 millió forintos keretösszegére az idén 18 pályázat érkezett,
amely az alábbi módon lett felosztva a
pályázó szakosztályok, egyesületek között: Airsoft Kultúrális és Sport Egyesület: 76 ezer ft; Aikido Testgyakorló
Egyesület: 70 ezer ft; Bike-Zone Kerékpáros Egyesület: 181 ezer ft; Fujinaga Karate-do: 302 ezer ft; Gödöllői
Contact ITF Taekwon-do SE: 306 ezer
ft; Gödöllői Sakkbarátok Köre: 150
ezer ft; Kirchhofer SE: 296 ezer ft;
Margita 344,2 Turisztikai és SE: 230
ezer ft; Pelikán HE: 100 ezer ft; Gödöllői Ördögök Rugby SE: 84 ezer ft;
Saino Karate-do Közhasznú SE: 200
ezer ft; Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület:
180 ezer ft; Gödöllői Muay Thai és Box
Egyesület: 79 ezer ft; Gödöllői SK
Tenisz szakosztálya: 70 ezer ft; Gödöllői Pirates Amerikai foci Egyesület: 94
ezer ft; Corvitas-Futsal Klub: 94 ezer ft;
Gödöllői SK HUN-TER Íjász szakosztálya: 119 ezer ft; Gödöllői Wado
Egyesület: 169 ezer ft.
-ll-

Ingyenes Lakossági Gimnasztika!
Ismét várja a mozogni
vágyókat a Lakossági
Gimnasztika. Az ingyenesen látogatható órák

helye és ideje: hétfő 1819 óra között, Török Ignác Gimnázium sportudvar/ szerda 19-20 óra

között, Művészetek Háza, tükrös terem.
Bővebb info: a 06/70
283-05-88-az számon.

ÚSZÁSOKTATÁS!
A gödöllői Hajós Alfréd Általános
Iskola uszodájában, 06.16 - 07.04.
között naponta 8-10 óráig (választható időpontok: 8-8:40, 8:40-9:20,
9:20-10 óráig) úszásoktatást szervez
a FUT Alapítvány 5-12 éves korig
(kezdőknek és már úszni tudóknak)
Részvételi díj (15 alkalom): 17 000.Jelentkezés és érdeklődés naponta:
Bencsik Ernő tanár úrnál reggel 7 és
9 óra között, valamint 19 óra után a
06/28-420-632-es telefonszámon.
Oktatók: Bencsik E., Majoros Gusztáv, Pótháné G. Tünde, Sárdi Erzsébet

Pályabérlési lehetőség a Táncsics Mihály úti
Sportcentrumban!
Pályabérlési lehetőség egyesületek,
bartáti társaságok részére, valamint
céges napok rendezésére Gödöllőn a

NORDIC WALKING
Április 2-tól már két csoportban
folytatódnak az ingyenes Nordic
Walking foglalkozások. A találkozó továbbra is az Erzsébet-parki
HÉV megállóban lesz. A kezdőknek és a lassabban gyaloglóknak
15:30-tól, a haladóknak 17:30-kor
kezdődnek a botos gyaloglások. A
táv körülbelül 6 km az Erzsébetparkbak kijelőlt futó és nordic walking pályán, ami kb. 1,5 órát vesz
igénybe. A kezdőknek botokat biztosítanak. További infó: Pálffy Tibornál a 06/30-295-36-66-os telefonszámon lehet.

Táncsics Mihály úti Sportcentrumban. Érdeklődni hétköznap 8-16 óra
között a: 06/20-4616010-es számon!
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„Adj király katonát!”
Gödöllőiek az első világháborúban
időszaki kiállítás
a Gödöllői Városi Múzeumban
2014. március 22.-november 2.
Múzeumpedagógiai foglalkozás a kiállításhoz:
Mi lett a sorsa? Hazatért, elesett, megsebesült, megrokkant, hadifogságba került?
Mi történt itthon a családjával?
A történelmi Magyarországról 3 és fél millió férfi vonult be az első világháború során. Minden családból szolgált valaki a
hadseregben, minden családban aggódtak valakiért. Minden család megtapasztalta a nélkülözést, mindenki a saját bőrén
érezte, milyen a modern háború. A múzeumi foglalkozásokon korabeli dokumentumok segítségével idézzük fel, milyen volt
az élet a Nagy Háború éveiben itthon és a
fronton.
Nyitva tartás: szerdától vasárnapig:
10.00 – 16.00
Érdeklődni lehet: Ivókné Szajkó Ottíliánál
Tel.: 20-269-2007
E-mail: sz.ottilia@godolloimuzeum.hu

A Frédéric Chopin
Zeneiskola programjai
Április 24., csütörtök, 17.00: Művészetek Háza, színházterem: A Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola zenekarainak hangversenye (Ifjúsági Fúvószenekar, Gyermek Vonószenekar, Ifjúsági Vonószenekar, Forest Dixie Band).
Április 28., hétfő, 17.00:
Tóthné Pataki Anikó és Zomborné
Virágh Eszter (cselló) növendékeinek hangversenye.
Április 29., kedd, 17.00: Chopin
zeneiskola, nagyterem: a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum
növendékeinek hangversenye
Április 30., szerda, 18.00: Gödöllői
Királyi Kastély, Lovarda: 40 éves a
Frédéric Chopin Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola – Tanári díszhangverseny.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóházában Művészsorsok a boldog békeidők
után című, csoportos kiállítás
látható .
id. Barabás Márton festőművész (1893-1974) és Barabás
Márton Munkácsy-díjas képzőművész
Pérely Imre festőművész
(1898-1944) és Péreli Zsuzsa
Munkácsy-díjas kárpitművész,
Érdemes Művész
Remsey Jenő György festőművész (1885-1980) és Remsey Flóra Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész
A kiállítás megtekinthető 2014. május 31-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18 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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Közérdek

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ
2014. évi Városi Pedagógus Napon ismételten átadásra kerül a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj.
1. Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete – a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről - értelmében azoknak a személyeknek adományozható, akik:
a.) kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve annak szervezésében, irányításában,
b.) magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján, élen járnak az
újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.
c.) színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését.
2. A díjban évente legfeljebb 3 személy részesíthető.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre, akit méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére.
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinethez
eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., kovacs.reka@godollo.hu).
Határidő: 2014. április 25., 12 óra
Guba Lajos, a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke sk.

Felhívás – bölcsődei felvételi kérelem

Felhívás – óvodai jelentkezés

Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket, hogy 3
éven aluli gyermekük bölcsődei felvételi kérelmét az
alábbi időpontban jelezhetik az önkormányzat által
fenntartott bölcsődékben:

Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket, hogy
az önkormányzat által fenntartott óvodákba történő jelentkezés időpontja:

2014. MÁJUS 5-9-IG, 8-17 ÓRÁIG
2014. MÁJUS 5-9-IG, 8-17 ÓRÁIG
1. számú Városi Bölcsőde Gödöllő, Palota-kert
Tel. :410-906. Bölcsődevezető: Varga Gyöngyi.
2. számú Városi Bölcsőde Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7.
Tel.: 410-566. Bölcsődevezető: Pálfi Sándorné.

A 2014/2015-ös nevelési évre való jelentkezés feltétele a betöltött 3. életév és gödöllői lakhely vagy
tartózkodási hely.
Kérjük, hogy a harmadik életévét betöltött gyermekük óvodai felvételét a körzetük szerinti óvodába kérjék.

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

3. számú Városi Bölcsőde Gödöllő, Premontrei u. 8.
Tel.: 422-072. Bölcsődevezető: Kolozs Istvánné.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal vinni:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata, egészségügyi
kiskönyve, TAJ kártyája és lakcímkártyája.
A szülő vagy gondviselő személyazonosító igazolványa
és lakcímkártyája.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal vinni:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata, egészségügyi kiskönyve, TAJ kártyája és lakcímkártyája.
A szülő vagy gondviselő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.
Az óvodák elérhetőségei és az óvodai körzethatárok
Gödöllő város honlapján érhetők el.

Gödöllő, 2014. április 10.

Gödöllő, 2014. április 10.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző sk.

dr. Nánási Éva címzetes főjegyző sk.

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG
BALATONLELLÉN
2014. június 16-tól augusztus 25-ig
az önkormányzat Balatonlellei
Gyermeküdülőjében
(Balatonlelle, Úszó u.5.)
üdülési lehetőséget ajánlunk fel
gödöllői családok részére,
fürdőszobás szobákban.

Üdülési díjak 8 napos turnusokra
(héőtől-héőig),
7 nap teljes ellátással:
– Három év ala gyermek után
nem kell ﬁzetni!
– Óvodás korú gyermek:
15.400.-Ft/fő
– Általános- és középiskolás tanuló:
29.806.-Ft/fő
– Felnő:
48.923.-Ft/fő
Széchenyi Pihenőkártyával
is lehet ﬁzetni!
Tájékoztatást kérni és időpontot
egyeztetni személyesen a Kalória
Központban (Szabadság u. 3.),
a Városi Piac emeletén
(a húsbolt fele)
vagy telefonon lehet:
06-28/422-009: Tóth Ildikó,
06-20/590-7877: Szécsi Zsuzsanna
(Balatonlelle, üdülő)

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Április 21-27-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220
Április 28-május 4-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

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.

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
+36/30/621-2522
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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

KEDVES VENDÉGEINK!
A gödöllői városi piac emeleti
étterme várja kedves vendégeit tavaszi
ételválasztékával!

4 féle menü: 780 Ft
Magyaros ételek – saláták – palacsinták.
NYITVA TARTÁS:
Hétfő-szombat: 7-15 óráig
Vasárnap: Ideiglenesen zárva
Várjuk csoportok jelentkezését is:
+36-30/559-2530

varában
A szálloda belső ud
adók!
üzlethelyiségek ki
392-8303
Érdeklődni: 06-20/
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16 Gödöllői Szolgálat

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. ÁPRILIS 29.
Megfejtés: Idén lenne 95 éves az a neves művészünk, akinek neve és kitüntető címe a rejtvény megfejtésében olvasható.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Czink Györgyné, Szent J. u. 23/c.,
Sziráki Benjámin, Kothlán Sándor u. 2.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Sas István, Nyárfa u. 3., Boján Imre,
Dózsa Gy. u. 5-7.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Sali Sándorné, Szent János u.
16.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Forró Lászlóné, Szent I. tér 7., Zsolnayné Soltész Éva, Kazinczy u. 21.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: : Lázár Illésné, Pesti
u. 6., Berta Nándor, Balassi B. u. 5.

2014. április 22.

