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A szerencse és a szerelem dícsérete 

A legnépszerűbb: Carmina Burana

Játszóteret és sportteret alakítottak ki a par-
kosított Patak téren. A létesítményt már
birtokba is vették a gödöllőiek. 

(2. old.)

A városi Semmelweis napon adták át a Gö-
döllő Egészségügyéért díjakat, amit Szabóné
Szabó Judit, Németh Szilvia és a Gyermekfo-
gászati kollektíva vehetett át.                (3. old.)

Ifj. Lázár Zoltán a Nemzeti Lovardában meg-
rendezett CSIO Díjugrató Világkupán a sa-
ját futamában nyolcadik lett.

(8. old.)

Különleges koncert helyszíne volt

július 5-én a Gödöllői Királyi Kas-

tély Lovardája. A Gödöllői Szimfo-

nikus Zenekar, a Gödöllői Városi

Vegyeskar, a Talamba Ütőegyüttes

Gödöllő, a Frédéric Chopin Zene-

iskola Gyermekkórusa és a Szent

István Király Oratóriumkórusa

hatalmas sikerrel mutatta be Carl

Orff Carmina Burana című művét. 

A világi élvezeteket dicsőítő, a tavasz,

a bor és a szerelem himnuszaként is

ismert műre már hetekkel az előadás

előtt elfogytak a jegyek, így nem cso-

da, hogy a főpróbán is csaknem meg-

telt a Lovarda. Este pedig felcsendült

a sokak által a valaha írott legnépsze-

rűbbnek tartott komolyzenei mű, ami

egyben a szerző legismertebb darabja is. 

Az előadás minden eddiginél nagyobb

összefogással valósult meg; ekkora lét-

számú „csapat” még nem állt egyszerre

a Lovardában többszintűre alakított

színpadon. Horváth Gábor, a Gödöllői

Szimfonikus Zenekar vezető karmestere

azonban tökéletes egységbe kovácsolta

a három kórust és a zenekarokat, vala-

mint a szólóénekeseket: Sáfár Orsolyát

(szoprán) és Bátki Fazekas Zoltánt

(bariton), a Magyar Állami Operaház

magánénekeseit, valamint Gavodi Zol-

tánt (kontratenor).  

A Carmina Burana műfaját Orff úgy

határozta meg: világi dalok szóló-

énekesekre és kórusokra,

hangszerkísérettel és má-

gikus képekkel; eredeti

elképzelése szerint ugyan-

is a művet színpadi játék

egészíti ki. Ennek ellenére

leggyakrabban oratórikus

formában szólaltatják

meg, a gödöllői közönség

is ilyen előadás keretében

hallhatta. 

A kantáta alapjául szol-

gáló XIII. századi latin-

német-francia nyelvű gyűj-

teményt a bajorországi Be-

nediktbeuren kolostorában

találták meg 1803-ban. A

kézirat kettőszázötvennégy verset és

drámai szöveget tartalmaz, keletkezési

idejüket egyes források a XI-XII. szá-

zadra, míg mások  a XIII-XIV. századra

teszik. 

(folytatás az 5. oldalon)

Fotó: Váraljai János

A GÖDÖLLŐI 
SZOLGÁLAT
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Tájékoztatjuk 

kedves olvasóinkat és hirdetőinket, 

hogy a Gödöllői Szolgálat 

a nyár folyamán 

az alábbiak szerint jelenik meg:

A nyári szünet előtti 

utolsó lapszám megjelenése: 
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A szünet utáni 
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Városszerte zajlanak a felújí-
tások, a járdák és az utak mel-
lett közösségi tereink is meg-
újulnak, így nem csak a közle-
kedés válik biztonságosabbá,
hanem a belvárosban élők pi-
henését is újabb helyek teszik
lehetővé.

Elkészült a Patak téri játszótér, ami –

épp úgy, mint az Alsóparkban talál-

ható – többgenerációs létesítmény.  A

megújult és parkosított területen hin-

ta, libikóka, csúszda, homokozó és

rugós játék várja a gyerekeket, s

amíg a kicsik játszanak, a felnőttek

kényelmét kihelyezett padok és asz-

talok szolgálják vagy választhatják

az aktív pihenést is, amihez négy da-

rab szabadtéri sporteszköz nyújt se-

gítséget: evezőpad, láb és a vállizom

erősítők várják a mozogni vágyókat.

A gyerekek védelme érdekében a  te-

rület és a Rákos-patak medre közé

kerítés épült. Szintén a biztonságot

szolgálja, hogy mindhárom hely-

színt, ahol felnőtt játszótér is talál-

ható (Patak-tér, Alsópark, Szent-

háromság-kert) bekapcsolták a tér-

felügyeleti rendszerbe.  

Megkezdődött a Bajcsy Zsilinszky

Endre utca felújítása. Első lépésként

a csapadékvíz-elvezetési munkákat

végzik el, s emellett már megkezdő-

dött a járdafelújítás is. A munkák

várhatóan július végéig tartanak.

A járdafelújítás során olyan meg-

oldást alkalmaznak, ami biztonságo-

sabbá teszi a gyalogos közlekedést,

ugyanakkor megőrzi az utcaképet is:

a szakemberek a kockakő és az asz-

falt kombináció mellett döntöttek,

úgy, ahogy korábban a Szilhát ut-

cában. A harmadik fázisban kerül sor

a parkolók kialakítására. A területen

július végéig számítani kell a szakas-

zos lezárásokra. 

Folyik a munka a Dárda utcában

is, ahol a járda javítását végzik, s

egyúttal a belvárost Máriabesnyővel

összekötő kerékpáros nyomvonal

kialakításának munkái is zajlanak.

Ennek során az Illés közben útszéle-

sítésre és vízelvezetési munkákra ke-

rült sor, valamint elvégezték a szük-

séges gallyazásokat is.  

Munkaterület lett a Búzavirág utca

is, itt elsőként az útalap kialakítását

végzik el, majd a szegélyezés és a

kapubejárók kialakítása lesz a máso-

dik lépés. Ezt követően kerül sor az

útszerkezet kialakítására, a forga-

lomlassító küszöbök behelyezésére,

végül pedig az aszfaltozásra.A

munkák várhatóan egy hónapot

vesznek igénybe. 

A Kornya Mihány közben, már

befejezték a felújítást, itt a Röges

utcától a bekötő útig közel 300 mé-

teres szakaszon újult meg a járda, s

az Ibolya utcában is már csak az asz-

faltozást kell elvégezni. Jó hír a Ha-

vas és a Nádas utcában lakóknak,

hogy itt is új burkolat kerül az útra, a

szőnyegezést a napokban végzik.

jb

Megkezdődött a Tiszta Udvar – Ren-

des Ház pályázat elbírálása. A prog-

ramba bekapcsolódó civil szerve-

zetek képviselőiből álló zsűri tagjai

egymás után keresik fel a pályá-

zókat. 

Az idén ötven egyéni, hét lakótelepi

és hét lakóközösségi nevezés érke-

zett a „Tiszta Udvar – Tiszta Porta”

mottóval meghirdetett felhívásra.

Mint arról lapunk is beszámolt, az

idei évben újdonságként lakókö-

zösségek jelentkezhettek „a legszebb

utca” vagy „a legszebb lakótelep”

cím elnyerésére. 

Tóth Tibor alpolgármester, a kezde-

ményezés ötletgazdája úgy fogalma-

zott, az új kategóriával többeket

tudtak megszólítani, s az eddigi ta-

pasztalatok szerint az elképzelés

nemcsak a lakók keze nyomán

megszépülő közterületeket eredmé-

nyez, hanem erősödő közösségeket

is. Mint mondta, példaértékű kezde-

ményezéseket láttak, amelyek bizo-

nyítják, mindegy hogy valaki lakó-

telepen, vagy kertes házban él, odafi-

gyeléssel, gondossággal csodálatos

környezetet teremthet. A zsűrizés a

héten lezárul, az eredményhirdetésre

ősz elején kerül sor.

jk

Az elmúlt napokban harminc fok fö-

lé emelkedett a hőmérő higanyszála,

s az előrejelzések szerint a következő

időszakban is csak rövid időre vár-

ható enyhülés. A Gödöllői Katasztró-

favédelmi Kirendeltség munkatársai

összegyűjtötték a legfontosabb dol-

gokat, mire figyeljünk annak érde-

kében, hogy gond nélkül vészeljük át

a forró nyári napokat.

Sose hagyjon gyermekeket, állatokat

(például kutyát) zárt, szellőzés nél-

küli parkoló autóban még árnyékban

sem, mert pár perc alatt is 50-60 fok-

ra tud felmelegedni az autó belseje.

Testünk normális körülmények kö-

zött izzadással hűl le, de nagyon

nagy hőségben elveszítheti ezt a ké-

pességét. Ilyenkor gyorsan emelke-

dik a test hőmérséklete, ami hőgutát

okozhat, ami esetenként akár halálos

kimenetelű is lehet. A hőguta tünetei

a vörös, forró és száraz bőr, a szapora

pulzus, lüktető fejfájás, szédülés,

émelygés, zavartság vagy tudat-

vesztés. Ha valakinél a fentieket ta-

pasztalja, hívja a mentőket! Addig is,

míg megérkezik a segítség, fontos a

beteg lehűtése. Vigyék árnyékba,

permetezzenek rá hideg vizet, vagy

mossák le hideg vízzel, esetleg hideg

vizes kádba ültessék. Ha a levegő pá-

ratartalma nem túl magas, a beteget

nedves lepedőbe is csavarhatják, mi-

közben folyamatosan legyezzék.

Azok, akik szívgyógyszert szednek,

a vízhajtás mellett is fogyasszanak

elegendő mennyiségű folyadékot a

forró napokon, azaz a szokásosnál

egy literrel többet.

Kánikulában számolnia kell azzal,

hogy az izzadsággal és párolgással

leadott folyadékveszteség jelentősen

megnő. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni,

hogy a fokozott folyadékveszteség

mellett fokozott sóveszteség is je-

lentkezik. Verejtékezéssel átlagosan

0,15-0,20 százalékos sótartalom

veszteséggel számolhat. Ebben az

esetben jelentős szerepet töltenek be

a megfelelő ásványianyag-tartalom-

mal rendelkező folyadékok, hiszen

nemcsak a nátriumtartalmat kell pó-

tolni, hanem a káliumot, magnéziu-

mot és kálciumot is. 

Kánikulában is kell közlekedni, de

nem mindegy, hogyan. 

A fúvott gumiabronccsal rendelkező

járművek (gépjárművek, kerékpár)

esetében a járművezetők a nyári idő-

szakban, a nagy meleg miatt gyak-

rabban ellenőrizzék járműveik kere-

kének a légnyomását.

A hosszabb útra indulók a gépkocsiban

utazók részére vigyenek – ha lehet hű-

tőtáskában – megfelelő mennyiségű fo-

lyadékot. Ha hosszabb utat kell meg-

tenni, érdemes két-három óránként

vagy szükség szerint pihenőt tervezni

és tartani. Ne hagyjon az autóban nap-

sütésnek kitett helyen hajtógázzal mű-

ködő sprayt és gázgyújtót, mert ezek

tüzet okozhatnak. A kánikula a vízpar-

ton, illetve a vízben viselhető el leg-

inkább, de itt sem árt az óvatosság. 

Felhevült testtel soha nem menjen a

vízbe. A szív és érrendszeri-, légző-,

továbbá mozgásszervi betegségben

szenvedők egyedül soha ne fürödje-

nek. kv

Megújuló utak, járdák, közösségi terek

Nyáron sem állnak le a munkák
Már zajlik a „Tiszta Udvar – Rendes Ház” zsűrizése

Portanézőben a bírálók

Hogy kellemes emlék legyen a nyár

Jó tanácsok kánikula idejére

A nagy melegben a héten ismét volt vízosztás
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A Művészetek Háza adott ott-
hont a magyar egészségügy
legnagyobb ünnepeként szá-
mon tartott Semmelweis napi
rendezvénynek, ahol megem-
lékeztek az anyák megmen-
tőjéről, majd átadták a Gödöl-
lő Egyészségügyéért díjakat. 

A rendezvényen dr. Gémesi György
polgármester mondott köszöntőt, aki

elismeréssel szólt arról a tevékeny-

ségről, amit a városunkban dolgozó

egészségügyi szakemberek végez-

nek. Mint mondta, a város igyekszik

munkájukhoz a hátteret, a megfelelő

körülményeket biztosítani; említette

többek között az I-es rendelő hom-

lokzatának felújítását és a II-es ren-

delő rövidesen megkezdődő akadály-

mentesítését, ami egyaránt régi kíván-

sága volt az ott dolgozóknak és a be-

tegeknek.   

Az ünnepségen Nagy Áprád, a

Tormay Károly Egészségügyi Köz-

pont igazgatója elevenítette fel Sem-

melweis Ignác alakját, kiemelve: az

ő elkötelezettsége, szorgalma, kitar-

tása, álhatatossága, amivel a gyógyí-

tást szolgálta, ma is példaértékű min-

den egészségügyi dolgozó számára.

Felhívta a figyelmet arra,hogy  egy

egészséges, munkaképes, tettrekész

társadalom sokkal többre hivatott,

mint egy beteg, depressziós, csök-

kent munkaképességű. Úgy fogalma-

zott, a politikusok felelőssége, hogy

a kedvezőtlen gazdasági körülmé-

nyek között se csökkenjen a folya-

matosan hozzáférhető, egyenlő bá-

násmód elvét figyelembe vevő,

egészségügyi ellátáshoz való jog. 

Az ünnepség részeként Gémesi

György átadta a Gödöllő Egészség-

ügyéért díjakat. A város  képviselő-

testülete rendeletének alapján a díj

azoknak a személyeknek vagy kö-

zösségeknek adományozható, akik

Gödöllő egészségügyi és szociális el-

látása érdekében kiemelkedő te-

vékenységet folytattak a gyógyító-

megelőző munkában, illetve a szo-

ciális gondoskodás területén jelentős

eredményeket értek el.

A képviselő-testület az idén Sza-
bóné Szabó Judit gipszelő asszisz-

tensnek, Németh Szilvia kisgyer-

meknevelőnek és a Gyermekfo-

gászat kollektívájának ítélte oda az

elismerést. 

Szabóné Szabó Judit gipszelő 

asszisztens 1969 márciusában segéd-

asszisztensként kezdett dolgozni, fo-

gászati asszisztens végzettségét 1971

áprilisában szerezte meg. Ezt köve-

tően dr. Makra Csaba, dr. Kocsmá-
ros Mária, dr. Nagy Péter fogorvo-

sok mellett dolgozott. 1994-ben ke-

rült a sebészetre dr. Syposs Tibor
mellé, ahol a mai napig  gipszelő 

asszisztensként dolgozik; az ehhez

szükséges tudást a Honvéd kórház

baleseti sebészetén sajátította el. Lel-

kiismeretességét és szakmaszeretetét

bizonyítja, hogy szabadidejében –

fenntartó ismeretek megszerzésére –

még a mai napig is bejár a kórházba.

Munkatársai segítőkész emberként

ismerik és szeretik, szakmai tudását

az orvosok is feltétel nélkül elis-

merik. Rendkívül empatikus a bete-

gekkel is. Intézeti lojalitását jól pél-

dázza, hogy több esetben volt kez-

deményezője és szervezője a sebé-

szeti helyiségek felújítására, szépíté-

sére szolgáló társadalmi munkának.

Szakmai kapcsolatait kihasználva

több esetben szerzett támogatást az

intézetnek. 

Németh Szilvia kisgyermeknevelő

1986 óta dolgozik az Egyetemi Böl-

csődében mint általános ápoló és 

asszisztens. Folyamatosan részt vett

munka melletti képzéseken, aminek

eredményeként felsőfokú csecsemő-

és kisgyermekgondozói szakképesí-

tést szerzett. A szakma iránti érdek-

lődése kiemelkedő, munkavégzésére

a pontosság, a szakszerűség jellem-

ző. Megbízható, szakmai felkészült-

sége kiváló. Nevelési-gondozási

munkáját elkötelezetten végzi. 

A szülőkkel, gyermekekkel, munka-

társaival való kapcsolatára az elfoga-

dás, a türelem, a partnerség és az em-

pátia jellemző. Sok évi tapasztalattal

a háta mögött szívesen ad „nevelési-

gondozási” tanácsokat a szülőknek, ki-

emelt figyelmet fordítva a megfelelő

kompetencia-határok betartására. 

A gyermekfogászat kollektívája:

dr. Etelközi Mária és dr. Zádor Il-
dikó fogorvosok, akik 1991 már-

ciusától, Csellárné Várhegyi Éva
fogászati asszisztens 1992 áprilisa

óta és Polgár Tiborné fogászati 

asszisztens 1999 óta dolgozik a gyer-

mekfogászaton. A kialakított 3 praxis-

ból jelenleg kettő működik. Innováció-

ciós tevékenységük kiváló példája,

hogy 2006-ban, majd 2013. évben

pályázatot készítettek elő 1-1 fogá-

szati kezelőegység megszerzésére.

Mindkét pályázat sikeres volt és így

ma már mindkét praxis korszerű –

úgy a betegek, mint az ellátó sze-

mélyzet oldaláról beavatkozás-

könnyítő – eszközzel tudnak dolgoz-

ni. jk

Magyarországon az európai átlagnál valamivel gyorsabban növekszik a fiatal munka-
nélküliek aránya. Bár országos szinten az alacsonyan képzett fiatalok körében magas
a munkanélküliség, a munkaügyi központ adatai szerint Gödöllő térségében is egyre
nehezebb az elhelyezkedés a szakmával nem rendelkező érettségizettek számára. Az
érem másik oldala viszont, hogy a térségben hiányszakmák jelentkeznek, amelyek-
ben versenyképes fizetéssel várják a szakembereket. Ezeknek az igényeknek az
összehangolására jött létre néhány éve a foglalkoztatási paktum, aminek eredményei
egyre több segítséget nyújtanak a munkaerőpiac szereplőinek. 

A Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézménye már évek óta igyekszik képzéseit

úgy szervezni, hogy azok illeszkedjenek a piaci igényekhez. Így indultak el néhány éve a paktum ered-

ményeként a gödöllői gyógyszeripari cégekre alapozott, érettségizetteknek szóló képzések. Ezek között

ma már rendszeresnek mondható, hogy a gyakornokokat fogadó munkaadó partnerek a képzés után

rögtön munkaszerződést ajánlanak a jó teljesítményű diákoknak.

A tanulóknak lehetőségük van európai mobilitások keretében külföldi tanulmányúton részt venni, töb-

bek között a németországi Giessenben, Gödöllő testvérvárosában található, húsz éve partnerségben

együttműködő Theodor Litt iskolában. A külföldön töltött gyakorlat a tapasztalatok alapján még tovább

növeli a sikeres elhelyezkedés esélyeit.

A Madách iskola a 2014/2015 tanévben autószerelő, karosszérialakatos, elektronikai műszerész, el-

adó, festő-mázoló-tapétázó, fodrász, ipari gépész, hegesztő, női szabó és villanyszerelő szakmákban in-

dít képzéseket. Az elektronikai műszerész, hegesztő és villanyszerelő szakmák hiányszakmáknak minő-

sülnek. Ezeken a területeken az elhelyezkedési esély még jobb, valamint a tanulmányok ideje alatt a ta-

nulmányi átlagtól függően 10.000-30.000 forint havi ösztöndíjat kapnak a tanulók. 

Az érettségivel rendelkező diákok augusztus végéig folyamatosan jelentkezhetnek a szeptemberben

induló 2 éves szakképzésekre a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézményébe.

A képzésekről és a jelentkezés módjáról további információ az iskola honlapján olvasható: 
www.miszki.hu

Július 1-jével hatályba lépett az a kormányrendelet, amely a még tavaly
elfogadott elektronikus anyakönyvezés gyakorlati bevezetéséhez szük-
séges szabályokat, módosításokat tartalmazza. Ennek értelmében egy-
séges, az egész országra kiterjedő rendszer kezdte meg működését. Az
eddigi négy anyakönyvi típust (születési, házassági, a bejegyzett élettársi
kapcsolatokat rögzítő és halotti) egy váltja fel, ezzel megszűnt az anya-
könyvek közötti értesítési kötelezettség.

Az új rendszer már nem eseményekhez, hanem személyekhez köti az adatokat, de ez

alapján is lehet majd kivonatot és hatósági bizonyítványt kiállítani. A dokumentumok

bármelyik anyakönyvvezetőnél, sőt a külképviseleteken is kikérhetők lesznek. Az elekt-

ronikus nyilvántartás a tervek szerint az anyakönyvi kivonat útját is követhetővé teszi.

Mivel az állami és az egyházi anyakönyvezés 1895. október 1-jétől ketté vált, a digitali-

zálás nem érinti az egyházi anyakönyveket.

Mint azt Dani Annamária gödöllői anyakönyvvezetőtől megtudtuk, a digitalizálás még

nem jelenti az anyakönyvi kivonatok megszűnését, az eseményről (születés, házasság,

stb.) épp úgy papírt kapnak az érintettek, mint eddig, már csak azért is, mert erre a hivata-

los ügyintézéseknél továbbra is szükség van. 

A változás a lakosságot elsősorban oly módon érinti, hogy nem csupán egy helyen, ha-

nem az ország bármely pontjáról tudják az anyakönyvekkel kapcsolatos ügyeket intézni.

Az átállás jelentős segítséget jelent az anyakönyvvezetőknek is, mivel a korábbinál pon-

tosabb adatokkal dolgozhatnak, de kisebb például az elírás veszélye is. Mint megtudtuk,

a rendszerben szereplő minden személy kap egy úgynevezett „e-ak” kódot, s az illetéke-

sek számára ennek alapján válik hozzáférhetővé az adott személyhez kötődő összes

anyakönyvezéssel kapcsolatos információ. Az indítás előtt két nagyobb próbára is sor

került miután az anyakönyvvezetők megkapták a szükséges képzést. Ennek köszönhe-

tően zavartalan az új e-anyakönyvi rendszer működése. 

jk

Semmelweis Ignác születésnapja, az egészségügy ünnepe

Átadták a Gödöllő Egészségügyéért díjakat 

A piaci igényekre építi képzését a Madách

Jó szakmával biztos az elhelyezkedés
Azért a papírt még megkapjuk

Az „e-anyakönyv” világa

Semmelweis nap alkalmából dr. Vörös József, a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Gödöllői Járási Hivatal, Járási Népegészségügyi Inté-
zetének járási tisztifőorvosa is rangos szakmai díjat vehetett át. Jú-
nius 1-én, a Vígadóban megrendezett központi ünnepségen Balogh
Zoltán Az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szak-
mai tevékenysége elismeréseként Pro Sanitate-díjjal tüntette ki. 
Gémesi György a városi ünnepség keretében gratulált dr. Vörös Jó-
zsefnek a kitüntetéshez. 
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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

Július 6. és 12. között immár harmadik alkalommal rendeznek

Balatonlellén, a városi üdülőben Nemzetközi Gyerektábort,

amit Gödöllő Város Önkormányzata szervezett.

A táborra 9 országból, elsősorban Gödöllő testvérvárosaiból

(Dunaszerdahely, Zenta, Csíkszereda, Brandys nad Labem-

Stara Boleslav, Forssa, Valdemoro, Zywiec), illetve Izraelből (Beit-Arye), valamint Gödöllőről érkeztek tinédzserek.

Az egy hét alatt a fiatalok megismerkednek többek között a bünetésvégrehajtás munkájával, de a Vöröskereszt jóvol-

tából például megtanulnak életet menteni is. A diákok megalakítják saját Európai Uniójukat, esténként pedig egymás

kultúrájával, nemzeti eledeleivel ismerkednek meg. Az idei tábort a Fricska Táncegyüttes műsora nyitotta meg, akik

természetesen az ott lévő fiataloknak táncoktatást is rögtönöztek. Bővebb tudósítást a Gödöllői Szolgálat következő,

augusztus 12-ei lapszámában olvashatnak.

A Landesgartenschau rendezvénysorozat keretében zenei fesztiválnak adott

otthont Gödöllő német testvérvárosa, Giessen. A fellépésen a helyi zeneisko-

la igazgatónőjének, Katja Marauhnnak a meghívására a Frédéric Chopin

Zeneiskola Ifjúsági Vonószenekara képviseletében Sivadó Anna, Sivadó
Zsófia és Gecse Júlia is színpadra léphetett. 

A különleges koncertre Giessen testvérvárosaiból, Ferraraból (Olaszország),

Netanya-ból (Izrael) Wenzhou-ból (Kína), Winchesterből (Anglia) és Gö-

döllőről érkeztek a fiatal zenészek, akik a helyiekkel közösen alkottak egy al-

kalmi vonószenekart. Előadásukban Händel B-dúr „Concerto Grosso” op.

6/7, Puccini „Crisantemi”, Mendelssohn F-dúr Vonósszimfónia Nr. 11 és két

ragtime csendült fel  Martin Gärtner, a Justus-Liebig Egyetem docense, a

Giesseni Operaház Gyermekkórusának karmestere vezényletével.  

A rendezvényen azonban nem csak a színpadon, hanem a közönség soraiban

is szép számmal akadtak gödöllőiek, ugyanis a Madách Imre Szakközépisko-

la, Szakiskola és Kollégium, valamint a Török Ignác Gimnázium delegációja

is ellátogatott a fesztiválra.  jbKözös, jótékonysági koncertet adott a

Talamba Ütőegyüttes és Parafónia Ze-

nekar a Művészetek Háza kertjében a

Segítség Közalapítvány szervezésé-

ben. A bevételt a gödöllői Nefelejcs

Napközi Otthon tornaszobájának fel-

újítására fordítják. Az otthon közép-

súlyos és súlyos értelmi fogyatékos fi-

atalok napközbeni ellátását biztosítja.

A rendezvényen Pecze Dániel alpol-

gármester mondott köszöntőt, akitől

megtudtuk, a koncert ötlete a Társadal-

mi Felzárkóztatási Program egyik ta-

nácskozásán fogalmazódott meg, s a

megrendezésére azért a nyári időszak-

ban került sor, mert a program részt-

vevői fontosnak tartják, hogy a segít-

ségnyújtás ne korlátozódjon a kará-

csonyi időszakra, hanem folyamatosak

legyenek az akciók. Mint mondta, a

kezdeményezés több szempontból is

különleges volt, hiszen egyrészt a két

együttes közös

produkcióját lát-

hatta a közönség,

másrészt így a 

fiatal sérültekből

álló Parafónia

tagjai is – közvet-

ve – segítséget

nyújtottak gödöl-

lői társaiknak. 

Ez a rendezvény kiváló lehetőséget

adott arra, hogy bemutassa fogyaték-

kal élő társaink értékeit és értékterem-

tő képességét. 

A Segítség Közalapítvány a bevételből

a gödöllői Nefelejcs Napközi Otthon

tornaszobájának felújítását támogatja,

hogy biztosítani tudják az intézmény

által gondozott fiataloknak a napi

rendszerességű testmozgást. 

A szervezők köszönetet mondanak a

GlaxoSmithKline Kft-nek, a megva-

lósításhoz nyújtott segítségért. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében számos szakmában került

megrendezésre a 7. Szakmasztár, A Szakma Kiváló Tanulója Verseny, melynek

idén is volt gödöllői vonatkozása. 

A tavalyi első helyezés után idén is a legjobbak között végeztek a Gödöllői Szak-

képző Magániskola tanulói, Pozsár Katalin és Solymosi Péter a mintegy négy-

ezer versenyzőből jutott többszörös elődöntők után a döntő legjobb öt verseny-

zője közé, ahol a harmadik és negyedik helyezést sikerült megszerezniük. A Fel-

készülést idén is komoly stáb segítette, vendéglátós vonalon Malatinszki Jó-

zsef és Tóth Gábor, Czirle Klára nyelvtanárok és Szabóné Tóth Éva informati-

ka tanár vettek részt a versenyzők felkészítésében, de sok segítséget kaptak a ta-

nulókat foglalkoztató gyakorlati képzőhelyek séfjeitől, Szulló Szabinától, a

Michelin csillagos Onyx Étterem konyhafőnökétől, és Merczi Gábortól, a Gun-

del Étterem executive chef-jétől is. 

A tavalyi és az idei eredményeknek köszönhetően ma már mindenütt ismerik, és

elismerik az iskola színvonalát, a versenyeken a nagy budapesti iskolák is poten-

ciális ellenfélként tekintenek az itt tanuló diákokra.

Megkezdődött a Nemzetközi Gyerektábor

Határtalanul

Jótékonysági koncert a Nefelejcs Napközi Otthon javára 

Gödöllői fiatalok a giesseni nemzetközi zenekarban

Fesztiválozás 

Két gödöllői a vendéglátás 
sztárjai között
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Mi mindenre vagyunk képesek
mi nők! A világot kiforgatjuk a
helyéből, ha a fejünkbe veszünk
valamit. Hogy esetleg meggon-
dolatlanok lennénk? Nem, ezt
nem hinném. Ha pedig szere-
lemre lobbanunk, akkor vég-
képp nem ismerünk magunk
előtt akadályt, s mindent, de
tényleg mindent bevetünk a
nagy Ő-ért. 

Így van ezzel Anna, a frissen végzett

belsőépítész is, akiről – igaz – elmond-

hatjuk, hogy szakmai kihívás miatt vá-

sárolta meg az olcsón kínált, az előző

lakók által rendkívül lepusztított, ki-

csi, de jó környéken lévő házikót, ám a

valóságban plátói szerelmével remél

hosszú idő után ismét találkozni.  

Mindent, azaz kevéske pénzét kockára

téve vásárolja meg az első pillantásra

tüneményesnek tűnő kis házat, közel a

csodálatosnak tartott férfi, Max édes-

anyjához. A terv, hogy az épületet fel-

újítja és kipofozza – elvégre ez a szak-

mája – azután eladja, közben pedig,

mintegy véletlenül összefut, Maxszal.

Mindez elsőre remeknek tűnik még

akkor is, ha a mesebeli házikó csak el-

ső ránézésre tökéletes, ám belül maga

a káosz: a földszinten hiányos a padló,

a tetőtérbe lépcső helyett egy rozoga

létra vezet, áram nincs. 

A sors azonban úgy tűnik,  Anna mellé

áll, a házzal együtt ugyanis olyan cso-

dálatos, valódi barátokká váló szom-

szédokkal találkozik, mint Chloe, aki

nemcsak a mindennapokban lesz se-

gítségére, hanem a randevúk megszer-

vezésében is. Ráadásul mindenkit is-

mer, még Rob Huntert is, aki a műem-

lékházak helyreállítását felügyeli. (Nos,

igen, ha az ember „szerelmi okokból”

vásárol meg egy házat, bizony, eszébe

sem jut, hogy utánanézzen, egy külön-

leges műemléket készül éppen saját ar-

culatára formálni, amiből több bonyo-

dalom is származhat.)

A magányosan induló vállalkozás

azonban kissé szokatlanul válik pá-

rossá: Anna – szintén Chloe közremű-

ködésének köszönhetően – egy agár

tulajdonosa lesz, ami nem egyszerű

dolog egy felújítás alatt álló házban,

főleg akkor, ha az állattartás ellenőr-

zése is a műemlékes Rob feladata.

Úgy tűnik, a férfi csak azért dolgozik,

hogy megnehezítse Anna életét. 

A nehézségek pedig egymást követik,

épp úgy, mint a csalódások. Ezek pe-

dig egymást követik, így nem csoda,

ha Anna úgy dönt, mindent maga mö-

gött hagy, még az egyébként barátsá-

gos kisvárost is. 

Úgy tartják, a pokolba vezető út is jó

szándékkal van kikövezve. Nos, kér-

dés, hogy Annát a pokol, vagy a bol-

dogság várja az út végén, ahová ked-

venc kutyájával indul… azaz indulna,

ha nem állna útjába egy férfi, aki úgy

tűnik egyszer már összetörte a szívét. 

(Katie Fforde: Majdnem tökéletes) 

nyf

JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!

A Bagoly könyvesbolt a korábbiak-

hoz 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.

(Folytatás az 1.oldalról) 

Akadnak köztük bordalok, szerencsejá-

tékról szóló és moralizáló versek, a leg-

jelentősebb téma azonban a szerelem. 

Carl Orff 1935-36-ban komponálta kan-

tátáját, amit 1937-ben mutattak be Frank-

furtban. A művet a szövegek megtalálási

helyéről nevezték el: a helység latin neve

Bura Sancti Benedicti, innen ered a Car-

mina (dalok) szó után a Burana jelző. 

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar az

ősszel kezdődő 2014/2015-ös évadban is

folytatja nagy sikerű Remekművek Gö-

döllőn című  koncertsorozatát, amire a

héten még jelentős kedvezménnyel vásá-

rolhatják meg a bérletet a komolyzene ra-

jongói. 

A négy alkalomból álló előadássorozat

első, szeptember 20-ai koncertjén

Beethoven műveit hallhatja majd a kö-

zönség,  az Egmont-nyitányt, az Ah, Per-

fido-hangversenyáriát, valamint a III.

„Eroica” szimfóniát. Sokat ígérő címet

visel a november 22-ei II. előadás: Tit-

kok, misztikum, legenda. Ezen az estén

Mozart: A varázsfuvola-nyitánya, és 

G-dúr fuvolaversenye, Tóth Pétertől a

Lorca-dalok, valamint,  Muszorgszkij: Éj

a kopár hegyen című művek szólalnak

meg. A harmadik estre jövőre kerül sor:

január 31-én „Magyar-osztrák estet tarta-

nak, ahol Rózsavölgyi Márktól az Első

magyar társas táncz, Wolf Pétertől az

Utazás, Bartók Bélától a Román népi tán-

cok, Franz Schuberttől pedig az  V. szim-

fónia kerül műsorra. 

A bérletes előadás sorozat március 21-én

zárul a Művészetek kertje elnevezésű

előadással. A hangversenyen Wagner:

Siegfried-Idyll, Grieg: Peer Gynt-I. szvit,

valamint Johann Strausstól a Tavaszi

hangok-keringő és a Mennydörgés és vil-

lámlás-polka csendül fel.

bj

Egy korszak centivel mérve – 19x14 – üzenetek a múltból

A most látható „A régi ház – Nagyapám emlékére” című az idei kulturális tematikus évhez kapcsolódó kiállítást újabb, szintén az 

I. világháború kitörésének idejéhez kapcsolódó tárlat váltja augusztus elején a Levendula Galériában.  A következő kiállításra külön-

leges alkotásokkal készülnek a GÖMB tagjai és vendégeik: 19x14-es méretű művek segítségével továbbítják a korszak üzeneteit a

XXI. század szemlélőjének. S, hogy milyen üzeneteket kaphatunk száz évvel ezelőttről? Ez az időszak a művészeti életben is sok

újdonságot hozott: a kubizmus, a szürrealizmus új irányokat mutatott meg, amik szintén ehhez a korszakhoz kapcsolódnak. A kiál-

lítók nemcsak a történelmi eseményekre, hanem ezek megjelenésére is reflektálhatnak. 

A GÖMB tagjai mellett Bada Márta, Szekeres Erzsébet, Bányai Gizella, Bújdosó Ernő és Dercsényi Garbriella munkáit  is

láthatják majd az érdeklődők a Remsey körúti galériában. A kiállítást augusztus 2-án, 17 órakor Fábián Dénes képzőművész myitja

meg, s szeptember közepéig, az  Ars Sacra rendezvénysorozatának megnyitásáig  tekinthetik meg az érdeklődők, akiket természete-

sen stílusos muzsikával és finom borokkal várnak a megnyitón. jb

Az idén is közel száz gyerek vett részt a

Frédéric Chopin Zeneiskola nyári tá-

borában, amit már több mint három évti-

zede rendeznek meg nagy sikerrel. 

Az egykori zenei kezdeményezés az el-

múlt években összművészeti táborrá nőt-

te ki magát, ahol a zene mellett a dráma-

játéknak, a táncnak és a kézműves fog-

lalkozásoknak is fontos szerep jut.

A június 25. és július 2. között megren-

dezett programsorozatban persze első-

sorban a zenetanulásé a főszerep, s, hogy

mennyire volt eredményes az együtt töl-

tött idő, arról zárókoncertek keretében

adtak számot a résztvevő növendékek. 

A jazz, az egyéni és a kamarazenei for-

mációk, a tábori fúvószenekar és a – szin-

tén tábori – szimfonikus zenekar mellett a

dráma-foglalkozás és a

zenei műhely résztve-

vői is színes műsorral

búcsúztak. 

A táborzáró koncertekre

a zeneiskolában és Tö-

rök Ignác Gimnázium-

ban került sor. Sajná-

latosan pénzügyi okok-

ból megszakadt az a

hagyomány, hogy a 

gyerekek a kastély dísztermében mutat-

hatták be tudásukat, a Török Ignác Gimná-

zium azonban befogadta a rendezvényt,

és örömmel biztosított helyet az ifjú ze-

nészeknek, amiért ezúton is köszönetet

mondanak a tábor szervezői.                    jk

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Csak egy régi ház

Zeneiskolai táborzárók

A szerencse és a szerelem dícsérete

Carmina Burana

Fotó: Váraljai János

Fotó: Váraljai János
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Idén 150 esztendeje, hogy
megszületett Stefánia fő-
hercegnő, akinek neve elvá-
laszthatatlan maradt Rudolf
trónörököstől, özvegysége
után hiába ment férjhez és élt
több mint félévszázadig
boldogan Lónyay Elemérrel. A
trónörökösné – aki a mayer-
lingi tragédia idején, 1889-ben
még csak huszonöt éves volt –
Gödöllőn is több alkalommal
megfordult. 

A magyarok örültek, amikor 1881

májusában Rezső királyfi, ahogy ak-

koriban emlegették, megtalálta a

párját. A menyegzőt Budapesten is

szerették volna emlékezetessé tenni,

ahová az ifjú pár nyolc nappal az

esküvő után érkezett meg. A fogad-

tatás nemcsak ünnepélyes volt,

hanem szeretetteljes is. A királyi fen-

ség a szerencsekívánatokat megkö-

szönve egyértelművé tette:

„Feleségem, Stefánia épp oly jó ma-
gyar nő lesz, mint amilyen jó és hű
magyar vagyok én.”
Stefánia hamar áldott állapotba ke-

rült. Az erről szóló első hírt Festetics

Mária 1881. október 13-án jegyezte

fel Gödöllőn:

„Widerhofer azt mondja, semmi két-
ség sincsen a koronahercegné álla-
potát illetően! A jó öreg Widi erélye-
sen letorkolt, mivel elővigyázatlan-
ságomban azt merészeltem monda-
ni: Csak akkor hiszek a gyermekben,
ha már meglesz.” 
Négy nappal később aztán azon cso-

dálkozott a királyné udvarhölgye,

hogy Stefánia és Rudolf is Gödöllőre

érkezik. Mint kiderült, a terhesség

vaklárma volt, a helyzet téves meg-

ítélésében a trónörökösné tapaszta-

latlansága és életkora is közrejátsz-

hatott. Majdnem két évet kellett vár-

ni az igazi örömhírre, amikor is

Laxenburgban megszületett a trón-

örökös pár első és egyetlen kislánya.

A keresztanya, a „nagymama” Er-

zsébet királyné lett, ezért a kicsi az ő

keresztnevét örökölte, de szinte az

első perctől magyar becézéssel Er-

zsinek hívták. 

A királyné azonban nem szívelte a

menyét, jelentéktelen, előnytelen

külseje miatt igencsak csúfondáros

megjegyezéseket tett rá, bizalmasai

körében többször flamand tehénnek

titulálta. Okulva azonban ő és

anyósa, a rettegett Zsófia kapcsola-

tából, igyekezett minél kevesebb

időt tölteni Stefániával. Feleségével

ellentétben azonban Ferenc József

kedvelte Stefániát. 

Rudolf halála után az özvegy a köz-

vetlen család vele kapcsolatos vi-

selkedése miatt menekült a császári

udvarból, s anyósához hasonlóan

rengeteget utazgatott, amiről a

„Lehettem volna császárné” címmel

megjelent visszaemlékezéseiben is

beszámolt. Ebben a könyvben jelent

meg először, annak a levélnek a má-

solata, amelyben Rudolf elbúcsúzott

tőle. 

„Kedves Stefanie!
Most, hogy megszabadultál kínzó
jelenlétemtől, légy boldog a magad
módján. Légy jó szegény kicsikénk-
hez, az egyetlenhez, aki belőlem
megmarad. Minden ismerősömnek,
különösen Bombelles-nek, Spind-
lernek, Latournak, Wovónak, Gizel-
lának, Leopoldnak etc. etc. add át
utolsó üdvözletemet. 
Nyugodtan megyek a halálba, amely
egyedül mentheti meg a jó híremet.
Szívből ölellek, szerető Rudolfod.”

Az özvegy megfogadta néhai férje

tanácsát: megpróbált boldog lenni.

Stefánia a súlyos veszteségek után

teljesen kivirult, szinte rá sem lehe-

tett ismerni a hajdani előnytelen kül-

sejű belga királylányra, aki nem töl-

tötte tétlenül idejét. A trónörökös fő-

művének tartott „Az Osztrák-Ma-

gyar Monarchia írásban és képben”

című sorozat kiadása feletti védnök-

séget Stefánia vette át, sőt több rajza

is megjelent a különböző kötetek-

ben. 

A férje búcsúlevelében írt kéréssel,

hogy legyen jó „kicsikéjükhöz”.

nem sokat törődött.  Azt

Ferenc József vállalta

magára, a tanárok ki-

választásával a nagyapa

Ferenczy Idát, Erzsébet

királyné felolvasónőjét

bízta meg. 

Az amúgy sem túl szo-

ros kapcsolat Stefánia

fé r jhezmenete lekor

megszakadt. Az özvegy

1900-ban úgy döntött

nem titkolja tovább

kapcsolatát, nagyha-

talmú apósa elé állt és

bevallotta: szereti Ló-

nyay Elemért. 

Ferenc József tudomá-

sul vette a döntést, és

hozzájárult ahhoz is,

hogy az esküvőt a Mira-

mare kastélyban tartsák.

A bevonulásakor, császári díszsorfal

fogadta az özvegy trónörökösnét, a

szertartás végén viszont gróf Ló-

nyayénak nem járt a félórával koráb-

bi látványos megtiszteltetés. 

Stefánia új feladatot is talált magá-

nak. Az első világháború kitörése

után Magyarország  vezette az euró-

pai csecsemőhalandósági listát. Ek-

kor az ő védnöksége alatt jött létre az

„Országos Stefánia Szövetség az

Anyák és Csecsemők Védelmére”,

és ezen belül a Védőnői Szolgálat.

Házassága boldog és kiegyensú-

lyozott volt. 

A II. világháború az ő életükbe is be-

leszólt, Pannonhalmán találtak me-

nedéket, Stefánia itt hunyt el nyolc-

vanadik születésnapja után. 

Szabó Margit

A múlt héten megszépült a Gödöllői Városi Múzeum épületének homlokzata. Az épület kezelését végző Gö-
döllői Piac Kft. a szokásos karbantartás mellett az idén elvégeztette a salétrommentesítést, ezt követően pedig
új, speciális vakolatot kapott a felület. 
A mintegy négyszázezer forintos munka mellett tervezik a  piaci csarnok üveg tetőszerkezetének felújítását is. 

Lapzártánk után kaptuk a hírt, miszerint két díjat is kapott a Gödöllő
Táncegyüttes a hét végén Debrecenben megrendezett XX. Szomszédolás
Országos Gyermek Néptáncfesztiválon. 

A rendezvényen a Gödöllő Táncegyüttes Druzsba gyermek tánccsoportja

vett részt, akik a Papucsszaggató királykisasszonyok, az eleki táncok, és a

Hegylakók című produkciókkal arattak hatalmas sikert, amiért szakmai és

közönségdíjban is részesültek. 

jk

Stefánia (1864-1945) – A trónörökösné emlékezete

Szépül a múzeum és a piac épületegyüttese

Táncoslábú gödöllőiek sikere Debrecenben
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Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő

Turul Állatorvosi Rendelő

Szombat: 10-12,  

vasárnap: 17.30-19-ig. 

Gödöllő, Faiskola u. 2.  

Dr. Székely Dániel

Tel.: 30/588-8590.

Turul Állatorvosi Rendelő
Akciós szívférgesség szűrés!

Dr. MILEI LÁSZLÓ
Tel: 06/30-551-1346

Dr. SZÉKELY DÁNIEL
Tel: 06/30-588-8590

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.
KUTYA, CICA KOZMETIKA

Tel: 06/30-2412-567

Elveszett vörös-fe-
hér ivartalanított
kan cicánk. 
Orvosi kezelés alatt
áll. 
Kérem, aki látta,
befogadta, hívjon!

Tel.: 30/397-0703.

GAZDIT KERESŐ KÉT KISCICA

8 hetes, játékos, barátságos, szo-
batiszta, barna-szürke cirmos
lánycicák megbízható, szerető
gazdit keresnek.

Tel: 70/ 378-2792 
70/278-2419

Elveszett! 

Yorkshire terrier 1
éves, kan kutya Gödöl-
lőről, a Rózsa utca
sarkáról elveszett.  
Gyógykezelés alatt áll.
A megtalálónak magas
jutalom! 
Érd: 20/997-4515 

MAGAS JUTALOM a megtalálónak!

Elveszett a  2 éves, Joda
névre hallgató, fekete tigris
csíkos, fehér mellényes,
ivartalanított kan, francia
bulldog kutyusom.
Gazdija várja haza. 
Ha látja, kérem hívjon! 
0630 - 219-8709

Július 26-án és 27-én
9-11 óráig:  

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel:
dr. Vaskó Márta állatorvos

Tel.: 20/991-3057

Augusztus 2-án és 3-án
9-11 óráig: 

Dr. Koleszár István rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.

Tel.: 30/535-5523.

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelők:

Július 12-én és 13-án
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 06-20/482-3058

Augusztus 16-án és 17-én
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 06-20/482-3058

Július 19-én és 20-án
9-11 óráig: 

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos

Tel.: 20/3855-726

Augusztus 9-én és 10-én
9-11 óráig: 

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos

Tel.: 20/3855-726

40 kiskutyát mentettek meg a
rendőrök és az Állatvédőrség.
Az állatokat élelem és víz nél-
kül zárta valaki raktárba.

A rendőröknek múlt héten kedd dél-

után az Országos Állatvédőrség

Alapítvány önkéntesei szóltak. Hoz-

zájuk ugyanis betelefonált valaki,

hogy folyamatos kutyasírást hall Cse-

pelen, a Rézműraktár utca egyik épü-

letének közelében.

„Még aznap a bejelentést ellenőriztük,

és az egyik ablakon betekintve több

ketrecben fajtatiszta kiskutyákat lát-

tunk. Másnap, amikor ismét a hely-

színre érkeztünk, ketreceket pakoltak

egy teherautóba, amelynek rendszá-

mát sikerült leolvasnunk. Ekkor már

tudtuk: egy váratlanul jött akció kö-

zepébe csöppenünk” – írják Face-

book-oldalukon. 

A járőrök megpróbálták kinyitni a

raktár ajtaját. Közben odaért egy idő-

sebb férfi és egy fiatal nő, akik azt ál-

lították, ők az állatok gondozói. Nem

árulták el, ki a kiskutyák tulajdonosa,

és igyekeztek a rendőrökkel elhitetni,

hogy ez egy engedélyezett karanté-

nozó állomás.

A járőrök hiába kérték tőlük a kul-

csukat, azt mondták, nincs náluk.

Csakhogy a kocsijuk átkutatásakor

mégis előkerült a kulcscsomó.

Mikor kinyitották a raktárajtókat, oda-

benn leírhatatlan látvány fogadta őket.

A kiskutyákat ketrecekben, kennelek-

ben, műanyag- és papírdobozokban

tartották. 

A széttépett újságpapírokból készített

almot senki sem cserélte alattuk. Nem

volt vizük és élelmük. Az állatorvos

szerint a kölykök akár el is pusztulhat-

tak volna.

A fajtaiszta kutyusuk közt mopsz, 

tacskó, francia bulldog, magyar és né-

met vizsla és csivava is volt.

„A szobából számos injekciós tű,

fecskendő, ampulla, oltóanyag, chip

került elő. Az állatok papírjai viszont

nem. Később, a feltételezett elkövetők

autójának átvizsgálásakor sorszám

nélküli szlovák oltási könyvekre buk-

kantak a hatóságok, szlovák állatorvo-

si pecséttel” – olvasható az állatvédők

beszámolójában. 

A férfit és a nőt állatkínzással gya-

núsítják. 

Köszönjük a segítséget a Csepeli Ren-

dőrkapitányságnak, a hatósági állator-

vosnak, minden jelenlévő kollégánk-

nak és barátunknak, Gabiéknak a szál-

lításért, a NOÉ Állatotthon Alapít-

ványnak, a Csellengő Csivavák Csa-

patának, a Mopszmentésnek, a Futrin-

ka Egyesületnek és az Elveszett Álla-

tok Alapítványnak, mert nélkülük 

esélytelen lett volna elszállítani és el-

helyezni a 40 kutyust úgy, hogy az ak-

ciót semmilyen előkészítő munka

nem előzte meg, hiszen váratlanul

kellett lépnünk. A kutyusok jelenleg

karanténban vannak, befogadásukról

később a fajtamentő szervezeteknél

érdeklődhetnek” – írja az Állatvéd-

őrség.

szeretlekmagyarorszag.hu
Fotó: police.hu

Megmentették a 40 kiskutyát
– A tátikákat le kell csipkedni virágzás

után, hogy elősegítsük a második növe-

kedést.

– Nyessük meg és trágyázzuk a szarka-

lábat és a lángvirágot, hogy másodjára is

kivirágozzanak.

– Számos növény könnyen szaporítható

bújtással. A vasfű, kecskerágó, borostyán

és kúszórózsa csupán néhány olyan nö-

vény, amely gyökerezni fog, ha a hajtá-

sokat jól rögzítettük és jól befedtük talaj-

jal.

– Legjobb, ha egy éles metszőollóval

vagy késsel levágjuk a virágokat, elke-

rülve így azt, hogy kárt tegyünk a fejlő-

dő növényben. A ferde vágás nagyobb

nedvszívó felületet biztosít a vízben, és

megakadályozza, hogy a szár alapja a

váza aljára „feküdjön”. A legjobb, ha egy

vödör vízzel megyünk virágot szedni a

kertbe, nem pedig kosárral.

– Válasszuk szét és ültessük át a szakállas

íriszt, felhasználva a rizómák erős végeit.

A régi középső részt dobjuk el. Vágjuk

vissza a leveleket körülbelül 15 cm-re.

– A magas virágokat karózni kell, hogy a

szél ne tehessen bennük kárt. Használ-

junk olyan karót, amelyik elég nagy ah-

hoz, hogy megtámassza a növényt, de ne

legyen túl szembetűnő. Használjunk pu-

ha zsinórt vagy sodort madzagot.

– A barnás vagy szürkés foltot a gyepen

okozhatja egy tompa vagy helytelenül

beállított fűnyíró penge, ami nem vágja,

hanem tépi a füvet, úgyhogy nem árt

időnként leellenőrizni fűnyírógépünket.

– Egyes növényvédő szereknél több na-

pot kell várni az utolsó permetezés és a

betakarítás között. Olvassuk el és köves-

sük az összes utasítást, mielőtt alkalmaz-

nánk a növényekre. Használat előtt ala-

posan mossunk meg minden terméket.

– A kert körülbelül 2,5 cm esőt vagy vi-

zet igényel minden héten. A kora reggel a

legjobb időszak a locsoláshoz. Az esti ön-

tözés azért nem a legmegfelelőbb, mert

az éjszakára nedvesen maradt levelek 

hajlamosabbak a gombabetegségekre.

Talajtakarással csökkenthetjük a vízvesz-

teséget és javíthatjuk a termést. 

– Az őszi saláta, retek, sárgarépa, cékla,

fehérrépa, kelkáposzta és spenót betaka-

rításhoz vessük el a magokat július vé-

gén, augusztus elején.

– Ültessük folyamatosan az olyan növé-

nyeket, mint bab vagy csemegekukorica,

hogy folyamatosan szüretelhessünk,

amíg le nem esik az első hó. Egy kis kert

is nagy mennyiségű zöldségeket termel-

het, ha egész nyáron ültetünk bele.

– Ellenőrizzük a zöldségek és virágok ta-

lajának nedvességtartalmát. 

Ahogy emelkedik a hőmérséklet, néhány

növénynek napi két locsolásra is szük-

sége lehet.

edenkert.hu

Kertészkedési tippek júliusra
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Pályabérlési lehetőség egyesületek,
bartáti társaságok részére, vala-
mint céges napok rendezésére Gö-
döllőn a remek körülményeket biz-

tosító Táncsics Mihály úti Sport-
centrumban. Érdeklődni hétköz-
nap 8-16 óra között a:
06/20-461-60-10-es számon lehet!

Pályabérlési lehetőség a 

Táncsics Mihály úti Sportcentrumban!

Június 14-én nyílt meg a
Táncsics Mihály úti Sport-
centrumban a városi tenisz-
pálya, amely egészen au-
gusztus 31-ig kedvezmé-
nyes, 900.- forintos óra-
díjért fogadja a teniszezni
vágyókat.

A pályára előzetes bejelentkezés-

sel lehet időpontot igé-

nyelni, ezen kívül te-

niszoktatásra is lehet je-

lentkezni gyemekeknek,

illetve felnőtteknek egy-

aránt.

A pálya nyitva tartása

hétfőtől-péntekig reggel

7-11 óráig, illetve 15-20

óráig, míg szombaton és

vasárnap 8-17 óra között.

Előzetes bejelentkezés a +36/30-

318-72-55-ös telefonszámon le-

hetséges!

Tenisz – Kedvezményes hónapok a városi pályán

Teniszezz a Táncsicson!

Lassan kezdődik az új idény a
labdarúgóknál, így mérleget
vontunk az előző szezonban a
különböző bajnokságokban
szereplő felnőtt csapatok háza
táján, valamint az utánpótlás
csapatoknál.

A sort a Gödöllői Sport Klub, megyei I.

osztályban szereplő és ott a 8. helyen

végző csapatával kell kezdenünk. Je-
nei Sándor tanítványai szinte egyfor-

ma félszezont produkáltak. Ősszel 20,

míg tavasszal 21 pontot gyűjtöttek és

összesen 41 ponttal végeztek. A mér-

leg: 12 győzelem, 5 döntetlen és 13 ve-

reség, 40 rúgott és 49 kapott gól. Ebből

látszik, hogy a csapat háza táján a be-

fejező csatár személye megoldatlan

kérdés maradt, ezt bizonyítja a kevés

rúgott gól, valamint az, hogy a házi gól-

király a többnyire szervező középpá-

lyásként szereplő Nagy Roland lett 10

találattal.

A bent maradást kiharcoló GSK jövőre

is a megyei I. osztályban szerepel majd

tehát, amely, ha lehet ilyet mondani,

még az ideinél is erősebb lesz, ugyanis

az NB III-ból kiesett megyei csapatok,

a Maglód, és a Tököl is csatlakozik az

indulókhoz. A Veresegyház és a Diósd

is kiesett a harmad osztályból, de infor-

mációink szerint felkérték őket az indu-

lásra, így ez a két csapat marad a har-

madik vonalban. 

A gödöllői klub háza táján nagy játékos

mozgásra nem lehet számítani és kér-

déses, hogy a fizetett játékosokat a jö-

vőben miből fizeti a szakosztály, ugya-

nis eddig sem volt erre külső forrása...

Remikirály GEAC

A megyei II. osztály Északi csoportjá-

ban szereplő és ott a 10. helyen végző

Gödöllői EAC csapatával folytatjuk

évértékelőnket. Sztriskó István együt-

tese 8 győzelemmel, 11 döntetlennel és

9 vereséggel zárta az évet, a megszer-

zett 35 pont a középmezőny végére volt

elegendő. A többnyire egyetemistákra

épülő alakulat 49 rúgott és 59 kapott

góllal zárta az idényt, ősszel 16, míg ta-

vasszal 19 pontot gyűjtott a döntetlen-

király GEAC. A házi gólkirály 7 találat-

tal Angyal Zoltán lett. A tagságát

megörző gárda a következő szezonban

is a megyei II. osztályban szerepel.

Eredményes baráti foci

Végül, de nem utolsó sorban a Gödöl-

lői SK második számú csapatának sze-

replését értékeljük. Legéndi György
baráti társasága a megyei III. osztály

közép csoportjában szerepelt és végzett

az 5. helyen. A csapat 12 győzelmet, 4

döntetlent és 8 vereséget produkált az

év során, a megszerzett 39 ponthoz 57

rúgott és 42 kapott gól párosult. A tör-

téneti hűség kedvéért meg kell emlí-

teni, hogy a klub vezetőinek hibájából

4 pontot levontak a csapattól (jogosu-

latlan játékos szerepeltetése miatt), bár,

ha ezt a 4 egységet hozzáadnánk a

megszerzett 39-hez, akkor sem végzett

volna előrébb a csapat. Az ősszel 15, ta-

vasszal 24 pontot gyűjtő alakulat házi

gólkirálya a 14 találatig jutó Orbán
Levente lett. A GSK kettő a következő

bajnoki évre ugyan leadta a nevezést,

de az indulásuk még kérdéses, ugyanis

többen abbahagyják a nyáron a játékot

és mint megtudtuk, ha őket nem sikerül

pótolni, akkor nem indul a csapat a me-

gyei III. osztályban.

Utánpótlás – Volt jó és rossz is

A Gödöllői SK utánpótlás csapatainak

mérlegét röviden úgy lehetne összefog-

lalni, hogy volt nagyon jól és volt po-

csékul teljesítő korosztály is. A sort az

országos II. osztály közép-keleti cso-

portjában ezüstérmet szerző U17-es

csapattal kell kezdeni. Keserű László
tanítványai az egész évben kiegyensú-

lyozottan szerepeltek, aminek a jutalma

a 2. hely lett és csak a kiemelt NB I-ből

kieső Kecskemét tudta őket megelőzni,

akik kimagaslottak a mezőnyből. A gö-

döllői fiatalok  61 pontot szereztek (20

győzelem, 1 döntetlen és 5 vereség),

mellé rúgtak 158 gólt és kaptak 39-et. A

házi gólkirály Fellegi Nándor lett 20

találattal. 

A sort az U15-ös csapattal folytatnánk.

Nagy Dániel együttese az országos NB

II. közép csoportjában végzett a 6. he-

lyen 56 ponttal. A 17 győzelemmel, 5

döntetlennel és 8 vereséggel, 105 rú-

gott és 51 kapott góllal záró 15 évesek

házi gólvadásza a 21 gólig jutó Nagy
Péter lett.

A ugyanitt szereplő U14-es, Smeló Dá-
vid edzette alakulat a 10. helyen vég-

zett a 14 évesek bajnokságában. A mér-

legük: 11 gy., 4 d., 15 v., 72 rúgott és 68

kapott gól. A házi gólkirály Csordás
Barna lett 21 lőtt góllal. Az országos

kiírásokban szereplő gödöllői csapatok

sorát az U21-es csapattal zárjuk, akik a

bajnokságban is sereghajtóként végez-

tek, amire a klub fenállása során nem

volt még példa. Babócsy András kezei

alatt széteső, a kiemelt középkeleti cso-

portban vergődő fiatalok 14 ponttal (4

gy., 3 d., 19 v.,) 27-93-as gólaránnyal

végeztek a csoport utolsó, 13. helyén. A

góllövők között a legtöbb gólt Farkas
Péter szerezte csapaton belül, aki 8 ta-

lálatig jutott.

A megyei bajnokságan szereplő 2001-

2002-es U12-es korosztály az U14-es

kiírásban versenyzett, így nem megle-

pő, hogy csoporjában 1 ponttal az utol-

só helyen végzett Bánki Edömér
együttese. -lt-

Labdarúgás – Utánpótlás sikerek és kudarcok

Mérlegen a gödöllői foci

Július 25-27. között ismét Mogyo-
ródon dübörögnek majd a For-
mula 1-es autók, azaz immáron
29. alkalommal rendez hazánk
világbajnoki futamot.

A 2014-es világbajnokság magyarorszá-

gi, 3971,8 méter hosszúságú mogyoródi

pályáján összesen 70 kört tesznek majd

meg a versenyzők. Az idei vb-n résztve-

vők közül Nico Rosberg várhatja az

élről a futamot, míg a második Lewis
Hamilton triplázhat a magyar verse-

nyen, ugyanis 2012 és 2013 után is győ-

zelmi esélyei vannak. Egyébként az ak-

tív pilóták közül a brit versenyzőnek van

a legtöbb magyar győzelme, szám sze-

rint négy. Idegenforgalmi szempontból

sem másodlagos Gödöllőnek a futam,

nem mellékesen a tavaly aláírt új szer-

ződés értelmében 2021-ig biztosan lesz

Magyar Nagydíj, ami a Gödöllő és kör-

nyéki turizmust pozitívan érintheti a

Formula 1-es futam ideje alatt és után.

Aki szeretne kilátogatni az idei nagy-

díjra az a legolcsóbban állóhelyi bérlet-

tel teheti meg, amelynek az ára

felnőtteknek 90 euro (átszámítva körül-

belül 28.400.- fo-rint), míg gyerekeknek

45 euro (14.200.- forint). 

Részletek: hungary-grand-prix.com we-

boldalon találhatók.

A Hungaroring előtt július 20-án a né-

met Nagydíjat rendezik majd meg a sze-

zonban. A hockenheimi verseny előtt

(lapzártánk után) a pontállás az első

négy helyen a következő: 1. Nici Ros-

berg (német – Mercedes) 165 pont, 2.

Lewis Hamilton (angol – Mercedes)

161 pont, 3. Daniel Ricciardo (ausztrál -

Red Bull-Renault) 98 pont, 4. Fernando

Alonso (spanyol – Ferrari) 87 pont.

Konstruktőri állás: 1. Mercedes 326

pont, 2. Red Bull-Renault 168 p., 3. Fer-

rari 106 p., 4. Williams 103 p.

-ll-

Az asztaliteniszezőknél a 2013-
2014-es szezon gödöllői szerep-
lését boncolgatjuk, azaz mérle-
gen a valóság. Röviden össze-
foglalva: Extra Ligás búcsú és
megyei bajnoki cím.

Egy éve ugyanilyenkor még az Extra

Ligába való feljutásnak örülhettek a gö-

döllői asztalitenisz szerelmesei, ugyan-

is a GEAC férfi csapata kivívta a tag-

ságot. Az, hogy mennyit fordult egy év

alatt a világ jelzi, hogy a szezon végén

már a kiesésről beszélhetünk. A gödöl-

lői alakulatnál túl nagy falatnak bizo-

nyult az osztályváltás, a csapat 18

meccsen 2 győzelmet, 1 döntetlent és

15 vereséget ért el, ezzel 5 pontos lett és

végzett a bajnoki tabella utolsó, 10. he-

lyén. Jövőre tehát az NB I-ben folytatja

majd a csapat.

Az NB II. Észak-keleti csoportjában

versenyző GEAC II-es csapata az elő-

kelő 4. helyen végzett. A gárda 9 győ-

zelemmel, 1 döntetlennel és 6 vereség-

gel, 19 ponttal zárta a szezont. Az NB

III. közép csoportjában a GEAC har-

madik számú csapata szerepelt. A gö-

döllői formáció a 10 csapatos bajnok-

ság (ketten visszaléptek) 9. helyén vég-

zett 7. ponttal. A mérlegük: 3 győze-

lem, 1 döntetlen és  14 vereség volt az

év során.

A Pest megyei hadszintéren 5 gödöllői

csapat versengett a különböző csopor-

tokban. A megyei “A” csoportban a

Gödöllő negyedik egysége a 4. helyen

végzett 29 ponttal (13 gy., 3 d., 6 v.). A

megyei “B” csoportos küzdelem északi

csoportjában szerepeltek legjobban a

gödöllői pingpongosok. A GEAC VII-

es csapata bajnok lett 38 ponttal, 19

győzelemmel és 1 vereséggel, míg a

GEAC V-ös csapata 31 ponttal a

bronzérmet szerezte meg, miután 15

győzelmet, 1 döntetlent és 4 vereséget

ért el a 20 forduló alatt.

A megyei “B” déli csoportjában is két

gödöllői egység vitézkedett. A VIII.

számú csapat a 10., míg a VI. gárda a

11. helyet szerezte meg a 12 csapatos

mezőnyben. Előbbi 8 pontja 3 győze-

lemből és 2 döntetlenből jött össze (17

vereség mellett), míg utóbbi egylet 2

győzelemmel és 20 vereséggel zárt,

amellyel 4 pontos lett. -li-

Asztalitenisz – Évzáró a számok tükrében

Extra ligás búcsú

29. Formula 1 Magyar Nagydíj 

Száguldó Cirkusz ismét Mogyoródon

Július 3-6. között, a Nemzeti Lo-
vardában  rendezték meg a CSIO
Díjugrató Grand Prix. A pénteki
középkört mamutmezőnnyel, az-
az 114 nevezővel bonyolították le
a versenyt, amelyen Ifj. Lázár Zol-
tán a 8. helyen végzett.

A szabályok szerint két értékelésben kel-

lett elbírálni a 135 cm-re kiírt kétfázisos

versenyszámot. A leggyorsabb az osztrák

Roland Engelbrecht volt a 8 éves Loki

Dokival, míg az első körben versenyző

Ifj. Lázár Zoltán Katyusa nevű lován (a

képen) verőhiba nélkül teljesítette a kört

és ért el 8. helyet csoportjában, míg az

időeredmények és verőhibák alapján

(33,34 mp alatt teljesítette a pályát)  a 114

versenyző közül a 14. helyen végzett. 

88 lovas versenyzett az idővel a Horze

Lovasáruház díjáért a 140 cm-re kiírt kö-

zépkör vadászugratásában. Ifj. Lázár Zol-

tán itt a 47. lett Lacrima di Felicita nevű

lovával.

A Magyar Televízió díjáért kiírt középkör

döntő hibaidős versenyszámában 99 star-

tot regisztráltak, a versenyen a fiatal

gödöllői lovas a 78. helyet szerezte meg

Katyusa hátán. -tt-

Lovassport – CSIO Díjugrató Grand Prix, Budapest

Ifj. Lázár Zoltán az élmezőnyben 

Nagy változások várhatók az új
szezonban a TEVA-Gödöllői RC
háza táján. A tavaly bajnoki 3.,
Magyar Kupa 2. helyet szerző
gödöllői hölgyek keretéből több
rutinos játékos távozik, a he-
lyükre többnyire fiatalok érkez-
hetnek.

Lékó Lilla és Kriegel Zsófia Jászbe-

rénybe, Hackl Szilvia a MTK-hoz tá-

vozik, míg Erdős Zsófia Nyíregyhá-

zán folytatja fályafutását.

Marad a tengelynek számító Széles 
Petrea, Csengeri Petra, Szakmáry
Gréta trió, valamint a feladó Lutter

Liza. Az érkezők többnyire a junior

csapat játékosai, valamit 16-17 éves

gimna-zista fiatalok lehetnek. A

másodedzői teendőket az új szezonban

már nem Pesti Anikó látja majd el, így

Horváth András vezetőedző munkáját

Kleczli Tamás Csaba segíti majd a

jövőben.

A felkészülés augusztus 4-én kezdődik

majd és a célkitűzés a Magyar Kupában

és a bajnokságban is a legjobb négy kö-

zé jutás lesz, míg a nemzetközi poron-

don, a Challenge kupában (az osztrák

POST Schwechat lesz az ellenfél az el-

ső fordulóban) minimum egy kört túlél-

ni. -il-

Röplabda – Nagy változások a TEVA-GRC keretében

Négy közé jutás a cél
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„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 szobrászmű-
vész, 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

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

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

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

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

Gödöllői Városi Múzeum

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

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

e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Tisztelt Látogatóink!

Sajnála�al értesítjük Önöket,
hogy a Királyi Váró 

karbantartási munkák mia�
előre láthatólag 

július végéig nem 
látogatható.

Szíves megértésüket 
köszönjük!
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FELHÍVÁS

TISZTELT EBTARTÓ!

Az állatok védelméről és kíméle-

téről szóló 1998. évi XXVIII.

törvény (Ávt.) 42/B. § rendelkezése

alapján az eb tartási helye szerint il-

letékes önkormányzat – ebrendé-

szeti feladatainak elvégzése érdeké-

ben, illetve a veszettség elleni oltás

járványvédelmi vonatkozásaira való

tekintettel – három évente legalább

egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az eb-

összeírás alapján az ebtartók által

szolgáltatott adatokról helyi elektro-

nikus nyilvántartást köteles vezetni,

az állat tulajdonosa, tartója és más

személyek jogainak, személyes biz-

tonságának és tulajdonának védel-

me, valamint ebrendészeti és állat-

védelmi feladatainak hatékony ellá-

tása céljából. Az eb tulajdonosa és

tartója az ebösszeíráskor köteles a

törvényben előírt adatokat a telepü-

lési önkormányzat rendelkezésére

bocsátani. 

A 2014. évi ebösszeírás céljából

kérem a Gödöllő város közigazga-

tási területén tartott négy hónapos-

nál idősebb ebek tulajdono-

sait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró

adatlapot” kitölteni és a lentiekben

megjelölt lehetőségek egyikére azt

2014. szeptember 1-ig eljuttatni szí-

veskedjen.

Az ebösszeíró adatlap a kitöltési út-

mutatóval együtt beszerezhető a Gö-

döllői Polgármesteri Hivatal portá-

ján (cím: 2100 Gödöllő, Szabadság

tér 7.), illetve a  www.godollo.hu

weboldalról letölthető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként

kell kitölteni az oltási könyv alap-

ján. A kitöltött adatlapokat az

alábbi módokon lehet benyújtani:

– postai úton, postacím: Gödöllői

Polgármesteri Hivatal Hatósági Iro-

da, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

– elektronikusan az 

ebnyilvantartas@godollo.hu címre,

illetve a 28/529-256-os fax számra

megküldve aláírt, szkennelt doku-

mentum formájában.

– Gödöllői Polgármesteri Hivatal

portáján elhelyezett gyűjtőládába

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyel-

mét, hogy az adatszolgáltatási köte-

lezettség 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 ebtulajdono-

sok figyelmét, hogy:

– a kedvtelésből tartott állatok tar-

tásáról és forgalmazásáról szóló

41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet

17/B § (10) bekezdése értelmében

2013. január 1. napjától a négy hó-

naposnál idősebb eb csak transzpon-

derrel (mikrochippel) megjelölve

tartható, ezért kérem, amennyiben a

jogszabályban meghatározott köte-

lezettségének még nem tett eleget,

úgy szíveskedjék a transzponderrel

nem rendelkező ebeket állatorvossal

megjelöltetni.

– Az ebösszeírásban mikrochippel

ellátott és az állatorvosnál korábban

bejelentett, a központi nyilvántartás-

ban már szereplő ebeket is be kell je-

lenteni.

– Az ebtulajdonosok az ebösszeírást

követően is kötelesek az adatokban

bekövetkezett változásokat, szapo-

rulatot írásban bejelenteni.

– Az adatszolgáltatási kötelezettség

teljesítését és a benyújtott adatlapok

valóságtartalmát a Gödöllői Polgár-

mesteri Hivatal munkatársai ellen-

őrizni fogják.

Együttműködését előre is köszö-

nöm!

Dr. Nánási Éva sk.

címzetes főjegyző

TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÁSI
SZÜNETRŐL

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 in-

tézése érdekében –  ügyfelei számára, ügyeletet biz-

tosít. 

Gödöllő, 2014. június 30. 

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

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 

BÉRBEVÉTELI  FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata pá-

lyázatot hirdet a Gödöllő, Kossuth

Lajos u. 42. földszinten

(523/23/A/101 hrsz.), valamint a Pa-

lota-kert 3. szám (5891/4/A/34 hrsz.)

alatt található, tulajdonát képező

nem lakás célú helyiségek bérbevé-

telére.

Gödöllő Város Önkormányzatának

képviselő-testülete a helyiségek

üzleti célú bérbeadását 118/2014.

(VI. 19.) sz. önkormányzati határo-

zatával 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, táv-

fűtés, közcsatorna

Műszaki állapot: megfelelő

Bérleti díj irányár: 60.500 Ft/hó + ÁFA

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 Palota-

kert 4. szám alatt található, önkor-

mányzati tulajdonú közös WC-mos-

dó helyiség használóihoz történő

csatlakozás lehetséges (külön megál-

lapodással, díjazással). 

A bérleti jogviszony időtartama: ha-

tározott, 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)

A pályázat benyújtásának határ-

ideje: 2014. július 25., 9 óra.

A pályázat benyújtásának felté-

telei:

– A helyiségek bérbevételére termé-

szetes személy és jogi személy pá-

lyázhat. A jelentkezéskor a termé-

szetes személy pályázó köteles be-

mutatni személyazonosító okmá-

nyait, egyéni vállalkozó ezen túl-

menően egyéni vállalkozói igazol-

ványát, gazdasági társaság a társaság

cégbírósági bejegyzését tanúsító

cégkivonatot, valamint aláírási cím-

példányt.

– A pályázó pályázatában köteles ki-

fejteni a folytatni kívánt tevékeny-

séget, a helyiségbérleti díjak irány-

árai alapján megtenni helyiségbérleti

díj ajánlatát, valamint nyilatkozni ar-

ról, hogy a bérbevételi feltételeket

elfogadja.

A bérbevétel feltételei:

– Bérbeadó és a nyertes pályázó mint

bérlő helyiségbérleti szerződést köt,

melyben rögzítik a bérleti jogvi-

szonyból eredő jogokat és kötelezett-

ségeket.

– Bérlő köteles beszerezni a helyi-

ségben folytatni kívánt tevékeny-

séghez szükséges (hatósági) engedé-

lyeket.

– Helyiségbérleti szerződés csak

olyan pályázóval köthető, aki vállal-

ja a bérleti díj értékállóságának biz-

tosítását oly módon, hogy a bérleti

díjat a bérbeadó a szerződés időtar-

tama 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 mű-

ködtetése, valamint játékterem

üzemeltetése, erotikus áruk forgal-

mazása és szexuális szolgáltatás

céljára.

A pályázati eljárás:

A pályázati eljárás lebonyolítására a

hivatkozott határozat alapján, az ön-

kormányzat tulajdonában álló laká-

sok és helyiségek bérletére vonat-

kozó egyes szabályokról szóló

18/2001. (V. 11.) sz. önkormányzati

rendelet 32. §-a előírásainak meg-

felelően kerül sor.

A pályázatokat zárt borítékban, a

megadott helyen és határidőben kell

benyújtani.

A pályázatok nyilvánosan, a benyúj-

tási határidő lejártakor kerülnek fel-

bontásra, melyről jegyzőkönyv ké-

szül. A borítékbontástól számított 15

nap határidőben az ajánlat egy ízben,

írásban módosítható, kizárólag a

helyiségbérleti díj összegének vo-

natkozásában.

A beérkezett pályázatokról a Gazda-

sági Bizottság értékelése alapján a

képviselő-testület dönt.*

Több azonos időben, azonos tarta-

lommal beérkezett pályázat esetén a

Gazdasági Bizottság javaslatára a

képviselő-testület árverés kiírásáról

hoz döntést, mely árverésre a Gö-

döllő város nemzeti vagyonáról szó-

ló 8/2012. (III. 8.) sz. önkormányzati

rendelet 4. számú mellékletét képező

Árverési Szabályzat rendelkezései

az irányadók.

Amennyiben az ajánlattételi határ-

időben érvényes pályázat nem érke-

zik be, illetve a pályázati eljárás

eredménytelen, a pályázati felhívás

folyamatosan közzétételre kerül.

* A képviselő-testület hivatkozott

határozatában felhatalmazta a jegy-

zőt, hogy az ajánlattételi határidő

lejárta után a legelőnyösebb pályáza-

tot benyújtóval a helyiségbérleti

szerződést megkösse.

A helyiségek bérbevételével kapcso-

latban további információ a (28)

529-171-es telefonszámon kérhető.

FELHÍVÁS – építéshatósági ügyintézői munkakör

Gödöllői Polgármesteri Hivatal 

MUNKATÁRSAT KERES 

építéshatósági ügyintézői munkakörre:

A munkakörbe tartozó feladatok: 

– a gödöllői járás meghatározott területén az építményekhez

kapcsolódó építéshatósági engedélyezési eljárások lefolyta-

tása és döntés előkészítése,

– közreműködés a szabályozási tervek megalkotásában.

Képesítési előírás: 

egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmér-

nöki szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki szakkép-

zettség.

A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személye-

sen vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyző-

jének címezve: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

Jelentkezési határidő: 2014. július 20.

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző
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D’Elia Szalon
Nőknek és férfiaknak

Esküvői és alkalmi ruhák készítése, 

kölcsönzése, eladása

Ruháinkat a kevesebb néha több 

gondolat jegyében álmodjuk.

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

info@delia.hu  /  www.delia.hu

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

Július 7-13-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1.
Tel.: 420-243.
Július 14-20-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út
167. Tel.: 419-749.
Július 21-27-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12.
Tel.: 410-251.
Július 28-aug. 3-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2.
Tel.: 510-220.
Augusztus 4-10-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1.
Tel.: 416-551.
Augusztus 11-17-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3.
Tel.: 430-069.

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

06-30/621-2522

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜGYELETEK

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 +36-30/503-0777-es telefonszámon
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2014. AUGUSZTUS 12.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte: Ha-
lász Györgyné, Jókai M. u. 6., Varjú
Mátyás, Sztelek D. u. 2/a. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Vulcz Lászlóné, Országalma u.
35.. Tóthné Juhász Edina, Mun-
kácsy M. u. 3/a. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kuznyecova
Krisztina, Kossuth Lajos u. 53.
A Városi Mozi ajándékát 
nyerte: Pék Barbara, 2111 Szada,
Kisfaludi u. 63., Korzenszky Bence,
Klebelsberg K. u. 4/b.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Juhász András-
né, 2114 Valkó, Szabadság u. 5.,
Blaskó Gergely, Bethlen G. u. 20. 

Utazz velünk:

Zakynthosra
Alig egy hete érkeztünk haza Zakynthosról,
mely a nyári szezonban charter és fapados
közvetlen repülőjárattal is elérhető, mi a
Wizzairt választottuk és alig több, mint 1,5
órás repülőút után landoltunk pici repü-
lőterén.

A bérautó átvétele után irány a sziget déli
részén fekvő Vassilikos városa, ahol apart-
mant béreltünk egy gyönyörű fekvésű
homokos öböl felett. Az átlag görög apart-
manról tudni kell, hogy egyszerű beren-
dezésűek, a konyhában minimális fel-
szereltséggel és általában a fürdőszoba sem
túl tágas, ez alól a mi szállásunk sem kivétel,
viszont kárpótlásként a teraszról csodálatos
a kilátás a tenger felé. Az első nap csak stran-
dolással telik, a gyerekek élvezik a lassan
mélyülő langyos tengert és építik a
homokvárakat, de az öböl másik részén
vízisportbázis is működik, akol jetskizés,
ejtőernyőzés, banánozás és számos egyéb ka-
landos sporteszköz csábít kipróbálásra. Más-
nap autóba ülünk és a sziget legismertebb
látványosságát, a Navagio-öblöt keressük
fel. Maga az öböl csak a tenger felől
közelíthető meg, így bérelünk egy hajót és
kb. félórás hajózás után elénk tárul a képes-
lapokat meghazudtolóan kék színű tenger, a
parton a hajóronccsal és a háttérben a több-
száz méter magas fehér partfallal. Egy rövid
csobbanás a kellemesen hűsítő vízben, majd
a visszaúton néhány barlangot és eldugott
öblöcskét is megnézünk. A közelben meg-
ebédelünk, általánosságban elmondható a
görög tavernákról, hogy igen ízletes és olcsó
az étel ( görög saláta, sült halak, mousaka,
souvlaki, töltött paradicsom és paprika,
báránysült, nyúlból készült helyi specialitá-
sok ), kb. 40-50EUR/4 fős család a számla
végösszege és több helyen előfordult, hogy
8fős csapatunk ajándékba kapta a desszertet.

A sziget másik nevezetessége az álcserepes
teknős, ezért a következő kirándulásunk Keri
Beachre vezetett, innen saját vezetésű bérelt
motorcsónakkal megyünk át Marathonisi
szigetére, ahol a tojásrakó helyek miatt csak
a parttól néhány méter távolságra lehet

eltávolodni. Útközben kétszer is szerencsénk
van és kőrözünk egy-két percet a csónakkal
a levegővételre feljövő hatalmas teknős
körül.

A főváros, Zakynthos is megér egy délutáni-
esti kirándulást, hiszen nemzetközi
kompkikötőjében horgonyoznak a Földközi-
tengert járó nagyhajók, a kikötő közelében
található a szép Agios Dionysios templom és
a városban számos taverna és bolt csábít
minket vásárlásra.

Laganas és Argassi városa homokos strandja
és esti forgataga miatt igen kedvelt a fiatalok
és az esti nyüzsgést kedvelő családok
körében, az idősebbeknek inkább a nyugod-
tabb Tsilivi és Alykes települések valame-
lyikét ajánljuk.

A szigetet bejárhatjuk autóval, vagy busszal,
de gyönyörű átfogó képet ad a nyolcórás ha-
jókirándulás is, mely az egész szigetet meg-
kerüli. A kirándulás során - ha szerencsénk
van - delfineket is láthatunk, de a hi-
hetetlenül kék öblök, a híres hajóroncs, a
kénes  gyógyvíz  és a sziget legészakibb
csücskében található Kék-barlangok biztosan
nagy élményt jelentenek mindenkinek.

Sissy Utazási Iroda ajánlásával
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Önök előtt is ismert azonban, hogy
2013. január elsejétől hatályba lépett
az új önkormányzati törvény, ami után
jelentősen átrendeződött az önkor-
mányzatok (így Gödöllő) állami finan-
szírozása (megszűnt a helyben ma-
radó szja és elvonták a gépjármű-
adó 60 százalékát), ami nem javítot-
ta, sőt rontotta Gödöllő pénzügyi
pozícióit. 

Elvették az önkormányzatoktól az is-
kolákat és más államigazgatási fel-
adatokat. Végeredményben az elvett
feladatokra eddig fordított pénznél több
került elvonásra. 
Ez azt eredményezte, hogy a városnál
maradt feladatokra kevesebb jutott. A
szigorú és újratervezett gazdálkodás
eredményeképpen (melynek meghatá-
rozó része volt a létszámgazdálkodás
áttekintése és racionalizálása) azonban
ez nem eredményezte a város műkö-
dési színvonalának visszaesését.

Az önkormányzatok adósságkonszoli-
dációja még körülbelül tizenöt évig mint-
egy évi 300-350 millió forinttal csökkenti
a város kiadásait, és ezzel „levegőhöz”
segítette Gödöllő szorító költségvetési
helyzetét; de tudni kell, hogy ennek a fe-
lére az állam áthárította a városnak át-
adott feladatai finanszírozásának egy
részét.

Természetesen a „maradék” is nagyon
sokat jelentett a város költségvetésé-
nek, és többletlehetőséget nyújt, első-
sorban a fejlesztések terén. Ma már Gö-
döllő 7,3 milliárdos költségvetésében
csak egymilliárd forint az állami támoga-
tás, a többi saját bevétel. Ez azt jelenti,
hogy a bevételeket „meg kell termelni”,
másrész biztosít egyfajta függetlensé-
get, önállóságot is, ami, ha jól élünk ve-
le, akkor nem kis lehetőség. A ciklus ele-

jén az EU-s elnökség igazi kihívást je-
lentett a városnak. Büszkeséggel tölt el,
hogy hatékonyan tudtunk hozzájárulni
és méltó hátteret biztosítottunk a sike-
res magyar elnökséghez. 
A „Gödöllő Európában, Európa Gödöl-
lőn” mottónkat pedig az elnökség leg-
jobb szlogenjének minősítették. Ma már
bátran állíthatjuk, Gödöllő ismét felkerült
Európa térképére.

Bár a gazdasági válság nem ért véget,
mégis a helyi gazdaság erősödésének
köszönhetően az innen származó bevé-
telek stabilak. Összességében nem
csökkent a munkahelyek száma és a
munkanélküliségi ráta az országos átlag
fele. A több mint másfél milliárdos szeny-
nyvíztisztító felújítás jó folytatása a leg-
korszerűbb hulladékgazdálkodásnak,
és jól segíti Gödöllő ökováros progra-
munkat. Örömteli tény, hogy bővült a
kulturális kínálatok palettája; az intéz-
ményeket és a művészeti csoportokat
összefogó, 8 éve aktívan tevékenykedő
kulturális kerekasztal jól koordinálja és
egyre hatékonyabbá teszi az elkötele-
zett, kiváló kulturális szakemberek mun-
káját. Így ezen a területen nemcsak tér-
ségi, hanem országos, sőt, sok esetben
a nemzetközi figyelem központjában is
vagyunk. 
Ez a háttér is erősíti a kulturális turiz-
musban már betöltött, reményeink sze-
rint erősödő pozíciónkat. Jól érzékelhe-
tőek az országban, a Gödöllőn elsők kö-
zött bevezetett mindennapos testneve-
lés pozitív hatásai, ami továbbra is jó
alapot ad és segíti a sportszakosztályok-
ban folyó magas színvonalú utánpótlás-
nevelési munkát, aminek eredménye-
képpen sportágainkban ott vagyunk az
országos és nemzetközi porondon. A
sportműhelyeknek biztosított rendsze-
res, kiszámítható támogatás és a sport-
létesítmény-fejlesztési programunk biz-

tos hátteret ad a jó szakmai munkához
szükséges feltételekhez. Emellett ezek a
létesítmények szolgálják ki az egyre na-
gyobb számban sportolni kívánó szabad-
idős sportolókat is. Megújult játszótereink
mellett megjelentek a felnőttek számára
is alkalmas sporteszközök, amik lehető-
vé teszik, hogy generációk együttmoz-
gással tölthessék szabadidejüket.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Büszke vagyok arra, hogy munkánkra a
város határain kívül is odafigyelnek. En-
nek jelzéseként az elmúlt négy évben
számos rangos elismerést és díjat ka-
pott Gödöllő.

– A  Zöld óvoda lett Pest Megye Önkor-
mányzatának 2011. évi Építészeti Nívó-
díjának I. helyezettje középület kategó-
riában.

– Minőségi díjat nyert Gödöllő Város
Önkormányzata Az Év Honlapja pályá-
zaton az „Önkormányzatok és települé-
sek” kategóriában 2011-ben, a „Gödöllői
városi honlap – www.godollo.hu” pályá-
zattal.

– ICOMOS-díjjal jutalmazta a Királyi Vá-
ró felújítását, annak tudományos kutatá-
son, szakszerű műemléki tervezésen
alapuló, mind a kivitelezés, mind pedig a
képzőművészeti restaurálás vonatkozá-
sában magas színvonalon megvalósított
példaértékű, helyreállítási munkáit az
UNESCO műemlékvédelmi világszerve-
zetének (ICOMOS)  Magyar Nemzeti Bi-
zottsága.

– A Virágos Magyarországért verseny
szervező bizottsága és a Magyar Turiz-
mus Zrt. Gödöllő megújult főterének
ítélte a „Magyarország legszebb fő-
tere” díjat. 

– Kulturált Települési Környezet Díjat ka-
pott a Megújított Városközpont kategó-
riában Gödöllő főtere.
– Gödöllő kapta „A Zöld városért” díjat a
City Hungary program „A Holnap váro-
sáért Díj 2013 – a fenntartható magyar
városokért” pályázatán.

– Gödöllői Királyi Kastély: a műemléket
a FIABCI World Prix d`Excellence  Nem-
zetközi Nívódíj arany kategóriás nyerte-
sének választották.

Bízom abban, hogy az alábbi beszámo-
ló elolvasása után Önök is elégedettek
lesznek a négy év teljesítményével, ami
nyílván nem azt jelenti, hogy nem hibáz-
tunk, hogy minden tökéletesen sikerült,
de jelenti azt, hogy lehetőségeinkhez,
erőnkhöz és felkészültségünkhöz ké-
pest igyekeztünk szolgálni Gödöllő vá-
ros közösségét. Az Önök elégedettsége
azt is jelenti számomra, hogy volt értel-
me dolgozni, küszködni azzal a hittel,
becsülettel, eltökéltséggel, amivel a lo-
kálpatrióta csapat tette a dolgát, és je-
lenti azt is, hogy tiszta lelkiismerettel kér-
hessük a felhatalmazást a folytatáshoz.
A cél továbbra is az, hogy folytatódjon a
város töretlen fejlődése és Gödöllő ma-
radjon továbbra is békés, jó szellemisé-
gű, élhető város. Legyen továbbra is si-
keres, de emellett soha ne felejtsük el,
hogy GÖDÖLLŐ AZ OTTHONUNK!

Köszönöm a türelmüket, a figyelmüket,
és köszönöm a lokálpatrióta csapat ne-
vében munkatársaim munkáját és min-
denkiét, aki bármit is tett Gödöllő közös-
ségéért.

Beszámoló a 2010-2014 közötti
önkormányzati eredményekről

TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM, KEDVES GÖDÖLLŐIEK!

Elsőként ismételten megköszönöm támogatásukat, bizalmukat, aminek eredményeképpen 2010 őszén felhatalmazást adtak a város vezetésére. A ciklus végén
az eddigieknek megfelelően kötelességemnek érzem, hogy beszámoljak Önöknek a végzett munkámról, az eredményekről, hogy mit sikerült a tervekből meg-
valósítani és mit nem, vagy nem úgy, ahogyan elképzeltük, illetve mivel gyarapodtunk úgy, hogy az nem volt az eredeti terveink része. 
Örömteli, hogy bőven van mit értékelni négy év után, és van mire alapozni a következő időszakot, ráadásul összességében terveinkhez képest többet tudtunk
teljesíteni. A tíz megválasztott lokálpatrióta képviselő testületi munkájának eredményeképpen megvolt a döntésekhez szükséges biztos többség, ami alapvető
feltétele volt a kiegyensúlyozott, folyamatos, magas színvonalú szakmai és településpolitikai munkának, a lehetőségeikhez képest a legjobb döntések
meghozatalának. Ennek is köszönhető, hogy Gödöllő továbbra sem a pártpolitikai kompromisszumok és csatározások színtere. Sajnálatos, hogy a kor-
mánypárti önkormányzati képviselők mindent elkövettek, hogy ez ne így legyen. Az együttműködés szikráját sem mutatták, folyamatos támadásaiknak voltunk
kitéve, és ezt részükről számos bírósági per és rendőrségi feljelentés fémjelzi, amit minden esetben elveszítettek. Tevékenységük beárnyékolta az egyébként jó
hangulatú, célirányos, igényes szakmai munkát is. Programunkat 2010-ben az akkori önkormányzati feladat és hatáskör, illetve az akkori önkormányzati finan-
szírozási viszonyoknak megfelelően készítettük el.

Dr. Gémesi György
polgármester
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Gödöllő Város Önkormányzata a 2010-
2014. évi ciklusban folyamatosan vál-
tozó gazdasági, jogi, társadalmi
környezetben működött.
A 2011-ben elfogadott új önkormányzati
törvény átalakította az önkormányzatok
által ellátandó feladatokat, az önkor-
mányzat és szervei működési rendjét,
szigorította a gazdálkodás szabályait
és új alapokra helyezte az állami finan-
szírozást. A normatív alapú állami tá-
mogatás helyett bevezette a feladatalapú
finanszírozást, melynek lényege, hogy
az önkormányzat a kötelezően ellátandó
feladataihoz a jogszabályokban meg-
határozott közszolgáltatási szintnek
megfelelő állami támogatást kap, mely-
nek mértékénél figyelembe kell venni
az önkormányzat elvárható saját bevé-
teleinek összegét. Az új finanszírozási
rendben az állam elvonta az önkor-
mányzatokat eddig megillető helyben
maradó személyi jövedelemadót, a
gépjárműadóból származó bevétel
40%-a marad csak az önkormányza-
toknál. További változás, hogy meg-
szűnt a rendelkezésre álló források
feletti szabad rendelkezési jogosultság,
az állami támogatásokat csak a megje-
lölt feladatra lehet fordítani, illetve az
önkormányzat helyi bevételeinek meg-
határozott hányadát is az állam által
előírt feladatokra kell fordítani.  Az új fel-
adatellátási és gazdálkodási szabályok
fokozatosan 2012-2013-ban léptek ha-
tályba és jelentősen befolyásolták a vá-
ros működtetését. 2013. január 1-jétől
az állam átvette az önkormányzattól az
alap- és középfokú iskolák fenntartását.
Az önkormányzat feladata maradt az is-
kolák működtetése, ami gyakorlatilag
az épületek üzemeltetési feladatainak
ellátását jelenti.
További átrendeződést jelentett az ál-
lam és az önkormányzatok közötti fel-
adatmegosztásban, hogy 2013. január
1-jével létrejöttek a járási hivatalok, me-
lyek államigazgatási, hatósági feladato-
kat vittek el a polgármesteri hivatalokból.

Az önkormányzatok működésében,
gazdálkodásában – az általános gaz-
dasági válság okán is – kialakult problé-
mák megoldását szolgálta a több
ütemben végrehajtott adósságkonszo-
lidáció, melynek eredményeként 2014
februárjáig az állam teljes mértékben
átvállalta az önkormányzatok adós-
ságterheit. 

Ezek a csak nagyvonalakban jelzett
változások nagymértékben befolyásol-
ták az önkormányzat működését, fo-
lyamatosan alkalmazkodni kellett az új
feltételekhez, át kellett gondolni az ön-
kormányzati feladatok ellátását, ta-
karékossági intézkedéseket kellett
tenni, át kellett szervezni az önkor-
mányzat és intézményei gazdálko-
dását. Ugyanakkor biztosítani kellett a
város – lakosság által elvárt – üzemel-
tetését, az intézményi szolgáltatások
szinten tartását, a szükséges fejlesz-
tési, felújítási programok megvalósí-
tását. 

2010-2014 között az önkormányzat kö-
zel 42,7 milliárd forinttal gazdálkodott.
Míg 2011-ben bevételeinek 24%-a
származott állami forrásokból, 2014-re
ez az arány 14%-ra csökkent, a már
említett változások miatt. A helyi adók-
ból származó bevétele a városnak az
elmúlt 4 évben 17,1 milliárd forint volt.

Az állami források csökkenése miatt a
helyi adóbevételek döntő többségét a
kötelező feladatok ellátásának kiadá-
saira kellett fordítani, fejlesztésre a helyi
adóbevételek mintegy 10%-a volt for-
dítható. Városunk esetében is átvállalta
az állam a meglévő adósságállományt,
így 2014-től mintegy évi 300-350 millió
forint szabadult fel, melyet az állami fel-
adatok finanszírozására kell fordítanunk.

Az elmúlt 4 évben fejlesztésre, felújí-
tásra mintegy 7 milliárd forint állt rendel-
kezésre. A fejlesztésre fordítható
forrásokat csak kis mértékben tudtuk
bővíteni, mert fokozatosan szűntek
meg az uniós pályázati lehetőségek, és
gyakorlatilag megszűnt a fejlesztési cé-
lú hitelek felvételének lehetősége. Az
önkormányzat vagyona több milliárd fo-
rinttal növekedett, amely tehermentes
vagyon és megfelelő biztosítékul szol-
gál a kiegyensúlyozott gazdálkodás-
hoz.
A város működtetésére, az intézményi
szolgáltatások biztosítására az elmúlt 4

évben mintegy 35,7 milliárd forintot for-
dítottunk. 

A 2010 önkormányzati választá-
sokon győztes Lokálpatrióta 
programban célul tűztük ki:

– a megújuló energia használatának
elősegítését, a geotermális energia
hasznosítását,
– az intézmények működtetésének, a
szolgáltatások (közoktatás, szociális és
egészségügyi intézmények, kulturális
és városüzemeltetési) eddigi magas
színvonalának megtartását, további
minőségi fejlesztését,
– a közlekedési feltételek további javí-
tását, a belterületi utak szilárd burkolat-
tal történő építésének befejezését, a
lakóövezetként használt üdülőterületi
utak szilárd burkolatú építésének el-
kezdését, a vízelvezetés továbbfej-
lesztését és évi 50 millió forint értékben
járda felújítását, továbbépítését, 
– az idegenforgalom fejlesztését, a 
gyógyvízre alapozott gyógyászati köz-
pont megvalósítását, a kastély további
rekonstrukcióját,
– a helyi gazdaság erősödésének elő-
segítését,
– a szelektív hulladékgyűjtés széles-
körű elterjesztését, a háztartásokból
való elszállítás bevezetését, környeze-
tünk megóvását.

Sajnos, a megújuló energia és a geo-
termális energia használatának, hasz-
nosításának terén a megváltozott
gazdasági feltételek miatt nem tudtunk
eredményeket elérni. Mint ismert, az első
geotermikus fúrás a városban (a 2400

méteres mélység ellenére) nem talált me-
legvizet, a további fúrásokhoz külső pá-
lyázati forrásokat pedig nem lehetett
bevonni.
A régóta tervezett gyógyvízre alapozott
gyógyászati központ megvalósításához
az állami terület megszerzésére irá-
nyuló törekvéseink nem voltak sikere-
sek. A kormányzati elképzelés szerint a
gyógyfürdő helyett uszoda fog épülni az
Alsóparkban. Az önkormányzat 2012-
ben elkezdte a városi uszoda építésé-
nek előkészítését, amit az Alsóparkba
tervezett állami beruházás miatt felfüg-
gesztettünk.

Intézmények működtetése, szol-
gáltatások biztosítása

Az önkormányzat 3 bölcsődét, 7 óvo-
dát, könyvtárat, múzeumot, a Művé-
szetek Házát, egészségügyi alap- és
szakellátást, szociális és családsegítő
központot, Egyesített Szociális Intéz-
ményt tart fenn. 
Az intézményeink által biztosított szol-

gáltatások színvonalának megőrzésére
jelentős forrásokat biztosítottunk a ki-
eső állami támogatások pótlására. Az
óvodai intézmények működési kiadá-
sainak átlag 80%-át, a bölcsődék mű-
ködési kiadásainak átlag 40%-át, a
szociális intézmények működési kiadá-
sainak átlag 60%-át, a kulturális intéz-
mények kiadásainak átlag 15%-át
fedezik az állami támogatások. 
A költségvetési források takarékosabb,
hatékonyabb felhasználása érdekében
intézményeinknél egységes létesít-
ménygazdálkodást vezettünk be. Köz-
pontosítottuk az épületek üzemeltetésével
kapcsolatos feladatokat, a közműszolgál-
tatásokat, az intézményi felújításokat.
Szem előtt tartva az energiatakarékos-
sági szempontokat, az épületek állagá-
nak védelmét, évente körülbelül 50
millió forintot fordítottunk karbantartási,
felújítási feladatokra. Erősítettük az in-
tézmények biztonságvédelmét is, foko-
zatosan építjük ki a távfelügyelet
kamera-rendszerét, illetve a riasztóbe-
rendezéseket.
Sajnálatos módon az elmúlt 4 évben
bölcsődei, óvodai férőhelyek bővítésére
nem írtak ki olyan pályázatot, melyen
sikerrel indulhatott volna az önkor-
mányzat. 

2011-ben 97 milliós pályázatot nyertünk
az Egyesített Szociális Intézmény 
komplex akadálymentesítésére és bel-
ső átalakítására. A beruházás eredmé-
nyeként az időskorú gondozottak
korszerű körülmények között élhetnek. 

Itt kell szólnunk a Művészetek Háza fel-
újításáról, melynek I. üteme 2011-re el-

készült, s kommunikációs központként
működött a Gödöllőn zajló uniós ren-
dezvények idején. A tervezett II. ütem, a
színházterem komplex felújítása a ter-
veink között szerepel.

Az egészségügyi szakellátás feltéte-
leinek javítása érdekében az I. számú
rendelő felújítását követően ebben az
évben megvalósul a II. számú rendelő
épületének akadálymentesítése. 

Közel egy éves előkészítő munka ered-
ményeként központosított közbeszer-
zés keretében a város és intézményei
elektromos áram- és gázellátásának ki-
adásait több millió forinttal sikerült csök-
kenteni. 

A korszerű hulladékszállítást, feldolgo-
zást a gödöllői székhellyel működtető
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.-vel
közösen az önkormányzat elindította a
szelektív hulladékgyűjtés programját. 
A program széleskörű elterjesztése
még sok munkát igényel; sikeresen mű-

ködik a háztartásonkénti szelektív
gyűjtés.

FEJLESZTÉSEK

Út és vízelvezetés, közlekedés

Gödöllőn 2010-re az infrastruktúra
100%-ban kiépült, az utak 95%-a szi-
lárd burkolatot kapott. Az elmúlt 4 év 
feladata a belterületi szilárd burkolatú
utak építésének befejezése volt. Az
utak építésére 360 millió forintot fordí-
tottunk, a megépíteni kívánt utak enge-
délyes terveire az elmúlt években
mintegy 30 millió forintot költöttünk. 

Az utak karbantartására évente nö-
vekvő költségvetési forrásokat fordí-
tunk, az elmúlt 4 évben több mint 1
milliárd forintot költöttünk erre a célra. 

Folyamatosan, évente 50 millió forintos
kerettel építettük, felújítottuk a járdákat
a közlekedési igények és a lakosság
jelzéseinek figyelembevételével. 

Ígéretünknek megfelelően 2012-ben el-
indult a város kerékpárút hálózatának
tervezése. A 2013-14. években 70 mil-
lió forint értékben épültek, épülnek ki a
kerékpáros nyomvonalak. 

Járdafelújítás

Egyesített Szociális 
Intézmény

Művészetek Háza
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A fejlesztés eredményeként három meg-
határozó turisztikai desztinációt (Királyi
Kastély-Királyi Váró-Besnyői Kegytemp-
lom) lehet megközelíteni kerékpárral. A
„Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város”
program sikeres, széleskörű lakossági tá-
mogatottsággal bír. 

Kiemelt figyelmet fordítottunk a hidak
felújítására. Az Alsópark és a Lum-
niczer utcai hidak megerősítésére sike-
rült forrást biztosítani.

Folytattuk a város csapadékvíz elve-
zetési hálózatának építését, s elké-
szültek a tervek az útépítésekkel
párhuzamosan a vízelvezetés biztosí-
tására. 

A város közlekedési helyzetének javí-

tása érdekében elkészült a forgalom-
technikai terv, melynek alapján
megkezdtük a közlekedést szabályozó
táblák kihelyezését, cseréjét; a lakos-
ság igényeihez igazodóan 8 gyalogos
átkelőhely kiépítése fejeződik be ebben
az évben. 

A jogszabályi környezet, illetve a tömeg-
közlekedésre vonatkozó állami elkép-
zelések változásai miatt a város helyi
közlekedésének átalakítása terén nem
sikerült előbbre lépnünk. Megőriztük
azonban, illetve javítottuk a Volán-
busszal kötött új szerződés alapján a
menetrendszerinti buszközlekedést.

Ebben az évben menetrendszerinti já-
ratok indulnak az Ipari Parkba, illetve a
TEVA Zrt. telephelyéhez, a dolgozók
munkába járásának megkönnyítésére.

A város által régóta szorgalmazott el-
kerülő út megépítésére állami forrás- és
szándék hiányában belátható időn belül
nem kerül sor. 

2012-ben pályázatot nyújtottunk be az
„Elővárosi közösségi közlekedés fej-
lesztése Gödöllőn – Megvalósítható-
sági Tanulmány készítésére”. A közel
31 millió forintos tanulmány elkészült,
melyet lakossági vitára is bocsátottunk.
A HÉV vonalának felújításához, kor-
szerűsítéséhez szükséges állami forrás
biztosításáról döntés még nem szü-
letett.

Parkolás

Az elmúlt 4 évben a belvárost korábban
jellemző kaotikus parkolási problé-
mákra is sikerült korrekt megoldást ta-
lálni. 2013-ban üzembe helyeztük a
vasútállomás mellett felépített P+R,
B+R parkolókat, ahol több mint száz
gépkocsi ingyenesen várakozhat és a
kerékpárok tárolására is lehetőség van.
Megvásároltuk a magánberuházásban
megépített Rézgombos üzletház alatti
mélyparkolót, melyet a VÜSZI Kft.
üzemeltet, közparkolóként működik a
Tűztorony üzletház – könyvtár alatt
egybenyitott mélyparkoló. Kibővítettük

a város fizetős parkolási rendszerét,
biztosítva a Művészetek Háza melletti
parkolóban, a Királyi Váróval szemben,
az Erkel és a Szent Imre iskola mögött
a kedvezményes parkolási lehetőséget
(az első másfél óra 10 forint).

Az épített környezet és a kultu-
rális örökség védelme

Több éves előkészítő munka eredmé-
nyeként mintegy 1,5 milliárd forint ér-
tékben uniós forrásból megkezdődött a
szennyvíztisztító telep korszerűsítése,
az átadásra 2015 elején kerül sor. 

A városközpont arculatának és infra-
struktúrájának integrált fejlesztésére el-
nyert pályázatunk keretében 2010-ben
befejeződött a Művészetek Háza fel-

újítása, 2011-re elkészült a Városi Piac
galériának az átépítése és az új Főtér.
A megvalósításra több mint 1 milliárd
forintot fordítottunk. Joggal lehetünk
büszkék a megújult Művészetek Há-

zára és a Főtérre, amely a város lakói-
nak kedvenc pihenőhelyévé vált, s a
városi rendezvényeknek biztosít kultu-
rált körülményeket. 
Főterünk 2012-ben  elnyerte az ország
legszebb főtere címet. 

Az EGT/Norvég Finanszírozási Mecha-
nizmusok pályázati konstrukció kereté-
ben nyert 550 millió forintos
pályázatunk eredményeként 2011-ben
átadtuk a rekonstruált Királyi Várót, a
Kálváriát, a Grassalkovich-filagóriát.
Megújult az Alsópark és az Erzsébet-
park. 

A városi szakrális terek bővülése és
megújulása érdekében az önkormány-
zat anyagilag is támogatta a Görög Ka-
tolikus templom, a Baptista templom
építését, az Evangélikus templom kor-
szerűsítését. 

A Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésébe került
megújult Arborétum megnyitása tovább
bővítette a város lakói és az idelátogató
turisták számára a természetes kirán-
dulóhelyek számát.

A város közterei és parkjai tovább szé-
pültek, évente mintegy 240 millió forin-
tot költünk gondozásukra. 

2013-ban a Mária szobor körül alakítot-
tunk ki új parkot 40 millió forint ráfor-
dítással, amely Mária-kert néven
szintén kedvelt pihenőhellyé vált. 

Kerékpáros nyomvonal

Főtér

Mária-kert

P+R, B+R parkoló

Királyi Kastély 
Lovarda

Királyi Váró

Grassalkovich-filagória
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Ez évben lakossági összefogással a la-
kótelepi egyesület szervezésében meg-
épült a Szentháromság-kert a Szent-
háromság templom mellett. 

Köztereink új szobrokkal gazdagodtak.
Méltó helyet kapott Körösfői Kriesch Ala-
dár szobra mellett Nagy Sándor-Kriesch
Laura szobra a múzeum előtt, illetve
Grassalkovich Antal szobra az Alsópark-
ban. A Királyi Kastélyban megtekinthető
Mária Terézia és Ferenc József szobra.
Ebben az évben állami támogatással a
Főtér is új szobrot kap, József Attila Alta-
tó című versének „kis Balázsa” szemé-
lyében. 

Gödöllő legfőbb kulturális vonzereje, a
Királyi Kastély felújítása is folytatódott,
ha lassabb ütemben is, az elmúlt 4 év-
ben. 2011-ben az uniós elnökség idején
a kastély kiemelt helyszíne volt a ren-
dezvényeknek. Az Lovarda 1 milliárd fo-
rintos uniós támogatásból újult meg,
ehhez az önkormányzat 100 millió forint-
tal járult hozzá.

Szabadidő, sport

A sport- és szabadidős tevékenységek
feltételeinek biztosítása, bővítése az el-
múlt években kiemelt lehetőséget kapott
az állami sporttámogatási rendszer át-
alakításával. 
A sportlétesítmények bővítését, felújí-
tását, az utánpótlás fejlesztését lehetővé
tevő – a kiemelt csapatsportágak ré-
szére biztosított – TAO-s pályázatokon
városunk együttműködve az érintett szak-
osztályokkal, sikeresen vettünk részt.
Ebben a konstrukcióban építettük át a
Petőfi Sándor Általános Iskola tornater-
mét és újítottuk fel az udvar sportburko-
latát 210 millió forint értékben. A
Táncsics Mihály úti Sportcentrumban
megvalósult műfüves pálya építése 130
millió forintba került. A Török Ignác Gim-
názium tornacsarnokának és sportpá-
lyájának felújítására 30 millió forintot
fordítottunk. Folyamatban vannak az is-
kolák udvarain lévő sportpályák burko-
latcseréjére, a sportcentrumban öltözők
építésére benyújtott TAO-s pályázatok.
Az infrastrukturális beruházásokon túl az
önkormányzat évente 46 millió forinttal
támogatja a városban működő sport-
szervezeteket és szakosztályokat. 

Játszóterek

Városunk 40 játszótérrel rendelkezik,
melyek többsége sajnos nem felel meg
a szabványoknak. Programot készítet-
tünk a játszóeszközök folyamatos cse-
réjére, melyet a források függvényében
végez a VÜSZI Kft. 
Az elmúlt 4 évben 13 játszóteret építet-
tünk, újítottunk fel a lakóközösségek, ci-
vil szervezetek támogatásával. A város
közterein három helyen a felnőttek moz-
gásigényét is kielégítő, több generációs
sporteszközöket helyeztünk el

Ebben az évben 48 millió forint ráfor-
dítással elkészül az extrém sportok ked-
velőinek helyet adó skate-park a
Baptista Imaház mögötti területen.

Kultúra, turizmus

A város hagyományosan gazdag és szí-
nes kulturális élete a Tematikus Évek
program bevezetésével újabb lendületet
kapott. 2011-ben Barokk Év, 2012-ben
Híres Hölgyek Gödöllőn, 2013-ban a
Szecesszió Éve, 2014-ben a Régi Ház
– Kezdet és vég elnevezéssel több száz
kulturális rendezvényt szerveztünk,
melyet nagy érdeklődés kísért, s jól szol-
gálta a kulturális turizmus fellendülését.
2011-ben Gödöllő az uniós elnökség
színhelyeként felkerült Európa térké-
pére, „Magyarország kulturális ablaka
lett Európára” – ahogy az a tavalyi kihe-
lyezett kormányülésen, Fertődön el-
hangzott.  

A Királyi Váró felújítása, múzeumi, kultu-
rális térként való működése tovább bő-
vítette a közösségi rendezvények

megtartására alkalmas te-
reket. 
Az önkormányzat a kul-
turális terek, a közgyűjte-
mények fenntartására, a
művészeti csoportok, a
kortárs művészetet ápoló
GIM-Ház, a civil szerve-
zetek kulturális program-
jainak támogatására éves
szinten közel 500 millió
forintot fordít. 

A Királyi Kastély kiemelt szerepet játszik
nemcsak a város kulturális életében,
hanem a turizmus fellendítésében is. 
Kiállítóterei folyamatos bővülésével, ran-
gos időszaki kiállításaival, nemzetközi
hírűvé vált fesztiváljaival évente több
mint 200 ezer látogatót vonz a városba.
Kedvező tendencia, hogy a kastélyláto-
gatók egyre többen „átjönnek a város-
ba”, fogyasztanak a vendéglátó helyeken,
érdeklődnek Gödöllő más műemlékei, lát-
nivalói iránt. 

Terveinknek megfelelően megvásároltuk
a Testőrlaktanya épületét, a felújítására
a Norvég Alaphoz nyújtottunk be pályá-
zatot. Ennek sikere esetén újabb kultu-
rális, közösségi térrel bővülhet a város
kínálata. 

Nemzetközi kapcsolatok

Az önkormányzat nemzetközi kapcso-
latai tovább bővültek, testvérvárosunk
lett az ausztriai Bad Ischl és a kínai
Zhang Zhou. Szintén az uniós elnökség
hatásaként városunk egyre kedveltebb
különböző nemzetközi és országos 
szakmai konferenciák helyszíneként. Az
uniós elnökség időszakában elültetett ja-

páncseresznye fasor virágzás idején
kedvelt látványosság. Valamennyi test-
vérvárosunk delegációjának részvételé-
vel avattuk fel az Alsóparkban a
testvérvárosok nevét viselő sétányokat.
Külön említést igényel a Budapesten tar-
tott kutya világkiállítás Gödöllőre kihelye-
zett rendezvénysorozata, melynek

keretében több mint ötezer „kutyás ven-
dégünk” volt.
Nemzetközi jó hírünket erősíti, hogy
évente testvérvárosaink fiataljai közös
táborozáson vesznek részt Balatonlel-
lén.

Közbiztonság

2010-ben kezdtük meg a közterületek
térfelügyeleti rendszerének kiépítését,
első ütemben a városközpontban. A
rendszer jól működik, számos bűncse-
lekmény és szabálysértés felderítésé-
hez nyújtott támogatást, prevenciós

hatásként mint egy 30%-al csökkent az
ilyen típusú cselekmények száma.  A
rendszer bővítését 2014-ben tudjuk foly-
tatni a lakótelepek irányába, melyhez 10
millió forint, pályázaton nyert állami tá-
mogatást kapunk.

A rendőrséggel kötött együttműködési
megállapodás alapján bővült a körzeti
megbízottak száma, megvalósult a köz-
terület-felügyelettel közös járőrözés. Eb-
ben az évben gépkocsi vásárlásával
támogatjuk a járőrök munkáját. 

Városunkban újjáalakult a Polgárőrség,
amely ettől az évtől bekapcsolódott a
közbiztonsági feladatok ellátásába.

Városunk a rendőrkapitányság éves
rendszeres beszámolója alapján a ke-
vésbé fertőzött, biztonságos települések
közé tartozik. 

Gazdaság

Az önkormányzat jelentős fejlesztési 
programjai mellett a beszámoló idő-
szakában több befektetői tőkéből meg-
valósult fejlesztés is történt.
A Dózsa György úti kereskedelmi öve-

zetben megépült a LIDL áruház, s most
épül a STOP-SHOP üzletház második
üteme.

Legnagyobb cégünk, a TEVA 6 milliárd
forint értékű beruházást valósított meg,
mellyel a korszerű technológia telepí-
tése mellett újabb munkahelyeket is te-
remtett. 

A Gödöllői Ipari Parkba folytatódik a vál-
lalkozások betelepülése, melyet az in-
kubátorház megépítése is elősegít. 

A városközpontban megépült a Réz-
gombos üzletház, s több vegyes funk-
ciójú (lakás és üzletek) épület valósult
meg, többek között a Dózsa György
úton, a Bajcsy-Zsilinszky Endre úton, a
Petőfi téren.

Az elmúlt négy évben, a gazdasági hely-
zet negatív hatásai ellenére a város üte-
mesen fejlődött. A kiegyensúlyozott
gazdálkodást és a költségérzékeny köz-
szolgáltatásokat nyújtó, a következetes,
a lakosság igényeit és szükségleteit fi-
gyelembe vevő várospolitikát folytató ön-
kormányzat eredményesen teljesítette a
vállalt feladatainak többségét.

Városunk – a maga kategóriájában –
változatlanul a legfejlettebb települések
közé tartozik. 

Gödöllő megfelelő feltételeket biztosít a
minőségi élethez. Mindez nem jöhet
létre a város lakóinak támogatása,
együttműködése nélkül, melyet ezúton
is köszönünk.

Nemzetközi gyerektábor

Királyi Váró

A Petőfi iskola új tornaterme

Játszótér az Erzsébet Körúton


