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A nyári szünet kiváló lehetőséget ad az

oktatási intézményekben szükségessé

vált felújítások elvégzésére, s megtör-

tént a tisztasági festés is. 

A Montágh Imre Általános Isko-

lában a két fő bejárati ajtót cserélték ki

korszerűre, új padlóburkolatot helyez-

tek el, az elavult lámpatestek egy ré-

szét pedig energiatakarékosra cserél-

ték ki, illetve a tornaterem csapadék-

víz-elvezetését oldották meg. 

A Petőfi Sándor Általános Iskolában

is zajlott a munka, itt is megtörtént a

világítás korszerűsítése, valamint elké-

szült az iskola kültéri kosárlabda pá-

lyája is, ez utóbbi 11 milliós fejlesztést

jelent.

A világítás korszerűsítés több okta-

tási intézményben megtörtént a nyár

folyamán, így a már említettek mellett

a Hajós Alfréd Általános Iskola Török

Ignác utcai és Légszesz utcai épületé-

ben, a Török Ignác Gimnáziumban,

valamint a Szent János utcai, a palota-

kerti, a Táncsics Mihály úti és az

Egyetem téri óvodában. A Kazinczy

körúti oviban egy újabb csoportszo-

bához tartozó komplett vizesblokkot

újítottak fel. 

Az Erkel iskolában még folyamat-

ban van az úgynevezett kopilit nyílás-

zárók cseréje, ezeket műanyagokra

cserélik. Az intézmény biztonságát

szolgálja az új kerítés, aminek elké-

szülésével remélhetőleg megszűnnek a

korábbi, jelentős károkkal járó ron-

gálások. Emellett az ünnepségekhez

használt szabad téri emelvényt is új-

raburkolták.

Az elmúlt hetekben több intézmény-

ben sor került a tetők felújítására is.

Ilyen munkát végeztek az palotakerti

bölcsődében és az ugyanitt lévő

óvodában, a Török Ignác Gimnázium-

ban.
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Csak az időjárástól függ, mikor
kerülhet fel a burkolat a skate-
park területére. Az alapozás
után ez a munkafolyamat jön,
de a csapadékos időjárás nehe-
zíti a munkát. A létesítményt
szeptemberben szeretnék átad-
ni, de, mint megtudtuk, nem a
határidőnek, hanem a minő-
ségnek lesz prioritása. 

A burkolati mun-

kákhoz megfelelő

időjárási körülmé-

nyekre van szükség,

tudtuk meg. Ennek

oka, hogy ez egy spe-

ciális, mikroszálas

beton, ami rendkívül

sima felületet ad. Ha

ez elkészül, jöhetnek

a sporteszköz ele-

mek, amiknek már a

gyártási tervei is megvannak. Vala-

mennyi elem egyedileg gyártott, kife-

jezetten erre a pályára készült. 

A tervezésbe a szakemberek mellett

bevonták a gödöllői fiatalokat és egy

extrémsportoktató és – edzőt is, akinek

a tudása és munkája hozzájárul majd

ahhoz, hogy a fiatalok lehetőség sze-

rint biztonságosan éljenek az extrém-

sport adta lehetőségekkel, a s ennek

megfelelően használják a létesítményt. 

A fiatalok számára kulturált mozgás

lehetőséget biztosító pályának emellett

más hozadéka is van: ennek haszná-

latával a BMX-es, gördeszkás és gör-

korcsolyázást sokszor magas szinten

űző ifjak nem a városi lépcsőkön, vi-

rágládákon és egyéb beton elemeken

gyakorolják majd a különböző trük-

köket, ugrásokat, így megszűnnek az

ezek miatti sérülések, aminek a helyre-

állítása folyamatosan feladatot és je-

lentős kiadást jelentett.
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A Tormay Károly Egészségügyi
Központ II. számú rendelőjének
felújítása jelentős megújulást
és korszerűsítést jelent, amire
25 millió forintot fordít az önkor-
mányzat. 

Nagy változásokat él át a Tor-

may Károly Egészségügyi

Központ II. számú rendelőin-

tézetének épülete. A bejáratnál

kicserélt automata ajtókat már

pár hónapja használhatják a la-

kosok. A tisztasági festés és a

lámpatestek cseréje mellett a

földszinten felújították és telje-

sen átépítették a mosdókat, ami

már a mozgáskorlátozottak szá-

mára is megfelelő. 

A legnagyobb változás azon-

ban az lesz, hogy nagyjából a

régi büfé helyén megkezdődik

a mozgáskorlátozottak számára

is használható lift építése. Eb-

ből kifolyólag, tűzvédelmi

okok miatt, a ritkán használt

emeleti nagy tanácstermet ketté

kellett osztani. Az egyik rész-

ben tűzvédelmi mentett teret

alakítottak ki, a másik pedig irattár

lesz. A lift már elkészült, a beszere-

léshez már csak egy hatósági engedé-

lyre van szükség. 

Az átalakítás miatt elkerül az épü-

letből a korábban a tanácstermet dí-

szítő, csaknem egy egész falat beborító

képzőművészeti alkotás, ez a Gödöllői

Városi Múzeum gondozásába kerül. 

A korszerűsítés egyaránt régi kíván-

sága volt az itt dolgozóknak és az ide

járó betegeknek. Sajnos, azonban van-

nak, akik nem értékelik a kulturáltabb,

korszerűbb körülmények kialakítására

tett erőfeszítéseket. Még be sem fe-

jeződött ugyanis a munka, máris több

rongálási és lopási kísérlet történt a

felújított részeken. 

Mindemellett az I. számú rende-

lőintézetben is jelentős munkák foly-

tak, itt 1 millió forintot fordítottak a vi-

lágítás felújítására, valamint megtör-

tént az épület szennyvízhálózatának

korszerűsítése is, amivel régi problé-

mát sikerült megoldani.
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Csak az utolsó simítások van-
nak hátra a Búzavirág utcában.
A múlt hét második felében
megtörtént az aszfaltozás, már
csak a kapubejárók kialakítása,
és a padkarendezés van hátra. 

Befejeződött az aszfaltozás a Török

Ignác utcában is, itt a burkolati mun-

kák mellett Hajós Alfréd Általános

Iskola előtti parkolóhelyek kialakítása,

felújítása is megtörtént. 

Van, ahol azonban most kezdődik a

felújítás, a Röges utcában járdafel-

újítás vette kezdetét a múlt héten. Itt a

baloldali járda átépítése kezdődött

meg a Kornya Mihály utca és a Szőlő

utca közötti szakaszon. 

Jó hír a kerékpárral közlekedőknek,

hogy megtörtént a belvárost a mária-

besnyői bazilikával összekötő kerék-

páros nyomvonal burkolati jeleinek

felfestése, s kihelyezték a szükséges

táblákat is; már csak kisebb munkák

vannak hátra, s átadásra kerülhet a 

nyomvonal. Ezzel összekapcsolódik a

kegyhely, a belváros és a vasútállomás,

valamint a blahai városrész, aminek a

nyomvonal kijelölése már korábban

megtörtént. 

A nyár folyamán a kisgyermekesek

örömére új játszóterekkel bővült a vá-

rosi kínálat, s jelenleg is készül egy új

létesítmény, ami a Szőlő utcában és

környékén élő gyerekeknek ad majd

lehetőséget a játékra. bj

Szakmai zsűri járta be Gödöllő utcáit és tereit

augusztus 12-én. Városunk ugyanis ismét

megméretteti magát a Virágos Magyarország

versenyben, ahol információink szerint idén

több mint 3000 település vesz részt. 

A zsűri tagjai többek között megtekintették a

kastély parkját, a Mária-kertet és a Szent Ist-

ván téri lakótelepet, valamint ellátogattak a

Zöld Óvodába is. Az eredményhirdetésre vár-

hatóan kora ősszel kerül sor. 

Városunk 2012-ben nevezett be a rangos ver-

senybe, akkor a zsűri Gödöllő felújított fő-

terének ítélte a „Magyarország legszebb fő-

tere” elismerő címet. 

Rövidesen a lift is elkészül 

Megújulás a II. sz. rendelőben

Folytatódnak a szabadtéri munkák

Újabb utak készültek el

Virágos Magyarország – Virágos Gödöllő – Ismét versenyben 

Gyerekeket és extrémsport-oktatót is bevontak a tervezésbe

Speciális felületet kap a skatepark

Megújulva várják a nevelési év kezdetét az oktatási intézmények

Korszerűbb körülmények közé kerülnek a gyerekek

Montágh iskola

Petőfi iskola
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CIVIL PIKNIK A CIVIL HÁZBAN

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesületének vezetősége szeretettel meg-

hívja az aktív gödöllői civil szervezetek képviselőit egy kötetlen beszélge-

tésre augusztus 22-én, pénteken 17 órakor.

Helyszín: a Civil Ház kertje, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23. 

A találkozó célja többek között, hogy szorosabbá fűzzük a Gödöllőn tevé-

kenykedő civil szervezetek közötti kapcsolatot és ismertessük a Gödöllői Civil

Kerekasztal Egyesület terveit, tevékenységét. 

A találkozóra örömmel fogadjuk az előzetes jelentkezéseket Kecskés Judit

civil referensnél (kecskesj.civil@gmail.com e-mail, Tel.: 20/508-3802).

Augusztus 12-én a Dózsa György úti te-

metőben vettek végső búcsút Remsey

Flóra Ferenczy Noémi-díjas kárpitmű-

vésztől, aki 64. életévében rövid, súlyos

betegség után hunyt el. Ravatalánál a csa-

ládtagok és a barátok, tisztelői mellett a

művészkollégák és tanítványai búcsúztak

tőle. 

A református szertartást követően Gö-

döllő városa nevében Gémesi György

polgármester rótta le kegyeletét,  aki úgy

fogalmazott: bár tudott volt a súlyos be-

tegség, mégis mindenki bízott valami

csodában, ami visszafordítja a visszafor-

díthatatlant. 

„Családod neve több mint száz esztende-

je összefonódott Gödöllővel, alkotásaik

ismertté és elismertté váltak szerte a vi-

lágban, mégis sok tanulás, kitartás, mun-

ka és küzdelem kellett ahhoz, hogy Te is

a rivaldafénybe kerülj. Magad nyilatkoz-

tad, hogy a név kötelez és megteremtet-

ted önálló arculatod, művészeted; ezzel

arattad sikereidet. Keményen, mindemel-

lett szerényen dolgoztál és alkottál, a mű-

vészettel szembeni alázat alkotó munkád

meghatározója volt. Munkáid békessé-

get, nyugalmat és harmóniát sugároztak.

Még ez év tavaszán boldogan adtál nagy

interjút a Gödöllői Magazinnak, ahol

nem kis hittel és optimizmussal nyilat-

koztál a jövőről.

Nézem az akkor megjelent fotódat. Hófe-

hér haj (mint ahogyan ezt a Remseyeknél

megszoktuk), barna szemöldök és a tá-

volba, jövőbe néző, nyugalmat sugárzó

tekintet, ami azt is üzeni, hogy tudod

merre menj és mit szeretnél. És az elen-

gedhetetlen kék színű gallér, rajta kis fe-

hér gyöngyökkel, egy  szolíd, de mégis

meghatározó nemzeti színű szalaggal,

ami üzeni a világnak, hogy szíved és lel-

ked mélyén is magyar vagy. Alkotásai-

dat, önmagadat nekünk, magyaroknak,

gödöllőieknek adtad. Gödöllő életed

meghatározó része volt, mint ahogyan Te

is az életünk elengedhetetlen része voltál

és leszel is mindig, mint ahogyan mun-

káid és alkotásaid veled együtt átszövik

Gödöllőt. Nagy interjúdat a következők-

kel zártad: „A nevet Dávid fiam viszi

tovább. Nincs könnyű helyzetben, hiszen

a Remsey név kötelez. Több közös mű-

vészi tervünk, ha úgy tetszik, álmunk

van, amit szeretnénk megvalósítani. Csak

azt kérem az Úristentől, hogy erre adjon

elég időt!”

Ma már tudjuk, hogy ez így nem adatott

meg neked, de biztos vagyok abban,

hogy a ránk hagyott örökséged jó alapja

lesz álmod egy más formában való meg-

valósulásának.”

A művészkollégák közül Simonffy Már-

ta, a Magyar Képzőművészek és Iparmű-

vészek Szövetségének elnöke, Pilinszky

János és Reményik Sándor sorait idézte

búcsúbeszédében, valamint egy korábbi

kiállítás kapcsán a Magyar Iparművészet

című lapban megjelent írását felolvasva

méltatta Remsey Flóra művészi munká-

ját. „Remsey Flóra rajzai, szövött kárpit-

jai a körülöttünk lévő világról, a termé-

szetről vallanak. Műveiben a gödöllői

eszme folytatódik. Gobelinejein átsugár-

zik az a hitvallás, amit ez az öröklött szel-

lemiség nyújtott, s ez kapcsolja össze a

személyes, megélt, világi és túlvilági ter-

mészeti élményeit, amelyek művészeté-

nek tartalmi jellemzői. Megszólalásának

módja, formavilága, következetes és ka-

rakteres. Nem követ irányultságokat. Az

alkotások egymás mellett olyan összhan-

got teremtenek, amely világossá teszi

számunkra a személyes hangvételt, mű-

vészetének mondanivalóját, annak érté-

két és a művészetben elfoglalt örökkéva-

lóságát.  Megvalósít egy saját hiteles,

csak rá jellemző világot. Ezt a világot

hagytad itt.”

A Gödöllői Iparművészeti Műhely köz-

vetlen munkatársai részéről Katona Sza-

bó Erzsébet, Ferenczy Noémi-díjas tex-

tilművész, a Gödöllői Új Művészet Köz-

alapítvány elnöke  búcsúzott, s  foglalta

össze mindazt, amit Remsey Flóra jelen-

tett az itt alkotó művészeknek.

„A Gödöllői Műhely létrejöttében volt

egy szellemi társunk, aki az egykori mű-

vésztelep gyökereit magában hordozva

jött, és egyértelműen hatott a kialakuló

irányokra. Szelíden befolyásolta a művé-

szeti tartalmakat a kiállítások és rendez-

vények alkalmából. Ha lehetőség adódott

rá, néha megcsillogtatta költői és drámai

képességeit, ahogy az családjában hagyo-

mány volt. Magas szinten tanította har-

mincöt éven át Gödöllőn a szövés gyö-

nyörű mesterségét, sok esetben együtt al-

kotva tanítványaival.

A művészkollégától búcsúzva fogalma-

zódott meg számomra kristálytisztán és

csak hangsúlyozni tudom – sajnos Flórá-

nak már nem tudom elmondani –, a

választ arra a laudációra, amelyet ősszel

rólam mondott a Körösfői-díj kapcsán:

Én úgy voltam ővele, mint Ő énvelem:

inspirációt adott.

Amikor az új műveinket a kiállításokat

megelőzően megmutattuk egymásnak,

amikor a verseinkről beszélgettünk, ami-

kor véleményt cseréltünk a szakmai ese-

ményekről és külön utakon kutattuk az

anyagban rejlő kifejezési lehetőségeket. 

És fogalmazhatunk többes számban is,

minket mindannyiunkat inspirált, így tett

hozzá a műhely születéséhez, alakulásá-

hoz sok-sok éven át.”

A tanítványok képviseletében  Kudlik

Júlia vett végső búcsút. Beszédében nem

csak  tanáruknak, hanem péladképüknek

is nevezte Remsey Flórát. Úgy fogalma-

zott, akik hozzá jöttek, a szabadon vá-

lasztott, örömet szerző alkotótevékeny-

séget keresték. „Mindezt maradéktalanul

megtaláltuk. Sőt, ennél sokkal többet:

egy nagy tudású, önzetlen, szerény, tisz-

teletre és szeretetre méltó egyéniséget,

Flórát. Kedves lénye egy olyan, egymást

tisztelő, becsülő és szerető közösséggé

alakított bennünket, ami nagy ritkaság

mai, hitványuló világunkban. 

Akik ismertük, többek lettünk azáltal,

hogy ismertük. Büszkék vagyunk arra,

hogy tanítványai lehettünk. Köszönet

mindenért.”

Remsey Flórát több százan kísérték utol-

só útjára.

Új programokat indított és még
újabbakat tervez a Megújult
Nemzedékért Alapítvány. A vá-
rosunkban 2008 óta tevékeny-
kedő civil szervezet a karitatív
munkában, a lelki segítségnyúj-
tásban és a társadalmi problé-
mák megoldásában egyaránt
szerepet vállal. 

Az alapítvány számtalan sikeres kez-

deményezést indított el az elmúlt évek-

ben, idén első ízben vállalta gyermek-

tábor megszervezését, ahol a lelki ne-

velésre is gondot fordítanak. Szerve-

zésükben huszonnégy gyermek tölti

mindennapjait napközis táborban. 

– Ezzel egy régi tervünket sikerült

megvalósítani – mondta el lapunknak

Szabó Sándor, az alapítvány vezetője.

– Feladatvállalásaink között is szere-

pel a gyermekekkel való foglalkozás,

bábcsoportjaink évek óta nagy sikerrel

vesznek részt a városi rendezvénye-

ken, ahol tanulságos, lelkiekben is tar-

talmas előadással szórakoztatja a kis-

gyermekeket. Ezekkel a műsorokat az

oktatási intézményekben is szívesen

fogadják Gödöllőn és a környező tele-

püléseken. Számunkra az is fontos,

hogy ezek a történetek ne „csak” tanul-

ságosak legyenek, hanem a keresztény

erkölcsi alapokra épüljenek. 

– Úgy tudjuk, nem csak a gyerekek-

nek szóló kezdeményezéseiket bőví-

tették, hanem az idősebbekre gondol-

va készülnek új karitatív program-

mal.

– Már régóta végzünk rehabilitációs

munkát különféle függőségekből sza-

badulni akarók felé, terveink szerint

megtörténhet ennek a megerősítése.

Más civil szervezetekkel összefogva

dolgozunk egy új rehabilitációs (bent-

lakásos) program elindításán és drog-

prevención is. Az együttműködés, az

összefogás egyébként is fontos szá-

munkra…

– Ezért vállaltak aktív szerepet a vá-

rosi civil életet összefogó Gödöllői Civil

Kerekasztal Egyesület létrehozásában

is? 

– Igen, hiszen együtt hatékonyabban

tudjuk végezni a munkánkat. Ez jól le-

mérhető például a nehéz helyzetben lé-

vők támogatásán. Öt esztendeje műkö-

dünk együtt az Élelmiszerbankkal.  Az ő

szervezésükkel és önkénteseink aktív

szolgálatával a gödöllői és a térségben

élő rászorulókhoz juttatjuk el, partner-

ségben több civil szervezettel a gyűjtött

élelmiszer adományokat. Legutóbb pél-

dául két nap alatt – a Szeretet Lángja

Gyülekezettel együttműködve – több

mint 4,4 tonna élelmiszert gyűjtöttünk és

adtunk át a térségben élő rászorultaknak,

akik számára sokszor lelki segítséget is

nyújtunk. A nehéz helyzetben élők szá-

mára ez legalább olyan fontos, mint az

élelmiszer és a tárgyi adományok. Nagy

öröm számunkra, hogy egyre több a si-

kertörténetünk, például a drogfüggők

eredményes leszoktatásában és a normá-

lis életbe való visszavezetésében, de so-

kaknak tudtunk segíteni családi problé-

máik rendezésében is. 

– Bírják ezt a sok feladatot?

– Nagy lelki erő kell hozzá, no és persze

emberek is, akik vállalják, hogy részt

vesznek ebben a szép munkában. Öröm-

mel vesszük az önkéntesek jelentke-

zését. Aki szeretne bekapcsolódni a kö-

zösségünkbe vagy többet megtudni ró-

lunk, a Belvárosi Napokon a Civil Ut-

cán megtalál bennünket.

Jelmondatunk: Tennünk kell nemze-

dékünkért! Tegyünk együtt egy megújult

nemzedékért!

jk

Vitéz Nagybányai Horthy István (1904-1942), Magyarország kormányzó-he-

lyettese halálának 72. évfordulója alkalmából megemlékezést és koszorúzást tar-

tott augusztus 17-én kora este a Gödöllői Királyi Kastély parkjában, a „kiskor-

mányzó” szobránál a Történelmi Vitézi Rend. A helyszínen dr. vitéz Bucsy László

törzskapitány idézte fel az 1942-ben kormányzó-helyettessé választott mérnök

személyiségét. A megemlékezők sorában az önkormányzat képviseletében Pecze

Dániel és Tóth Tibor alpolgármester koszorúzott.

Végső búcsú Remsey Flórától Új programokat indít a Megújult Nemzedékért Alapítvány

Összefogással, eredményesebben

Megemlékezés 
Vitéz Nagybányai Horthy István szobránál
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Minden kornak megvan a maga
táplálkozási szokása, egészsé-
gesnek tartott irányzata, amit di-
vat kipróbálni. Azután mindenki
eldönti, ízlik-e neki az ilyen-
olyan, de mindenképp egészsé-
gesnek tartott étel, követőjévé
válik-e az új ízeket, összetevőket
felvonultató konyhának vagy
nem. 

Manapság a paleo étrend hódít, aminek

célja a paleolit kori táplálkozás reprodu-

kálása a mai viszonyok között. Több kü-

lönböző irányzata létezik, melyek ha-

sonló alapokra épülnek, de kivitelezé-

sükben és elnevezésükben – mind ha-

zánkban, mind külföldön – találunk el-

téréseket, nincs hivatalosnak tekinthető

változat. Célja az olyan, úgynevezett ci-

vilizációs betegségek elkerülése, mint

egyes érrendszeri betegségek, 2-es tí-

pusú cukorbetegség, magas vérnyomás,

elhízás. Természetesen itt is vannak ked-

velt, megengedhető és tiltott élelmisze-

rek, s mindezek mellett sok újdonság,

ami az átlag háziasszony konyhájában

nem megtalálható. Ám egyre többen ér-

zik fontosnak, hogy megismerkedjenek

a paleo táplálkozásban rejlő lehetősé-

gekkel.

Ha egy-egy trendnek nem is válik valaki

követőjévé, lehet, hogy egy-egy új étel,

különleges íz tovább színesíti a családi

kedvencek sorát. Mi nők nem riadunk

vissza attól, hogy újdonságokat tegyünk

le a konyhaasztalra, főleg, hogy ha nas-

solnivalóról van szó. Legyen édes vagy

sós, sosem elég a recept! A paleo étrend

mellett voksolóknak nem kell lemonda-

niuk a különböző édességekről, desz-

szertekről. A magos, zöldséges és gyü-

mölcsös változatok mellett csokis, kré-

mes finomságokat tehetnek az asztalra, s

még a konyhaművészetben kevésbé jár-

tas hölgyek is bőven válogathatnak a kü-

lönböző „sületlenségek” receptjei kö-

zött, amiket nem nagyon lehet elhibázni. 

Gyömbér Rita most megjelent, paleo

nassolnivalók receptjeit tartalmazó

könyvei számtalan jó tanácsot is tartal-

maznak, hogy ne érje kudarc a gyakor-

latlan próbálkozót, s emellett ismerte-

tőket is találnak, ami nagy segítséget je-

lent a paleo konyhában még járatlanok-

nak. Erre nagy szükség is van, hiszen a

hozzávalók egy részéről so-

kan talán itt hallanak először.

S innen már adódik is a kér-

dés: Hol lehet ezeket besze-

rezni? Nos, a könyvek ebben

is segítenek. Nem csoda, hi-

szen a szerző maga is cuk-

rász, így pontosan tudja, mi

az az információ, amire

szükségük van az otthon

ténykedő „kollégáknak”. Az

eredmény pedig lenyűgöző!

Ahogy Gyömbér Rita fogalmaz: „…a

csodák életre kelnek kezünk alatt.”

(Gyömbér Rita: Paleo (sületlenésgek,

torták és desszertek, sósak).                     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 ked-

vezménnyel vásárolhatnak a bolt

kínálatából azok, akik kitűnő vagy

jeles eredményt értek el. 

A kedvezmény a bizonyítvány 

felmutatása mellett, egyszeri 

alkalommal vehető igénybe.

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Paleo finomságok

Októberben kerül mozikba a
Senki szigete című szuperro-
mantikus vígjáték, aminek
egyes jeleneteit városunkban
vették fel a múlt év augusztu-
sában. 

A történet három mai fiatalról szól,

akiknek az útja Budapesten keresz-

tezi egymást. A véletlen találkozás

azonban mindhármuk életét megvál-

toztatja. A fiatalok meseszerű hét-

köznapjaiban sok a váratlan fordulat

és a szerelmi zűrzavar, van maffia, ti-

tokzatos klub, sejtelmes énekesnő és

rengeteg ananász. 

Török Ferenc rendező úgy fogalma-

zott, ez alapvetően egy szerelmi tör-

ténet, de nem a hagyományos érte-

lemben, mert a szereplők nem a bol-

dogságot keresik, hanem a létezést

próbálják megérteni, határaikat fe-

szegetik. A film producere Sándor
Pál, aki a forgatáskor úgy jellemezte

az alkotást, hogy az egy szeretetre

méltó fiatalokról, az egymásba vetett

hitről szóló vígjáték lesz. 

A történet jónéhány helyszíne isme-

rős lesz majd a gödöllői mozi-

nézőknek: a máriabesnyői bazilika,

az ottani vasútállomás, és az Erzsé-

bet Királyné Szálloda étterme

(képünkön) volt ugyanis több jelenet

forgatási helyszíne. 

A főbb szerepeket Jakab Juli, Bán-
falvi Eszter, Schell Judit, Mohai
Tamás és Stohl András alakítják. 

bj

A sokak által várt portál nem csak az in-

tézményt mutatja be, hanem a tervezett

programokról is tájékoztatja az érdek-

lődőket. 

A gödöllőieknek és a turistáknak is sok

új információval szolgál a Gödöllői Vá-

rosi Múzeum napokban elindított hon-

lapja, amit a www.godolloimuzeum.hu

címen érhetnek el az érdeklődők. Az

oldal egyaránt tájékoztatást ad az aktuá-

lis időszaki és az állandó kiállításról,

valamint megismerteti a látogatókat az

intézmény gyűjteményeivel és kiadvá-

nyaival. Az anyagok be-

mutatását fotók teszik tel-

jessé.

A pedagógusokra és a szü-

lőkre gondolva, felkerül-

tek a honlapra az aktuális

múzeumpedagógiai fog-

lalkozások, az ezekhez tar-

tozó feladatlapokat pedig

le is tölthetik a vállalkozó

szellemű diákok. Játékot

azonban nem csak ők találnak. Mind az

időszaki, mind az állandó kiállításhoz

kapcsolódik játék vagy totó, melyek

helyes megfejtőit megjutalmazza a mú-

zeum. A honlapon az ezekhez tartozó

kérdéseket is megtalálják a játékos ked-

vű múzeum barátok. 

Itt találkozhatnak ismét az érdeklődők

az intézmény egy régi sorozatával: „A

hónap műtárgya” ezentúl itt kap helyet –

a bemutatóra szánt anyagok sorát Bartal

János uradalmi ügyész fényképe nyitja

meg. 

Mint azt Kerényiné Bakonyi Eszter, a

múzeum igazgatója lapunknak elmond-

ta, folyamatosan bővítik az információ-

kat, a már lezajlott és a tervezett progra-

mokról szóló tudnivalók, a kiadványok-

ról szóló tájékoztatók köre még bővül.

Akik pedig még többet szeretnének tud-

ni a kiállításokról, azok háttéranyagai-

ról és az itt folyó tudományos munkáról,

azok számára bizonyára jó hír, hogy a

jövőben a tudományos konferenciák

anyagainak, előadásainak jelentős része

is hozzáférhető lesz a Gödöllői Városi

Múzeum honlapján. bj

Évről-évre visszatérő vendége a

Máriabesnyői Nagyboldogasz-

szony Bazilikának Garczik

Richárd fiatal orgonaművész,

aki rendszeresen megörvendez-

teti koncertjével az idelátogató-

kat; augusztus 24-én vasárnap,

19.30-kor ismét hallhatják őt az

érdeklődők.

Műsorán ez alkalommal Johann Sebastian Bach – g-moll fantázia és fúga, BWV

542, Robert Schumann – hat tanulmány pedálos zongorára, op. 56 (nos. 2. a-mol

és 5. h-moll), César Franck – h-moll prelúdium, fúga és variáció, op. 18, és

Charles-Marie Widor – 5. orgonaszimfónia (f-moll), op. 42, no. 5 (I. Allegro vi-

vace – II. Allegro cantabile – III. Andantino quasi allegretto – IV. Adagio – V. Toccata)

művei csendülnek fel. A koncertre a belépés ez alkalommal is ingyenes.                      jk

Városunk több mint 20 éve ápol test-

vérvárosi kapcsolatot a finnországi

Forssaval. Idén lehetősége nyílt a gö-

döllői evangélikus gyülekezet kórusá-

nak részt venni az ottani testvérgyüle-

kezet által szervezett csendesnapokon. 

A programon számos nemzet képvisel-

tette magát, így például érkeztek gyü-

lekezeti tagok Tallinból, Rigából és

természetesen Forssából is, összesen

70-80 fő. Ezen rendezvény keretében

lépett föl kórusunk a tammelai közép-

kori templomban a Cantus Ludus

énekegyüttessel kiegészülve. A műsor-

ban felcsendültek a Kájoni kódex és az

Eperjesi graduál dallamai, Balassi éne-

kei és magyar népdalok is. 

Az alkalmat záró többnyelvű isten-

tisztelet során kórusunk, közös finn

nyelvű énekkel zárt az együvé tartozás

jegyében, melyhez a finn gyülekezet

meghatódva csatlakozott.

A forssai napokat követően Hel-

sinkibe folytattuk utunkat, ahol eleget

tettünk a tavasszal Gödöllőn koncer-

tező kauniaineni kórus meghívásának.

Szívet melengető dallamaink a finn-

magyar közösség tagjai előtt csendül-

tek fel.

Mindkét helyszínen nagy szeretettel

fogadtak bennünket. Reményeink sze-

rint az eddig is szoros kapcsolatainkat

még inkább sikerült elmélyíteni. 

Lencsés Enikő 

(a Gödöllői Evangélikus Egyházközség tagja)

Bemutatás előtt a Gödöllőn (is) forgatott magyar film

Jön a Senki Szigete

Gödöllői kórus Finnországban

Elkészült a Gödöllői Városi Múzeum honlapja

Garczik Richárd ismét Máriabesnyőn

Orgonakoncert a bazilikában
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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.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Augusztus 23-án és 24-én
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 06-20/482-3058

Már a partiumi Lugosnál jár az a két

gólyacsapat, melynek egy-egy tagját a

„Madárvédelem és kutatás határok nél-

kül” projekt keretében jelöltek a Ma-

gyar Madártani és Természetvédelmi

Egyesület (MME) szakemberei.

„Vecát”, az „öreg” tojót és „Hófogót”,

az idén kelt fiókát szinte maga előtt

tolta ki a hidegfront Magyarországról a

Kárpátok lábáig.

Az időjárás-változást nemcsak az em-

berek, de az állatok is megérzik, sőt,

rájuk van nagyobb hatással. Régóta is-

mert tény, hogy a frontok, jelentős idő-

járás-változások befolyásolják életü-

ket. A madarak esetében ez a legnyil-

vánvalóbban vonuláskor jelentkezik.

Az érkező frontok elől továbbállnak,

főleg azok a nagytestű madarak, ame-

lyek termikelve vonulnak (pl. gólyák,

nappali ragadozómadarak). A termi-

kelve vonulás lényege ugyanis, hogy a

felszálló meleg légáramlatokat kihasz-

nálva felköröznek nagy magasságok-

ba, majd egyszerűen továbbsiklanak,

miközben lassan veszítenek csak a ma-

gasságukból. Azután egy újabb meg-

felelő helyen újra felköröznek, így

napközben 6-8 óra alatt több száz, akár

500 km-t is megtehetnek.

Augusztus 14-én azok a gólyacsapa-

tok, amelyek már megfelelő kondíció-

ban voltak, elhagyták hazánkat, köztük

„Veca” és „Hófogó”. „Vecáról” sajnos

nem tudják kikkel tart, de „Hófogót”

pár napja sikerült megfigyelniük egy

hevesi gyülekezőhelyen, és itt azonosí-

tani tudták egyik fészektestvérét, il-

letve egy másik madarat kicsit odébb

tőlük. Ez utóbbi egy tavalyi, tiszanánai

kelésű gólya, amelyik már biztosan

tudja, merre kell vonulni.

Természetesen, már az elmúlt hetek-

ben is vonultak el gólyák a Kárpát-me-

dencéből, így például a szentpéteri

származású „Peter”, aki talán éppen

ma kell át a Boszporuszon. Azok a má-

sodéves madarak pedig, akik idén nem

tértek vissza Európába, hanem Kis-

Ázsiában vagy Észak-Afrikában töl-

tötték a nyarat, már a Nílus mentén

vannak, mint „Natália” és „Karolína”.

mme.hu

Menetkész gólyáink a front előtt elhagyták Magyarországot

A hidegfront beindította a madárvonulást

„Veca” szárnyal. Fotó: Papp Ferenc

Két védett egerészölyvet, valamint védett, illetve

fokozottan védett madarak preparátumait fog-

lalták le a váci rendőrök egy 22 éves sződligeti férfi

lakásában, míg egy másik ingatlanban fegyvereket

és lőszereket találtak – közölte a Police.hu.

Tájékoztatásuk szerint a rendőrségre állampolgári be-

jelentés érkezett arról, hogy két férfi fokozottan védett

állatokat tart a lakásán. A rendőrök a Duna-Ipoly Nem-

zeti Park Igazgatóságának természetvédelmi őreivel

közösen tartottak házkutatást egy 22 éves férfi házá-

ban. Itt találtak rá a kitömött fehér gólyára és karvaly-

ra. Az életben lévő egerészölyvöket a szakemberek a Fővárosi Állat- és Növénykertbe vitték. A fehér gólya eszmei értéke

100.000, a karvalyé 50.000 forint.

Egy másik sződligeti lakásban a nyomozók egy pisztolyt, csaknem 70 darab lőszert, valamint egy lőfegyverré átalakított

hangtompítós légpuskát találtak és foglaltak le. A férfinak nem volt fegyvertartási engedélye. greeninfo.hu

Paprikát sütni nem egyszerű dolog: az

egyik fajta keserű lesz, a másik megfony-

nyad, a harmadik ízét veszti. De nem így

a kápia paprika. A kápia paprika egyelőre

újdonságnak számít hazánkban, ezért

csak elvétve találkozhatunk kárminpiros

termésével a zöldséges pultokon. Pedig

nem új keletű jövevény, a Balkánról ke-

rült be Magyarországra, már nagy-

anyáink is ismerhették.

A kápia sötétzöldből kárminpiros lesz

Hogy miben különbözik a mi paprikánk-

tól? Első ránézésre élénk piros színe tűn-

het fel. A kápia méretes bogyótermése

megnyúlt kúpos alakú, általában két-

oldalt kissé lapított vagy horpadt, a para-

dicsompaprikához hasonlóan sötétzöld-

ből érik egyöntetű, sötét kárminpirosra. 

A vékony héjú tölteni való paprikával el-

lentétben a kápia húsa vastag, kemény,

tárolása során sem veszít rugalmassá-

gából. Magas cukortartalma miatt egye-

di, zamatos ízű. Betakarítása és fogyasz-

tása is pirosan történik, a biológiai érett-

ség stádiumában, eltérően a többi pap-

rikától, amelyeket a teljes érés előtt, a

„gazdasági érettség”„állapotában szüre-

telnek.

A kápia éretten is friss marad

Egyedi tulajdonsága kiváló tárolhatósá-

ga. Teljesen beérett állapotban, sérülés-

mentesen eltéve akár hetekig megőrzi

frissességét. Hazai dietetikusok vizsgá-

lata szerint C-vitamin tartalma a tárolás

során nemhogy csökken, de az utóérés

következtében még növekedhet is.

Paprikasütés grillrácson

A kápiát fogyaszthatjuk nyersen; akinek

ízlik az édeskés paradicsompaprika, an-

nak a kápia sem okoz majd csalódást.

Leggyakoribb felhasználása mégsem a

friss fogyasztás. Egyre inkább divatba

jön a zöldségek grillrácson való sütése,

amihez épp a kápia fajtacsoport a legin-

kább alkalmas. Vastag húsa és magas cu-

kortartalma miatt sütve ízletes, zamata

még inkább érvényesül. Köretként vagy

más grillzöldségekkel vegyesen is fo-

gyaszthatjuk.

Olajban sült paprika

Hagyományos töltött paprika savanyú-

ságunk is versenytársra akadt a kápiá-

ban. A grillezett vagy egyszerűen a na-

pon megszárított kápia olajban tartósít-

ható, s az így előkészített paprika a ké-

sőbbiekben savanyúságként, ételízesítő-

ként is felhasználható.                        gyz.hu

Kulináris élvezetek

Kápia, a legjobb grillpaprika

Védett madarakat is lefoglaltak Sződligeten



2–2-es döntetlennel rajtolt a
megyei I. osztályú bajnokság-
ban a Gödöllői SK első csapata,
míg a GSK II. Fóton kapott ki egy
hatgólos meccsen a megyei III.
osztályban.

Jenei Sándor tanítványai majdnem be-

ragadtak a rajtnál, ugyanis a vendég

Üllő csapata már a 4. percben vezetést

szerzett. A nyáron Halásztelekről szer-

ződtetett Rontó Rolnad ébresztőt fújt:

a 9. percben egyenlített. A meccs továb-

bi szakaszában inkább a vendéggárda

irányította a játékot, ami a 39. percben

egy újabb üllői gólban meg is mutatko-

zott.

A folytatásban mindent egy lapra felté-

ve próbált egyenlíteni a Gödöllő és vé-

gül a lefújás előtt néhány perccel Kun

György nem mindennapi góljával si-

került is itthon tartani az egyik pontot.

Összességében elmondható, annak el-

lenére, hogy a vendégek talán közelebb

álltak a három pont megszerzéséhez, a

gödöllői fiatalok lelkesedésének jutal-

ma egy pont lett.

A Gödöllői SK csapata a 2. fordulóban

majd a Hévízgyörkön 6–2-es győzel-

mével villámrajtot vevő, most feljutó

Taksony vendége lesz.

Pest megyei I. osztály, 1. forduló
Gödöllői SK – Üllő SE 2–2 (1–2)

Gól: Rontó Roland, Kun György.

Megyei III. osztály – Vereség Fó-
ton

A Gödöllő második számú csapata is

megkezdte a bajnokságot. A régen lá-

tott és ebben az osztályban kicsit korai

idénykezdet sajnos meglátszott a GSK

II. játékán, vagyis inkább az összeállí-

tásán, ugyanis több játékosát és egyéb

elfoglaltság miatt edzőjét is nélkülözni

volt kénytelen a csapat a Fóti vendég-

játék alkalmával. 

A házigazdák éltek a lehetőséggel és

egy gólgazdag meccsen, 4–2-re nyer-

ték a párharcot az egyébként semmivel

sem gyengébb gödöllőiek ellen.

Kerecsényi-Fodor Norbert csapata a

következő fordulóban hazai pályán fo-

gadja majd a Kerepes együttesét.

Pest megyei III. osztály közép cso-
port, 1. forduló
Fóti SE – Gödöllői SK II. 4–2 (2–1)

Gól: Pakuts Barna, öngól.

-ll-
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A Táncsics Mihály úti Sport-
centrumban működő városi

teniszpálya augusztus 31-ig
kedvezményesesen, 900.-

forintos óradíjért fogadja a
teniszezni vágyókat.
A pályára előzetes bejelent-
kezéssel lehet időpontot
igényelni a +36/30-318-72-
55-ös telefonszámon!

Tenisz – Augusztus végéig még kedvezménnyel

Teniszezz a Táncsicson!

A GEAC atlétika szakosztálya felvé-

telt hirdet 2002-2006-os születésű 

gyors, ügyes gyerekeknek, akik szíve-

sen versenyeznének. Jelentkezni lehet

szeptemberben az egyetemi (SZIE)

atlétika pályán, minden délután 16

órától 17:30-ig személyesen, vagy te-

lefonon a 2003-2004-2005-ös szüle-

tésűeknek Kovács Zoltán edzőnél a

06/30-691-62-86-os, a 2002-ben és a

2006-ban születetteknek Körmendy
Katalin edzőnél a 06/30-383-67-89-

es számon. 

Ha szeretné, hogy gyermeke játé-

kosan sokoldalú fejlesztést kapjon,

akkor várjuk a sportok királynője csa-

patába.

TOBORZÓ! GEAC KÖLYÖKATLÉTIKA 

Labdarúgás – Hazai iksz, idegenbeli vereség a szezonkezdeten

Pontos kezdet a megye egyben

Pest megyei III. osztály, 2. forduló

Augusztus 24., vasárnap 17 óra

Gödöllői SK II. – Kerepes SBE

(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Megyei I., Augusztus 30., 16:30:
Gödöllői SK – Örkény SE

Megyei III., Szeptember 7., 16:30: 
Gödöllői SK II – Vácrátót KSE

Megyei I., Szeptember 13., 16 óra:
Gödöllői SK – Vecsési FC

Megyei II., Szeptember 14., 16 óra:
Gödöllői EAC – Erdőkertesi SE

Megyei III., Szeptember 21., 16 óra:
Gödöllői SK II – Szada SE

Megyei I., Szeptember 27., 16 óra:
Gödöllői SK – Nagykőrösi Kinizsi

Megyei II., Szeptember 28., 16 óra:
Gödöllői EAC – Kisnémedi MSE

Megyei III., Október 5., 15 óra:
Gödöllői SK II – Csömör

Megyei I., Október 11., 15 óra:
Gödöllői SK – Érdi VSE

Megyei II., Október 12., 15 óra:
Gödöllői EAC – Vác-Deákvár SE

Megyei III., Október 19., 14 óra:
Gödöllői SK II. – Mogyoród KSK

Megyei I., Október 25., 13:30:
Gödöllői SK – Dabas-Gyón FC

Megyei II., Október 26., 13:30:
Gödöllői EAC – Fortuna SC-Kismaros

Megyei III., November 2., 13:30:
Gödöllői SK II. – Kisalag

Megyei I., November 8., 13:30:
Gödöllői SK – Pilisszentiván SE

Megyei II., November 9., 13:30:
Gödöllői EAC – Galgahévíz SK

Megyei III., November 16., 13 óra:
Gödöllői SK – Galgagyörki SE

Megyei I., November 22., 13 óra:
Gödöllői SK – Hévízgyörki SC

Megyei II., November 23., 13 óra:
Gödöllői EAC – Iklad KFC

(A Gödöllői SK és a GSK II. a Tán-
csics M. úti Sportcentrumban, míg a 

GEAC az egyetemi sportpályán
játssza hazai mérkőzéseit)

A gödöllői labdarúgó csapatok részletes őszi, hazai programja:

Az új idényre készülő TEVA-
Gödöllői RC háza táján a min-
dennapokat most az edzések
teszik ki, de Horváth András
tanítványai az elmúlt héttől
úgy hangolódhatnak, hogy
tudják, a Palota RSC ellen
kezdik majd az idényt.

A gödöllői hölgyek a szeptember 27-

ei NB I-es idénynyitón az előző baj-

nokság 10. helyezettjét látják majd

vendégül. A Palota RSC elleni pár-

harc persze még odébb van, így ad-

dig bőven van lehetőség a csapat

összecsiszolására az edzői gárdának.

Jó alkalom lehet erre a hagyományos

Ádám László-emléktorna, amelyet

immáron 15. alkalommal fog meg-

rendezni a klub. A torna pontos idő-

pontja szeptember 13-14. A hatcsa-

patos felkészülési kupára meghívást

kapott a Vasas, a Nyíregyháza, az

Aluprof-TF, valamint a Jászberény,

míg a hatodik együttes kiléte még

nem ismert. Az emléktornát az

egyetemi sportcsarnokban rendezik

meg. -li-

Röplabda – Palota elleni forradalom

Ádám László-emléktorna 15-ször

Az idei, Zürichben megrende-
zett Atlétika Európa-bajnoksá-
gon két gödöllői, a GEAC
sprintere, Kaptur Éva és a gö-
döllői nevelésű, de már az
UTE-ban versenyző Erdélyi
Zsófia képviselte a 27 fős ma-
gyar csapatot.

A Gödöllői EAC 27 éves sprintere,

aki hazai viszonylatban 100-on és

200-on is címvédőnek mondhatja

magát, 23,53-as idővel kvalifikálta

magát az Eb-re, ahol 200 méteren bi-

zonyíthatta tehetségét. Karlik Pál
tanítványa az öt előfutamból az első-

ben volt érdekelt, ahol az előzetes

időeredmények alapján a mi futónk-

nak volt a leggyengébb az ideje, így

előzetesen sem számíthatott semmi

jóra. Kaptur Éva a 7 futó közül vé-

gül a 6. lett futamában, így nem jutott

be a legjobb 24 közé. A 24,07 másod-

perces idejével összességében a 29.

helyen végzett.

A szintén gödöllői Erdélyi Zsófia
10.000 méteren állt rajthoz. Az UTE

versenyzője megközelítve idei leg-

jobbját, 33:41,72 századmásodper-

ces idejével a 21. helyen ért célba.

Ugyan itt Papp Krisztina 9. lett.

-lt-

Atlétika – Európa-bajnokság
Kaptur Éva egyszer futhatott Zürichben

Kaptur Éva Erdélyi Zsófia (fotók: masz.hu)

Júlis 23-27. között az olaszországi

Arezzoban rendezték meg a 2014-es

utánpótlás Európa-bajnokságot, me-

lyen a gödöllői Ifj. Lázár Zoltán (a

képen) is a 7 fős magyar csapat tagjai

között volt.

A gödöllői díjugrató az ifjúsági egyé-

ni kategóriában, 5 roppant nehéz pá-

lyán mutathatta meg kivételes tehet-

ségét a kontinensviadalon. ifj. Lázár
Zoltán 11 éves pej kancájával, Lac-
rima Di Felicitával mindösszesen 2

verőhibát vétve 105 indulóból a kie-

melkedő 17. helyen zárt, ezzel nyu-

godtan állíthatjuk, hogy Európa elit-

jébe lovagolt korcsoportjában.       -il-
Lovassport – Utánpótlás Európa-bajnokság

Az elit tagja Ifj. Lázár Zoltán

Fotó: dijugratoszakag.hu

Az idén szeptember 13-14. kö-
zött rendezi meg Gödöllői vá-
rosa a Belvárosi Napok ren-
dezvénysorozatot, amelyet a
hagyományoknak megfelelő-
en a városi futóversennyel 
nyitnak majd meg szeptember
13-án.

A kétnapos rendezvény első napján

reggel 7:30-tól várják a futókat re-

giszrációra az Alsóparkban található

Világfánál, a rajtra 8:30-kor kerül

majd sor, míg az eredményhirdetés

10 óra körül lesz a nagyszínpadon. 

A kultúrális rendezvények mellett

természetesen a jól

megszokott sportbe-

mutatók is helyet

kaptak a program-

ban, amelyekre szin-

tén szombaton kerül

majd sor. 

Ugyan tart még a

nyári szünet, de a

szokásoknak meg-

felelően minden bizonnyal az idén is

nagy lesz a „harc” az intézmények

között, hogy ki delegálja a legtöbb

futót a versenyre.

Részletes program: www.godollo.hu

Beharangozó – Belvárosi Napok

Városi futóverseny
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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

Változatlan nyitva tartással és 
szeretettel várja a látogatókat a

Gödöllői Városi Múzeum 
az ősz folyamán is

Programjaink 2014 szeptemberében:
Szeptember 9., kedd, 18 óra: 
a Gödöllő története II. című

helytörténeti monográfia bemutatója
A könyvbemutató helyszíne: 

Gödöllői Városi Múzeum.
A program ingyenes.

Szeptember 12., péntek, 18 óra:
Berecz András mesemondó estje 

Katonamesék címmel
Az előadás helyszíne: a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium aulája.

Jegyek elővételben a Gödöllői Városi
Múzeum jegypénztárában kaphatók

augusztus 27-től.

Szeptember 19., péntek, 18 óra: 
Kótyuk Erzsébet előadása 

A hátország egészségügyi csatái 
címmel az első világháború idején
pusztító járványokról és az ellenük

való védekezésről
Az előadás helyszíne: 

Gödöllői Városi Múzeum.
A program ingyenes.

Szeptember 20., szombat, 15 óra: 
Szakmai tárlatvezetés az 

„Adj király katonát!”– gödöllőiek az I.
világháborúban időszaki kiállításban,

ezt követően az első világháborús 
emlékhelyek bejárása.
A program ingyenes.

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Tisztelt Látogatóink!
Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy 
a Királyi Váró felújítás miatt előre
láthatólag augusztus végéig nem 

látogatható.
Szíves megértésüket köszönjük!

Figyelmükbe ajánljuk a Gödöllői Városi
Múzeum (Gödöllő, Szabadság tér 5.) 

és a Gödöllői Királyi Kastély kiállításait!
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

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

tel.: 06-40-980-030 (munkaidőben) fax.: 06-29-530-101
e-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu web: www.eurovill.hu

VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790

TIGÁZ ügyfélszolgálat:  +36-80/300-300
TÁVHŐ Kft.: 514-096
Zöld Híd Kft.:418-603

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

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ BELVÁROSI JEGYIRODA NYÁRI NYITVA TARTÁSA:

2014. július 14-től augusztus 31-ig (hétfő-péntek) 10.00-18.00
szombat-vasárnap: ZÁRVA

Állás –  2-es számú Városi Bölcsőde

A 2-ES SZÁMÚ VÁROSI BÖLCSŐDE FELVÉTELRE KERES KÉT FŐ KISGYERMEKNEVELŐT.

Feltételek: érettségi, kisgyermeknevelői szakképesítés. 

Az állás betöltésének határideje: 2014. szeptember 1., illetve november 1. 

Jelentkezni Pálfi Sándorné intézményvezetőnél lehet szakmai önéletrajzzal, személyesen vagy postai úton 

(2-es számú Városi Bölcsőde, 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 5-7.). Tel.: 28-410-566.

A DMRV Zrt. tájékoztatása az idényjellegű felhasználók részére

Tisztelt Felhasználó!

Amennyiben Ön szerződésünk szerint idényjellegű felhasználóként szerepel, az éves leolvasással kapcsolatosan a

következőkről szeretnénk tájékoztatni:

Társaságunk a korábbi évek gyakorlatának megfelelően augusztus folyamán kísérli meg leolvasni az idényjellegű fel-

használók vízmérőit. Technikai okok miatt az alább felsorolt településeken a leolvasás valószínűleg áthúzódhat

2014. szeptember első két hetére: Csomád, Dobogókő, Domonyvölgy, Dunabogdány, Erdőkertes, Fót, Gödöllő,

Leányfalu, Mogyoród, Őrbottyán, Pilisszentlászló, Solymár, Szentendre, Veresegyház.

A leolvasástól függetlenül lehetősége van arra, hogy vízmérőjének állását honlapunkon, vagy telefonos ügyfélszolgála-

tunk 2. menüpontjában rögzítse, vagy önleolvasó lapon eljuttassa társaságunk felé. 

Vízmérőjének állását az alábbi csatornákon jelentheti be:

honlapunkon:  www.dmrvzrt.hu vagy telefonos ügyfélszolgálatunk /06 (27) 511-511-es vagy a 06 (40) 88-11-88-as tele-

fonszámon/ 2. menüpontjában történő rögzítéssel, melyekhez minden esetben a számlán lévő azonosító adatok szük-

ségesek.

Felhívjuk azonban figyelmét, hogy amennyiben sikeresen leolvassuk vízmérőjét, abban az esetben a számlája a társasá-

gunk általi leolvasás alapján kerül kiállításra, az Ön által bevallott adatot nem vesszük figyelembe.

Segítő közreműködését köszönjük!                     DMRV Zrt.

MÁV – Módosított menetrend

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a tisztelt utazóközönséget, hogy 2014. augusztus 21-től 2014. augusztus 31-ig

Gödöllő-Aszód állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest – Hatvan vasútvonalon 

több vonat módosított menetrend szerint közlekedik. 

A változásokról a www.mav-start.hu honlapon és az állomásokon tájékozódhatnak az érdeklődők.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2014. AUGUSZTUS 26.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte: Hor-
váth Károlyné, Szent István tér 6.,
Székely Gábor, Eperjes u. 6. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Fábián Attila, Tölgyfa u. 2., Veréb
István, Erzsébet királyné krt. 10. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Tóth Teodóra,
Bessenyei Gy. u. 2/1.
A Városi Mozi ajándékát 
nyerte: Vincze Istvánné, Kazinczy
Krt. 11. I/6., Tamási Szabolcs,
Remsey J. krt. 4.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Gyimóthy
Zsolt, 2111 Szada, Margita u. 22.,
Garancsi Krisztina, Bethlen Gá-
bor u. 20. 


