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A pozsonyi csatára emlékeztek a Nemzeti
Együvé Tartozás Parkjában lévő emlékoszlopnál június 27-én.
(6. old.)

Hanzl Lilla Moszkvában aranyérmet szerzett
a 60 m-es síkfutásban az V. Onkológiai
Olimpián.
(8. old.)

A magyar–magyar kapcsolatok erősítéséért

XXIV. Szabadság Napja

Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozója

Arany hősével

kormányzatok számára.
– Az önkormányzatok mellett megmaradtak a polgármesterek,
akik a közösséget szolgálják. Nélkülünk nem
működik sem a település, sem a térség, sem
az ország, de még az
Európai Unió sem. Ez
a mi erőnk, de a mi felelősségünk is – jelentette ki Gémesi György.
A rendezvényt Kementzey Ferenc, a
Raiffeisen Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese és Frank Spengler, a Konrad Adenauer Stiftung magyarországi képviseletvezetője is köszöntötte – a két szervezet
a világtalálkozó megrendezését a kezde(folytatás a 2. oldalon)
tektől támogatja.
Fotó: Tatár Attila

A Gödöllői Királyi Kastély adott
otthont június 28-29-én a Magyar
Polgármesterek X. Világtalálkozójának, ahová határon innen és határon túlról egyaránt nagy számban
érkeztek a települések vezetői a Magyar Önkormányzatok Szövetsége
meghívására. A jubileumi tanácskozáson az idén a településüzemeltetés és a fenntarthatóság mellett a
nemzetközi kapcsolatokat helyezték középpontba. A rendezvény részét képezte a Visegrádi Négyek
(V4) önkormányzati szövetségei és
V4 testvérvárosok találkozója. A
rendezvény bővelkedett az ünnepi
pillanatokban is: itt adták át a Polgármesteri Ezüstlánc-díjakat, és a
Polgármesteri Aranygyűrű elismeréseket, s külön köszöntötték azokat a
településvezetőket, akik az elmúlt 18
évben mind a tíz alkalommal részt
vettek a találkozón.

A résztvevőket dr. Gémesi György, a
MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere
köszöntötte, aki röviden összefoglalta a
találkozó történetét, s az 1996-os első
rendezvény óta történt hazai és nem-

zetközi, az önkormányzatokat érintő
változásokat, amik közül kiemelte az
Európai Uniós tagságot, a bekapcsolódást a Régiók Bizottsága munkájába,
ami új lehetőségeket nyitott meg az ön-

Az Alsóparkban 1991 óta minden év júniusának utolsó szombatján, több ezer
emberrel együtt emlékezünk a szovjet
csapatok távozására és arra, hogy Magyarország területén nincsenek idegen,
megszálló csapatok. Az Országgyűlés
2001-ben fogadta el a Gémesi György,
Salamon László és Orosházi György által közösen benyújtott törvényjavaslatot,
amivel június 19-ét nemzeti emléknappá,
június utolsó szombatját pedig a Magyar
Szabadság Napjává nyilvánította.
Idén a XXIV. Magyar Szabadság Napja
tiszteletére Román Sándor és az ExperiDance produkció tánckara, valamint az IsterFilm művészei Szarka Gyula zenéjére
a Toldi című musicalkölteményt mutatták
be, amit a rendezvény történetében első
alkalommal az interneten keresztül, Gödöllő város honlapján követhettek azok,
akik nem lehettek ott a helyszínen, az ünnepi programot ugyanis nem közvetítette
a magyar közszolgálati televízió.
(folytatás a 3. oldalon)
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A magyar-magyar kapcsolatok erősítéséért

Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozója
(Folytatás az 1. oldalról)

Cseh Városok és Önkormányzatok Szövet-

amelyekben sokféle és különböző hátterű

ségének elnöke, a Lengyel Városok Szövet-

emberek vesznek részt.

ségét képviselő Piotr Glowski, és Daniel
Lorinc, a Szlovák Városok és Önkormány-

H. E. Aliaksandr Khainouski, Fehér-

hogy ezt a kapcsolatot megerősítse, s ezzel

V4 Önkormányzati Szövetségek és V4

zatok Szövetségének elnöke, egyaránt a V4

oroszország magyarországi nagykövete or-

olyan intézményes keretet sikerült kialakí-

Testvérvárosok Találkozója

államokban működő partnerszervezetek és

szága és az Európai Unió, illetve Fehér-

A rendezvény nyitó előadását dr. Paczolay

tani, ami erősíti a magyar-magyar kapcsola-

A világtalálkozó keretében a Visegrádi Né-

a települések közötti kapcsolat erősítése

oroszország és Magyarország kapcsolatá-

Péter, az Alkotmánybíróság elnöke, a ren-

tokat.

gyek államaiból érkezett vendégek az ön-

mellett foglaltak állást.

nak alakulásáról beszélt a világtalálkozó

kormányzásról és a testvérvárosi együtt-

Gémesi György a tanácskozáson arra hívta

résztvevőinek, s kijelentette, az EU keleti

dezvény fővédnöke tartotta, aki beszédében
kiemelte, hogy a helyi önkormányzatok a

Nagy érdeklődés kísérte Pogácsás Tibor, a

működésekről cserélték ki tapasztalataikat,

fel a figyelmet, hogy az Európai

demokrácia alappilléreit jelentik, elenged-

Belügyminisztérium önkormányzati állam-

s tárták fel a kapcsolatok bővítésében rejlő

Unió erősíti a régiók szerepét és elis-

hetetlen részei a hatalommegosztásnak. A

titkára előadását, aki a 2010-ben megkez-

lehetőségeket.

meri, hogy a települési önkormány-

településeken a helyi önkormányzatok út-

dődött önkormányzati reform tapasztalatai-

A program a V4 országok himnuszaiból

zatok sajátos érdekeket képviselnek.

ján lehet legjobban átélni az ország de-

ról beszélt. Az államtitkár biztosította az

komponált zenemű előadásával kezdődött.

Hozzátette: Gödöllőnek mind a

mokratikus működését.

egybegyűlteket arról, hogy a kormány ér-

Dénes István zeneresző darabját a Chopin

négy visegrádi országban van test-

Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatok

dekelt az önkormányzati rendszer stabili-

Zeneiskola növendékei mutatták be.

vérvárosa.

véleményét még többször ki kellene kérni a

tásában, az önkormányzati jogok megma-

A rendezvényt Ő Exelenciája, Helena

központi döntések megalapozása érdeké-

radásában, illetve az szükséges egyezte-

Bambasová, a Cseh Köztársaság nagykö-

A

ben. Vertikális és horizontális együttműkö-

tések lefolytatásában önkormányzati szö-

vete köszöntötte, aki kijelentette, a nagykö-

szekcióülésen a helyi jó gyakorlatok

désre is szükség van, egymással, együtt és

vetségekkel.

vetség igyekszik támogatni, lelkesíteni, biz-

bemutatására, az egymástól való ta-

Települések

fenntarthatósága

Paczolay Péter

A Polgármesteri Ezüstlánc díj kitüntetettjei

Kelemen Hunor
Helena Bambasová

V4-ek: Négy himnusz egy darabban

A Polgármesteri Aranygyűrű kitüntetettjei

nem egymás ellen a stabil, magas szintű

Dr. Benedek Mária, az Állami Számve-

tatni a települések testvérkapcsolatait, de

nulás lehetővé tételére helyezték a hang-

partnerség politikájához jól illeszkedik Ma-

demokrácia megvalósításáért. A demokrá-

vőszék felügyeleti vezetője az önkor-

rajtuk múlik, miként alakítják azokat.

súlyt, míg a településüzemeltetési szek-

gyarország keleti nyitás politikája, s ezen

cia alulról felfelé működik, nem fordítva.

mányzati ellenőrzések struktúráját, az ÁSZ

Katarzyna Sitko, a Lengyel Köztársaság

cióban a közszolgáltatási, energiapolitikai

belül a magyar-belarusz együttműködés

és kör-nyezetvédelmi kérdésekről esett szó.

erősödése is. Úgy fogalmazott, a két ország

első félévi ellenőrzési tervét ismertette a

Nagykövetség tanácsosa, a Lengyel Intézet

A romániai magyar települések helyzetéről

résztvevőkkel. Hangsúlyozta, hogy az

igazgatója úgy fogalmazott, Lengyelország

tartott előadást Kelemen Hunor minisz-

adósságkonszolidáció után meg kell akadá-

hagyományosan fontosnak tartja az önkor-

A rendezvény második napjának nyitó

terelnök-helyettes, a Romániai Magyar De-

lyozni az eladósodás újratermelődését és

mányzati szférát. Reméli, hogy a magyart

előadását dr. Mikola István, a Külgazdasá-

mokrata Szövetség elnöke, aki úgy fogal-

tartós pénzügyi egyensúlyra kell törekedni

követő szlovák V4-es elnökség tovább erő-

gi és Külügyminisztérium biztonságpoli-

A Magyar Polgármesterek X. Világtalál-

mazott, az önkormányzatok szintjén sike-

a gazdálkodásban.

síti a régiók és települések közötti együtt-

tikai és nemzetközi együttműködésért fe-

kozóján Polgármesteri Ezüstlánc díjat ve-

működést.

lelős államtitkára tartotta külkapcsolati kér-

hetett át dr. Prozlik László, Gádoros, és

rült kialakítani egy olyan együttműködést,

két hatalmi központ között helyezkedik el, s
egyfajta kapu lehet nyugat és kelet között.

ami romániai és szlovák viszonylatban a

Az első napi plenáris ülést Sisák Imre,

Ezt követően Szabó István Lőrinc, a Kül-

désekről, hazánk nemzetközi megítéléséről,

Ember Balázs, Kisdobrony polgármestere

közös tervezésnek is az egyik formája lehet.

Pásztó város polgármestere előadása zárta,

gazdasági és Külügyminisztérium közle-

majd Markkula Markku, az EPP-Európai

(Kárpátalja). Dr. Nagy Gábor Tamás (Bu-

Fontosnak nevezte a polgármesterek és az

aki a feladatfinanszírozás bevezetése és a

kedési és energetikai koordinátora energe-

Unió Régiók Bizottsága alelnöke szólt a

davár), Berencsi Béla (Ibrány) és Zagyi

önkormányzatok közötti együttműködést,

hitelkonszolidáció tapasztalatait osztotta

tikai és közlekedési infrastruktúra fejlesz-

nemzetközi kapcsolatok fontosságáról. A

István (Détér) pedig Polgármesteri Arany-

mint mondta, ezért is írt alá a MÖSZ-szel az

meg a jelenlévőkkel.

téséről tartott előadást.

politikus hasznos kezdeményezésnek érté-

gyűrű elismerést kapott.

A rendezvényen részt vevő Dan Jiránek, a

kelte az olyan nyári táborok szervezését,

dékokat megvalósítani, a jelenlegi
rendszer átalakításra szorul,
– kérik a kormányt, hogy a kötelező önkormányzati feladatkörbe tartozó közüzemi közszolgáltatások – víz, csatorna, hulladékgazdálkodás, temetkezés,
kéményseprés – rendszerének átalakításánál a helyi önkormányzati felelősség mellett jelenjenek meg a reális gazdaságossági és fenntarthatósági szempontok is, különös tekintettel a száz
százalékos tulajdonú önkormányzati
cégekre,
– megállapítják, hogy az önkormányzati adósság konszolidáció jótékony hatása „levegőhöz” juttatta az önkormányzatokat, egyrészt megmentette a
településeket a csődhelyzettől és a további eladósodástól, másrészt jó
lehetőséget teremt a további fejlesztésekre,

– örömmel üdvözlik, hogy a kormány
döntött arról, hogy a konszolidációban
nem érintett településeket kompenzálja,
– sajnálattal állapítják meg, hogy nincs
érdemi érdekegyeztetés a kormány és
az önkormányzatok között, kérik a kormányt, hogy tekintse partnernek az önkormányzatokat és adjon érdemi
egyeztetéshez több jogosítványt az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsának,
– örömmel üdvözlik az önkormányzati
szövetségek formálódó szorosabb
együttműködését és szorgalmazzák
mielőbbi szervezeti formájának a kialakítását,
– üdvözlik és fontosnak tartják a V4 országok önkormányzati szintű együttműködését, javasolják, hogy az aktuális
elnökséget bonyolító országban évente

RMDSZ együttműködési megállapodást,

A Magyar Polgármesterek
X. Világtalálkozójának
Zárónyilatkozata
A résztvevő polgármesterek
– megállapítják, hogy az eddig lebonyolított tíz világtalálkozó a magyar polgármesterek legjelentősebb fórumává vált,
meghatározó szerepet játszik a magyarmagyar kapcsolatok szélesítésében, a
határon túli és anyaországi magyar szakmai és testvérvárosi kapcsolatok kialakításában és bővítésében,
– hangsúlyozzák, hogy a magyar kistelepülési rendszer érték, a magyar kulturális örökség része, ezért mindent meg
kell tenni fennmaradásáért,
– megállapítják, hogy a magyar önkormányzati rendszer átalakítása csökkenti
az önkormányzatok önállóságát, a ko-

rábbi szándékoktól eltérően megvalósított, nem teljes körű feladatfinanszírozási rendszer, elsősorban a kistelepüléseknél, finanszírozási nehézséget és
működési bizonytalanságot okoz,
– sajnálattal állapítják meg, hogy az
önkormányzati törvény 2014-től hatályba lépő szabályai nagymértékben csökkentik a kistelepülési polgármesterek
egzisztenciális biztonságát, aminek következtében félő, hogy egyre kevesebb
lesz a polgármesteri feladat ellátására alkalmas jelentkező ezeken a településeken,
– kérik a kormányt, hogy az elmúlt
másfél év tapasztalatai alapján kerüljön
felülvizsgálatra az önkormányzati hivatali létszám meghatározása a speciális
körülmények figyelembevételével,
– megállapítják, hogy az iskolák államosítása során nem sikerült eredeti szán-
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egy magas szintű önkormányzati találkozó kerüljön megszervezésre az
érintett
országok
önkormányzati
szövetségeinek aktív közreműködésével,
– üdvözlik és fontosnak tartják a Kárpát-medencei önkormányzatok széleskörű folyamatos együttműködését,
felkérik a Magyar Önkormányzatok
Szövetségét, hogy a határon túli magyar szervezetekkel dolgozzák ki az
együttműködés lehetséges formáját,
– fontosnak tartják az Európai Unió
Régiók Bizottsága és az Európa Tanács
munkájának figyelemmel kísérését különös tekintettel a szubszidiaritás és a
többszintű kormányzás elvének érvényesülésére.
Dr. Gémesi György
MÖSZ elnök
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XXIV. Magyar Szabadság Napja

Arany János hősével ünnepeltünk
(folytatás az 1. oldalról)

A rendezvényt dr. Antall Józsefné, néhai
miniszterelnökünk özvegye, Salamon László, az Alkotmánybíróság tagja, Ilan Mor, Izrael állam nagykövete, a diplomáciai testületek képviselői, és a X. Magyar Polgármesterek Világtalálkozóján részt vevő polgármesterek is megtisztelték jelenlétükkel.
A műsor előtt Gémesi György polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke mondott ünnepi beszédet,
amiben elmondta, 1991 óta minden esztendő
júniusának utolsó szombatján, a magyar kultúra értékeinek bemutatásával, a magyar történelem egy-egy jeles pillanatának felelevenítésével ünnepeljük a magyar szabadságot,
ami évszázados vágya volt a magyar nemzetnek, s ami vér nélkül az ölünkbe hullott:
„Szabadságát az ember rendszerint akkor
becsüli, amikor már nem szabad, vagy ha szabadságát végtelen áldozatok árán vívta ki” –
írta Széchenyi István. 23 év után is felmerül a
kérdés, megbecsüljük-e eléggé, hogy Magyarország szabad, független állam? Vagy
mit jelent ma nekünk ez a szabadság? Értékeljük-e a magyar szabadságot?
Az 1991 óta eltelt 23 esztendőben, ebben a
szabadságban felnőtt új generáció, mit gondol erről a szabadságról? Önök tudják itt a
legjobban, hogy mi 23 éve mindig méltósággal, nem transzparensekkel és politikai szónoklatokkal, hanem mindig méltósággal,
nagyszerű előadásokkal ünnepeltük a magyar
szabadságot, amivel a Magyar Televízió élő
közvetítésén keresztül több százezer emberhez eljutottunk.
Az idén először, 23 év után, nincs itt a magyar közszolgálati televízió. Nem tudom és
nem értem, kit zavart az, hogy valami szépet
és méltót alkottunk, az, hogy mindig több ezren örömmel ünnepeltünk ezen a napon?
Vagy nincs erre szükség? Olyan gyorsan elfelejtettük az idegen hatalomtól való függőséget, a vasfüggönyt, az ötvendolláros, három
évenként utazási lehetőséget nyugatra, a kötelező felvonulásokat, november hetedikéket? A törvénybe iktatott Magyar Szabadság
Napi ünnepet Gödöllőről nem lehet közvetíteni? Talán mert hiteles, mert őszinte és nem
holmi kommunikációs műhelyekben legyártott propagandaműsor?
Értetlenül, de inkább szomorúan veszem tudomásul, miközben nem szeretném elrontani
azt az örömömet, örömünket, hogy Önök itt vannak évről évre és fontosnak tartják ezt a napot.
Mert az ünneplés méltósága és emelkedettsége lehet csak méltó emlékezés a magyar szabadság hőseire. Azokra a hősökre,
akiknek a magyar szabadságért vívott harcuk
során megfogalmazott üzeneteire ma is jó
lenne odafigyelni. Mert számukra a szabadság kivívása egyet jelentett, egy külső hatalomtól független demokratikus berendezkedésű jogállam felépítésével. És itt a hangsúly az építkezésen van!
A szabadság ezt az építkezést is jelenti,
aminek feltétele egy az országon belüli magyar–magyar integráció is, és nem újabb
frontvonalak kiépítése, hanem a közös értékek és prioritások megtalálása mentén, nem
szűk pártpolitikai érdekek, hanem az egyetemes magyarság értékeiért és érdekeiért folytatott folyamatos szolgálat.
Nem sajátíthatja ezt magának ki egyetlen
csoportosulás sem. Mert ha mégis, akkor az
állandó harc és küzdelem felemészt bennünket, soha nem fogunk megnyugodni, soha
nem lesz belső béke ebben az országban.
Ez mindnyájunk közös felelőssége…
»Mert a szabadság felelősség, ez az oka,

hogy a legtöbb ember retteg tőle« – írta Bernard Shaw. Valóban rettegünk ettől a felelősségtől?
Ezt mindenki maga tudja eldönteni. De
tény, hogy sokszor azok, akik szólhatnának
arról, hogy hőseink nem ezt akarták, csendben maradnak.
Pedig nem arról lenne szó, hogy nekik is
újabb frontvonalakat kellene nyitniuk, hanem
csak arról, hogy a vér nélkül ölünkbe hullott
magyar szabadságért érzett felelősségük tudatában nyilvánítsanak véleményt, ne fordítsák el a fejüket, mintha nem látnák világosan
a folyamatokat! Hanem mondják el: ez jó és
ez rossz, ezzel egyetértek, ezzel meg nem, és
ne azt mondják, úgy gondolom..., talán...,
esetleg..., hanem úgy, hogy ez az én véleményem! Mert ez a világos, józan és őszinte
beszéd, amire nagy szükség van ma.
Itt, Gödöllőn, a Magyar Szabadság Napján, minden esztendőben emlékezünk a magyar szabadság hőseire és keressük a magyar
szabadság aktuális üzeneteit, amit tiszta és
őszinte szándékkal fogalmazunk meg. Talán
ez nem tetszik azoknak, akik eldöntötték,
hogy ne legyen élő közvetítés a mai napon.
Innen csak azt üzenem nekik, ez az ő felelősségük. Nem tőlem és tőlünk kell félteni a magyar szabadság lélekemelő pillanatait és öszszetartó erejét. Itt mindig megadtuk és megadjuk a tiszteletet és a méltóságot egymásnak
és az ünnepnek, amire minden évben minden
magyar politikai erő és parlamenti képviselő
meghívást kap, sajnos, eddig nem sokan tiszteltek meg minket.
Az idén, mint tudják, a Toldi című musical-költemény kerül bemutatásra. Arany János csodálatos alkotásából ismert történet
egy gyönyörű mese... Mégis nagy kérdéseket
feszeget. Terveinket és vágyainkat. Ha van
hozzá képességem, lehet-e munkával és tisztességes eszközökkel, becsülettel elérni vagy
a furfang, a helyezkedés és a hatalom körüli
ólálkodás eredményezi a sikeres karriert.
Arany János Toldijában egyértelmű a válasz.
De ennyire egyértelmű ez napjainkban?
A kérdésre mindenkinek magának kell válaszolnia. Mi csak azt mondhatjuk a Magyar
Szabadság Napján, hogy a magyar szabadságért vívott harc hőseinek elképzeléseiben egy
olyan haza szerepelt, ahol mindenki a tudása,
a szorgalma és teljesítménye alapján kerül
értékelésre. Olyan haza, ahol egyenlők a versenyfeltételek mindenki számára. Olyan haza, ahol nem az számít, kinek milyen a bőrszíne, a vallása vagy politikai nézete, hanem
az, milyen ember és mit tesz le a közös asztalra.
Olyan haza, ahol az egyéni érdek nem írja
felül a közösségi érdeket, ahol nem kell félnem, ha véleményem van, és azt bátran elmondhatom. Olyan haza, ahol nem az ellentétek, hanem a közös pontok erősítenek bennünket az együttműködésben. Olyan haza,
ahol nem gátlástalan eszközökkel, könnyű
munkával vagy összeköttetésekkel lehet érvényesülni, hanem a felkészültség, a munka
és a teljesítmény számít.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ha eddig nem tettük, akkor mielőbb kezdjük építeni a magyar szabadság hátszelével
ezt az új hazát, mint ahogy ezt mi Gödöllőn
tesszük. Mert minden nap késlekedés egyre
távolabb sodor bennünket attól, hogy mi magyarok versenyképesek legyünk egy változó
és nagyon kemény feltételeket diktáló világban.”
Az ünnepi műsor végén Annus Réka énekelte el a magyar és a székely himnuszt.
(bdz)
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Sikerprogram a nyugdíjasok részére indított képzés

Magyar Nagykövet Wageningenben

Generációk találkozása, avagy irány a világháló Példás a gödöllői kapcsolat
Áprilisban indult el a Művészetek Házában az a tíz alkalmas képzés, ami a nyugdíjasoknak nyújtott segítséget az
internetezés fortélyainak elsajátításában. Bizony, ami sokunk számára természetes, az
nagyszüleinknek komoly fejtörést okoz, ráadásul sokakat
félelemmel tölt el, hogy kimerészkedjenek az oly sokszor
szidott világhálóra. A félelem
persze csak addig tart, amíg
meg nem tapasztalják, milyen
hasznos is lehet a megnyíló új
világ.
„Ne zavard nagyanyádat, épp skypol!” Talán furcsán hangzik a mondat, de valós szituációt takar. Egyre
több az olyan idős ember, aki nem
riad vissza korunk technikájának
használatától. A nyugdíjasok számára az e-mailezés a közösségi oldalak használata lehetőséget ad arra,
segítségével olyan régi ismerősökkel
is szorosabbra tudta fűzzék a kapcsolatot, akikkel távol élnek, s akikkel

Tábikné Surman Szilviától, akinek
Bánáti Zsomborral közös ötlete
alapján indult el a kezdeményezés.
Mint mondta, a tapasztalatok szerint
az idősekben meglévő félelem már
az első foglalkozás végére megszűnik, és a helyét átveszi a lelkesedés.
A program mindkét korosztály számára nagy kihívást jelentett, de az
életkori sajátosságokból
adódó akadályokat szinte pillanatok alatt legyőzték, s remek hangulatban, nagy örömmel
oldották meg a feladatokat.
S, hogy mire jó, az internet az időseknek? A
tanfolyam egyik résztvevője erről így nyilatkozott:
– Úgy gondolom, nagyon fontos a
mai világban az internet ismerete.
Szinte naponta beleütköztem abba,
hogy „adja meg az e-mail címét”. Én
a magam részéről nagyon sokáig tiltakoztam, hogy ezt megtanuljam…
Nagyon hasznosnak gondolom, hogy

adatainak bediktálását. De örömmel
ismerkedtek a közösségi oldalak
használatával, böngészték a kertészeti és a gasztronómiai felületeket.
A program egyben kiváló lehetőség
is arra, hogy hidat építsen a generációk között, hiszen azzal, hogy a fiatalok és idősek együtt „dolgoznak”
közelebb kerülnek egymáshoz, job-

Wageningenbe, Gödöllő holland testvérvárosába látogatott Sümeghy Gyula magyar nagykövet. Geert van Rumund, Wageningen
polgármestere a városházán fogadta a diplomatát és tájékoztatta
a gödöllői testvérvárosi kapcsolatról és a HongaRijn-fesztiválról. A
nagykövet városunk és Wageningen közötti együttműködést példaértékűnek nevezte, s elismerésének adott hangot a szeptember
27-ei HongaRijn-fesztivált illetően – tudtuk meg a rendezvény honlapjáról.
A HongaRijn Fesztivált a City of Cultures Alapítvány, a Junushoff Színház, a
Stedenband Wageningen – Gödöllő Alapítvány és Wageningen Önkormányzata
rendezi. A zenén, táncon, filmen és vásáron keresztül mindenki megismerkedhet
a magyar kultúra sokszínűségével. A Junushoff előtti tér a tervek szerint kis Magyarországgá alakul át egy olyan vásár képében, ahol kézművesek, borászok,
cukrászok, művészek, utazási irodák és még sok minden más várja a látogatókat.
A rendezvényen többek között a gödöllői Cimbaliband és a Fricska Táncegyüttes
is fellép.
Mint az a honlapról kiderül, a City of Cultures Fesztivált első alkalommal tavaly

ban megismerik és megértik a másik
korosztályt. Ezt igazolja az egyik
résztvevő véleménye is.
– A nyugdíjas programokon hallottam a képzésről. Nekem az tetszett
benne leginkább, hogy a gyerekek
segítenek nekünk az Ifjúsági Klubból, és engem az érdekelt még narendezték meg, s nagy sikert aratott. Ezen felbuzdulva határozta el Loek Buys, a
Junushoff Színháztól és Kees Beurmanjer, a Stedenband Wageningen – Gödöllő
Alapítványtól, hogy Wageningen önkormányzatával közösen egy új programsorozatot hívnak életre.
A HongaRijn Fesztivál segítségével a Gödöllői testvérvárosi kapcsolat új életre kel – nyilatkozta Kees Beurmanjer. Mint mondta, a fesztivál során támogatást
gyűjtenek a Gödöllőn működő Egyesített Szociális Intézmény számára, ahol a
korábbi évek során Wageningen támogatásával már sok fejlesztést sikerült véghezvinni. Mint mondta, a HongaRijn Fesztivál révén ezek a fejlesztések további lendületet kaphatnak.

nincs lehetőség a személyes találkozásra.
Igen, az okosan használt internet
erre is jó, s ezt egyre több nyugdíjas
ismeri fel. Az ő igényeikre alapozva
indították el a „Generációk találkozása a számítástechnikai klubban”
elnevezésű tanfolyamot, ahol többek
között az e-mailezést, a közösségi oldalak használatát, a világhálón való
keresés módját önkéntes fiatalok segítenek nekik elsajátítani.
– A nemrég lezárult tanfolyamon
10 fő vett részt, s a szeptemberben
induló következő képzésre is már
vannak jelentkezők – tudtuk meg

megtanuljuk a fontos és mindennapos dolgokat, például hogyan kell leadni a közművek felé egy-egy óraállást vagy hogy zajlik az elektronikus
ügyintézés. Nagyon szeretek olvasni
és gyakran rendelek antikváriumból
könyveket is. Mindeddig komoly
probléma volt, hogy a fiamat kellett
megkérni, olykor hetekig könyörögni, hogy rendelje meg ő nekem online, amit kinéztem. Ezt most már én
is el tudom intézni.
A résztvevők közül többen is kiemelték, jelentősen megkönnyíti az
életüket, ha interneten keresztül intézhetik a számlákat, közüzemi órák

gyon, hogy ezek a fiatalok, akik a
számítógéppel születtek, ők hogy
használják ki ennek a lehetőségeit.
Látszik, hogy nagyon eredményesen
és gyorsan dolgoznak a számítógépen. Nagyon segítőkészek és kedvesek.
Az első tanfolyam lezárult, de
szeptembertől ismét várják az érdeklődőket, a képzésre már most is
fel lehet iratkozni. A tervek szerint
októberben újabb kurzus indul a
nyugdíjasok számára, a jövőben pedig az igényekhez mérten indítja a
tanfolyamot a Művészetek Háza.
jb

Anyatej Világnapja
A szoptatás több, mint a csecsemő táplálásának
legideálisabb módja – forrása a melegségnek és a vigasztalásnak!
A Tormay Károly Egészségügyi Központ Védőnői Szolgálata sok szeretettel
meghív minden kedves érdeklődőt az Anyatej Világnapja alkalmából
megrendezésre kerülő ünnepségre.
A RENDEZVÉNY IDŐPONTJA:
2014. július 11., 10 óra
AZ ÜNNEPSÉG HELYE:
Polgármesteri Hivatal díszterme
Program: megnyitó
Műsor: Anyatejet adó anyák köszöntése, beszélgetés, vendéglátás

FELHÍVÁS  TELEKI PÁL EGYESÜLET

Értesítjük Tagtársainkat és mindazokat, akik tisztelték, hogy dr. Teleki
Géza Pál, antropológus, főemlőskutató temetése 2014. július 5-én,
szombaton, 11 órakor lesz a máriabesnyői temetőben nagyapja, Teleki Pál sírja mellett.
A temetésre a Művészetek Háza parkolójából (Szabadság út 6.) különjáratú autóbusz indul 10 óra 30 perckor, amelyre minden közbeeső
buszmegállóban fel lehet szállni.
A Teleki Pál Egyesület Elnöksége
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Milyen szép a világ – avagy Isten Föld nevű projektje
Korunk népbetegsége a depresszió, ami egyre többeket kerít hatalmába. Nap mint nap lehangoló statisztikák tömkelegét
olvassuk, ha két ember szót vált
egymással, legtöbbször panaszra nyílik a szájuk.
Úgy tűnik a XXI. század minden korok legrosszabbikában él, ráadásul felelőtlenül tönkreteszi önmagát és környezetét. Tényleg ilyen súlyos a helyzet? Vagy egyszerűen csak arról van
szó, hogy bánatosan, lehajtott fejjel siratjuk magunkat, ahelyett, hogy felemelnénk a tekintetünket, hogy körülnézzünk és meglássuk a bennünket körülvevő világ szépségeit, pozitívumait? Egyáltalán, képesek vagyunk
észrevenni a jó dolgokat?
Az Ünnepi Könyvhétre megjelent
Böjte Csaba legújabb művében ezt a
kérdést járja körül. Gondolatai gyógyírként szolgálhatnak a ma emberének
félelmekkel, csüggedéssel, kilátástalansággal sebzett lelkére. Rámutat,
mennyi minden vált számunkra természetessé az elmúlt években, ami megkönnyíti és jobbá teszi életünket, ha
okosan használjuk a magunk javára.
Vegyük például az elmúlt évek tudományos eredményeit, amik sokakat
félelemmel töltenek el, s amikre sokszor azt mondják: Istent játszanak tudósaink. Valóban bűn lenne az újabb
és újabb területek feltárása, megismerése? Böjte Csaba erről így fogalmaz:
„Én hiszem, hogy nem bűn kinyitni a
gyermeknek egy könyvet, melyet a
szerető, gondos szülő elhelyezett fia
kis könyvtárába. Nem bűn kibontani
egy-egy csomagot, melyet a szülő

ajándékozó szeretettel átad nekünk.
Ha Isten azt akarta volna, hogy gyermeke ne ismerje meg a világ titkait,
akkor azokat olyan magas polcra rakta
volna, melyeket nem ért volna el... Hiszem, hogy jóságos mennyei Atyánk
rejtette el a világunkban rejlő lehetőségeket, titkokat olyan szinten, hogy a
gyermeke, az ember, úgy, ahol növekszik, lépésről lépésre felfedezhesse és
megismerhesse, majd azokat saját kényelmére, örömére felhasználhassa.”
Böjte Csaba gondolatai arra vezetnek
bennünket, hogy nem a világgal van a
baj, hanem szemléletünkkel, ami valamiért sokkal inkább a negatív dolgokra irányul, és nem a jót, hanem a hibát
keresi mindenben. Igen, a baj a szemlélettel van, megváltozott kapcsolatainkkal, értékrendünkkel.
„Az értékek hierarchiáját szem előtt
kell tartanunk – a betevő falat nagyon
fontos, a ruha is, de legyen számomra
sokkal fontosabb az, aki a ruhában
van: a férjem, a gyermekem. Fontos,
hogy legyen autóm, de sokkal fon-

tosabb az, hogy az
autóval gyakrabban eljussak barátaimhoz,
idős szüleimhez, hogy
gondjukat viseljem.”
Csaba testvér, rövid,
mély igazságokat tartalmazó
gondolatai
irányt mutatnak számunkra anélkül, hogy
ítélkeznének
Isten
csetlő botló gyermekei
felett, akikre úgy tekint, mint a tékozló
fiúra, aki épp bulizós
korszakát éli, s elfecséreli javait. Ha pedig valamiből nem
sikerül megszereznie azt amit szeretne, hát hisztizik. Arra buzdítja az olvasókat, ne foglalkozzanak a világ
hisztijével, inkább saját környezetükre
fordítsanak több gondot, figyelmet, azt
tegyék szebbé jobbá, s emeljék fel fejüket, hogy könnyebben észrevegyék
mindazt a szépséget, ami körülvesz
bennünket.
(Böjte Csaba: A mindennapi kenyérnél
is fontosabb a remény)
nyf

JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!
A Bagoly könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt ad
azoknak a diákoknak, akik
eredményesen zárták a 2013/2014-as
tanévet. Augusztus végéig 5%-os
kedvezménnyel vásárolhatnak a
bolt kínálatából azok, akik kitűnő
vagy jeles eredményt értek el.
A kedvezmény a bizonyítvány
felmutatása mellett, egyszeri
alkalommal vehető igénybe.

Afrika története bábokkal és dobbal

Táborzáró gyermekkoncert
A Művészetek Háza évről-évre nagy sikerrel rendezi meg művészeti táborait.
A Talamba ütőhangszeres és a Sebaj
bábtábor első turnusa a héten már le is
zárult. A programot nagysikerű közös
produkció zárta június 27-én.
A 6-15 éves korú gyerekek 1 hetes csapatmunkájának, kreativitásának és lelkesedésének
eredményeként zenés bábszínházi előadás született. Az erre az alkalomra készült bábok, szöveg és zene Afrikai történetet mesélt el harminc
gyerek közel negyven ütőhangszer főszereplésével.
Akik lemaradtak, azoknak lehetőségük van bekapcsolódni a II. turnusba, amire augusztus 11-15. között kerül sor.
(fotó: Antal Lajos)
jk

Siker előadással zárta az évadot Club színház

Hódít a gödöllői svejk
Legsikeresebb évadát tudhatja maga mögött a Club Színház. Az egyesület az elmúlt években díjak sokaságát nyerte el a
hazai fesztiválokon, versenyeken, tagjai
közül egyre többen indulnak el a művészpályán, s idén a hazai színházi élet
egyik legkiemelkedőbb eseményére, a
Pécsi Országos Színházi Találkozón
(POSZT) is bemutatkozhattak. Az eseményen Hasek: Svejk című darabját mutatták be nagy sikerrel.
Svejk története elevenedett meg a Múzeumok Éjszakájának gödöllői rendezvényeinek sorában is. A MUZA kertjét
megtöltötte a közönség, az előadás pedig
óriási sikert aratott, igazolva, a Club
Színház csapata megérdemelten kapta a
számtalan elismerést.
– Hogyan kerültek be a POSZT rendezvényeinek sorába? – kérdeztük
Halász Tibort, a Club Színház vezetőjétől.
– Pályázni kellett a részvételre, s úgy
gondoltuk a Svejk kiváló lehetőség lesz a
bemutatkozásra. Nagy öröm volt, hogy
beválogattak bennünket. Az úgynevezett
off programba kerültünk be, aki lényegében versenyen kívüli fellépési lehetőséget jelent, a versenyprogramban a
nagy, profi színházak vesznek részt.
– Hol léptek fel?
– Június 9-én az egyik pécsi kávézóban
volt a bemutató, ami az egyik állandó
helyszíne volt a POSZT-nak, minden este
más programnak volt a helyszíne.
A Svejkre nagyon sokan voltak kíváncsiak, ráadásul nemcsak a közönség, hanem
a színházi szakma képviselői közül is sokan nézték meg az előadást, ami nagy sikert aratott, épp úgy, mint a gödöllői előadás a Múzeumok Éjszakáján.
– A Club színházban több csoport
működik. Ebben az előadásban kik
vettek részt?
– Ehhez a produkcióhoz széles palettáról, a szerepekre válogattuk az embereket, s lényegében öt csoport tagjainak
közös munkájaként valósítottuk meg.
– Aki figyelemmel kiséri az önök

munkáját azt láthatja, hogy az elmúlt
években nagyon sokat változtak az
előadásaik…
– Ahogy telnek az évek, nem csak egyre
többen jönnek hozzánk, hanem felnőtt
egy olyan csapat, aki itt kezdett nálunk
ismerkedni a színház alapjaival, és ma
már komolyabb feladatokat is meg lehet
velük valósítani. Belőlük egyre jobb
gárda áll össze, nekik köszönhetően

évről-évre színvonalasabbak az előadások. De nagy öröm számunkra, hogy
egyre többen választják az innen indulók közül a színi pályát: Horváth Panna most végzett Angliában egy színházművészeti iskolában, Tóth-Bagi Enikő
Manhattanben folytathatja színi tanulmányait, Villant Bálint pedig itthon felvételizik a Színház- és Filmművészeti
Egyetemre.
– Nagyon sikeres szezont zárnak. Mit
terveznek az ősszel induló újabb évadra?
– Erről még nem döntöttünk, de ismét
sok előadást tervezünk. Fontos számunkra, hogy minden csoportnak
évente legalább egy előadása legyen. Ismét tervezünk olyan előadást, amit saját
szerzőtől mutatunk be. Ilyen volt idén
Maródi Vanda: Csodák című darabja.
Tagjaink közül többek is szívesen írnak,
a jövő évad egyik bemutatója az ő nyári
munkáik közül kerül majd ki.
– Egy sikeres csapat komoly vonzerő
a fiatal tehetségek számára. Mit tehet,
aki szeretne bekapcsolódni a Club
színház munkájába?
– Aki szeretne hozzánk jönni a legegyszerűbben a Club Színház Facebook
oldalán tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Örömmel látunk mindenkit, aki érjk
dekel a színház világa.
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Város–Kép

Podmaniczky-díjjal ismerik el az Arady-villa megmentését

Emlékezés a győztes 907-es pozsonyi csatára

Építészeti díjat kap a gödöllői festőművész Fehér folt az oktatásban
Podmaniczky-díjjal tüntetik ki dr.
Boda Anikó festőművészt. Az elmúlt években egyre jobban elismert gödöllői alkotó ez alkalommal nem képeivel, hanem épületfelújításával aratott sikert, az
Arady-villa ugyanis több évi munka eredményeként, Boda Anikó elhatározásának és áldozatos munkájának köszönhetően tündököl
régi szépségében. A díj odaítélésére a Gödöllői Városvédő Egyesület
tett javaslatot az épület megmentéséért, és az ehhez kapcsolódó helytörténeti kutatómunka elismeréseként.
Mint megtudtuk, Boda Anikót meglepetésként érte az elismerés, ami a felújítás mellett helytörténeti kutatásainak is elismerése. A helyi védettség
alatt álló, romos épületet néhány éve
vásárolták meg Boda Anikóék, annak
ellenére, hogy mindenki le akarta beszélni róla őket. Anikó azonban első
látásra beleszeretett a villába, s szinte
azonnal maga előtt látta, milyen lehet
az épület ha helyreállítják – árulta el
lapunknak.
Az épületet ábrázoló öreg fotók
alapján kezdte meg a tervezést, majd a
kivitelezést. Ez utóbbi speciális szakmunkát igényelt, amihez a műemlék épületek építésében, felújításában jártas, a
régi építészeti technológiákat
jól ismerő szakemberekre volt
szükség. Mivel, mint mondta,
mindig régi házban laktak, és
korábban is belevágott már
ilyen jellegű felújításba, így
nem volt idegen számára a feladat, amihez szerencsére megtalálta a megfelelő, elhivatott
és hozzáértő szakembereket
is, mint például Nagy András építész
mérnök, statikus, akinek nagyon sokat
köszönhet.
A 120 esztendős épület három éves
munka eredményeként nyerte vissza
„eredeti” állapotát, ezután pedig – régi
fotók alapján a kertrekonstrukció is
megtörtént, igaz, ezt ma már nem lehet
eredeti állapotába vissza állítani, mivel
az egykor hatalmas terület nem alkot
egységet.
A Podmaniczky-díjat azok kapják
évről évre, akik hivatali munkájuktól
függetlenül, vagy azt túlteljesítve jelentős munkát végeznek Magyarország épített öröksége megismertetése,
megszerettetése, megóvása érdekében.
A Város- és Faluvédők Szövetségének

(Hungaria Nostra) választmánya által
odaítélt díjat július 11-én Ráday Mihály, a Hungaria Nostra elnöke a
„Múlt-Jelen-Jövő”„ÖrökségvédelemHagyományápolás-Értékteremtés” című konferencia keretében adja át.
(k.j.)

*
A ma Arady-villa néven ismert épülethez tartozó birtok első tulajdonosai
az Alberti család tagjai voltak, akik a
Grassalkovichok idejétől kezdődően
három generáción keresztül birtokolták a területet. Ezt követően1890-ben
vásárolta meg Garán Dániel és felesége, Nagy Éva. Garán Dániel ügyvédként kereste kenyerét, de munkája
mellett igyekezett szerepet vállalni

mind a monarchia korabeli Gödöllő
közéletében, mind az országos ügyekben.
1896-ban Garán Dániel már a gödöllői kaszinó elnöke volt. Hogy mikor határozta el a villa építését, nem
tudni. Annyi bizonyos, hogy 1890-ben
vásárolta meg a területet, s 1898-ban
egy Pap József nevű, soponyai születésű, 24 éves besnyői földműves már a
Fenyvesi szőlő, Garán-villa lakcímre
volt bejelentve. (Nem a villában, hanem a közelében ma is álló hosszú házban, a zsellérszálláson laktak az alkalmazottak.)
Az építkezés több éven át tartott.
Először elkészült a borospince valószínűleg több ütemben. A földszint építésekor néhány helyen eltértek a pince

alaprajzától, így valószínűleg a terv
többször is módosult az eredeti elképzeléshez képest,
így nyerte el az épület a mai, eklektikus
arculatát: „Sarokrizalitos,
tornyos
megoldású. Eredeti
nyílászárói változatos formájúak és díszítésűek (félkörívesek, zsalugáteresek, stb) Eklektikusoromfala, a tetőterasz balluszteres
mellvédje, valamint csúcsos fedésű
neogótikus tetőterasz kijárata teszi izgalmassá. Klinkertégla falazott és burkolatdíszítései tagolják homlokzatait
(timpanonok, szemöldökpárkány díszítések).”
1915 után, Garán Dániel halálát követően még hét évig a család tulajdonában állt az épület, majd 1922. május
15-én egy ősi erdélyi nemesi család leszármazottja, dr. Eperjessy József feleségével, Perszinka Margittal 1.200.000
koronáért vásárolta meg a villát a hozzá tartozó birtokkal együtt. Eperjessy
doktorék mindössze bő hét évig birtokolták a villát, majd 1929. október 23án 35.000 pengőért a
vitézi címet viselő
prakfalvi Arady István
birtokába került az
épület.
Ettől a naptól kezdve a villa története az
Arady-családéval fonódik össze. Vitéz Arady István a Kassa melletti Prakfalváról származott, apja, Arady János a korszak híres
prakfalvi vasöntödéjének igazgatója volt. Számos kohászati
találmánya, új eljárásai a monarchia
elismert szakemberévé tették, neve
gyakran szerepel a korabeli szaklapokban. Az öntödében sok remek szobor is
készült, többek között Aradi irányításával öntötték ki a Hősök terének közepén álló oszlop tetején lévő angyalt.
Fia, Arady István katonai pályára lépett, s mint Horthy Miklós tábornoka
kapott vitézi címet. Trianon után a család a csonka Magyarországra menekült, s Gödöllőn telepedtek le. A II.
világháború alatt a villa a 28 éves ifj.
Arady Istvánra szállt, s annak néhány
esztendővel ezelőtt bekövetkezett haláláig a család tulajdonában maradt.
Boda Anikó

Építészhallgatók elképzelései a Polgármesteri Hivatalban

Szigorúan csak elmélet!
Kiélhették fantáziájukat a Budapesti
Műszaki Egyetem Urbanisztika tanszékének harmadéves építészhallgatói,
akik féléves feladatul kapták, készítsenek olyan terveket, amelyek során Gödöllő egyes területeit újítanák meg.
Az építészhallgatók foglalkoztak a
Rákos-patak menti közterületek rendezésével, a városi parkok funkcionális
összekapcsolásával, a kertvárosi terü-

leten közösségi funkciók hálózatának
kialakításával, a HÉV vonal és Szabadság út menti városközponti fejlesztésekkel, illetve vasútállomás és az
Ady Endre sétány területével.
A hallgatók 4-5 fős csoportokban
dolgoztak együtt a vizsgálatok és a
koncepcióalkotás szakaszában, míg az
egyes épületek tervei önálló munkával
készültek.

A fiatal tervezők fantáziája annak
ellenére, vagy tán épp azért, szabadon
szárnyalhatott, hogy jól tudták, terveik
nem kerülnek megvalósításra, ezekkel
„csupán” egy egyetemi feladatot oldottak meg.
A kiállítás a polgármesteri hivatal
III. emeleti folyosóján 2014. augusztus
végéig tekinthető meg.
(ny.f.)

A Nemzeti Együvé Tartozás Parkjában lévő emlékoszlopnál emlékeztek
meg a 907-ben lezajlott pozsonyi csatáról, június 27-én. A honfoglalás lezárásának tartott esemény emlékére a
Történelmi Vitézi Rend kezdeményezésére 2010-ben állítottak emlékoszlopot, ami fölé hat kopjafán álló tetőt
emeltek, idén pedig felállításra került
a csata történetét ismertető tábla is.

A beszédet követően Bucsy László, a
Történelmi Vitézi Rend törzskapitánya –
csatlakozva Gémesi Györgyhöz – megköszönte mindazok segítségét, akik az
oszlop környezetének rendezésében és az
ismertető tábla felállításában részt vettek,
majd úgy fogalmazott: Az emlékhelynek
nem csak az a feladata, hogy lehetőséget
adjon a megemlékezésekre, hanem az is
hogy figyelmeztessen a magyar föld

A résztvevőket Gémesi György polgármester köszöntötte, aki úgy fogalmazott,
a megemlékezés lényegében a nyitórendezvénye a hétvége eseménysorozatának, hiszen szombaton és vasárnap rendezik meg a Magyar Polgármesterek X.
Világtalálkozóját, szombaton este pedig
a Magyar Szabadság Napját ünnepeljük.
Gémesi György köszönetet mondott
mindazoknak, akik az emlékhely kialakításában részt vettek.
A rendezvényen Kerényiné Bakonyi
Eszter, a Gödöllői Városi Múzeumigazgatója mondott beszédet, melyben áttekintette a 907-ben lezajlott eseményeket.
Mint mondta, a győztes csata lényegében
lezárta a honfoglalás folyamatát, s ez a
győzelem egészen 1030-ig nyugalmat
hozott a magyaroknak, és ennek köszönhetően teremtődtek meg az államalapítás
feltételei. Egyben felhívta a figyelmet arra, sajnos ez a jeles esemény nem része a
kötelező tananyagnak, így a magyar történelem számára meghatározó győzelemről a fiatalok jelentős része sosem
hallott.

megtartásának fontosságára. Szükségesnek nevezte azt is, hogy a Nemzeti Együvé Tartozás Parkját minél jobban bevonják a városi rendezvényekbe.
A rendezvény zárásaként a résztvevők
elhelyezték koszorúikat az emlékoszlop
tövében. Gödöllő város önkormányzata
képviseletében Gémesi György polgármester, valamint Tóth Tibor és Pecze
Dániel alpolgármesterek koszorúztak.
(bdz)
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Mit keres a macska a virágágyásban?
Ha a macskánk előszeretettel látogatja virágágyásunkat,
és nem éppen kertészkedni jár oda, akkor annak nemcsak
mi, de virágaink sem örülnek. Viszont van megoldás, tegyük
számára kevésbé csábítóvá virágágyásunk talaját és annak környezetét. Fedjük be a talajt vagy mulcsként alkalmazzunk tobozt, rózsabokrot, szeder gallyakat, amerikai
ámbrafa ágakat, gesztenye héjat vagy más egyéb barátságtalan növényt. Arra viszont ügyeljünk, hogy mindig
szerves anyagot (növényt) használjunk. A fenyőkéreg
helyett, akár apróköveket is szórhatunk az ágyásra – jól
mutat és még a funkcióját is betölti.
Ha mégis marad egy kis hely a növények között, biztosra
vehetjük, hogy cicánk is hamarosan észreveszi és „alkalmanként” meglátogatja. Ekkor már semmi sem menti meg a virágoskertünket attól, hogy a macska vécének használja. Nos, ez esetben nem sok lehetőségünk van leszoktatni eme kellemetlen szokásáról. Ezért igyekezzünk minden üresen maradt részt befedni.
Az is jó ötlet, ha külön a cicánknak készítünk egy kis virágágyást. Ebbe ültessünk kaukázusi macskamentát, ámbrafüvet és
illatos macskamentát – ezek mind mágnesként vonzzák a cicákat. Azzal, hogy kialakítunk számára egy saját kis különbejáratú kertet, ahol kedvére lófrálhat, talán megóvhatjuk sajátunkat is.

Hogyan védjük kutyánkat a kullancsoktól?
A kifejlett kullancsoknak a vérszívásához 2-4 napra van szükségük, és
azért nehéz eltávolítani őket, mert
szinte „bebetonozzák” a szájszervüket
a gazdaállat bőrébe.
Mit kell tudni a kullancsokról?
A kullancsok obligát vérszívók, a
pókszabásúak közé tartózó ízeltlábúak. Életükben csak egyszer szívnak
vért, ezt követően a gazdáról lepottyannak, a nőstények petéiket lerakják és összetöpörödnek, elpusztulnak. A kifejlett kullancsoknak a vérszívásához 2-4 napra van szükségük,
és azért nehéz eltávolítani őket, mert
szinte „bebetonozzák” a szájszervüket
a gazdaállat bőrébe, hogy a teljes táplálkozási időszakot nyugodtan átvészeljék. Ekkor, vérszívás folyamán
juttatják be a különböző kórokozókat,
a kutya szervezetébe.
Több, különböző betegséget terjeszthetnek, az egyik leggyakoribb a babeziózis.
Az utóbbi időben az esetszámok jelentősen megemelkedtek, és a megbetegedés gyakorlatilag minden évszakban jelentkezik. Az első napokban
szinte teljesen jellegtelen tüneteket
okoznak, a kutya bágyadt és kedvetlen lesz, amelyhez nem ritkán igen
magas, 40.5 C feletti láz, és többnyire
étvágytalanság társul. A szétesett vörösvérsejtek miatt a vizelet egyre sötétebbé válik, végül a színe feketeká-

véhoz hasonló lehet. A kutya állapota
rohamosan romlik, míg végül nem tud
lábra állni. Kezelés nélkül a kutyák
legtöbbje néhány napon belül elpusztul, ezért a legfontosabb: a legcseké-

lyebb gyanús tünet, hirtelen lázas, elesett állapot megjelenése esetén késlekedés nélkül forduljon állatorvoshoz,
még akkor is, ha Ön nem talált kullancsot a kutyájában! Mire a tünetek egyértelművé teszik a babéziózist, gyakran már késő a hatásos kezeléshez,
akár egy nap késlekedés is a kutya életébe kerülhet!
A legfontosabb kullancsok elleni védekezés, a megelőzés!
Különféle kullancs-irtó és távoltartószerek használata mellett is fordítsunk
időt a kutya szőrének átvizsgálására,

Medve mászkál Heves környékén
Másfél hete láthatták először egy medve nyomait Hevesben. A hírek arról
szóltak, hogy feltehetően egy nőstény
barnamedve és két bocsa járják a környékbeli erdőket. Hétvégére bizonyosodott be, hogy valóban egy medve
mászkál a környéken.
Most plakátokon hívják fel a helyiek és
a kirándulók figyelmét, hogy mit kell
tenniük, ha az erdőbe indulnak és ösze-

találkoznak a medvével. Azt tanácsolják, lehetőleg legyenek többen a természetjárók, s beszélgetve, zajt keltve
közlekedjenk.
A hollók által jelzett részeket, netán az
elhullott állat szagát árasztó részeket
kerüljék, a sűrűbb fiatalosokban a
gomba keresését mellőzzék. Ha találkoznak a medvével, ne provokálják, ne
dobálják, ne nézzenek a szemébe
(vagyis kerüljék a szemkontaktust),

Gödöllőn, a Királytelepről
veszett el egy 1,5 éves, Dolli
(Dollár) névre hallgató tricolor cica.
Gyógykezelés alatt áll.
A megtalálónak jutalom!
Pap István
(autóüléshuzatos):
20/544-7532, 20/450-8036.

főleg ha rendszeresen járjuk az erdőt,
mezőt akkor a séta után át kell nézni
kutyánk szőrzetét és a talált kullancsot
azonnal el kell távolítani, lehetőleg
egyben és élve, erre különféle csipeszek és kanalak szerezhetők be. Az
olajjal vagy benzinnel való leöntés

Néhány alapvető fontosságú dologról sosem hallunk a szintetikus vitaminok reklámhirdetéseiben, pedig sok embert érdekelne bizonyára az a tény, hogy miközben egészségét óvni akarja, mennyire
árthat szervezetének.
Mi a különbség a természetes és a szintetikus vitaminok között?
Az egyik fontos tényező, hogy a szintetikus vitamin sosem képes teljes mértékben betölteni ugyanazt a szerepet, mint a
természetes vitamin.
E mellett a szintetikus
vitaminok
csökkentik más tápanyagok hasznosulását a szervezetben,
és a vesét is megterhelik.
Néhány
alapvető
fontosságú dologról
sosem hallunk a
szintetikus vitaminok reklámhirdetéseiben, pedig sok embert érdekelne bizonyára az a tény, hogy
miközben egészségét óvni akarja,
mennyire árthat szervezetének.
Aki valaha is tanult biokémiát, jól tudja,
hogy a vitaminok működéséhez nem csupán a vitamin-molekulára van szükség,
hanem mellette enzimekre, koenzimekre,
kofaktorokra. Ezek mind megtalálhatóak
a természetes vitaminforrásokban, de a
szintetikus formulákban már nem.
Hogyan hasznosul a C-vitamin szervezetünkben?
Vegyük az egyik legismertebb vitamin, a
C-vitamin példáját! Ha C-vitamint vásá-

rolunk valahol, leggyakrabban összetevőként csak maga az aszkorbinsav van
feltüntetve. Ez nem egyenlő a természetben előforduló C-vitaminnal.
Ha zöldség vagy gyümölcs formájában
kerül a szervezetbe a vitamin, akkor nem
csupán az aszkorbinsavat juttatjuk ne, hanem mellette számos egyéb faktort is,
például: bioflavonoidokat, K-, P-, J-faktort, aszkorbinogént, stb. is.
Ennek ismeretében már egyszerűen meg-

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

érthető az, hogy szintetikus C-vitamin fogyasztásakor a szervezet a hasznosulás
érdekében a többi komponenst a testszövetekből vonja el. A felhasználásra nem
kerülő aszkorbinsav a vizelettel távozik.
A C-vitaminhoz hasonlóan a többi vitamin hasznosulásához is egyéb faktorok
szükségesek. Ezen túl a különböző vitaminok és ásványi anyagok bonyolult
kölcsönhatásban állnak egymással. Például rézre van szükség a C-vitamin hasznosulásához és szeléniumra az E-vitamin
működéséhez. A szintetikus vitaminok
fogyasztásakor erre a tényezőre nem is
fordítunk figyelmet.

nem javasolt, teljesen hibás tévhit!
Kezelésre és megelőzésre különböző,
úgynevezett rácsepegtető oldatok
„spot on-ok” vannak forgalomban. A
Prac-tic spot on azért kiemelkedő a
többi rácsepegtető oldat közül, mert a
kiváló kullancs és bolha elleni hatékonysága mellett, a legkülönbözőbb
időjárási körülményeknek, például
eső és esőben történő sétáltatás, vagy
az erős direkt napsugárzásnak kitett
kutyák esetén- is ellenáll, és hatékony
védelmet nyújt a kullancsok ellen, így
havi egy cseppentéssel, akár kutyánk
életét is megmenthetjük!
haziallat.hu
mivel ezt a támadás jelének érzékeli.
Igyekezzenek futás és hátat fordulás
nélkül, lassan visszahúzódni. Lehetőleg ne kíváncsiskodjanak.
Istenmezején állítólag egy gombász
már összefutott az állattal, de ijeszgetésnél több nem történt.
A férfi először csak a neszezésre lett figyelmes, ám azt hitte, őz jár a közelben. Pár pillanat múlva azonban meglátta a felágaskodó medvét. Félelmében felpattant a motorjára, azzal menekült el.

Elveszett vörös-fehér ivartalanított kan cicánk.
Orvosi kezelés alatt áll.
Kérem, aki látta, befogadta, hívjon!
Tel.: 30/397-0703.

Természetes vagy szintetikus vitaminok?

Turul Állatorvosi Rendelő

Július 5-én és 6-án

Szombat: 10-12,
vasárnap: 17.30-19-ig.

szombaton és vasárnap
9-11 óráig:

Gödöllő, Faiskola u. 2.

Dr. Koleszár István rendelője

Dr. Milei László
Tel.: 30/551-1346.

Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 30/535-5523.
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Atlétika – Junior atlétikai országos bajnokság

Kiváló GEAC szereplés
Június 28-29-én Debrecenben
rendezték a junior és U23 korosztály országos bajnokságát,
amelyen a GEAC atlétái összesen 10 gödöllői érem született.
A junior és U23-as korosztály viadalán
Karlik Pál tanítványainak vezetésével
kiemelkedően szerepeltek a GEAC atlétái, 4 arany-, 3 ezüst- és 3 bronzé-rem
mellé négy 4. és egy 6. hely volt a termés. Feltétlenül említést érdemel a női
mezőnyben Répási Petra, aki megnyerte a junior 100 m gátfutást, második lett 100 m síkon és csak sérülés akadályozta meg a harmadik érem megszerzésében 200 m-en, míg a férfiaknál
Pápai Márton, aki az első napi 1500
m-en nyert arany után ezüstérmes lett
800 m-en. A nap egyik érdekessége az
olimpikon Deák Nagy Marcell pár
százados veresége 400 m síkfutásban.
Részletes eredmények, 1. helyezettek: Répási Petra 100 m gát, Pápai
Márton 1500 m, Pozsgai Dániel 200 m,
Kálmán Csenge 200 m; 2. helyezettek:
Répási Petra 100 m, Deák Nagy Marcell 400 m, Kálmán Csenge 400 m; 3.
helyezettek: Nagy Imola 3000 akadály
és 5000 m, Budai Alexandra 100 m és

200 m, Pápai Márton 800 m; 4. helyezettek: Kriszt Botond 110 m gát és
gerelyhajítás, Tarlukács Ádám 200 m
és 400 m; 6. helyezett: Stabisevszky
Áron rúdugrás.
Felkészítő edzők: Máté Alpár, Zsivóczky Attila, Gadanecz György, Karlik Pál, Szörényi István.
Fuss, ugorj, dobj és csobbanj
Demjénben – Gyermekatlétika
sikerek
Egerben rendezték az évadzáró gyermek (2002-2003) atlétika versenyt,
ahol a GEAC atlétái igen jól szerepeltek. A verseny neve: Fuss, ugorj, dobj
és csobbanj Demjénben nevet viseli,
mert a délutáni jutalom az izzasztó verseny után minden atlétának egy belépő
volt a Demjéni Strandfürdőbe.
Szép gödöllői eredmények születtek a versenyen. Aranyérmes lett Dobránszky Laura
(2002) 60 m gáton (10,1 mp-cel)
és Fülep Dániel (2003) magasugrásban (115 cm-el). A képzeletbeli dobogó második fokára állhatott, azaz ezüstérmet
ért el Ratkai Panni (2002) 300

Vívás – Női tőr országos bajnokságok

Dobogós hely újonc tőrben
Június elején Budapesten, a
Törekvés
vívócentrumában
rendezték meg a serdülő női
tőrvívó országos bajnokságot,
ahol az egyéni küzdelmekben
Erdős Hanna a 27., Hanzl Lilla
a 6. helyen végzett, míg a
GEAC csapata 7. lett.
A képen is látható gödöllői női tőr
csapat tagjai voltak: Erdős Hanna,
Hanzl Lilla, Zászkaliczky Piroska,
Zsótér Lilla összetételű GEAC a 7.
helyezett lett.
Egy hétre rá a Nemzeti Sportcsar-

nokban az újonc női tőr országos bajnokság következett, amely egyben a
Fülöp Mihály-kupasorozat utolsó állomását is jelentette. 42 indulóból a
csoportok után 32-en vívhattak az egyenes kiesés
szakaszában. Erdős Hanna
rendkívül erős csoportból
bravúros teljesítménnyel
jutott tovább megszerezve
ezzel a 29. helyezést. Hanzl
Lilla 6. kiemeltként remekül vívott, a döntőbe jutásért a későbbi győztestől
kapott ki, s lett ezzel meg-

Küzdősport – Nyitrai taekwon-do verseny

Gödöllői aranyak Szlovákiából
A nyári vakáció előtti utolsó
nemzetközi versenyén is remekül szerepeltek Czeba Mihály tanitványai a szlovákiai
Nyitra városában, ahol 6 ország sportolói vettek részt.
Faragó Levente 2 arany és 1
ezüstérmet nyert a versenyen, ezzel ő lett a legeredményesebb

gyermek versenyző és egy nagy kupat vehetett át a verseny végén.
Faragó Zétény egy ezüst- és egy
bronzéremmel zárta a viadalt, míg
Polgár Patrik egy bronz, Vajkovics Ferenc 2 bronz, Bontovics
Babett 1 aranyéremmel gazdagította az egyesületet. A gödöllői sportolók már élvezhetik megérdemelt
nyári pihenésüket egészen augusz-

Tenisz – Kedvezményes hónapok a városi pályán

Teniszezz a Táncsicson!
Június 14-én nyílt meg a Táncsics Mihály úti Sportcentrumban a városi teniszpálya,
amely egészen augusztus 31ig kedvezményes, 900 forintos óradíjért fogadja a teniszezni vágyókat.
A pályára előzetes bejelentkezéssel lehet időpontot igényelni,
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ezen kívül teniszoktatásra is lehet jelentkezni
gyermekeknek, illetve
felnőtteknek egyaránt.
A pálya nyitva tartása
hétfőtől-péntekig reggel
7-11 óráig, illetve 15-20
óráig, míg szombaton és
vasárnap 8-17 óra között.

m-en (49,4 mp), Lipcsei Marcell
(2002) magasugrásban (125 cm),
ugyanebben a számban Szabó Flóra
(2003) (115 cm) Daróczi Kata (2003)
pedig kislabdahajításban jeleskedett.
Bronzérmes lett Mihajlovich Alex
(2002) 60 m gáton (11,3 mp), szintén
gáton Novák Kíra (2003) (11,5mp),
aki 300 m-en is dobogós volt (49,9
mp), Lipcsei Marcell (2002) kislabdahajításban (40,74 m), szintén ebben a számban Fülep Dániel (2003)
(36 m) lett harmadik, Dobránszky
Laura (2002) távolban (440 cm), míg
Kaló Johanna 60 m gáton (11.01
mp) végzett a 3. helyen.
További versenyzők, akik kiemelkedően teljesítettek: Daróczi Lili, aki
125 cm-es magasugrásával nyújtott
kiemelkedőt, valamint Szőke-Kiss
Anna és Tóth Lilla. Edzők Körmendy Katalin, Kovács Zoltán, segítők: Csernyánszky Flóra és
Kriszt Annamária.
-lm-

X. Világtalálkozó – Polgármesteri focival nyitottak

Az olaszok örülhettek
A június 27-29. között Gödöllőn megrendezett X. Magyar
Polgármesterek Világtalálkozóját egy kis focikupával kezdték.
A Táncsics Mihály úti Sportcentrumban megrendezett villámtornán a magyar polgármester válogatott mellett
az erdélyi polgármesterekből összeállított csapat, valamint az olasz delegáció által összeállított együttes
mérte össze erejét.
Gémesi György polgármester, a rendezvény házigazdájaként előbb köszöntötte a pénteki torna résztvevőit

és hozzátette, hogy a jubileumi eseményt szerették volna ezzel a kis labdarúgó tornával is színesíteni. A nagyon jó kis hangulatú kupán természetesen az eredmény másodlagos
volt, ennek ellenére remek meccseket játszottak egymással a csapatok.
A tornán egyéb iránt az olasz polgármesterek csapata nyerte, miután 2-0ra verte a Székely gárdát és 1-1-es
döntetlent játszott a magyar polgármesterek csapatával. A 2. helyen a
székelyek végeztek, akik 4-2-re verték a honi városatyákat, míg a 3. helyen zárta a megmérettetést a magyar
együttes.
-ll-

Onkológiai Olimpia 2014 – Győztesek versenye

Hanzl Lilla: moszkvai arany
érdemelten a magyar bajnokság
bronzérmese. A csapatbajnokságon a
GEAC (Erdős Hanna, Hanzl Lilla,
Zászkaliczky Piroska, Zsótér Lilla)
felülmúlva az előzetes elvárásokat az
előkelő 4. helyen végzett. Gratulálunk a lányoknak és edzőjüknek,
Czakkel Istvánnak!
-lt-

Július 19-23. között Moszkvában rendezték meg a jubileumi, V. Nemzetközi Onkológiai
Olimpiát daganatos betegségből felépült gyermekek számára, ahol 14 ország 450 sportolója 3 korcsoportban küzdött
meg egymással.

bizonyíthatta rátermettségét. A gödöllői kisasszony élt is a lehetőséggel, a 60 m-es síkfutásban 8,9 mp-es
időeredménnyel hatalmas fölénnyel
utasította maga mögé a mezőnyt, s
állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Felkészítő tanára: Pásztorné Bilincsi Erika.
-il-

A gödöllői Hanzl Lilla is tagja
volt a 18 fős magyar válogatottnak. A verseny helyszínéül a híres
orosz sportklub, a CSZKA atlétikai csarnokát választották. Lilla
ezúttal nem kedvenc sportágában, vívásban, hanem atlétikában

Röplabda – CEV-kupa sorsolás
tusig, mikor is edzőtáborban vesznek majd részt és szeptembertől ismét kezdődik a versenyszezon.
-cm-

A képen a dobogó 1 helyén Faragó Levente, 2. helyen Faragó
Zétény.
Előzetes bejelentkezés a +36-30/
318-72-55-ös telefonszámon lehetséges!

Ausztriában kezd a TEVA-GRC
A TEVA-GRC játékosai még a
nyári szünetüket töltik, de az
Európai Röplabda Szövetségben nincs megállás, sorsolást tartottak a nemzetközi kupákban. A TEVA-GRC
csapata a CEV-kupában indul, ahol osztrák ellenfelet
kapott.
A TEVA-Gödöllői RC a következő
évben is megméretteti magát a
nemzetközi porondon. A harmadik
számú európai kupasorozatnak

számító CEV-kupában tavaly a
legjobb 32-ig jutó gödöllői hölgyek az első fordulóban az osztrák
SVS Post Schwechat együttese
ellen mérkőznek majd a továbbjutásért.
Nyugati szomszédaink ellen az elmúlt évben a MEVZA-ligában is
meccseltünk, a mérleg: 0–2 magyar szemszögből.
A továbbjutó a legjobb 32-be
kerülésért majd a magyar bajnok
Békéscsaba ellen folytathatja.
-ll-

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

tosító Táncsics Mihály úti Sportcentrumban. Érdeklődni hétköznap 8-16 óra között a:
06/20-461-60-10-es számon lehet!
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Az első világháborút bemutató kiállításunk gazdag műtárgyanyaggal átfogó képet igyekszik adni a háborús
állapot különböző dimenzióiról, a
front és a hátország kapcsolatáról.
Ennek a háborúnak ugyanis az újszerűsége éppen abban rejlik a korábbi
háborúkhoz képest, hogy a végkimenetel nem korlátozódott a hadvezetés és a hadsereg teljesítményére,
hanem a teljes hátországot érintette,
hiszen annak is a legnagyobb áldozatokat kellett meghoznia a háború
során.

A kiállításban az általános jelenségek
bemutatásán túl fontos helyet kapnak
a helyi sajátosságok: a királyi kastélyban működött üdülőkórház és a gödöllői művésztelep.
Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: (28) 421-998,
+36-20-269-2007
Fax: (28) 422-003
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

Megjelent a
Gödöllő története
(Gödöllő monográﬁa)
II. két kötetben
Megvásárolható a múzeumi
boltban.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
„Mű - Történetek – Az emlékezés éve 1914-2014” című csoportos képző- és
iparművészeti kiállítás látható.
Kiállító művészek:
Anti Szabó János képzőművész, Dobesch Máté grafikusművész, F. Orosz Sára
DLA keramikusművész, Fábián Dénes Zoltán képzőművész, Hager Ritta
textilművész, Incze Mózes festőművész, Kákonyi Csilla festőművész, Katona
Szabó Erzsébet textilművész, Kecskés Ágnes textilművész, Kókay Krisztina
textilművész, Kovács Péter képzőművész, Kun Éva keramikusművész, Orosz
István grafikusművész, író, Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész, Prutkay
Péter képzőművész, Remsey Flóra kárpitművész, Rieger Tibor szobrászművész, Szuppán Irén textilművész.
A kiállítás a „Régi ház 1914-2014 – Kezdet és vég” tematikus év
programja.
A kiállítás megtekinthető 2014. szeptember 30-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

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT NYÁRI MEGJELENÉSE
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat és hirdetőinket, hogy a Gödöllői Szolgálat a nyár folyamán az alábbiak szerint jelenik meg:
A nyári szünet előtti utolsó lapszám megjelenése: július 8.
A szünet utáni első lapszám megjelenése: augusztus 12.
A hirdetésfelvétel 2014. július 9-től augusztus 1-ig szünetel, nyitás: augusztus 4. hétfő: 9.óra

TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL
FELÚJÍTÁSI MUNKÁK
KEZDŐDTEK
A BAJCSY ZSILINSZKY
UTCÁBAN.
Az építési munkálatok ideje
alatt a parkolózónákban
részleges lezárásokra kell
számítani.

Tájékoztatom Gödöllő város lakosságát, hogy a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §. (3) bekezdése alapján,
Gödöllő város képviselő-testülete a 21/2014. (II. 6.) sz.
önkormányzati határozatával – a rendes szabadság kiadására –

2014. július 28. és 2014. augusztus 8. közötti időtartamra
IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL.
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet időtartama alatt – a halaszthatatlan ügyek intézése érdekében – ügyfelei számára, ügyeletet biztosít.

A munkák várhatóan
július végéig tartanak.

Gödöllő, 2014. június 30.
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Gödöllő, Kossuth
Lajos
u.
42.
földszinten
(523/23/A/101 hrsz.), valamint a Palota-kert 3. szám (5891/4/A/34 hrsz.)
alatt található, tulajdonát képező
nem lakás célú helyiségek bérbevételére.
Gödöllő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete a helyiségek
üzleti célú bérbeadását 118/2014.
(VI. 19.) sz. önkormányzati határozatával rendelte el.
A bérbe vehető helyiségek:
1. Gödöllő, Kossuth Lajos u. 42.
földszint, 523/23/A/101 hrsz.
Alapterület: 36 m2
Közmű ellátottság: víz, villany, távfűtés, közcsatorna
Műszaki állapot: megfelelő
Bérleti díj irányár: 60.500 Ft/hó + ÁFA

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 25., 9 óra.
A pályázat benyújtásának feltételei:
– A helyiségek bérbevételére természetes személy és jogi személy pályázhat. A jelentkezéskor a természetes személy pályázó köteles bemutatni személyazonosító okmányait, egyéni vállalkozó ezen túlmenően egyéni vállalkozói igazolványát, gazdasági társaság a társaság
cégbírósági bejegyzését tanúsító
cégkivonatot, valamint aláírási címpéldányt.
– A pályázó pályázatában köteles kifejteni a folytatni kívánt tevékenységet, a helyiségbérleti díjak irányárai alapján megtenni helyiségbérleti
díj ajánlatát, valamint nyilatkozni arról, hogy a bérbevételi feltételeket
elfogadja.
A bérbevétel feltételei:

2. Gödöllő, Palota-kert 3.,
5891/4/A/34 hrsz.
Alapterület: 14 m2
Közmű ellátottság: villany
Műszaki állapot: megfelelő
Bérleti díj irányár: 36.483 Ft/hó + ÁFA
Egyéb: egészségügyi helyiséggel
nem rendelkezik, azonban a Palotakert 4. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú közös WC-mosdó helyiség használóihoz történő
csatlakozás lehetséges (külön megállapodással, díjazással).
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 10 év + 10 év előbérleti jog.
A helyiségek megtekintésére a (28)
529-171-es telefonszámon időpont
egyeztethető.
A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllői Polgármesteri Hivatal,
Városüzemeltető és Vagyonkezelő
Iroda (2100 Gödöllő, Szabadság tér
7., III. emelet 303. sz. helyiség)

– Bérbeadó és a nyertes pályázó mint
bérlő helyiségbérleti szerződést köt,
melyben rögzítik a bérleti jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.
– Bérlő köteles beszerezni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges (hatósági) engedélyeket.
– Helyiségbérleti szerződés csak
olyan pályázóval köthető, aki vállalja a bérleti díj értékállóságának biztosítását oly módon, hogy a bérleti
díjat a bérbeadó a szerződés időtartama alatt minden évben a jegybanki
alapkamat mértékének megfelelő
százalékban növelheti.
– A helyiség használatából eredő
közüzemi díjfizetési kötelezettség a
bérlőt terheli.
– A helyiségek nem adhatók bérbe
bár, borozó, italbolt, kocsma működtetése, valamint játékterem
üzemeltetése, erotikus áruk forgalmazása és szexuális szolgáltatás
céljára.

A pályázati eljárás:
A pályázati eljárás lebonyolítására a
hivatkozott határozat alapján, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló
18/2001. (V. 11.) sz. önkormányzati
rendelet 32. §-a előírásainak megfelelően kerül sor.

FELHÍVÁS
TISZTELT EBTARTÓ!

A pályázatokat zárt borítékban, a
megadott helyen és határidőben kell
benyújtani.
A pályázatok nyilvánosan, a benyújtási határidő lejártakor kerülnek felbontásra, melyről jegyzőkönyv készül. A borítékbontástól számított 15
nap határidőben az ajánlat egy ízben,
írásban módosítható, kizárólag a
helyiségbérleti díj összegének vonatkozásában.
A beérkezett pályázatokról a Gazdasági Bizottság értékelése alapján a
képviselő-testület dönt.*
Több azonos időben, azonos tartalommal beérkezett pályázat esetén a
Gazdasági Bizottság javaslatára a
képviselő-testület árverés kiírásáról
hoz döntést, mely árverésre a Gödöllő város nemzeti vagyonáról szóló 8/2012. (III. 8.) sz. önkormányzati
rendelet 4. számú mellékletét képező
Árverési Szabályzat rendelkezései
az irányadók.
Amennyiben az ajánlattételi határidőben érvényes pályázat nem érkezik be, illetve a pályázati eljárás
eredménytelen, a pályázati felhívás
folyamatosan közzétételre kerül.
* A képviselő-testület hivatkozott
határozatában felhatalmazta a jegyzőt, hogy az ajánlattételi határidő
lejárta után a legelőnyösebb pályázatot benyújtóval a helyiségbérleti
szerződést megkösse.
A helyiségek bérbevételével kapcsolatban további információ a (28)
529-171-es telefonszámon kérhető.

TÁJÉKOZTATÁS
MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ BELVÁROSI JEGYIRODA NYÁRI NYITVA TARTÁSA:
2014. július 14-től augusztus 31-ig (hétfő-péntek) 10.00-18.00
szombat-vasárnap: ZÁRVA

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény (Ávt.) 42/B. § rendelkezése
alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira való
tekintettel – három évente legalább
egy alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által
szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni,
az állat tulajdonosa, tartója és más
személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és
tartója az ebösszeíráskor köteles a
törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére
bocsátani.
A 2014. évi ebösszeírás céljából
kérem a Gödöllő város közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró
adatlapot” kitölteni és a lentiekben
megjelölt lehetőségek egyikére azt
2014. szeptember 1-ig eljuttatni szíveskedjen.
Az ebösszeíró adatlap a kitöltési útmutatóval együtt beszerezhető a Gödöllői Polgármesteri Hivatal portáján (cím: 2100 Gödöllő, Szabadság
tér 7.), illetve a www.godollo.hu
weboldalról letölthető.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként
kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az
alábbi módokon lehet benyújtani:

– postai úton, postacím: Gödöllői
Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
– elektronikusan az
ebnyilvantartas@godollo.hu címre,
illetve a 28/529-256-os fax számra
megküldve aláírt, szkennelt dokumentum formájában.
– Gödöllői Polgármesteri Hivatal
portáján elhelyezett gyűjtőládába
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi
bírságot vonhat maga után. A bírság
legkisebb összege az állatvédelmi
bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján
30.000 Ft.
Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
– a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet
17/B § (10) bekezdése értelmében
2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve
tartható, ezért kérem, amennyiben a
jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget,
úgy szíveskedjék a transzponderrel
nem rendelkező ebeket állatorvossal
megjelöltetni.
– Az ebösszeírásban mikrochippel
ellátott és az állatorvosnál korábban
bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő ebeket is be kell jelenteni.
– Az ebtulajdonosok az ebösszeírást
követően is kötelesek az adatokban
bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
– Az adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítését és a benyújtott adatlapok
valóságtartalmát a Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
Együttműködését előre is köszönöm!
Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

2014. július 1.

Mozaik
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D’Elia
Szalon
Nőknek és férfiaknak
Esküvői és alkalmi ruhák
készítése, kölcsönzése, eladása
Ruháinkat a kevesebb néha több

ÜGYELETEK

gondolat jegyében álmodjuk.

ORVOSI ÜGYELET

2100 Gödöllő, Odray János u. 8.
Tel.: 06-28/410-035

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

info@delia.hu / www.delia.hu

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY – PIAC KFT.
A Gödöllői Piac Kft. (2100 Gödöllő, Szabadság út
3.) pályázatot hirdet a piaci csarnok (296 hrsz.)
galériáján lévő étterem 1 éves időtartamra szóló
bérleti jogának megszerzésére, mely évente
meghosszabbítható.
A pályázaton a teljesen felújított konyha, raktárak, mosdó. vendégtér és szociális helyiségeket
is magába foglaló, mindösszesen 445 m2 alapterületű helyiségcsoport bérleti joga szerezhető
meg, kizárólag büfé-falatozó, éttermi vendéglátás céljára.
A bérlemény megtekinthető a piac nyitvatartási
ideje alatt (6-18 óráig, szombaton 6-13 óráig.)
Bővebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc, a piac
ügyvezetője szolgál a helyszínen, vagy a +3630/503-0777-es telefonszámon

Június 30-július 6-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2.
Tel.: 545-585.
Július 7-13-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.:
420-243.

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
06-30/621-2522
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16 Gödöllői Szolgálat

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. JÚLIUS 8.
Megfejtés: 250 éve (1764. július 5.) született zeneszerző, hegedűművész, a verbunkos triász tagja
(Bihari Jánossal és Csermák Antallal együtt);
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Koppányi István. Országalma u. 8.,
Pintér Betti, Grassalkovich u. 37.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: : Lipták Irén, 2170 Aszód, Falujárók
útja 5/11., Hrebenák József, Mátyás király u. 15.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Zsigri Andrásné, Köztársaság
u. 62.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Szabó Lajos, Tátra u. 5., Deme Istvánné, Paál László köz 3.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: : Lados Ferencné,
Ibolya u. 29., Hajduk Lilla, Radnóti M. u. 11.

2014. július 1.

