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A városi képviselő-testület áp-
rilis 30-án tartott rendkívüli
ülésén módosította a 2014. évi
költségvetési rendeletet, tá-
mogatta a Gödöllői Damjanich
János Általános Iskola alapító
okiratának módosítását és tá-
jékoztatást kapott a Tormay
Károly Egészségügyi Központ
I. sz. rendelőépülete homlok-
zati állagmegóvásának felada-
taira vonatkozó vállalkozási
szerződés előkészítéséről.

A költségvetés módosítása révén a

VÜSZI Kft. összesen 11,2 millió fo-

rint plusz forrást kap az általános tar-

talékból a Rét utca – Blaháné út cso-

mópontnál járdajavításra és terület-

rendezésre, a Dobogóról a Dózsa

György útra kivezető földút stabili-

zálására, részleges járdajavításra a

Dózsa Gy. út 1-3. tömb Szent István

tér felőli oldalán, a Lovarda u. 30.

szám előtt, és az Erzsébet királyné

krt. 6-8-9. sz. házak előtt, területren-

dezésekre, vízelvezetések miatti bea-

vatkozásokra az Arany János utcá-

ban, a Palotakert 10. szám előtt, to-

vábbá forgalomtechnikai és közle-

kedésbiztonsági fejlesztésekre.

A fejlesztési tartalékból 14,4 mil-

lió forinttal emelik meg a járdaépí-

tési keretet, amit a Tisza utcában, a

Toldi utcában, a Röges utcában, a Jó-

zsef Attila utcában és a Dessewffy

utcában használnak fel. A Szőlő utcai

játszótér fejlesztésére 3 millió forin-

tot, a skate park fejlesztésére újabb

10 millió forintot szavaztak meg. A

Patak téren és a Szent Imre utcában a

templom előtti téren új kamerák lé-

tesítésével bővítik a térfelügyeleti

rendszert 2,9 millió forintból. A helyi

körzeti megbízott rendőrök munká-

jának segítésére 3,7 millió forinttal

járul hozzá a város egy gépkocsi vá-

sárlásához.

Az előterjesztés tárgyalásakor Vö-
rös lstván képviselő (Fidesz) meg-

kérdezte, hogy hogyan keletkezett az

abban szereplő, önkormányzati álta-

lános költségek közé sorolt 21 millió

forintos kamatfizetési kötelezettség.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

válaszában elmondta: az önkor-

mányzatok hiteltartozásainak kor-

mányzati konszolidációja kapcsán

döntött a képviselő-testület arról,

hogy a G-Magistratus részvényvá-

sárlási szerződést hitelszerződéssé

szeretné átminősíttetni. A kormány

végül nem döntött a részvényvásár-

lási szerződés átváltásáról, de a kon-

szolidáció második ütemében a 

G-Magistratussal kapcsolatos önkor-

mányzati kötelezettséget is átvállal-

ta. A 21 millió forint az az összeg,

amit tavaly egyébként is be kellett

volna fizetnie az önkormányzatnak

tőke- és kamattörlesztésben. 

*

A testület jóváhagyólag tudomásul

vette a Tormay Károly Egészségügyi

Központ I. sz. rendelőépület hom-

lokzati műkő elemeinek javítása és

az épület állagmegóvása érdekében a

Varga és Fiai Kőtermékeket Gyártó

és Forgalmazó Kft-vel a feladat telje-

sítésére vonatkozó vállalkozási szer-

ződés megkötését. Az épület utcai és

belső udvari homlokzatán 24 helyre-

állítandó mező és további 41 hajszál-

repedéssel érintett meghibásodási

pont található.

*

Vörös István az Egyebek napiren-

di pontban ismertette, hogy a VÜSZI

Kft. szerepel azon a NAV-listán,

amin az adóhatóság a munkaviszony

létesítésével kapcsolatos bejelentési

kötelezettségnek eleget nem tett vál-

lalkozásokat tünteti fel. Gémesi
György elmondta, hogy ő is értesült

a NAV vizsgálatról, amely több gö-

döllői céget is érintett, és a listáról

egy helyi sajtótermék írt is, anélkül,

hogy az érintetteknél tájékozódott

volna. Az ezzel kapcsolatos hely-

reigazítás nyilván meg fog történni.  

A NAV a VÜSZI-t érintő vizs-

gálatban megállapította, hogy a gaz-

dasági társaság elmulasztotta beje-

lenteni az adóhatósági nyilvántartás-

ba dr. Lantai Csaba ügyvezető

2013. április 1-jén kezdődő munka-

viszonyát. A társaság az ellenőrzési

jegyzőkönyvre tett észrevételében

előadta, hogy dr. Lantai Csabánál a

jogviszony kezdetének időpontjától

a járulék bevallási és adófizetési kö-

telezettségének a társaság eleget tett,

ugyanakkor a bejelentés elmulasz-

tását az ügyviteli rendszerek közötti

vélhető kommunikációs hiba okozta.

A jegyzőkönyvben tett észrevételek

alapján a NAV a mulasztási bírságot

200 ezer forintban határozta meg.

A helyszíni ellenőrzést követően

az elmúlt két év összes be- és kije-

lentését visszatöltötték a 

www.magyarország.hu honlapról és

azokat tételesen ellenőrizték. Továb-

bi esetben nem történt a rendszerek

között hibás adatszolgáltatás.

Dr. Lantai Csabát nyilván nem fe-

ketemunkára vette fel a képviselő-

testület, a hibát az okozhatta, mondta

a polgármester, hogy az informatikai

rendszerek nem kompatibilisek. En-

nek ellenére a VÜSZI-t büntették

meg. 

Gémesi György a másik eset kap-

csán szót adott Kovács Balázsnak, a

Művészetek Háza ügyvezető igaz-

gatójának, aki elmondta, hogy a szó-

ban forgó sajtótermék név szerint

említi a Művészetek Házát, holott a

vizsgálat a NovoCafé-t érintette.

2011-ben a NovoCafe-t üzemeltető

vállalkozó felvett egy munkavál-

lalót, a munkaszerződést megkötöt-

ték és – nyilván kommunikációs hiba

folytán – egy nappal később jelentet-

te be őt a könyvelő. 2012-ben volt

egy ellenőrzés a vállalkozásnál,

amely megállapította, hogy egy nap

feketemunka történt a kávézóban. A

sajtóban viszont ez úgy jelent meg,

hogy a vizsgált céget a Művészetek

Háza Gödöllő épületének címén tart-

ják nyilván. Ez nekünk azért fájdal-

mas, hangsúlyozta Kovács Balázs,

mert az információk torzultak, s ez

megtévesztő. A szükséges lépéseket

megteszik az ügyben, de kérte, hogy

ha fontos a városnak, a képviselő-

testületnek, a lakosságnak a Művé-

szetek Háza, a kultúra és Gödöllő

hírneve, akkor egymással szemben

ilyet ne csináljanak. A Művészetek

Házát az országban az első 3 között

tartják nyilván.

Az eset kapcsán lapunk is meg-

nézte az adóhatóság listáját, amiben

nem is szerepel a Művészetek Háza

Gödöllő elnevezés, hanem az elma-

rasztalt egyéni vállalkozó nevét és

Szabadság út 6. szám alatti címét 

közlik. Kizárólag az elmarasztalást

ismertető sajtótermék fogalmazott

tehát úgy, hogy a “Művészetek Háza

Gödöllő épületének Szabadság út 6.

szám alatti címén tartják nyilván a

hatóságok” a vállalkozót…

*

A következő képviselő-testületi

ülés május 15-én lesz.  

lt

Képviselő-testületi ülés

Még több járdát újítanak fel  
A héten folytatódnak a korábban megkezdett felújítások. Az el-
múlt hét csapadékos időjárása egyaránt hátráltatta a járdaépítést
és a kertészeti munkákat.  A héten tovább folytatódik a  Munkácsy
Mihály utcában a járda építése a Zombor utca és a Szabadka utca
közötti szakaszon. Ha az időjárás engedi, a hét végére be is fejezik
a múlt héten megkezdett felújítást. 

A Lomb utcában és a Búzavirág utcában a múlt héten elvégezték a pormen-

tesítést. A VÜSZI szakemberei által alkalmazott eljárás nemcsak esős időben biz-

tosítja az úttesten a pormentes felületet. A héten új munka is kezdődik: a Tisza

utcában lépcső javítást végeznek. 

Az eső meghiúsította a múlt hétre tervezett növény kihelyezéseket a belváros-

ban, így azt a következő napokban végzik el. A kandelábereket az idén is futó

balkonnövények díszítik majd, többek között futómuskátli és balkonaranya kerül

a cserepekbe. 

***

Felújítások zajlanak a városi piacon is. A múlt héten kezdődő munkák során új-

rafestik a piaci mélyparkolót, valamint az árusok faházait. A  szépítésre és állag-

megóvásra több mint félmillió forintot fordítanak. bj

VÁROSSZÉPÍTÉSI AKCIÓ MÁJUS 10-ÉN

Tovább folytatódik a  városszépítési akció, május 10-én ismét önkéntesek szépítik Gödöllőt. 

Az akciókat ezúttal is a városrészi egyesületek szervezik, melyek az alábbi helyszíneken várják

a csatlakozni szándékozókat:

DÉLELŐTT: Haraszt Egyesület – A GIM-Ház kertjének szépítése

DÉLUTÁN: Kertvárosi Egyesület – Arany János utcai bolt környékének

szépítése

Felújítások az időjárás függvényében

Csak az eső akadály
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A Családok Hónapja programsorozat nyitó eseményeként tartották meg május 4-

én a gödöllői főtéren azt az anyák napi műsort, amit a Gödöllői Civil Kerekasztal

és az Autonómia Egyesület szervezett. A résztvevőket Tóth Tibor alpolgár-

mester és Kecskés Judit, az önkormányzat civil referense köszöntötte.  A ren-

dezvényen már hagyomány, hogy minden évben egy gödöllői édesanya szólaltat-

ja meg a Világbéke-gongot.

Kétszázötvenezer forintot adott át a „Tavaszi ajándékkosár” című műsor

bevételéből Gémesi György polgármester és Varga András önkor-

mányzati képviselő a Gödöllői Lokálpatrióta Klub nevében a Dózsa

György úti Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthonának. 

A hagyományos nőnapi műsor bevételét a szervezők rendszerint jóté-

kony célra ajánlják fel, amit az idén a városunkban lévő idősgondozással

foglalkozó intézmény, a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Ott-

hona és a városi Egyesített Szociális Intézmény támogatására fordítanak. 

Az adományt az intézmény vezetője, Kovácsné Blaskó Mariann vette

át, majd megköszönve a támogatást kijelentette, az intézmény lakóinak

javaslatai alapján döntik majd el, milyen célokra fogják fordítani.           bj

Finn vendégeket fogad a héten a gödöllői evangélikus gyülekezet. A Helsinkiből és kauniaineni ze-
neiskolából érkező zenekar és kórus május 8-án és 10-én este lép fel az evangélikus templomban,
május 11-én vasárnap 10 órakor pedig a finn énekegyüttesek közreműködnek az istentiszteleten,
ahol a kauniaineni evangélikus gyülekezet lelkésze, Mauri Vihko hirdet igét.

Május 8-án, 19 órakor a Helsinki-Käpyläi Zeneiskola vonós zenekara ad koncertet. A 10-15 éves fiatalokból álló együttes

magyarországi útja során Budapesten, Szentendrén és Gödöllőn lép fel. „Angyalok és Hősök” című változatos, színes mű-

sorukban a klasszikus szakrális műfaj mellett finn népdalfeldolgozásokat, fiatal, virtuóz szólistáik pedig népszerű dallamo-

kat is megszólaltatnak; a muzsikusok karmestere Ahti Valtonen.

Május 10-én szombaton, 18 órakor a finn fővárostól néhány kilométerre lévő Kauniaineni Zeneiskola tanárainak ének-

együttesei, egy madrigál kórus és két kvartett lép a közönség elé. Műsorukban főként finn egyházi kórusmuzsikát hall-

hatunk, különböző korokból és stílusokból, az énekegyüttesek karvezetője: Raisa Lahtiranta. A koncertekre minden

érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

Óvoda nap a Zöld óvodában

Intézményünk Szivárvány alapítványa 11. alkalommal rendezi meg 
hagyományos óvoda napját.  A nevelőtestület a szülőkkel együtt nagy 

izgalommal készül, hogy az óvoda apraja-nagyja jól érezze magát.
A kézműves tevékenységek mellett élményt nyújtanak: 

a népi gyermekjátékok, körhinta, arcfestés, zenés torna, táncház, 
állatbemutató,  kellemes hangulat, értékes tombolanyeremények.

A bevételből, felajánlásokból, támogatásokból óvodánk 
alapítványát kívánjuk gyarapítani.

Szeretettel várunk mindenkit 
2014. MÁJUS 17�ÉN 14 ÓRÁTÓL A ZÖLD ÓVODA UDVARÁN 

�GÖDÖLLŐ BATTHYÁNY L. U 34�36�.
Az óvoda testülete

Támogatás a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthonának

Finn vendégek a gödöllői evangélikusoknál

Hatalmas érdeklődést keltett az egye-

tem területén másodszor megrendezett

egész napos Gödöllői Lovasmajális. 

Május elsején több ezren látogattak el

a GAK Nonprofit Közhasznú Kft. 

szervezésében, a Nemzeti Agrárgazda-

sági Kamara és a Szent István Egye-

tem támogatásával létrehívott prog-

ramra.

A lovas díjugrató verseny keretében

megemlékeztek Balázsfalvi-Nagy Ju-

ditról, a Gödöllői Lovas Sport és Ha-

gyományőrző Egyesület múlt évben

elhunyt elnökéről, aki tavaly még részt

vett az eseményen.

A látnivalókat a többi között bikaro-

deo, póni lovagoltatás és kutyás bemu-

tató gazdagította. A kisebbeket gyer-

mek játszóház, a nagyobbakat és a fel-

nőtteket vurstli fogadta. A nagyszínpa-

don az éjszakába nyúló műsor sztár-

vendégei szórakoztatták a közönséget.

lt

Anyák napi műsor és gongolás

A  Sisi Baráti Kör sorozata, IX. rész

2014. május  19. (hétfő), 17 óra

Gödöllői Városi Könyvtár és Infor-

mációs Központ

SZERELMETES HISTÓRIÁK
„Lehettem volna császárné”

150 évvel ezelőtt született a tragi-

kus sorsú trónörökös felesége,

Stefánia. Rudolf halála után férj-

hez ment Lónyay Elemérhez.

Ifj. Fábián Zsolt történelem-

tanár előadása.

A belépés díjtalan!

Majális és vurstli az egyetemen
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Nem tudom, Őszentségének
valóban van-e macskája, de
hajlandó vagyok elhinni, hogy
a Dalai Láma mindennapjait
megosztja egy kedves, dorom-
boló lénnyel.

Történetünk főhőse egy éhező és saj-

nálatra méltó kiscica, akit a biztos

pusztulástól ment meg a Dalai Lá-

ma, aki autójában ülve szemtanúja,

ahogy épp egy szemetes mélyére

akarják dobni az apró szőrmókot. Az

élet-halál szélén lévő kiscica Újdelhi

sikátorából egy gyönyörű, a hófödte

Himalájára néző szentélybe kerül,

ahol különleges élet vár rá. 

A melegszívű, bohókás de bölcs,

soknevű cica – aki leginkább a Hó-

oroszlán nevet kedveli, legkevésbé

pedig a Egeészt – bepillantást enged

a dharamsalai élet zárt világába, s tu-

dósít Őszentsége bizalmas találko-

zóiról a hollywoodi hírességekkel,

tudósokkal, filozófusokkal, önsegítő

könyvek szerzőivel és újságírókkal. 

Megismerhetünk egy titokzatos, a

nyugati emberek számára sokszor

nehezen érthető, mégis egyre többek

számára vonzó világot, ami teljesen

más, mint a XXI. század rohanó,

anyagias szemlélete. Sokan úgy tart-

ják, zárt világ. Vagy mégsem? Hi-

szen egyre többeket vonz, és sokan

vannak, akik nemcsak azt tekintik

céljuknak, hogy eljussanak ide, ha-

nem azt is, hogy szerzetesként egy

kolostor falai között tölthessék min-

dennapjaikat, folyamatosan fejleszt-

ve tudásukat. 

Szívmelengető, humoros és bájos

történetet kap kézbe az olvasó, ami

egy kismacska szemszögéből mutat-

ja be a buddhizmust, segít megérteni

annak alapelveit. 

Tanúi lehetünk, ahogy a kicsit hiú,

kicsit lusta, de végtelenül jószándé-

kú, megmentéséért hálás macska fel-

fedezi Őszentsége környezetét, ba-

rátságokat köt, felfedezéseket tesz.

Rendkívül szókimondóan és sok hu-

morral értelmezi a történteket, és így

közérthető módon mutat rá az át-

lagember hibáira, arra, miért is nem

tud boldog lenni, miért nem tud örül-

ni, és sokszor talán még élni sem. 

Tanulhatunk, ahogyan tanul DLM –

azaz egyik nevén a Dalai Láma 

Macskája – is, aki valóságos kis

bölcsként jár kel a szerzetesek, a

sztárok és a turisták között. Így szer-

zi tapasztalatait,  válik egyre böl-

csebbé és szerez örömet sokak szá-

mára.

A története nemcsak a macskabará-

tok arcára csal mosolyt, és aki meg-

ismeri a kis négylábú filozófus törté-

netét, minden cicára másként néz

majd. De az sem kizárt, hogy a

könyv nem egy kóbor cica sorsát for-

dítja majd jobbra.

(David Michie: A Dalai Láma macs-

kája) nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Egy négylábú bölcs élete

(Folytatás az 1. oldalról) 

Úgy fogalmazott, már meglévő alapo-

kat kapott, amire lehetett építeni, s

csak arra kellett figyelnie, hogy a meg-

kezdett úton haladjanak tovább. 

A cél erős jellemű, jóra törekvő, ér-

tékekre nyitott emberek nevelése volt,

s ehhez kiváló szakmai gárda állt ren-

delkezésre, akik óriási lendülettel dol-

goztak. Mint mondta, nagy öröm volt

számukra, amikor megkapták a Gö-

döllő Városért díjat, később a Művé-

szetoktatásért plakettet, majd az intéz-

mény legmagasabb pontszámmal el-

nyerte a „Kiválóra minősített alapfokú

művészetoktatási intézmény” címet. 

Az est folyamán többször is lehető-

ség nyílt feleleveníteni az elmúlt évek

egy-egy jelentősebb pillanatát, amikor

a zeneiskola tanárai mellett cseh test-

vérvárosunk, Brandys nad Laben Stará

Boleslav, Csíkszereda, valamint az in-

tézmény szlovákiai, nagy-

rőcei testvériskolájának, és

a több éven át tagiskolának

számító péceli zeneiskola

zenepedagógusai léptek

színpadra, akik együtt ün-

nepelnek gödöllői kollé-

gáikkal. 

Az est folyamán Botrágyi

Károly, Somodi Károly, Lázár Attila,

Ella Attila, Kovács Csaba, Bartek

Zsolt, Tóthné Pataki Anikó, Czit-

rovszky Ilona, Kovács Ernőné, Mol-

nárné Skrobinec Oxána, Klacsmann

Nóra, Bartha Katalin, Láng Gabriella,

Gordos Éva, Deákné Ella Beatrix, a

Chopin Jazz Trio, Ferenczy Beáta, Fe-

renczi Anna, Papp Zsombor (Csíksze-

reda), Lubica Benusová (Nagyrőce),

Adamcová Markéta, Dostálová Hana,

Kubíková Vanda (Brandys), Albertné

Joób Emese, Benedek Krisztina, Pertis

Szabolcs, Gábor Erzsébet, Kósáné 

Szabó Beáta, Nuszbaum Ferenc, Szabó

Adrienn, Deákné Ella Beatrix, Balogh

Ágnes, Soós Gabriella, Zomborné Vi-

rágh Eszter, Kovács Zsolt, Juniki Spar-

takus és a Gödöllő Consort adott ünnepi

műsort. A rendezvényen szóló és kama-

razenei produkciókat hallhatott a közön-

ség, átfogó képet kapva a zeneiskolában

folyó sokszínű munkáról. Azt est első ré-

szének házigazdái Bartha Katalin és Fo-

dor László, a második részben pedig Ella

Attila és Buka Enikő voltak. jk

Díszhangversennyel ünnepelt a 40 éves Chopin zeneiskola

Értékekre nyitott embereket nevelnek

Május 3-án László Lilla festő- és gra-

fikusművész munkáiból nyílt kiállítás

„Az én világom” címmel a Művészetek

Házában. Bár a debreceni születésű, de

sokáig Gödöllőn rajztanárként dolgozó

festőművész néhány éve a fővárosban

él, ma is városunkban érzi igazán ott-

hon magát. Képein is visszaköszönnek

a gödöllői tájak és természetesen a kas-

tély, ami a most megnyílt tárlat képei-

nek is visszatérő eleme.  

László Lilla saját útját járja, nem köte-

lezte el magát egyetlen irányzat mellett

sem – hangsúlyozta  köszöntőjében

Kovács Balázs, a Művészetek Háza

igazgatója. 

A gazdag színvilágú képeken Gödöllő

mellett visszatekint a szűkebben vett

szülőföld az Alföld, valamint a Bala-

tonfelvidék, és az elmúlt évek

külföldi élményeire, amiket kiál-

lításai, utazásai során szerzett. 

A megnyitón énekkel Benedek

Krisztina, Albertné Joób

Emese és Pertis Szabolcs mű-

ködött közre, a június 1-jéig

megtekinthető kiállítást Már-

vány Miklós rendezte. jk

László Lilla saját élményeit vitte vászonra

Itthon, Gödöllőn

Dmitry Rachmanov, orosz születésű, az USA-ban élő zongora-
művész adott csodálatos koncertet május 3-án a Frédéric Chopin
Zeneiskola hangversenytermében, ahol többek között Liszt Ferenc
műveit szólaltatta meg. 

A világhírű zongoramű-

vész, aki a Kaliforniai

Állami Egyetem Bil-

lentyűs Tanszékének ve-

zető professzora, az

Amerikai Liszt Társaság

tagja és az Amerikai

Szkrjabin Társaság ala-

pítója, európai konertso-

rozatának részeként a

napokban Budapesten is

fellépett, majd mielőtt tovább utazott volna, örömmel látogatott el Gödöllőre,

ahol Schubert, Liszt, Csajkovszkij, Rahmanyinov és Szkrjabin műveit hall-

hatta tőle a szombati „Házimuzsika” közönsége. Dmitry Rachmanovot a világ

egyik legkiválóbb Szkrjabin interpretátoraként tartják számon – joggal –, de elő-

adásában teljes hitelességgel szólaltak meg Liszt Transzcendens etűdjei is. bj

Házimuzsika Dmitry Rachmanovval
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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.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Mira: Fiatal keverék szuka.
Baba kora óta a telepen
van, így nagyon szeretnénk
ha végre valaki belesze-
retne és örökbefogadná. 

Bukfenc: Egy pulikeve-
rék aprócska kölyök kan.
Pörög, forog, rendezke-
dik. Követeli a simit és
mindig az ember lába
alatt van. 

Marci: Staff keverék ivarta-
lanított kan. Egyedüli kutyá-
nak ajánljuk, erős kezű gaz-
dinak. Emberekkel végtele-
nül kedves, apportos kutyus. 

Csaszi: Kedves, bújós pincsi
kan. Jól szocializált eb. Csa-
ládkutyának vagy idősek
mellé kitűnő választás lenne.

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. 

Legyél a gazdim, mindig szeretni foglak!

Kira kétéves, oltott,chipes, ivartalanított 
kutyalány keresi otthonát. 

Ne kelljen láncon élnie!
Tel.: 70/281-9555.

Május 10-én és 11-én
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 06-20/482-3058

ELVESZETT KUTYA

Keressük 13 éves szibériai husky, Jenny névre hallgató szu-
ka ivartalanított, szelíd természetű kutyánkat. Chippel el-
látva. Gödöllőn veszett el, de a környékén is lehet már. 
A megtaláló jutalmat kap! 
Balogh Gergely Gödöllő, Madách I. u. 9. 
Tel.: 28/421-587, 30/254-9706, 30/322-1357.

A természeté és az állatoké lesz a fő-

szerep május 10-én, szombaton, 9 és

14 óra között az Alsópark kastély előtti

füves területén; a szervező Magyar

Madártani Egyesület Gödöllői Helyi

Csoportja, a Gödöllői Értékvédő Köz-

hasznú Egyesület, a Damjanich János

Általános Iskola és a SZIE Botanikus

Kert ismét színes programokkal várja

az érdeklődőket a Madarak és Fák

Napja rendezvényén.

– Tavalyhoz képest a legfontosabb vál-

tozás, hogy most kettő helyett egy

helyszínen zajlanak majd a progra-

mok, ugyanis a SZIE Botanikus Kert is

„beköltözik” szombaton az Alsópark

ezen területére, illetve idén a Pilisi

Parkerdő Valkói Erdészete is bemutat-

kozik – mondta el lapunknak Juhász

Tamás, a Magyar Madártani Egyesület

Gödöllői Helyi Csoportjának vezetője.

A korábbi évek hagyományait folytat-

va ismét lesznek ügyességi feladatok,

kézművesség, játékos vetélkedők: töb-

bek között fakeresés, képrejtvény, tan-

ösvény várja a fiatalokat (a feladatok

megoldásába természetesen a szülők is

bekapcsolódhatnak).

A korábbi években a két legnépsze-

rűbb, legnagyobb sikert arató program

a madárgyűrűzés és az odúkészítés

volt, minden bizonnyal most szomba-

ton is sokakat vonz majd.

– Újdonság, hogy a Pilisi Parkerdő el-

készített egy magaslest, amire a gyere-

kek és szüleik is felmászhatnak, sőt,

még feladatokat is kapnak a magasban,

de többet nem szeretnék elárulni –

folytatta Juhász Tamás.

Emellett több előadás is színesíti az 

eseményt, így a SZIE Botanikus Kert

munkatársai a náluk található neveze-

tes fákról és a komposztálás fontossá-

gáról, a Madártani Egyesület tagjai a

madárbarát kertről, a Pilisi Parkerdő

szakemberei pedig az erdő élővilágáról

tartanak előadást.

Mindenképpen érdemes kilátogatni a

Madarak és Fák Napjára, hiszen a vál-

tozatos programok mellett számtalan

ajándék, nyeremény is gazdára vár, il-

letve természetesen most is van fődíj,

ami nem más, mint részvételi lehető-

ség a B.I.T.O.T-n, azaz a Bika tavi Ter-

mészetvédelmi és Ornitológiai Tábor-

ban. hc

Szombaton ismét Madarak és Fák Napja lesz Gödöllőn

Föld napja a Botanikus Kertben

Április 29-én zajlott az „Új módszerekkel a zöld jövőért” program első rendezvénye a Szent István Egyetem Botanikus

Kertjében. A projektet a Szarvasi Arborétum kezdeményezte, melyben hazánk 20 legszebb botanikus kertje és arborétu-

ma vesz részt, köztük egyetemünk botanikus kertje is. 

A rendezvénysorozat célja a fenntarthatósági nevelés és környezettudatos gondolkodás terjesztése, melynek célközön-

sége az általános iskolások. Az első esemény a Föld napja keretein belül zajlott, s ezen 95 ember vett részt a látogatókkal,

szervezőkkel és a Damjanich János, valamint a Szent Imre Általános Iskola diákjaival együtt.

Különböző előadásokat hallgathattak meg, többek között eme zöld jeles nap történetéről, a híres vadkörtefáról, az erdő

szerepéről, fákról és a komposztálásról. Ehhez kapcsolódóan vetélkedőn vettek részt, melyen a két legjobb csapat juta-

lomban részesült. Emellett kipróbálhatták a Futurobi-internetes játékot, mely a fenntarthatóságot célozza. A kézműves

foglalkozás sem maradt el, mindenki saját maga készíthette el játékát különböző hulladékokból. A rendezvénysorozat

keretein belül még további 3 program kerül megrendezésre májusban. Polnai Krisztina, Vona Szilvia

Először született jaguár a győri Xán-

tus János Állatkertben; az első orvosi

vizsgálaton kiderült, hogy a két és fél

kilós kicsi egészséges és nőstény.

A fiatal nősténynek ez volt az első el-

lése, ilyenkor pedig előfordul, hogy

egyetlen utódot hoz világra. Ennek

előnye, hogy a kölyök több anyatej-

hez jut, így gyorsabban és erősebbre

növekszik – mondták el az esemé-

nyen az intézmény szakemberei,

akik jelezték: felmerült a gondolat,

hogy pályázaton keres-

nek nevet a kis jaguár-

nak.

A kölyök anyja, Zoia

2011 májusában a krak-

kói állatkertben szüle-

tett és a következő év

telén érkezett a kisalföl-

di megyeszékhelyre.

Azért esett rá a válasz-

tás, mert csapatban ne-

velkedett és saját anyja nevelte fel,

így ő is megtanulhatta, megtapasztal-

hatta, hogyan kell egy kölyköt felne-

velni. 

Zoia párja Chico, a kézzel nevelt

fekete jaguár, aki 2010 nyarán szü-

letett a Szegedi Vadasparkban, de két

nap után el kellett venni anyjától, aki

nem szoptatta. A mostanra apává

érett jaguárkölyök egyhónapos korá-

ban került Győrbe.

Először született jaguár Győrben



8 Gödöllői Szolgálat 2014. május 6.Sport

Az elmúlt hétvégén mindhárom
gö-döllői felnőtt labdarúgó
csapat pályára lépett. A megyei
I-ben sze-replő Gödöllői SK
kikapott az Érdtől és továbbra is
8., a megye kettőben vitézkedő
GEAC Kistarcsán maradt pont

nélkül és 10., míg a megyei III.
osztályú GSK kettő nyert, ezzel
5. helyen áll a tabellán.

Pest megyei I. osztály, 25. forduló
Gödöllői SK – Érdi VSE 1–2 (1–1)

Gól: Nagy Roland.

Pest megyei II. osztály északi cso-
port, 25. forduló
Kistarcsa VSC – Gödöllői EAC 3–1

(3–0) Gól: Menyhárt Péter.

Pest megyei III. osztály közép cso-
port, 22. forduló
Gödöllői SK II. – Galgagyörk-Püs-

pökhatvan SE II. 5–0 (1–0)

Gól: Orbán Levente (2), Pakuts Barna,

Szeles Dávid, Ács Zoltán. -ll-

Labdarúgás – Háromból egy siker

Hazai fiaskó az Érd ellen

Beindult a vívó szezon. A férfi
kard Világkupán az elmúlt két
hétben két fordulót is rendez-
tek, melyen természetesen Gé-
mesi Csanád is megmérettette
magát. Athénban nem sikerült
az áttörés, de Chicagóban jól
ment a vívás a gödöllői kardozó-
nak.

Az athéni Világkupán egyéniben nem

jött ki a lépés Gémesinek, a 32 közé ju-

tásért esett ki , így végül a 35. lett. Csa-

patban viszont jól vívott így a magyar

csapat tagjaként, Decsi Tamás, Szilá-
gyi Áron (megnyerte az egyéni viadalt)

és Szatmári András oldalán az 5.

helynek örülhetett.

Következett Chicago. Az USA-ban

már jobban ment egyéniben, ami az

eredményben is megmutatkozott, a 14.

lett összességében. A magyar csapat

tagjaként is maradandót alkotott Gé-
mesi Csanád. A magyar kard csapat-

nak itt a 9. hely jutott.

Utánpótlás – Fülöp Mihály
országos utánpótlás tőrverseny

Április 28-án Kunszentmiklóson ren-

dezték meg a Fülöp Mihály országos

utánpótlás tőr versenyt, ahol a gödöllői

vívók egy ezüst és egy bronzérmet 

szereztek. Újonc női tőr kategóriában

Hanzl Lilla lett második, gyerek női

tőrben Zászkaliczky Piroska pedig a

3. helyen végzett. A tőrpici férfi tőr ka-

tegóriában a 8. helyet érte el Vanyó
László, míg a serdülő női tőrben 7. lett

Hanzl Lilla.

Diákolimpia és Vidék bajnokság
– Egyéni és csapataranyak

Az elmúlt hétvégén Veszprém adott ot-

thont a tanévi Diákolimpia kard és tőr

döntőjének, valamint a Vidék bajnok-

ságnak. A GEAC vívó szakosztályában

pallérozódó gödöllői fiatalok kiválóan

szerepeltek saját iskolájuk színeiben. A

IV. korcsoportban a Szent Imre fiú kard

csapata (Vass Domonkos, Giczi
Ádám, Papp Máté), míg az V. korcso-

portban a Premontrei Gimnázium fiú

kard csapata (Lebek Marcell, Gémesi
Huba, Csíktusnádi-Kiss Kenéz) lett

országos bajnok, míg a Markolt Dá-
niel, Hajdár Dániel, Pálinkás András

alkotta fiú, Török Ignác Gimnáziumot

képviselő tőr csapat a 2. helyet szerezte

meg. A IV. korcsoportban egyéni férfi 

kardban Vass Domokos (Szt. Imre) a 8.

lett, V. korcsoport férfi tőr fegyver-

nemben Markolt Dániel (Török) a 3.

helyen végzett, míg kardban Csíktusná-

di-Kiss Kenéz (Premontrei) a 8. helyen

zárta a versenyt.

A Vidék bajnokságon is remekül vív-

tak a gödöllőiek és összesen 7 érmet 

szereztek. Hanzl Lilla serdülő tőr egyé-

niben, Zászkaliczky Piroska gyermek

tőr egyéniben lett aranyérmes, míg a

Markolt Gergő, Hanzl András, Va-

nyó László alkotta GEAC fiú gyermek

tőr csapata is az első lett.

További eredmények:

Bambi női tőr: 3. Zsótér Lilla, 6.

Csömösz Melánia; Bambi női kard: 5.

Missurai Pálma; Bambi férfi kard
egyéni: 7. Révész Márton; Gyermek
női tőr: 5. Zsótér Lilla, Csapatban 2.

GEAC (Zászkaliczky Piroska, Zsótér

Lilla, Csömösz Melánia); Gyerek férfi
tőr: 3. Markolt Gergő és Hanzl András;

Gyerek női kard egyéni: 8. Walter Lil-

la; Gyerek férfi kard csapat: 4. 

GEAC (Papp Máté, Tresó Mátyás, Ré-

vész Márton, Giczi Ádám).

-li-

Vívás – Világkupa és Diákolimpia

Gémesi Csanád erőltetett menetben

A húsvéti bécsi nemzetközi ko-
sárlabda tornán két csapatot in-
dított a Gödöllői Sport Klub. Az
U20-as mezőnyben a döntőbe
jutásért játszottak a lányok, az
U16-os csapat ezúttal nem jutott
ilyen messzire.

A 24. Basketball Wien Osterturnier

nemzetközi kosárlabda tornán 23 or-

szágból 520 csapat vett részt. A gö-

döllői lányok idén nyolcadik alkalom-

mal szerepeltek Bécsben. Az 1995-

1997-es születésű lányokból álló GSK

junior csapata az 1994-es korosztály-

ban indult. A mieink teljesít-

ménye mérkőzésről mérkő-

zésre javult, ennek eredmé-

nyeként bekerültek a legjobb

négy közé, ahol a későbbi

győztes Bonntól szenvedtek

vereséget és végül a 3. helyet

szerezték meg. 

A csapat tagjai: Bátori Zsófi, Bencsik
Bianka, Bencsik Boglárka, Éder
Hanga, Hollósy Réka, Mylee Jones,
Radócz Imola, Slézinger Krisztina,
Tánczos Karola, Tromposch Ottilia,
Urbán Vanda.

Az U 16-os korosztályban induló lá-

nyok két győzelemmel és két kis kü-

lönbségű vereséggel zárták a csoport-

küzdelmeket, így ez az eredmény ezút-

tal nem volt elég a továbbjutáshoz.

A képen állnak: Bucsai Dóra, Lantos
Lili, Poroszkai Fanni, Ajide Debo-
rah, Biszák Ottilia, Szabó Tamás ed-

ző, térdelnek: Slézinger Lili, Sánta
Csenge, Miknyóczki Dóra, Kottán
Alexandra, Deme Gyöngyi, Geszti
Petra, elől: Novák Zsuzsanna, Kon-
drák Réka.

-szt-

Kosárlabda – Húsvét Kupa, Bécs

Harmadik a junior csapat

Április 28-án tartotta a Magyar
Olimpiai Bizottság (MOB) éves köz-
gyűlését, ahol az előző évi szakmai
beszámolókon, a riói olimpiai felké-
szülési terveken, valamint az alenök-
választáson kívűl MOB-érdemér-
meket adományoztak.

Borkai Zsolt MOB elnök és Szabó
Bence főtitkár nyolc főt részesített

MOB-érdeméremben, küztük a váro-

sunk díszpolgárát, az olimpiai 4. he-

lyezett ötszörös olimpikon, vb-bronz-

érmes, hétszeres Európa-bajnok asz-

tali-teniszező Tóth Krisztát is. 

A közgyűlés keretein belül zajló díját-

adón a GEAC 80 esztendős vívó mes-

teredzőjét, Batizi Sándort is köszön-

tötték, aki a magyar kardvívásért tett

eredményes munkásságáért MOB-

oklevelet vehetett át.    Forrás: mob.hu

A Gödöllői KC az FTC-Bástya-
millenium csapatát fogadta az
NB II. keleti csoportjában. A fel-
nőttek 11 góllal kaptak ki, amit a
juniorok majdnem kompenzál-
tak, ugyanis a gödöllői fiatalok 7
góllal nyertek.

Bartos Gábor tanítványai nem ettek

meg sok sót hazai pályán a játék min-

den elemében jobb fővárosi zöld-fehé-

rek ellen és végül nagy arányú, 11 gólos

vereségbe szaladtak bele. A GKC 24

fordulót követően 3 pontjával az utolsó,

14. helyen áll csoportjában.

A junior csapat ellenben remekül tek-

jesített a jelenleg 3. helyen álló Fradi

ellen és többek között Trézsi Norbert
13 találatának is köszönhetően nyert

29–22-re, ezzel 32 pontos és feljött a

bajnoki tabella 4. helyére a csapat.

NB II. keleti csoport, 24. forduló
Gödöllői KC – FTC-Bástyamillenium

26–37 (11–18)

Juniorok: Gödöllői KC – FTC-Diag-

nisticum 29–22 -tt-

Kézilabda – A junior győzelem a Fradi ellen

Zöldre vert Gödöllő

Felemásan kezdte a tavaszt
a Gödöllői SK tenisz szak-
osztálya. Hegyi József és
társai a csapatbajnokság
OB II. osztályában előbb ki-
kaptak hazai pályán a Gyön-
gyöstől 7:2-re, majd Miskol-
con javítottak és nyertek
6:3-ra.

Folytatásban május 10-én Debre-

cenbe utazik a Gödöllő, majd másnap,

május 11-én 12 órás kezdéssel a SZIE

teniszpályáján fogadja a Mogyoródot

a GSK.

Tenisz csapatbajnokság OB II. os-
ztály, 1-2. forduló
GTE-Gödöllői SK – Gyöngyös 2:7;

Miskolc – GTE-Gödöllői SK 3:6   -hj-

Tenisz – Részsiker az első hétvégén

Egy győzelem, egy vereség

Április 26-án Gödöllőn rendezte
a Magyar Karate Szakszövet-
ség, a Magyar JKA Karate Szö-
vetség és a Magyar Diáksport
Szövetség kiemelt országos
versenyének, a XI. Ippon Shobu
Karate-do Diákolimpia orszá-
gos döntőjét.

A verseny fővédnöke dr. Gémesi
György polgármester, házigazdája a

gödöllői Saino Karate-Do Közhasznú

Sportegyesület volt. A viadalra 46

egyesületéből 352 versenyző képvisel-

tette magát, mintegy 599 nevezéssel,

köztük 20 gödöllői karatés képviselte

városunkat, egyesületét és iskoláját. A

legeredményesebb gödöllői versenyző

Kecskés Balázs, Szücs Tibor sensei

tanítványa (Fujinaga SE) formagyakor-

latban és küzdelemben is a dobogó 3.

fokára állhatott fel. A Saino SE és egy-

ben a Hajós Alfréd Általános iskola ta-

nulói is szépen szerepeltek. Ács Tibor
tanítványai közül Kelemen András
formagyakorlatban és küzdelemben,

Kelemen Botond formagyakorlatban,

míg Lengyel László küzdelemben ju-

tott a 32-es tábláról a 8 közé.                 -át-

Küzdősport – XI. Ippon Shobu Karate-do Országos Diákolimpia Gödöllő

Egy gödöllői bronzérem

Gödöllői elismerések a MOB közgyűlésen

Tóth Krisztát és Batizi Sándort is díjazták

Május 3-4 én a Serdülő és Ifjúsá-
gi ügyességi és gátfutó bajnok-
sággal kezdetét vette a sz-
abadtéri bajnoki  atlétikai idény.
A GEAC atlétái sikerrel vették az
akadályt, három országos ba-
jnoki címet és számos he-
lyezést szerezve.

Országos bajnok lett az ifi magasugró

lány csapat 160 cm átlaggal. Az ered-

mény eléréséből oroszlánrészt vállalt

Renner Luca, aki 160 cm ugrásával az

egész verseny egyik legjobb eredmé-

nyét érte el. Társai voltak Kovács Em-

ma és Ajkler Eszter.

Az ifjúsági gerelydobó csapat Prima
Balázs vezérletével majdnem tíz mé-

teres előnnyel nyerte a versenyt. A csa-

pat tagjai voltak még Kerekes Mar-
cell, Esztergály Koppány és Grnács
Krisztián. A harmadik bajnoki címet

serdülő fiú rúdugrók (Szamosi And-
rás, Simonváros Csanád, Mihály
Ádám, Magyari Benedek, Rátonyi
Félix) érték el 308 cm-es átlaggal. 

Renner Luca és Prima Balázs ezekkel

az eredményekkel biztos résztvevői a

hónap végi, Bakui európai kvalifiká-

ciós versenynek, amely a Nanjing-i

Ifjúsági Olimpia résztvevőiről dönt. 

Esélye van ide kijutni a most betegeske-

dő Kovács Emmának is, amennyiben a

május közepén megtartandó debreceni

versenyen legyőzi bonyhádi ellenfelét.

További eredmények: 2. hely: lány ifi

gerely csapat, lány ifi 100 gát csapat; 3.
hely: távolugró ifi lány csapat, rúdugró

ifi fiú csapat, rúdugró serdülő lány

csapat, gerely serdülő lány csapat.

Az Atlétika Világnapja alkalmából Ti-

szaújvárosban rendeztek nemzetközi

versenyt, ahol Prima Balász gerelyben,

Renner Luca és Kriszt Katalin maga-

sugrásban lett első. Ezüstérmet szerzett

Pápai Márton (800 m), míg bronz-

érmes lett Mihály Ádám (80 m gát),

Frei Dalma távol), Erőss Katinka (800

m gát). -lt-

Atlétika – Beindult a szabadtéri szezon

Három bajnoki cím a nyitányon

A kilencszeres világbajnok Lázár Vil-
mos a kettes-, testvére, a hétszeres vb-

első Lázár Zoltán a négyesfogatok

mezőnyét nyerte a május 1-4. között

Fábiánsebestyénben tartott nemzetközi

versenyen.

A négynapos viadalon – amelyre a 32.

fábiánsebestyéni lovasnapok keretében

került sor – kilenc nemzet 88 hajtója

találkozott a jövő évi kettesfogathajtó-

világbajnokság helyszínén. 

(Forrás: MTI)

Lovassport – Lázár-fivérek: két első hely
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A Gödöllői Iparművészeti Mű-
hely Alkotóházában  Művész-
sorsok a boldog békeidők
után című, csoportos kiállítás
látható .

id. Barabás Márton festőmű-
vész (1893-1974) és Barabás
Márton Munkácsy-díjas kép-
zőművész
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, il-
letve 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

Május 7., szerda, 16.30: Nagy Eszter
(cselló) növendékeinek hangver-
senye
18.00:  J. S. Bach csembaló-hegedű
szonátái
Ittzés Tamás (hegedű) és Papp Rita
(csembaló) hangversenye
Május 8., csütörtök, 18.00: Szkordi-
liszné Dr. Czitrovszky Ilona (zongora)
növendékeinek hangversenye
Május 9., péntek, 17.30: Székely Ju-
dit (furulya) növendékeinek hangver-
senye
Május 12., hétfő, 16.30: Dezső Piros-
ka (hegedű) növendékeinek hang-
versenye; 18.00: Sári Erika (zongora)
növendékeinek hangversenye
Május 13., kedd, 16.30: Braun Ju-
lianna (gitár) növendékeinek hang-
versenye; 18.00: Kósáné Szabó Beá-
ta (gitár) növendékeinek hangver-
senye

A Frédéric Chopin 
Zenei Alapfokú

Művészeti Iskola 
programjai

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

„Adj király katonát!”
Gödöllőiek az első világháborúban

időszaki kiállítás 
a Gödöllői Városi Múzeumban
2014. március 22.-november 2. 

Múzeumpedagógiai foglalkozás a kiállí-
táshoz: A múzeumi foglalkozásokon kora-
beli 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 GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP
ALAPÍTVÁNYT a GÖDÖLLŐI VÁROSI

MÚZEUM hozta létre 1991-ben a 20.
század eleji szecessziós művésztelep
tárgyi- és dokumentumanyagának

gyűjtésére és gondozására, a
művészteleppel kapcsolatos 

tudományos és közművelődési
tevékenység támogatására. 

Kérjük, adójának 1 %-ával támogassa
az alapítvány munkáját.

A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP
ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA:

19179148-2-13
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

Május 5-11-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Május 12-18-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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

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

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
(hé�őtől-hé�őig), 

7 nap teljes ellátással:

– Három év ala� gyermek után
nem kell fizetni!

– Óvodás korú gyermek:
15.400.-Ft/fő

– Általános- és középiskolás tanuló:
31.416.-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)

FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍM ODAÍTÉLÉSÉRE

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletében, valamint az
ezt módosító 21/2003. (VI.19.) számú, az 5/2012. (II.8.) számú, a 17/2013. (V.21.) számú önkormányzati ren-
delet szabályozza az önkormányzat legmagasabb elismerését a „GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA” ki-
tüntető cím adományozásának rendjét.

1. A kitüntető cím azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adható, akik:

– a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak,

– egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét,

hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez. 

2. „Gödöllő Város Díszpolgára” cím évente, legfeljebb egy személynek adományozható.

3. A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, kö-

zösségek, személyek. Az adományozásról a képviselő-testület dönt. A kitüntetés post mortem adományozható,

posztumusz nem adományozható.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal segítsék a döntéshozók munkáját.

Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabi-

nethez eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. címre, és/vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre).

HATÁRIDŐ: 2014. május 23., 12 óra

Tisztelettel: Dr. Gémesi György polgármester sk.

FELHÍVÁS „GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA” DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

Gödöllő Város Önkormányzata „Gödöllő Vállalkozója” Díjat adományoz azoknak a köztartozással nem rendel-

kező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető tiszt-

ségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gaz-

dasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket

értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.

„Gödöllő Vállalkozója” Díj évente két személynek adományozható.

Kérem, hogy javaslataikkal segítsék a döntéshozókat.

Indoklással alátámasztott javaslataikat szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinethez eljuttatni

(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. címre, és/vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre).

HATÁRIDŐ: 2014. május 23., 12 óra

Tisztelettel: Halász Levente, a Gazdasági Bizottság elnöke sk.

FELHÍVÁS
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ

2014. évi városi Semmelweis napon ismé-

telten átadásra kerül a GÖDÖLLŐ

EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ.

Gödöllő Város  Képviselő-testülete  rende-

letének alapján a díj azoknak a személyek-

nek vagy közösségeknek adományozható,

akik a város egészségügyi és szociális ellá-

tása érdekében kiemelkedő tevékenységet

folytattak a gyógyító – megelőző munká-

ban, illetve a szociális gondoskodás terüle-

tén jelentős eredményeket értek el.

GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT

díjban évente legfeljebb két személy és

egy közösség részesíthető, amennyiben

közösségre nincs javaslat, három sze-

mély részesíthető a díjban.

Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot –

részletes indoklással – olyan személyekre,

közösségekre, akiket méltónak tartanak e

kitüntető cím elnyerésére.

A javaslatot a Közigazgatási és Szociális

Irodára szíveskedjenek megküldeni. (Pol-

gármesteri Hivatal, Közigazgatási és Szociális

Iroda, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. sz.)

Határidő: 2014. május  23.

Tisztelettel:

Futás Levente sk., az Egészségügyi Bizottság elnöke

Kristóf Etelka sk., a Szociális  Bizottság elnöke
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. MÁJUS 13.

Megfejtés: 100 éve kapott orvosi Nobel-díjat egy magyar származású orvos, a füllel és az egyen-
súlyérzékeléssel kapcsolatos munkásságáért.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Kovács Ildikó, Szőlő u. 32., Tóth Lil-
la, Rigó u. 39. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Müller Anikó, 2170, Podmaniczky u.
37/c., Berze Tiborné, Magyar Kázmér köz 2.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tasnádi Lajosné, Kazinczy krt.
22. 
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Fejéregyházi Lászlóné, Palotakert 2. I. 9., Reményi Pálné
Kothlán S. u. 2. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Mundruczó János,
Béri Balogh Á. u. 7., Kende Klári, Fenyves köz 36.


