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Húsvétra készülve

A kereszténység legnagyobb ünnepére, húsvétra
készülünk. Jézus szenvedésére és halálára emlékezünk, várjuk a feltámadás örömhírét.
A lelki felkészülés részeként virágvasárnap a
Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika udvarán – a hagyományoknak megfelelően – az idén is
felelevenítették a passiót a az egyházközség tagjai. A Mel Gibson Passió című filmjére, valamint
boldog Emmerich Anna Katalin látomásaira épülő,
Krisztus utolsó óráit megjelenítő előadásra idén is
sokan jöttek el nem csak Gödöllőről, hanem a térségből és az ország távolabbi részeiből is.
Az eseményt Stella Leontin kanonok, plébános
nyitotta meg, aki gondolataival segítette a több mint
hatszáz megjelent hívő, érdeklődő számára a ráhangolódást, a lelki felkészülést.
Az előadás minden évben az egyházközség példás összefogásának köszönhetően valósul meg, s
bár a passiójátékban közel negyvenen állnak a hívek és az érdeklődők elé, sokak áldozatos munkája
teszi lehetővé, hogy ez a régi hagyomány tovább
éljen.
(folytatás a 6. oldalon)
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Portré

Biciklizésről és zebrazászlókról Füle Sándorral

Kerékpárokat leporolni!

Az elmúlt évek talán legnagyobb visszhangot kiváló közlekedésbiztonsági akcióját indította el Gödöllőn Füle Sándor, amikor a múlt
év decemberében civil összefogással fényvisszaverővel ellátott
zászlókat helyezett ki a Szabadság út buszpályaudvarnál lévő zebrájához, hogy így tegye biztonságosabbá a gyalogosok átkelését.
A kezdeményezésből országos mozgalom lett, Füle Sándor pedig
március 15-én – a Gödöllőn élők biztonságos közlekedésének védelméért kifejtett kiemelkedő munkájáért – Polgármesteri Ezüstérme Gödöllőért elismerést kapott. A közismert nevén zebrazászló
mozgalomról, no meg a kerékpáros helyzetről beszélgettünk vele,
hiszen nevét ezzel kapcsolatban már jól ismerik az itt élők.
szont imádták. Csináltunk egy felmérést, aminek az eredményei azt
mutatják, hogy kb. 3.-6.
osztályosok igénylik leginkább az ilyen jellegű
oktatást, foglalkozásokat. A kisebbek még
nem bicikliznek önállóan, a nagyobbak pedig
már inkább a motorozás
felé kacsintgatnak. De
a harmadikos-hatodikos
korosztály számára a bicikli egyfajta függetlenséget jelent. Azzal egyedül is el lehet menni a
haverokhoz. Ha viszont
nem tud a gyerek biciklizni, akkor szólni kell
a szülőnek, hogy „Anyu/Apu vigyél már el
és gyere értem!”
– Hogy gyalog menjen, az már fel sem
merül?!
– Az ma már nem nagyon jellemző. Azok
a gyerekek azonban, akik képesek önállóan kerékpárral közlekedni, és a szülő el
meri őket egyedül engedni… Na, az királyság a gyerekek szemében! De hadd térjek
vissza a bringaórákra! Ilyenkor azt szoktuk
kérni, hogy hozzanak biciklit a gyerekek,
azután kimegyünk a focipályára és feladatokat, játékokat csinálunk, amit ők nagyon
élveznek.
– A gyerekek hány százalékának van
kerékpárja?
– Szinte minden gyereknek van. Gödöllőn – erről is készült felmérés – van vagy
húszezer kerékpár, többnyie ott porosodnak a garázsokban. Sokan csak pillanatnyi
fellángolásból veszik elő, mondjuk mert le
kéne adni pár kilót... A szülők hozzáállása
vegyes. Van, aki örül neki, hogy a gyerek
hasznos információkat kap, amiért máshol fizetni kellene, de vannak, akik ebben
a programban is csak a problémát látják,
például, hogy el kell hozni a biciklit az iskolába. A gond az, hogy a szülők közül is
kevesen közlekednek kerékpárral. Én Kiskunhalasról költöztem ide, és nekem ez
nagyon furcsa, mert ott természetes, hogy
Fotó: Tatár Attila

– Számított rá, hogy ekkora érdeklődést
vált ki és ilyen siker lesz a zászló akció?
– Nem. A Facebookon, a Gödöllő-csoportba ezt egyszerűen csak úgy írtam be,
mint egy olyan kis trükköt, amit az USA-ban
láttam. Rengetegen reagáltak, hogy ez milyen jó ötlet, én meg beírtam: ha összedobjátok rá a pénzt, megcsinálom. És összedobták! Én elkészítettem a tartókat, a Kis
Józsi bringás cimborám anyukája ingyen
megvarrta a zászlókat, és felraktam a buszpályaudvari zebránál. De olyan reakciókra,
amik ezután történtek, nem számítottam.
Elhűlve néztem, ahogy egymás után, ezrével jöttek a megosztások és a hozzászólások. Kiszabadult a dolog a Gödöllő
csoportból, és vírusszerűen belobbant. Rádöbbentem, hogy országos a baj, valakinek
kellene csinálni már valamit. És amikor ez a
probléma felkeltette a nagy médiák érdeklődését, vonakodva melléállt a rendőrség
meg az állami útfenntartó is. És egyre több
önkormányzat is támogatja azóta is.
– Hány településen indult be a zászló
mozgalom?
– Pontosan nem tudom – több tucat –,
de azt igen, hogy az országban eddig 67
zebránál vannak kihelyezett zászlók, ebből
három van Gödöllőn. Mindenhol a helyi emberek csinálják, önkéntesen, nincs semmiféle szervezet.
– Gödöllőn Önt jól ismerik, mint a Magyar Kerékpárklub gödöllői csoportjának a vezetőjét. Ezzel a szervezettel az
elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettek a kerékpáros nevelésre. Néhány
éve a Damjanichban indult be az első
program. Hol tart ez jelenleg?
– Sajnos kicsit elült, mert ezt mindenki
munka mellett csinálja, az iskolában bringa
foglalkozást tartani pedig csak napközben
lehet.
– A oktatási intézmények mennyire
voltak erre nyitottak?
– Hát... Támogatták, de tudni kell, hogy
nagyon kevés olyan pedagógus van, aki
bringával jár munkába. Inkább szabadidős
sportszernek használják a biciklit. Ők elsősorban hasznos érdekességnek tekintették
ezeket a foglalkozásokat. A gyerekek vi-

az emberek nagy része, ha el kell ugrani a
boltba, akkor nem autóba ül, hanem felpattan a bicajra.
– Azt szokták mondani, nincs kerékpárút…
– Ennek semmi köze hozzá. Én inkább
abban látom a valódi okot, hogy a gödöllőiek jelentős része ingázik. Kocsival indulnak
el reggel és onnantól autóval közlekednek
egész nap. És sokan vannak azok, akik
egyszerűen kikoptak a nem autóval való
közlekedésből. A rendszerváltás után volt
egy hullám, amikor mindenki kocsit vett.
Ezt korábban nem lehetett megtenni, és
az emberek boldogan választották a gyaloglás, meg bicikli helyet a gépkocsit mert,
valljuk be, kényelmes. A magyar emberek
pedig a kényelmet többre becsülik, mint azt
a testmozgást, meg tiszta környezetet, amit
a kerékpáros közlekedés nyújtana.
– Változtatott-e ezen a gyakorlaton
valamit, hogy az elmúlt időszakban nem
csak P+R, hanem B+R parkoló is épült
Gödöllőn, s egyre több helyre kerülnek
ki kerékpártámaszok?
– Igen. A legjobb példa erre a vasútállomás. Ott van egy száz férőhelyes bringatároló. Amikor ez elkészült és megjelent
róla a hír a médiában, rengetegen mondták, hogy ez felesleges, mert maximum három bicikli szokott ott állni. Ma már, ha jó
az idő, van benn vagy ötven kerékpár! Ez
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nagymértékben segítette a „multimodalitást”.
Kerékpárral az állomásra, vonattal Pestre, ott
metró, majd mindez hazafelé, fordított sorrendben. Az emberek döntő többsége anyagi
megfontolásból választja a biciklit. Drága az
autózás.
– Azért tegyük hozzá, ma már a bicaj
sem olcsó. Bizony, meglepetés érheti azt,
aki bemegy egy szaküzletbe, vagy egy
sportboltba!
– Ez tény. Öt tank benzin ára. Nem kis pénz...
(nevet). Észnél kell lenni, nem véletlenül van
nagy piaca a használt kerékpárnak. De azt
gondolom, hogy lehet elfogadható áron venni
bicajokat. A divatbiciklik persze nagyon drágák, és sokan ilyeneket használnak, versenyzői felszereltséggel. Nem biztos, hogy ezekre
mindig szükség van. Gödöllőnek van holland
testvérvárosa, Wageningen. Érdemes megnézni az ottani helyzetet, ott ugyanis nagy
hagyományai vannak a kerékpározásnak.
De semmi extra! A legegyszerűbb biciklikkel járnak ki a vasútállomásra, ott leteszik,
beutaznak a munkahelyükre, s amikor este
visszajönnek, felülnek rá és hazatekernek.
Ott a bicikli egy használati eszköz, és nem
státuszszimbólum.

– Térjünk vissza a gödöllői kerékpáros
helyzethez és a fejlesztésekhez, amikben
szakértőként a kezdetektől fogva részt
vesz! Nálunk sok helyen nem kerékpárút,
hanem csak kerékpáros nyom van, de van
ahová kerékpársáv, vagy épp koppenhágai típusú, kiemelt kerékpársáv került.
Mitől függ, hogy mit alakítanak ki?
– Az egyes utcákban különböző megoldásokat támogatunk. Hogy egy adott helyen
milyen kerékpáros infrastruktúrát érdemes
kialakítani, ahhoz számtalan dolgot kell megvizsgálni, például a gépkocsi és a gyalogos
forgalmat is. Mindegyiknek megvan a maga
előnye. Kezdetben az olcsó, egyszerű kerékpáros nyomokat alakítottuk ki, aminek szem-

Közélet
léletformáló hatása van, és ez érezhető is.
Ott, ahol erős a gépjárműforgalom, ott azonban érdemes a kerékpárosokat az autósoktól
különválasztani…
– Mint például a Hunyadi János utcában?
– Igen. Ott nagyon bevált a kiemelt kerékpársáv! Nagyon nagy biztonságot ad. Igaz,
kezdetben a laikusok mondogatták, hogy ez
nagyon veszélyes, de ma már látjuk, hogy ez
egyáltalán nem igaz. Ezzel a létesítménnyel
folyamatosabb és biztonságosabb lett a forgalom. De ugyanilyen jól működik a Testvérvárosok útján a hagyományos kerékpársáv
is. Itt csak a sárga csík jelenti az elválasztást,
de tisztelik az autósok, a biciklisek pedig biztonságban közlekedhetnek.
– Idén újabb kerékpáros fejlesztés lesz,
mégpedig a Dózsa György úton…
– Ez a város egyik legproblémásabban kerékpározható útja. Ennek oka a nagy forgalom, főleg a reggeli és a délutáni csúcsban.
Ám amikor megcsináltuk a felmérést, hogy
hol szeretne a lakosság kerékpáros fejlesztést, akkor a Dózsa György utat jelölték meg
legtöbben. Itt már vannak elkészült részek,
például a temető előtti szakasz, ez folytatódik.
Nagyon szerettük volna,
hogy ha itt is kiemelt és
irányhelyes kerékpársávok létesülnek, mint a
Hunyadin, de ez nagyon
sok átalakítást igényelt
volna az úttesten, és a
Dózsa György út kezelője, a Magyar Közút
ehhez nem járult hozzá.
Csak az úttest érintése
nélküli fejlesztésre kaptunk engedélyt. Rengeteg kompromisszumot
kellett kötni az itt zajló
gyalogosforgalom
és
a meglévő fák miatt. A
legtöbb gond a posta és
bíróság előtti szakas�szal volt, ahol nagyon
kevés a hely. Így az a
döntés született, hogy
a bírósággal és postával szembeni parkolóhelyek
megszűnnek,
helyettük új parkolókat
alakítanak ki a Körösfői
utcában. Arra törekedtünk, hogy az autóval
érkezők helyzetét minél kevésbé nehezítse
meg ez a fejlesztés, hiszen Gödöllő mindenkié.
– Mekkora szakaszt érint ez a munka?
– Idén az M3-as lehajtótól az Erzsébet Királyné Szállodáig valósul meg. A hosszútávú
terv egy, a várost észak-déli irányban átszelő
kerékpárút, ami összeköti Váccal Gödöllőt.
Ezzel nagy lépést teszünk előre, és sokak
számára lesz lehetőség arra, hogy – akár
azért, mert olcsóbb, akár azért mert környezetbarátabb mint az autó, vagy egyszerűen
csak a plusz kilók miatt – elővegyék a poros
bringákat.
(kj)

gödöllői Szolgálat 3

Vasút: változások
a menetrendben
A Budapest–Hatvan vonal Isaszeg–Gödöllő és Aszód–Tura állomások közötti szakaszán elkezdődött a pályafelújítás, amelynek
első üteme május végéig tart. A
vasútvonalon, március 28-tól május 31-ig módosított menetrend
szerint közlekednek a vonatok. Isaszeg–Gödöllő, illetve Aszód–Tura
és Aszód–Hatvan állomások között
néhány vonat helyett pótlóbuszok
szállítják az utasokat.
• A vágányzár ideje alatt a Keleti
pályaudvarról Hatvanba 5:05-kor
és 6:05-kor induló vonat csak Gödöllő–Hatvan között közlekedik.
A Hatvan–Budapest viszonylatú,
a Keleti pályaudvarra 6:35-kor,
6:55-kor és 7:55-kor érkező vonatok csak Aszód és Budapest között
közlekednek.
• Április 3-tól 14-ig a Keleti pályaudvarról Hatvanba 23:50-kor induló személyvonat csak Isaszegig
megy, április 4-től 6-ig és április
9-től 13-ig a Hatvanból Budapestre
közlekedő, a Keleti pályaudvarra
4:20-kor érkező személyvonat pedig csak Isaszeg és Budapest között jár. Mindkét vonat utasait Isaszeg és Hatvan között vonatpótló
autóbuszok szállítják.
• A reggeli és esti órák kivételével,
a vonatok Gödöllő-Állami telepek
megállóhelyen nem állnak meg,
az eljutást munkanapokon az Isaszeg–Gödöllő közötti vonatpótló
buszokkal biztosítják.
• A Budapest–Eger viszonylatban
közlekedő gyorsvonatok Tura állomáson is megállnak. A Keleti
pályaudvarról 19:05-kor Somoskőújfalura induló sebesvonat nem
közlekedik, csak úgy, mint a Somoskőújfaluról Budapestre 18:40kor érkező sebesvonat.
A vasúttársaság kéri utasait, hogy
figyeljék az állomásokon kihelyezett hirdetményeket és útbaigazító táblákat, térképeket, valamint a
hangos utastájékoztatást. A módosított menetrend a MÁV-csoport
honlapján (www.mavcsoport.hu), a
vágányzári hírek között érhető el.
(ny.f.)
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A képviselő-testület ülésén történt
Költségvetési kitekintő határozat
A közvilágítási hálózat 410
millió forint értékű korszerűsítése és bővítése mellett tette le
a voksát februárban a képviselő-testület. A beruházáshoz fejlesztési célú, 13 éves futamidejű
hitelt kívánnak felvenni, aminek
törlesztő részleteit a modernizált
közvilágítás megtakarításai fedeznek majd.
A stabilitási törvény értelmében a hitelfelvételhez a kormány
előzetes hozzájárulása szükséges, amihez kérelmet kell benyújtani. A kérelem részét képezi
a március 22-ei ülésen elfogadott költségvetési kitekintő határozat, amiben meg kellett jelölni
az önkormányzat saját bevételeit
és a hitel fizetési kötelezettségeit
a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan.
A kormányengedély iránti kérelem benyújtásához indikatív
ajánlatokat kért az önkormányzat a bankoktól. Ezek közül a
Raiffeisen Bank Zrt. ajánlatát
javasolták elfogadásra.
A kitekintő határozat szerint
a hitelfelvétel következtében
az önkormányzatnak 2019-ben
35,1 millió, 2020-ban 34,7 millió, 2021-ben 34,4 millió forint
fizetési kötelezettsége lesz,
amennyiben a kormányengedély megszületik és megvalósul
a beruházás. A saját bevételek
várhatóan a következőképpen
alakulnak a következő 3 évben.
2019: 3 milliárd 549,8, 2020: 3
milliárd 548,5, 2021: 3 milliárd
548,2 millió forint.
27 évi munkáját köszönték meg dr. Kálmán Magdolnának
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző az ülésen bejelentette,
hogy dr. Kálmán Magdolna, a
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda vezetője március
31-vel távozik a Gödöllői Polgármester Hivatal kötelekéből. A
hivatal egyik meghatározó munkatársától elköszönve méltatta a
27 éves munkáját, amit a városban, a városért végzett. Elmondta, hogy a képviselő-testület elé
került anyagok 80-90 százaléka
az általa vezetett irodából származott. A legtöbb problémával
járó területek, a városüzemeltetés, a beruházások és a vagyongazdálkodás felelőse volt.

Dr. Kiss Árpád lesz
Gödöllő új jegyzője
D r .
Gémesi
György
polgármester
arról adott
tájékoztatást, hogy
a nyugállományba
Fotó: jegyzo.hu
vonuló dr.
Nánási Éva címzetes főjegyzőtől dr. Kiss Árpád jelenlegi
aljegyző veszi át a stafétabotot
június elsejével, akinek a személye mellett négy pályázó közül döntött.

lési-oktatási intézmények közösségi rendezvényeit szintén
befogadja a Művészetek Háza
és rendelkezésre bocsátja technikai szolgáltatásait.
Az önkormányzat változatlanul elvárja a különböző korosztályok számára a nemzeti és
az egyetemes kulturális érték
közvetítését. Ennek érdekében
a Művészetek Háza nagyszínházi, kamaraszínházi előadásokat, komoly- és könnyűzenei
koncerteket, irodalmi esteket és
változatos gyermekprogramokat
szervez. Az „Ifjúsági Klub” délutánonként továbbra is helyt ad
a fiataloknak szabadidejük eltöltéséhez.

Újraválasztották a Művészetek Háza igazgatóját
A képviselő-testület egyhangúlag ismét megválasztotta a
tisztségre egyedül pályázó Kovács Balázst a Művészetek
Háza Gödöllő Kft. ügyvezetőjének július 1-jétől öt évre, majd
elfogadta az önkormányzat és
az intézmény között erre az évre
szóló közművelődési megállapodást.

Vécsey-interjú: szadai
állítások, gödöllői tények
Vécsey László országgyűlési
képviselő egy szadai újság februári számában azt nyilatkozta,
hogy a gödöllői önkormányzat
„a kezdetektől példátlanul sunyi
módon gáncsolja az uszoda
ügyét”. A cikkre dr. Gémesi
György polgármester hívta fel
a képviselő-testület figyelmét a
március 22-i ülésen. Véleménye
szerint az állítás kínos helyzetbe hozta a testületet,
hiszen
magyarázkodnia
kellene azon, amin nincs
mit magyaráznia. Ezért azt
kérte a grémiumtól, hogy
utasítsa vissza Vécsey
László állítását. Ezt a képviselők közül tízen meg is
tették, a fideszes Simon
Gellért és Molnár Árpád
azonban nem szavaztak,
egy képviselő pedig tartózkodott. Történt ez azon
a napon, amikor Vécsey
Lászlónak olyan szórólapja
jelent meg Gödöllőn, amin
az szerepelt, hogy az uszoda már fel is épült.
A 2111 Szada hasábjain
megjelent cikkel kapcsolatosan dr. Gémesi György sajnálattal állapította meg, hogy
az uszoda körüli hullámok nem
ültek el és ebben nyilván a kampány is szerepet játszik a képviselővel készült interjúban. A
saját személyével kapcsolatos
honatyai minősítésekkel nem
kívánt foglalkozni, ezeket már
megszokta, de a képviselő-testületről megfogalmazott ország�gyűlési képviselői állítás – mint

A megállapodás a város kulturális hagyományainak szem
előtt tartásával kiemelt figyelmet fordít a befogadó nyitott ház
funkció működtetésére. A Művészetek Háza teret ad a kiemelten támogatott és a támogatott
művészeti csoportok próbáihoz
és műsoruk bemutatásához. A
civil szervezetek, egyesületek,
baráti körök a Civil Házban találnak otthonra. A városi neve-

mondta – kimeríti a hazugság
fogalmát.
Szó szerint a következő olvasható a szomszéd falu lapjában: „Állami részről tavaly nyár
elején minden folyamat lezárult,
a tendernyertes kivitelező cég
munkatársai, gépei, alvállalkozói azóta ugrásra készen várják,
hogy megkezdhessék végre a
munkát. A gödöllői önkormányzat
azonban a kezdetektől példátlanul sunyi módon gáncsolja az
uszoda ügyét. Legutóbb a Helyi
Építési Szabályzat telekalakításra vonatkozó, az állami telket átszabdaló rendelkezésével igyekeztek késleltetni a kezdést. Ezt
a rendelkezést idén januárban,
erős médianyomás hatására
visszavonták ugyan, de ez nem
hozza vissza az utóbb elvesztegetett fél évet, sőt újabb 3-6 hónap késedelmet vetít előre.”
Mint emlékezetes, a januári ülésen Vécsey László azt
a tájékoztatást adta, hogy az
uszodaberuházás megvalósulásának akadálya az ingatlant
érintő szabályozási vonal. Ez
ügyben a polgármester soron
kívül, február 1-jén tárgyalt a
projektgazda Nemzeti Sportközpontok vezetőjével, aki azt kérte
az önkormányzattól, hogy törölje
a telekről a szabályozási vonalat. Elmondta, idő hiányában a
telekhatár rendezésének feltételei nem biztosíthatók. Fontosabb
érdek, hogy az uszoda mielőbb
építési engedélyt kapjon. Ezért
kifejezetten azt kérte, hogy az
önkormányzat módosítsa a Gödöllő helyi építési szabályzatáról
és szabályozási tervéről szóló rendeletét annyiban, hogy a
szabályozási tervről leveszi a
szabályozási vonalat és így a
meglévő telek tervezett beépítésének nem lesz akadálya.
A következő napra, február
2-ára összehívott rendkívüli testületi ülésen döntöttek is a szabályozási terv módosítás elindításáról.
Gémesi György a csütörtöki
ülésen megjegyezte: úgy gondolja megfelelően cselekedtek,
Simon Gellért személyesen
megköszönte a korrekt eljárást.
A fejlesztési minisztertől pedig
továbbra is hiába várja a választ
a több hónapja elküldött levelére, amiben azt kérdezte, miben
hátráltatja a város a kiemelt kormányzati beruházást…

2018. március 27.
Az ügy pikantériája: a kormány március 5-én arról döntött, hogy az uszoda telkét rendezettnek kell tekinteni abban
az esetben is, ha a telket érintő
telekhatár-rendezés még nem
történt meg. Ezt a döntést több
hónappal ezelőtt is meghozhatták volna.
A szóban forgó interjúban Vécsey László másik vesszőparipája is megjelent, amikor a következőket állította: „Gödöllőn a
háromból két feltétel, az illegális
migránsok betelepítésére alkalmas hely és az önkormányzat
fogadókészsége adott. (…) A
legnagyobb veszély, ami a Gödöllővel szomszédos településeket, sőt a járás minden települését is fenyegeti, az a gödöllői
önkormányzat hozzáállása.”
A polgármester az interjú e részével kapcsolatban elmondta,
a képviselő-testület 2017-ben
hozott határozatában kijelentette, „eddig sem tervezte és a jövőben sem tervezi menekültek
befogadását.” Hozzátette: ahhoz, hogy bárkit betelepítsenek,
a Magyar Állampolgársági és
Bevándorlási Hivatal engedélyére lenne szükség, mint ahogy
ilyen engedélyből egyébként a
nevezett hivatal kiadott 3000 darabot és az érintetteket Fidesz
vezetésű településeken helyezték el, köztük Józsefvárosban.
Megkérte a helyi fideszes képviselőket, mondják meg, hogy
Gödöllőre hány bevándorlót telepítettek be azóta, miből gondolják, hogy továbbra is megvan Gödöllőn a fogadókészség,
hány bevándorlást szervező
irodát láttak a városban és mit
szólnak ahhoz, ami például Józsefvárosban történt, ahová 80
embert telepítettek be. Továbbá:
nem érzik-e azt, hogy a képviselő úr újra hazudott, mintha nem
is lett volna a képviselő-testületnek az állításával ellentétes
döntése.
Simon Gellért a hazugságra
vonatkozó polgármesteri kijelentést visszautasította, de a kérdésekre, mint dr. Gémesi György
megjegyezte, nem adott tartalmi
válaszokat.
Egyebek
Simon Gellért képviselő (Fidesz) az Egyebekben elmondta,
egy névtelenséget kérő dolgozó
szerint a térségi hulladékgazdálkodó Zöld Híd Nonprofit Kft.
állománygyűlésén Gyenes Szilárd ügyvezető, az LMP képviselőjelöltje arról beszélt, hogy

Közélet
az országgyűlési választásokon
nem szabad a Fideszre szavazni. Kérte a polgármestert, mint
az alapító önkormányzati társulás elnökét, hogy vizsgálja meg,
valóban történt-e ilyen eligazítás, vagy sem.
Dr. Gémesi György azt válaszolta, hogy névtelen bejelentéssel nem foglalkozik és kérte,
ne vállalkozzon efféle postás
szerepre a képviselő úr sem.
Ha egy dolgozó ilyen jelenségbe ütközik, azt a munkáltatójával kell megbeszélnie. Ha pedig
hozzá fordul, a társulás elnökeként nyilván megteszi a szükséges lépéseket, hogy kiderüljön,
valósak-e az információk vagy
sem.
Pecze Dániel képviselő, ifjúságügyi tanácsnok (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub) arról tájékoztatta a testületet, hogy az Ifjúság
Éve alkalmából 1500 kérdőívet
töltöttek ki városi fiatalok, a 1525 éves generáció 23 százaléka.
A válaszok összesítése jelenleg
zajlik, az áprilisi ülésen ad majd
erről részletes tájékoztatást.
Bejelentette, hogy a nemzeti ünnep előestéjén megalakult
Gödöllő város ifjúsági képviselő-testülete. Kérte, hogy a testület mindenkori elnöke kapjon
meghívást az önkormányzat üléseire. Jelenleg, a tanév második
felében az iskolák delegáltak
tagokat a testületbe, ők dolgozzák ki az ifjúsági önkormányzat
működési módját, ügyrendjét és
a következő tanévtől alkalmazandó választási rendszerét.
Hozzátette, a képviselők a
2014-ben nagy többséggel megválasztott polgármester előtt,
Magyarország alaptörvényére
esküdtek fel.
Varga Árpád képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) azzal
a kéréssel fordult a testülethez,
hogy támogassák a Honvéd
utca, az Ady Endre sétány és
a Martinovics utcákban egy futópálya kijelölését, mert ezen
a nyugalmas területen e sport
űzésére megfelelő lehetőség
adódik.
Gémesi György ezzel kapcsolatban elmondta, hogy küszöbön
áll a Rákos-patak revitalizációja, s ennek keretében az ottani
futókör is megújul. Véleménye
szerint 200-300 méterrel tovább
futva a megjelölt utcáktól alsóparki területen is kielégíthető lesz
a jelzett igény. Szívesen fogadja
az érdeklődőket és megmutatja
számukra a terveket.
(l.t.)
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Uszoda a varázspusztában

Az elmúlt napokban jelentős sajtóvisszhangot váltott ki az a tény, hogy a
Fidesz kampánykiadványában kész tényként – mint közös eredményt –
tálalják az uszodát, mintha az már készen lenne. Igaz, fotó helyett, még
mindig csak a már megszokott látványtervet jelenítették meg.
Március 24-én, szombaton kora délután ez ügyben tartott sajtótájékoztatót Lengyel Szilvia az LMP országgyűlési képviselő-jelöltje az egyetem egykori kertészetének területénél, ahová Vécsey László, a Fidesz
-KDNP országgyűlési képviselője még 2014-ben uszodát ígért.
Mivel a négy évvel ezelőtti – szintén a választási kampány keretében
tett – ígérettől a mai napig sem sikerült eljutni az első kapavágásig,
nagy meglepetést keltett, hogy Orbán Viktor miniszterelnök két héttel ezelőtti, meglehetősen titokban szervezett látogatásakor már nem
csak az uszodát ígérte be – újra –, hanem Vécsey László javaslatára azt
is, hogy az uszoda mellé egy jégcsarnokot is építenének az Alsóparkba.
Úgy fogalmazott: van még ott hely bőven, s így teljesülne a gödöllőiek régi álma – amiről régóta beszélnek –, hogy Gödöllőn kellene egy
jégcsarnokot csinálni, lehetőleg egy olyat, ahol jégkorongcsapat is tud
működni.
A hír nagy meglepetés volt a gödöllőieknek, már csak azért is, mert
– bár Gödöllőn sok kiválóan teljesítő, nemzetközileg is sikeres sportegyesület és jelentős tömegsport mozgalom van – hokicsapatot azonban
keresve sem találunk.
És itt jön egy érdekesség: a kampánylapban az uszodát tényként közlő
fiatalember, Farkas Simon hokizik. Igaz nem Gödöllőn, hanem Budapesten. De a dolog itt nem áll meg, ő ugyanis nem más, mint Vécsey
László sajtós munkatársának (Farkas Domonkosnak – a szerk.) igen
közeli hozzátartozója.
A gödöllőiek mindenesetre nagyon örülnének, ha végre nem az ígéretekben, hanem az uszodában tudnának úszni, amire tényleg várnak a
város lakói. Emellett pedig nem jégcsarnokra lenne szükségük, hanem
például a már több kormány által beígért elkerülőútra, ami megoldást
jelentene a gödöllői közlekedési problémákra.
(i.a.)

FELHÍVÁS
Felhívom a 2018. április 8-án tartandó országgyűlési képviselők
választásán közreműködő szavazatszámláló bizottságok megválasztott és a jelölő szervezetek által delegált tagjainak figyelmét, hogy a választási eskütételre és felkészítésre
1-14. sz. szavazatszámláló bizottságok esetében
2018. április 3-án (kedden) 18 órakor
15-28.sz. szavazatszámláló bizottságok esetében
2018. április 4-én (szerdán), 18 órakor
a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ konferencia
termében kerül sor. A szavazatszámláló bizottságok póttagjai
bármelyik időpontban részt vehetnek az eskütételen és felkészítésen.
Eskütétel nélkül a választás napján szavazatszámláló bizottság
tagja nem vehet részt a Választási Iroda munkájában.
Dr. Nánási Éva sk., Helyi Választási Iroda vezetője
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Húsvétra készülve
(folytatás az 1. oldalról)
A nagycsütörtök esti oltárfosztás során eltávolítják az oltár
minden díszét, és fehér lepellel
takarják le, annak jelképeként,

bat reggelére virágokkal, zöld
ágakkal díszítik fel, hiszen ez a
nap a feltámadás jegyében zajlik, este „visszajönnek“ a harangok is, a templomokban pedig
új tüzet gyújtanak. Húsvétva-

Fotó: Zimányi Katalin

hogy Jézust is megfosztották
ruháitól, és elkezdődött szenvedéseinek sorozata. Ekkor a
harangok is elhallgatnak, a szólás szerint Rómába mennek.
A nagypénteken sötét és dísztelen templomokat nagyszom-

sárnap a feltámadás napja. Az
ünnepkör azonban ekkor még
nem ér véget, hanem a húsvétot követő 50. napon tartott
pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepével teljesedik ki.
			
(kj)

Az arisztokrácia gasztronómiája a kastélyban
Az európai arisztokrácia
udvarainak gasztronómiája mutatkozik be ebben az
évben a Gödöllői Királyi
Kastélyban egy nemzetközi
programsorozat részeként.
Az intézmény közleménye
szerint a kulturális örökség
európai évében Portugáliától
Lengyelországon át Dániáig
19 királyi rezidenciában, több
mint 100 rendezvény keretében mutatják be az európai
gasztronómiai örökséget kiállítások, tematikus utak, múzeumpedagógiai foglalkozások,
családi napok, workshopok,
szemináriumok, előadások,
rekonstrukciók, viták és kóstolók keretében.
A Gödöllői Királyi Kastély mint
az Európai Királyi Rezidenciák Szövetségének tagja csatlakozik a kezdeményezéshez
és Terítéken a „fehér arany”
– nagypolgári, arisztokrata
és uralkodói porcelánok a
19. századból címmel rendez
tárlatot, amelyen az arisztokraták vendéglátási szokásait
mutatják be.
Mint írják, a reprezentáció
és az etikett sehol sem ke-

rült annyira erősen előtérbe,
mint a szertartások által uralt
étkezéseken, főként az esti
vacsorákon, ahol a tányérok,
a poharak és az evőeszközök minősége jól mutatta a
vendéglátó család társadalmi
helyzetét.
Az időszaki kiállításon szereplő tárgyak jellegzetes 19.
századi darabok, amelyek között láthatók lesznek az empire korszakától készülteken
át egészen a híres magyar
porcelánmanufaktúrák különleges darabjaiig.
A gasztronómia a kastély húsvéti programjaiban is kiemelt
szerepet kap, de bemutatkozik Sisi kedvenc virága, az
ibolya is, többek közt az ibolyakóstolás és az illatkalandtúra programjain.
Húsvéthétfőn a hagyományok
jegyében zajlanak a kastély
rendezvényei, a Séta Erzsébet királyné nyomában című
programon pedig a királyné
lakosztályát fedezhetik fel az
érdeklődők, de ellátogathatnak az istállóba és a Lovardába is.
			

(bj)

nagyhét programjai a máriabesnyői
nagyboldogasszony bazilikában
Nagycsütörtök (március 29.)
07.00: jeremiás siralmai, vezeklők visszafogadása
10.00: krizma szentelési mise vácott
18.00: esti mise az utolsó vacsora emlékére
mise után agapé, búcsúbeszéd olvasása
20.30: éjszakai szabadtéri keresztút
Nagypéntek (március 30.)
09.00: jeremiás siralmai
17.00: keresztút a szabadtéri stációknál
18.00: az úr szenvedésének emlékezete - passióéneklés
Nagyszombat – húsvét éjjel (március 31.)
09.00: jeremiás siralmai
egész nap szentsír látogatás – őrzés.
20.00: a húsvéti vigília szertartása, feltámadási körmenet
húsvét vasárnap (április 1.)
09.00: szentmise
10.30: ünnepi nagymise
18.00: szentmise
húsvét hétfő (április 2.)
09.00: ünnepi szentmise
18.00: szentmise

2018. március 27.
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Riporter kerestetett és találtatott a Hajós iskolában
A Hajós Alfréd Általános Iskolában
a magyar nyelv hete programsorozat részeként idén is megrendezték
a városi riporterversenyt, melyen a
gödöllői iskolák tanulói mérték ös�sze tudásukat.
A jövő kérdezői idén társaikat interjúvolhatták meg: olyan diákokat,
akik kiemelkedő teljesítménnyel
rukkoltak elő. A lelkes riporterek
Utassy Kata korábbi DÖK elnököt, Monori Dominik gyermekszínészt, Ágai Noémit, a francia nyel-

vi OKTV döntősét, Bartos Janka
költőt és Patakfalvy Luca Teak
Wando versenyzőt vették górcső
alá.
A zsűrinek (Liskáné Fóthy Zsuzsanna, a Városi Könyvtár igazgató-helyettese, dr. Újvári Tamás,
a Királyi Kastély igazgatója és L.
Péterfi Csaba, Gödöllő város kommunikációs igazgatója, a zsűri elnöke) nem volt könnyű feladat a jól
felkészült tanulók értékelése.
L. Péterfi Csaba, a zsűri elnöke
lapunknak elmondta, az elmúlt

években folyamatosan emelkedett
a verseny színvonala, az idei azonban minden korábbit felülmúlt. A
riportalanyok választása épp olyan
kiváló volt, mint a versenyzők teljesítménye.
A tizennyolc induló közül eredetileg
az első hat helyezettet tervezték
díjazni, de a kimagasló teljesítmények miatt végül két-két 1., 2. és 3.
helyezést és két különdíjat osztott
ki a zsűri.
1. helyezett: Kovács Erik (Török

A játék is zene, a zene is játék
A város önkormányzati és egyházi óvodáiban dolgozó óvodapedagógusok számára meghirdetett ének-zenei bemutatóra került sor
a Gödöllő Városi Könyvtár konferenciatermében. Az esemény a
Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők egyesületének 30 pontot adó,
akkreditációs továbbképzésének utolsó állomásaként került megrendezésre. A képzés vezetője Tápai Dóra ének-zene tanár és karvezető volt, aki a zenepedagógia iránti elhivatottságáról, alázatáról,
tudásáról, szeretetéről tett bizonyságot. A továbbképzésen résztve-

vők személyesen tapasztalhatták meg a zenei varázslás hatalmát.
Először az elméleti, majd a gyakorlati ismeretekben mélyülhettek
el. A találkozásoknak a Gödöllői Mesék Háza Óvoda adott otthont.
A résztvevő óvónők érzéseinek szóban történő megnyilvánulása
is arról tanúskodik, hogy a közös együttlét, közös zenélés milyen
nagy hatással van az egyénekre.
– Máris hiányoznak a többiek! – nyílt meg az egyik résztvevő a
program végén. Azonban a találkozásig csak keveset kell várni,
ugyanis idén tavasszal szeretné elindítani ”Az alapprogram értékei – szabadjáték, mese, tanulás az óvodában” című alapképzés
második turnusát dr. Pappné Pintér Csilla, melynek folytatása a
2018 őszén induló mesterképzés lesz. Várunk minden érdeklődőt
szeretettel! 					
(Pintér Csilla)

Ignác Gimnázium) és Szigyártó
Kinga (Petőfi Sándor Általános Iskola)
2. helyezett: Friedháber Kristóf
(Török) és Jáger Káposzta Kiara
(Petőfi)
3. Földváry Sára (Premontrei
Szent Norbert Gimnázium) és Halasi Emma (Hajós Alfréd Általános
Iskola)
Különdíjban részesültek: Pauwlik
Dorka (Török) és Berecz Márta
(Református Líceum)
(bj)
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Tókeresztelő a Mesék Háza Óvodában
Március 22-én ünnepeljük a
víz világnapját. Ez a jeles nap
minden évben más nézőpontból hívja fel figyelmünket a víz
alapvető szerepére.

da tó,/Legyen immár a neve RINGA-TÓ” Így szól a tókeresztelő
vers.
A kék ruhába öltözött óvodások
csütörtök délelőtt örök életre szó-

Megünneplésének
a Mesék Háza óvodában nagy hagyományai vannak, az
óvodapedagógusok és a gyerekek
idén egy különleges
programmal, tókeresztelővel ünnepeltek.
„Mesék Háza óvodában, áll ottan egy
pici tó/ Abban lakik a híres neves
vízipók./ Fodrozódnak a hullámok, ha fúj a szél,/ Benne mégis
minden halacska vígan él./Óriás
hajók úsznak a hátán/ Susog már
a nád a tó partján./ Kéklő tavunk
nevét titok övezte, / Összegyűlt
hát a nép, hogy őt elnevezze./
Kincseket rejt ez a mesebeli cso-

ló élménnyel gazdagodhattak,
hiszen részesei lehettek a RINGA-TÓ névadó ceremóniájának.
Ezután pedig a közelgő virágvasárnap szokásához igazodva elégettük Kiszét, bizakodva, hogy
már érkezik a tavasz, a jó idő, a
napsütés!
(Szekeres Andrea)

Megérkezett! Made in Gödöllő

Itt a tavasz, és vele együtt a héten
a postaládákba kerül a Gödöllői
Magazin legújabb száma is, ami
ez alkalommal is számtalan érdekes olvasnivalót tartogat az olvasóknak.
A lap ezúttal olyan gödöllőieket
mutat be, akiknek a neve nem
csak itthon cseng jól, hanem külföldön is. Megtudhatják, milyen
utat járt be Epres Panni, míg a
törökös diákból az Év Modellje
lett. Kiderült, mit csinál Mundruczó Kornél, amikor nem filmet
rendez. Zenei szárnybontogatásairól mesél Lotfi Begi, Varga Roland pedig arról, milyen gyakran
látogat haza, és mi minden köti
Gödöllőhöz. De megtudhatják
azt is, hogyan dolgozik kedvenceivel a magyar Attenborough,
azaz Horkai Zoltán.
Mindezek mellett kiderül, mi minden viseli ma, és viselte egykor

Kedves Tagok, Mozgáskorlátozottak!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői területi csoportja következő fogadóóráját
április 4-én 15- 16 óra között tartja.
Helyszín: Civil Ház, Gödöllő, Szabadság út 23.
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Telefon: 06 302952456
Web: www.mozgasserultek.hu
Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
– tagkönyv érvényesítése;
– információszolgáltatás ügyintézéséhez
„Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások” (LÁT)
parkoló kártya, gépjármű adókedvezmény, autószerzési támogatás

Teleki Pál Egyesület

a Gödöllő vagy a gödöllői nevet,
és megtudhatják, milyen különleges programok, látnivalók vannak városunkban, amiket csak itt
láthatnak az érdeklődők.
Mindezek mellett szó lesz a húsvéti szokásokról, és az ünnephez
kötődő finomságokról is.

Teleki Pál halálának 76. évfordulója alkalmából, sírjánál, a máriabesnyői temetőben
2018. április 8-án, szombaton, 11 órai
kezdettel tartjuk koszorúzással egybekötött
megemlékezésünket, melyre szeretettel
hívjuk, és várjuk Teleki Pál minden tisztelőjét!
A Teleki Pál Egyesület Elnöksége
2018. április 8-án, 10.25-kor a Művészetek Háza parkolójából (és vissza) díjmentes különbuszt indít, melyre a temetőig
minden buszmegállóban fel lehet szállni.

2018. március 27.
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

A változás útján
Dina Jefferies neve egyet jelent a különleges történetekkel
és helyszínekkel. A teaültetvényes felesége, és A selyemkereskedő lánya szerzőjének
legújabb, Monszun előtt című
regénye ezúttal Indiába kalauzolja el az olvasókat. A Malajziában született szerző mélyen
a szívébe zárta Dél-Kelet Ázsia
és a Távol-Kelet világát, regényei is ebbe a titokzatos világba engedi bepillantani az olvasókat.
Az 1930-as években játszódó, izgalmas fordulatokkal teli regény
India színes forgatagába és gyönyörű tájaira repíti az olvasót. Beléphetünk a fényűző palotákba,
ahol részesei lehetünk az udvari
cselszövéseknek.
Eliza, a fiatal fényképésznő, hogy
új értelmet találjon életének férje
elvesztése után, elfogadja a brit
kormány megbízását, és egy indiai uralkodócsalád palotájába
érkezik.
A herceg jóképű fivérével, Dzsájjal bejárja a környék nevezetességeit és az eldugott falvakat.
A lány megdöbben, milyen szegénységben élnek az egyszerű

emberek, a férfi pedig ráébred
arra, mennyi tennivalója lenne
még a hercegi családnak a nép
felemeléséért.
Eliza és Dzsáj rengeteg időt töltenek együtt, de sokáig ellenállnak
szívük hívó szavának. Bontakozó
szerelmüket nem nézi jó szemmel sem a hercegi család, sem
az Indiában élő brit közösség.
Komoly döntést kell hozniuk: azt
teszik, amit elvárnak tőlük, vagy
a szívükre hallgatnak. Vajon bele
kell törődniük a nekik szánt sorsba, vagy hittel és kitartással elérhetik a boldogságot?
(ny.f.)

Klasszikus mesterművek, sztárvendégekkel
A Remekművek Gödöllőn
bérletsorozat harmadik
hangversenyén, március
24-én a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral Perényi
Miklós gordonkaművész
és Ertüngealp Alpaslan
Artisjus-díjas karmester
lépett színpadra, Az est
során két kiváló zeneszerző Haydn és C. Ph. E. Bach kompozíciói csendültek fel. Haydnt
nem véletlenül nevezik a szimfóniák atyja akotásai közül ez alkalommal a No. 10 Szimfónia, és a No.94-es „Meglepetés” vagy másnéven
„Üstdob” szimfóniát hallhatta a közönség.
Ha Bach nevét halljuk, leginkább Johan Sebastian Bach jut az eszünkbe, pedig a zeneóriás fiai közül Carl Philipp Emanuelt – saját korábannagy népszerűség övezte. A szombat
esti koncerten A-Dúr csellóversenyét
a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth- díjas és Liszt
Ferenc-díjas gordonkaművész, érdemes- és kiválóművész tolmácsolásában hallhatta a közönség. A zenekart
ez alkalommal Ertüngealp Alpaslan
vezényelte.
A 2017/2018-as bérletsorozat utolsó
előadására áprilisi 21-én kerül majd
sor Mozarttól a kortárs zenéig címmel.
(k.j.), fotók: Váraljai Zoltán

A jazz kiválóságai a Királyi Váróban
A modern mainstream jazzt játszó
Equinox számos jazzfesztiválon, hazai és külhoni városban koncertezett
pályafutása során, március 22-én
pedig a Királyi Váróban adott nagy
sikerű koncertet. Az est folyamán a
2017-ben megjelent Trap című lemez dalai, korábbi idők sikeres szerzeményei és a legújabb kompozíci-

tagja Elek István is, aki a JazzMa
olvasói, szerkesztőségi munkatársai
és a zenészek által leadott szavazatok alapján is 2017 legjobb baritonszaxofonosa lett.
A Királyi Váró jazz estjei egyre népszerűbbek a műfaj rajongói körében,
akik már bizonyára beírták naptárukba a következő koncert dátumát,

ók egyaránt felcsendültek. A zenekar
repertoárját Márkus Tibor Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, zenekarvezető szerzeményei alkotják, melyeket a modern kompozíciós elemek
felhasználása mellett a dallamosság
és a befogadhatóság megtartása
jellemez. Az intenzív hangzású zene
néha elektronikus, valamint fúziós
irányba tolódik el, ugyanakkor egyes
helyeken ritmikus, vagy a free jazz
határait súrolja. Az együttes állandó

ami április 19. lesz, ekkor ünnepli 2.
születésnapját a jazz club. Az évfordulóra Csányi István, a rendezvénysorozat házigazdája egy olyan
vendéget hívott, aki az elmúlt években több alkalommal is teltházas
koncertet adott Gödöllőn: Myrtill lép
a közönség elé ezen az estén, partnere pedig Pintér Tibor lesz, akivel
már több mint tíz éve dolgoznak
együtt a Voice&Guitar formációban.
(b.j.), fotó: streamART TV
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Gödöllő–Aichach–München

Közös kapocs a zene
Különleges koncertre várja a közönséget a Cavaletta Nőikar április
14-én a Királyi Kastélyba.
A Gödöllői Városi Vegyeskarral
és a Müncheni Ifjúsági Szimfonikus Zenekarral közös hangverseny
egy kicsit megkésett megünneplé-

sok olyan fiatal zenész játszik,
aki Aichachból származik. Rajtuk
keresztül épült be a két művészeti csoport kapcsolatába a kiváló
müncheni zenekar.
A zenészek között az elmúlt
években baráti kapcsolat alakult ki,

se a Cavaletta és Gödöllő testvérvárosa, Aichach zenészei közötti
tizenöt esztendős kapcsolatnak.
Ennek apropóján régi vágyukat
váltják valóra: Mozart Requiem
című művét szólaltatják meg közös
előadás keretében.
S hogyan kerül a Müncheni Ifjúsági Szimfonikus Zenekar ebbe a
produkcióba? Nos, mint azt Márton Danku István, a Cavaletta
vezetője lapunknak elmondta, ott

Hans Peter Pairott karmesternek
és Karl Wilhelm Agátsy koncertszervezőnek köszönhetően.
Az április 14-ei est két részből
áll, az elsőben Beethoven C-moll
zongoraversenye hangzik el, egy
kiváló fiatal zongorista, Maximilian
Haberstock, a New York-i Metropolitan vendégművészének előadásában, majd a második részben
csendül fel Mozart remekműve.
(db)

KUNSTMIX: Bréma és Gödöllő
A tervezettnél tovább, április 5-ig
láthatják az érdeklődők a KUNSTMIX – Produzentengalerie im Schnoor Bréma és a Levendula Galéria Gödöllő közös projektjén alapuló Exchange – Csere 2018 című
kiállítást.
A Remsey körúti kiállítóteremben ez alkalommal Ulrike Brockmann, Martin Koroscha, Dirk
Lohmann, Udo Reutter, Laila
Seidel munkáit, valamint magyar
művésztársaikkal közös alkotásait
tekinthetik meg.
„Miért exchange – csere? mert
művészek cserélődnek, de ezáltal
gondolatok, technikák, érzések is.
Más megközelítések, de az egyéni szerepek, a karakterek, változó
faktúrák és struktúrák mindannyiunk művészetében jelen van. Nem
félünk átlépni műfaji és technikai
határokat. Változnak az életterek,
országok és kultúrák” – mondta
megnyitójában Sz. Jánosi Erzsébet, a Levendula Galéria vezetője.
Úgy fogalmazott, ez a kiállítás
olyan, mintha hidat építenének,

mert a híd is kapcsolat a két part
között. „Akadályokat küzd le völgyek felett, folyók között. De ezáltal az áthidalt akadályon szabad
teret enged.”
Gödöllői részről a projektben
Fazakas-Koszta Tibor, Mester
Bori, Posztobányi Péter, Szentiványi-Székely Enikő és Sz. Jánosi Erzsébet vett részt. A lebonyolításban Scherzinger Mária segít.
(j.)
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Gyertek, lányok karikába!
Március 24-én a III. Országos Karikázó Fesztiválnak a Debreceni
Művelődési Központ Csapókerti
Közösségi Háza adott otthont.

ből, a Küküllő-vidèk jellegzetes
„kapcsos lánytáncából” készült
koreográfiájàval mutatkozott be,
s kiemelkedő művészeti össztel-

A
rendezvény
főszervezője a
Főnix Gyermek
és Ifjúsági Néptáncegyüttes
volt. A fesztivál
egyedisége,
hogy kizárólag
női
táncok,
csoportok és
témák mutatkozhatnak
be, lehetőséget teremtve az együttesek
női tánckarainak megmutatkozására. A Gödöllő Táncegyüttes
lánykara „Túl a hegyen dörög az
ég...” címmel az erdélyi karikázók egyik igen ritka tánckincsé-

jesítményéért
különdíjban részesült.
Szűkebb
hazánk, a Rákos-mente eredményességét
bizonyítja, hogy
a koreográfiát készítő Tóth Judit
egyébként a fesztivál első helyezését is elhozta a
Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttesnek
készített „Isten hozott nálunk!”
című menyecskeöltöztetést bemutató produkciójával.
(t.j.)

2018 Improvizációs bajnoka:
„A Jó, a rossz és a csúf – meg a nő”
Március 24-én a Művészetek Házában rendezték meg az Impro
Fesztivál döntőjét. A nagy hagyományokkal bíró rendezvény
végső megmérettetésén tizenkét
csapat mérte össze tudását, állt
helyt különböző vidám és komolyabb feladatokban. Az I. díjat a
Club Színház csapata hozta el.
Az ország különböző részeiből nyolc
diák és négy felnőtt
csapat állt a zsűri elé,
hogy
megmérkőzzenek a 2018-as év
Magyarország Improvizációs Bajnoka
címért.
Mint azt Halász Tibortól, a Club Színház vezetőjétől – aki
egyben a verseny

játékvezetője volt – megtudtuk,
a feladatok összeállításánál az
volt a cél, hogy a csapatok több
területen is megmutathassák képességeiket, és azt, hogyan gondolkodnak egy-egy adott kérdésben. Volt példádul olyan feladat,
ahol választhattak egy témát –
március 15.,
húsvét, parlamenti választás – amit egy
külföldinek
kellett megmagyarázni.
Mint mondta,
érdekes volt
látni,
hogy
a választás
témájához
csak két diákcsapat mert
hozzányúlni.

Meghívó
Hargitai Miklós újságíró,
a Népszabadság egykori munkatársa, a MÚOSZ elnöke
„És bocsásd meg vétkeinket” című
könyvének bemutatójára
Helyszín:
2018. április 3., 18 óra,
Királyi Váró
A beszélgetőpartner:
Lengyel Szilvia
Szintén nem volt könnyű dolguk
a színjátékosoknak, amikor a
boldog élet titkát kellett megjeleníteniük néhány percben. De
persze voltak játékos, vidám feladatok is, így például, amikor egy
főzőshow szereplőivé kellett válniuk a versenyzőknek, akiknek
rövid idő alatt be kellett vásárolni,
és a kóstolható ételt kellett készíteniük.
Nem volt tehát könnyű dolguk
a csapatoknak, Halász Tibor úgy
fogalmazott, a fesztivál történetében talán még sosem volt ilyen
erős mezőny, ami megmutatkozott a végeredményben is. Az
1. díjat, Arlecchino díját a Club
Színház „A Jó, a Rossz és a Csúf

– Meg a Nő” – Győrfi Laura, Farkas Áron, Gecse Gábor, Mátyási Áron alkotta csapata kapta. A
2. díj, Pulcinella díja, a debreceni
Dilemma Drámaszínpadhoz került, akik 186 pontot értek el. A 3.
díjat, Brighella-díját, a Víg Karma
csoportnak ítélte a zsűri, ők 180
ponttal zárták a versenyt.
Az Impro Fesztivál az Ifjúság
éve Gödöllőn kulturális tematikus
év rendezvényeinek sorát színesítette, amibe a Club Színház is
bekapcsolódik. Ennek részeként
például rendhagyó történelemórát tartanak majd a gödöllői általános iskolák felső tagozatosai
számára.
(b.)
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Ifjú tehetségeink eredményei
Eseménydús hetek állnak népdalosaink háta mögött. Benedek
Krisztina tanítványai két versenyen is kiváló eredményeket
értek el. Lukács Lilla a Tiszán
innen-Dunán túl budapesti népdaléneklő versenyen somogyi dalokkal mutatkozott be, s kapott arany
minősítést. Sághy Eszter a harmadik alkalommal megrendezett
„Nits Márta” Országos Ökumenikus Népdaléneklési Versenyen
mutatta be tudását, ahol bodrogközi énekeket szólaltatott meg.
Előadására ő is arany minősítést
kapott.
Nem versenyen, de rangos rendezvényen mutatkozott be a Cibri
énekegyüttes is. Március 24-én,
Isaszegen tartott továbbképzést
a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség. A rendezvényen a

Csoóri Sándor Alapprogramon
belül Bendek Krisztina is előadást
tartott, ennek során a Galga-mente népdalgyűjtési történetét, és
az utánpótlás nevelés helyzetét

mutatta be a Galga-mente és Rákos-mente térség hagyományőrző együtteseinek, valamint az
ország egyéb részeiből érkezett
érdeklődőknek.
Vasárnap zajlott le a XIV. Országos Gitárverseny döntője,
amelyen Kristóf Panna, a Frédéric Chopin Zenei AMI gitáros
növendéke is bemutatta tudását.
Kósáné Szabó Beáta tanítványa
korcsoportjában az ország 9 legjobb gitárosa közé került szorgalmával és tehetségével.
(F)

Frédéric Chopin Zenei
AMI programja

Április 3-5.: Szűcs Máté brácsa
mesterkurzusa
Április 10., 18.00: Premontrei Auditórium Takács Menyhért-terem:
a zeneiskola növendékeinek és a
Premontrei Gimn. egyházzenész
diákjainak közös hangversenye
Április 12., 17.00: Fodor László
(klarinét) növendékeinek hangversenye

A Gödöllői Városi Múzeum
2017. október 24-én
megkezdte
A magyar cserkészet
története 1910-től
napjainkig, illetve a
Zsivajgó természet című
állandó kiállítás felújítását.
A munkálatokra való
tekintettel
cserkész
kiállításunk
már
nem látogatható
a felújítás munkálatok befejezéséig a Zsivajgó természet
című kiállításunk csak a
múzeumpedagógiai
csoportok számára
tekintethető meg.
Megértésüket köszönjük!
Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő
Szabadság tér 5.
www.godolloimuzeum.hu
Tel.: (28) 421-997
Nyitva tartás: szerdától
vasárnapig 10-16 óráig

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A GIM-ház ünnepi nyitvatartási rendje:
2018. március 30. (péntek): Zárva (nagypéntek)
2018. március 31. (szombat): Zárva
2018. április 1. (vasárnap): Zárva (húsvét vasárnap)
2018. április 2. (hétfő): Zárva (húsvét hétfő)

A GIM-ház 2018. március 26-tól április 14-ig ZÁRVA TART! Munkanapokon
(csak előzetes bejelentkezést követően!) 9 és 15 óra között látogatható.
Tel./fax: 06-28/419-660; email: gimhaz@invitel.hu; www.gimhaz.hu

Következő kiállítás: 2018. április 14-től június 24-ig
„STÚDIÓK” címmel fiatal gödöllői művészek csoportos képzőművészeti kiállítása lesz látható.
Megnyitó: 2018. április 14. (szombat) 17 óra
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata
A kiállítás Gödöllő tematikus évéhez, az Ifjúság évéhez kapcsolódik.
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Atlétika – Fedettpályás Szenior országos bajnokság

Kiválóan szereplő gödöllőiek
Kiválóan szerepeltek a gödöllői atléták a fedettpályás Szenior Országos bajnokságon,
ahonnan összesen 14 éremmel
térhettek haza.

A Gödöllői Kirchhofer SE, valamint a GEAC szenior korú sportolói közül előbbi klub képviseletében öt arany-, öt ezüst és kettő
bronzérmes helyezés született,
míg a GEAC sportolói egy-egy
arany- és bronzéremmel gazdagították saját maguk és klubjuk
éremkollekcióját.
A GKSE kötelékében induló Frey
Ákos (a bal oldali képen és az
éremkollekciója) lett a legeredményesebb gödöllői, miután a
férfi 50 éves kategóriában 60 mé-

ter síkfutásban, valamint 200 és
400 méteren is aranyat nyert, a
4x200 m váltó tagjaként a férfi 45
év kategóriában szintén aranyérmes lett, ez mellett 800-on második, míg 1500 m-en harmadik lett.
Szabó Donát is remekelt, ő a 45
éves kategóriában 400, 800 és
1500 méteren ezüstérmet szerzett, míg a 4x200-as váltó tagjaként a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Kiss György a férfi 70
éves kategóriában 5000 méteres
gyaloglásban ért célba elsőként,
Bucsi András a 60 éves korcsoportban 400 méteren ezüstérmes, míg 200 m-en negyedik
lett, míg Törő Lajos az 50 évesek
között szerzett 800 m-en bronzérmet. A GEAC versenyzői közül
a kiváló rúdugró tanítványokkal
bíró Szörényi István (jobb oldali

kép) megmutatta, hogy a 70 évesek között hogyan kell aranyérmet szerezni rúdugrásban, míg
klubtársa, Dr. Bucherna Nándor
a 45 évesek mezőnyében szerzett bronzérmet súlylökésben.
Az M45 kategórában induló 4x200
m váltó soraiban Szabó Donáttal
és Frey Ákossal 1:51,83-as idővel országos csúccsal lett első.
-ll-

Kézilabda – Idei mérleg: hatból hat

Futsal – Remikirály Covritas

Élre állt a Gödöllői KSE csapata, miután saját mérkőzését magabiztosan nyerte a
Pilisvörösvár ellen 33-29-re,
míg a riválisok kikaptak az
elmúlt fordulóban.

Újabb, ezúttal 7-7-es döntetlent ért el a Covritas Futsal
Team Gödöllő az NB II. Keleti-csoportjának
alsóházi
rájátszásában a Gyömrő
vendégeként.

Élre állt a Gödöllői KSE

A forduló előtt harmadik helyen
álló Bartos Gábor alakulat
abban a reményben lépett pályára, hogy a negyedik helyen
két pont hátránnyal őket üldöző Pilisvörösvárt egy esetleges
győzelemmel leszakíthatják,
és ezzel egyetemben tovább
üldözik a listavezető Rév és
a Hatvan csapatait. Nos, a
GKSE két legyet ütött egy csa-

pásra, ugyanis saját párharcát
magabiztosan nyerte a csapat,
míg az eddigi éllovasok kikaptak, így 26 ponttal, egy pont
előnnyel megelőzi jelen pillanatban az egyaránt 25 pontos
Rév TSC-t, illetve a Hatvant.
NB II. Északi-csoport, 17.
forduló: Gödöllői KSE – Pilisvörösvári KSK 33-29 (19-14)
Utánpótlás, Ifjúságiak:
Gödöllői KSE – Pilisvörösvár
31-14 (15-5)
Serdülők: Gödöllői KSE – Veresegyház VSK 30-24 (17-12),
Főnix ISE – Kántor Anikó SE
31-25 (16-14)
		
-lt-

Labdarúgás – Kilencből egy pont

GSK bravúr a listavezető ellen
Bravúrnak nevezhető 1-1-es
döntetlent ért el hazai pályán
a bent maradásért küzdő
Gödöllői SK a Pest megyei I.
osztály listavezetője, a Taksony ellen. A másik két gödöllői alakulat, a GEAC (0-7)
és a GSK II.-Szada (1-5) egyaránt vereséget szenvedett.
A GSK helyzetében minden
megszerzett pontnak jelentősége van, így még sokat érhet
az aranyéremre hajtó Taksony
elleni döntetlen és az azzal
járó egy pont. Sebestyén Fe-

renc együttese 16 ponttal jelenleg a 12. helyen áll a bajnoki tabellán.
Pest megyei I. osztályú bajnokság, 20. forduló
Gödöllői SK – Taksony SE
1-1 (0-1) Gólszerző: Tóth-Ilkó
Áron.
Hátország – Pocsék idénynyitó
Nem igazán kezdett acélosan
a megyei másod osztályban
vitézkedő Gödöllői EAC, valamint a megye hármas GSK

Döntetlenre döntetlen

A rájátszás első játéknapján a
Vác ellen 6-6-os döntetlennel
véget érő találkozót követően
Baranyai Pál csapata a győzelem reményében utazott
Gyömrőre. Sokáig úgy nézett
ki, hogy a hőn áhított három
ponttal térhet haza a CFT Gödöllő, de a háromgólos előny
is kevésnek bizonyult, miután
6-3-as előnyt herdáltak el.

A pontosztozkodással véget
érő párharc és ezzelm együtt
a kiengedett győzelem, valamint a riválisok pontszerzései
a tabella utolsó, hatodik helyére sodorták a jelenleg négy
pontos gödöllői alakulatot. (Az
alapszakaszból kettő pontot
hozott magával a CFT-Gödöllő)
NB II., Keleti-csoport, alsóházi rájátszás, 2. forduló
UFC Gyömrő – Covritas
Futsal Team Gödöllő 7-7 (2-2)
Gödöllői gólszerzők: Molnár
Márton, Magyar Zsolt, Szilágyi
Károly (mindhárman 2 gól),
Blaubacher Pál.
-tt-

leg a tabellán.
II.-Szada. Előbbi idénybeli máPest megyei II. osztály Észasodik mérkőzését játszotta és
ki-csoport, 19. forduló
ezúttal is 7-0-ra kapott ki, míg
Mogyoród FC – Gödöllői Egyea második számú GSK-s alatemi AC 7-0 (2-0)
kulat 5-1-es vereséggel kezdte
Pest megyei III. osztály
a tavaszt. Az egyetemisták hat
Észak-keleti csoport, 16.
ponttal a 14. helyen állnak a
forduló: Püspökszilágy SE –
megyei II. osztály Északi-csoGödöllői SK II.-Szada 5-1 (3-1)
portjában, míg a harmad oszGólsző: Pakuts Barna.
tály Északkeleti-csoportjában
-llszereplő GSK
Programajánló
II.-Szada Pest megyei III. Északkeleti-csoport, 17. forduló
kilenc
03. 31., szombat 15:30 óra
ponttal a
GEAC – Piliscsaba SE
11., utol(Táncsics M. úti sportcentrum)
só előtti
Pest megyei II. Északi-csoport, 20. forduló
helyet
04. 01., vasárnap 17 óra
foglalja
GEAC – Piliscsaba SE
el jelen(Egyetemi sportpálya)
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2018-as sporttámogatások – Elfogadták az idei kereteket

37 millió forinton osztozhatnak a sportegyesületek
A képviselő-testület felosztotta
a sporttámogatásra fordítandó
37 millió forintos sportkeretet.
Az I. keret a kiemelt egyéni- és
csapat versenysport szakosztályok pályázati úton történő
alaptámogatását
szolgálja.
Kiemelt gödöllői egyesületek
2018-ban: GEAC Atlétika szakosztály, GEAC Vívó szakosztály, Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz szakosztály. A keret
összege 13 millió forint.
A II. keretben 8 millió forintot van,
amelyre a nem kiemelt versenysport, illetve szabadidős sporttevékenységgel foglalkozó egyesületek pályázat útján történő

támogatására van lehetőség.
Ezen belül a II/a keretből (5,5 millió forint) a versenysport szakosztályok pályázati úton történő támogatása történhet pontrendszer
alapján. A meghatározott összegre azon egyesületek, illetve szakosztályok pályázhatnak majd,
akik versenysport tevékenységet
folytatnak.
A II./b keret (2,5 millió forint)
szakosztályok
szabadidősport
tevékenységének pályázati úton
történő támogatását szolgálja
pontrendszer alapján. A meghatározott összegre az egyesületek, szakosztályok kimondottan
a szabadidősporttal kapcsolatos
tevékenységeik
támogatására

adhatnak be pályázatot.
A III. keret a F.U.T. Alapítvány támogatása (2,5 millió forint), míg a
IV. keret a városi Diáksport Bizottság támogatását (2 millió forint)
célozza. Az V. keret: az oktatási
intézmények
pályázati
úton történő motivációs
támogatása – 1,
5 millió
forint, a
VI. keret:
a polgármesteri

Íjászat – OB sikerek íjászatban

Négy országos bajnok gödöllői íjász

Március 17-18-án rendezték
meg a Terem Íjász Országos
Bajnokságot, amely újabb sikereket hozott a GSK HUN-TER
Íjász Szakosztálynak, a gödöllői versenyzők hét dobogós
helyet és négy bajnoki címet
szereztek.

A versenyen minden eddiginél
több, összesen 310 versenyző állt
rajthoz. Az első napon az irányzék nélküli kategóriákban versenyeztek, ahol Szőke Balázs első
helyezést ért el és egyben meglőtte az I. osztályú minősítést,
Keményfi Anna és Solti Sára
szintén aranyérmes lett, Angyal
Vivienn és Babity Domonkos második helyezettek
lettek kategóriájukban, míg
Juhász Máté Levente negyedik helyezést ért el.
A második napon az irányzékos kategóriák versenyeztek, melyben szintén
voltak gödöllői versenyzők,
akik érmes helyezést értek

el. Lengyel Ádám aranyérmes
lett és II. osztályú minősítés szerzett, míg Rompos Laura ezüstérmmel tért haza. Somogyi Rita
ifiként felnőtt kategóriában mérette meg magát, ahol előkelő hetedik helyen végzett, míg Sor Bánk
kadett olimpiai kategóriában lett
kilencedik.
A GSK versenyzők közül a lőtt
pontszámaik alapján országos
bajnoki címet szerzett Angyal Vivienn, Babity Domonkos, Szőke Balázs és Lengyel Ádám.
Ahogy azt Kökény Róbert edzőtől megtudtuk, most egy rövid
pihenés, majd a felkészülési
szakasz következik a 2018-as
évad szabadtéri versenyeire, hi-

Sakk: Felemás hétvége, győzelem Fót ellen
Felemás hétvégéje volt a Gödöllői Sakkbarátoknak. Az NB
II-es első csapat hárompontos győzelmet aratott a régi

rivális Fót ellen és feljött a
6. helyre, ellenben a második
csapat, ugyan csak egy ponttal, de alulmaradt a listavezető

FELHÍVÁS!
A Gödöllői Contact ITF Taekwon-do Sportegyesület felvételt hirdet 10 éves kortól.
Gyere és eddz velünk, hogy
egy éles helyzetben
meg tudd magad védeni vagy versenyezz
és legyél a jövő bajnoka és egy összetartó
csapat tagja! Jelentkezés a 06-20-560-1148-as számon vagy a
contactsegodollo@
gmail.com e-mail cí-

men, illetve az edzéseken
(BIO-FIT Center Gödöllő, Állomás út 1-2./a hétfő és szerda
17:30-19:00-ig).
Honlap: www.itftaekwondo.hu

Szigetszentmárton ellen és továbbra is a nyolcadik helyen
áll a Pest megyei bajnokságban.

hivatal polgármesteri kabinet,
sportfeladatainak ellátására szolgál - 4 millió forint, míg a VII.
keret tartalék keretként (6 millió
forint) szolgálja a városi sporttámogatást.		
-tt-

szen az utánpótlás csapat már
az U14-es bajnokságra készül,
míg a nagyobbak a Pálya- és a
Terep Íjász GP-re, valamint az
azzal párhuzamosan zajló OB-ra
készülnek. Ezek mellett Rompos
Laura az idén már a nemzetközi
porondon is megméretteti magát
és elindul a CEC (Közép Európai
Kupa) versenyeken.
-tp-

NB II. Erkel-csoport, 10. forduló
GSBE – Fóti SE 7,5-4,5
Pest megye I/A, 10. forduló
GSBE II. – Szigetszentmárton
-vb2-3			

Pályázat
„Magyarország jó tanulója − jó sportolója
2017” cím elnyerésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a
„Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2017” cím elnyerésére.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Magyarország jó tanulója
− jó sportolója 2017” címmel azon tanulókat és hallgatókat kívánja
kitüntetni, akik a 2016/2017. tanévben kimagasló tanulmányi- és
sporteredményt értek el.
A Pályázati felhívás és a pályázat részleteit tartalmazó Pályázati
útmutató a www.kormany.hu oldalon érhető el.
A pályázatot papíralapon, postai úton kell benyújtani a Pályázati
útmutatóban megadott címre.
Benyújtási határidő: 2018. április 17.
(forrás: www.kormany.hu weboldal)

16 gödöllői Szolgálat

élő-világ

2018. március 27.

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT
HÍRDET „GÖDÖLLŐ FÁJA” CÍM ELNYERÉSÉRE
A pályázat célja: Gödöllő város
területén található legszebb és
legegyedibb fa felfedezése, mely
nevezésre kerül a magyarországi
Év Fája 2019 versenyre. A fő cél,
hogy felhívjuk a lakosság figyelmét a környezetük szépségének
megtalálására, a zöldfelület, köztük a fák fontosságának szerepére.
Pályázni két kategóriában:
• köz- illetve,
• magánterületen álló fákra lehet.

sával lehet. Az adatlap átvehető
a Városháza (Budapest Bank
volt épülete) portáján, elektronikusan letölthető a www.godollo.
hu oldalról. A jelentkezési lapokat
és fotókat elküldheti postai úton
a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre, Kiss Zsuzsanna részére levélben (2100.
Gödöllő, Szabadság tér 7.), és
elektronikusan az alábbi e-mail
címre: kisszsuzsanna.godollo@
gmail.com, illetve személyesen
adhatja be.

Pályázni fényképes pályaművel
és jelentkezési adatlap benyújtá-

A pályázatok benyújtásának
a határideje: 2018. április 20.

(péntek), 12 óra.
A pályázat során nem kell, hogy
a fa nagy vagy öreg példány legyen. Az a fontos, hogy a pályázatra benevezett fa a jelölők, a
környezetében élők számára fontos szerepet töltsön be. A pályázat során kérjük, írja le a fa pontos helyét, körülbelüli méreteit
(lombkorona átmérő, magasság,
fafaj), ismert vagy becsült korát
illetve hozzáfűződő történetét,
legendáját. Továbbá 3 különböző
szögből készült fényképet is csatolni szíveskedjen.
A pályázatok elbírálása: Mind-

két kategóriából egy elő zsűri 5-5
darab fát választ ki, majd ha ez
megtörtént, a lakosság szavazatai döntenek arról, hogy melyek
nyerhessék el a „Gödöllő Fája”
címet.
Díjazás: A nyertes fához emléktábla kerül kihelyezésre.
A jelentkezési adatlap letölthető
Gödöllő város honlapjáról (http://
godollo.hu/_site/doc/newswf2e0072/2018/2018_ev_faja.pdf)

Új cica a családban
Mindig várakozással és örömökkel teli, amikor családunk
egy kis doromboló szőrgombóccal bővül, de tudnunk
kell, hogy a felelős állattartás
még kedvencünk érkezése
előtt elkezdődik. Ha biztosak
vagyunk benne, hogy a következő 10-15 évet egy bársonyostalpú társaságában szeretnénk eltölteni, akkor nincs
más teendőnk, mint érkezése
előtt felkészülnünk fogadására élőhelye kialakításával,
a szükséges eszközök, felszerelések beszerzésével és
bizony a házirend megtervezésével.
Miután kedvencünk megérkezett otthonunkba, be kell őt vezetnünk a mindennapjainkba.
Fontos, hogy lehetősége legyen kialakítani saját kis területét, hogy biztosítsunk számára
egy almot a lakás csendesebb
zugában és, hogy ettől a lehető
legtávolabb helyezzük el ete-

tő- és itatótálkáját. Sok simogatással, kedveskedéssel igazi
kötődést alakíthatunk ki kedvencünkkel. Emellett a közös
együttélésnek, játéknak nagy
szerepe van a kismacskák szocializációjában is.
Mi a helyzet azonban akkor,
ha családunknak már tagja
egy cica? A dominanciai
rangsor
kialakulása
után
a macskák általában képesek a békés együttélésre,
de
számítanunk
kell rá, hogy az a
cica, aki régebb
óta velünk él, a
kezdeti
időszakban vetélytársként
fog tekinteni az új
jövevényre. Jobb,
ha kedvenceinkre
hagyjuk a rangsor

kialakítását, de legyünk résen,
nehogy kárt tegyenek egymásban, figyeljünk testbeszédükre!
Megkönnyíthetjük az összeszokást, ha a kezdeti időszakban
különválasztjuk őket, és csak
egy ajtón keresztül találkoznak,
így lehetőségük van megismerni és megszokni egymás szagát.
A felnőtt macskák könnyebben
elfogadnak egy kölyköt, mivel
nem jelentenek akkora veszélyt a területükre, illetve a
fiatalabb állatok is hajlamo-

sabbak elismerni az idősebbek
dominanciáját. Legyünk türelmesek, hagyjunk elegendő időt
nekik, hogy megbarátkozhassanak.
A boldog, kényelmes együttéléshez szükséges felszereléseket,
finom falatokat keresse üzletünkben (2100 Gödöllő, Kenyérgyári
utca 2.) vagy webáruházunkban
(www.vetashop.hu).
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Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról
Idén a gödöllői kutyatartók az
ebek veszettség elleni kötelező védőoltását a városi állatorvosi rendelőkben az alábbi
időpontokban kedvezményes
áron adathatják be:
Március 28., szerda délután 1719 óráig,
Március 30., péntek de. 8.30-10
óráig,
Március 31., szombaton délelőtt
9-12 óráig.
dr. Bucsy László rendelője, Blaháné u. 55.

9-11 óráig.
Plútó Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97.
Április 16-20., hétfőtől péntekig
délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig,
Április 21., szombaton délelőtt
9-11 óráig.
Kovavet Bt. Kisállatrendelő,
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Április 3-6., keddtől péntekig
délután 17-18 óráig,
Április 7., szombaton délelőtt
9-11 óráig.
dr. Koleszár István rendelője,
Mátyás Király utca 11.

Április 23-27., hétfőtől péntekig
délelőtt 8-9 óráig,
Április 23., hétfőn délután 16-17
óráig,
Április 26., csütörtökön délután
16-17 óráig,
Április 28., szombaton délelőtt
9-11 óráig,
dr. Bodó Szilárd rendelője, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 34.

Április 9-13., hétfőtől péntekig
délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig,
Április 14., szombaton délelőtt

Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a 164/2008. (XII./
20.) FVM rendelet szól.
Ennek értelmében az állattartó

köteles minden 3 hónapos
életkort elérő ebet saját
költségén veszettség ellen
beoltatni és féregteleníteni,
majd mindezt 6 hónap múlva megismételni.
A felnőtt kutyát minden
évben egyszer kötelezően
újra be kell oltatni.
Szintén kötelező a bélférgek elleni kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta.
Azoknak az ebeknek, amelyek nem rendelkeznek a
Magyar Állatorvosi Kamara
ajánlásának megfelelő sorszámozott oltási könyvvel, új oltási könyvet állítunk ki.
Az ebek oltása kérhető egyéb
időpontokban is a rendelőben,
illetve háznál, de ebben az esetben az oltás teljes költségét,
illetve a kiszállási díjat is ki kell
fizetni.
Fontos tudnivaló:
Négy hónapos kornál idősebb

TURUL

állatorvosi rendelő
Április 7-8-án,

(szombaton és vasárnap)

(Gödöllő, Szabadság út 21.
a HÉV-fordulónál)

9-11 óráig

ÁLLATPATIKA

9.00–19.00

Nyitva:

H–Szo 800–1700
Tel.: 06-70/601-8608
06-70/601-8618
Cím: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 60.

Tel: 06-30-943-9898

öcsi: Másfél éves kan kutyus.
Rendkívül tanulékony, a gyerekkel
és más kutyákkal is nagyon barátságos.

A veszettség elleni védőoltás alkalmával a microchippes megjelölés is kérhető.

Hétvégén is nyitva tartó

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

Hétvégén is nyitva
tartó ügyelet

eb csak microchippel megjelölve
tartható.
Ennek betartását a jegyző és a
kerületi hivatal ellenőrzi.
Veszettség ellen csak microchippel megjelölt eb oltható.

peti: 4 éves, ivaros kan. Jó házőrző, két hét intenzív foglalkozás
elfogadja új gazdáját. Olyan
LIza: 1,5 éves rottweiler szuka. Na- után
gazdajelöltek jöhetnek szóba, akik
gyon barátságos, könnyen tanul, jó kitartóan tudnak foglalkozni vele,
házörző. Kinti, benti tartásra ajánjuk. amíg örökbe adható lesz.

dr. Koleszár István
Gödöllő,
Mátyás király utca 11.

Telefonszám:
06/30-535-5523

jakab: 6 éves, németjuhász keverék fiú, aki nagyon vágyik a szeretetre. Idősebb gazdinak is ajánlható.

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig
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Orvosi ügyelet

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

Gyógyszertári ügyelet

Március 26-április 1.:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069
Április 2-8.:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585

temetkezési ügyeletek

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375
RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
Ózon pajzs Polgárőr egyesület: 06-30/621-2968

Belvárosi Jegyiroda
A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) jegyet válthat az ország az ország szinte bármelyik színházi
előadására, koncertjére, fesztiváljára, sporteseményére és
kulturális rendezvényére.

Nyitva tartás:
Hétfő ZÁRVA, kedd-péntek 11-18.00 NYITVA, Szombat 9–13
(rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA),
Vasárnap: ZÁRVA (a rendezvényekhez igazodva előadás előtt
1 órával NYITVA)

2018. március 27.
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2018-as országgyűlési választások
Gödöllői szavazókörök
001.SZ. SZAVAZÓKÖR
BORÓKA EGÉSZSÉGHÁZ, BORÓKA UTCA 22.
ALMA UTCA 			
BARACKOS UTCA
BIRS UTCA
BORÓKA UTCA
FENYVES KÖZ (18-IG
PÁROS OLDAL)
FENYVES KÖZ (1-17-IG
PÁRATLAN OLDAL)
FENYVESI DÜLŐÚT
FENYVESI FŐÚT
FENYVESI NAGYÚT
GESZTENYE UTCA
GYERTYÁN UTCA
JUHAR UTCA
KERT UTCA
KERTÉSZ KÖZ
KLAPKA KÖZ
MANDULA UTCA
NYÁR UTCA
ÖRÖKZÖLD UTCA
ŐSZ UTCA
SELYEMFENYŐ UTCA
SZÁZSZORSZÉP UTCA
TAVASZ UTCA
TÉL UTCA
TOBOZ UTCA
VIOLA UTCA

002.SZ. SZAVAZÓKÖR
MÁRIABESNYŐI MÁV
ÁLLOMÁS
GÁRDONYI GÉZA UTCA
HAVAS UTCA
KATONA JÓZSEF UTCA
KINIZSI PÁL UTCA
KLAPKA GYÖRGY ÚT
MADÁCH IMRE UTCA
NÁDAS UTCA
NAPSUGÁR UTCA
ŐRHÁZ UTCA
PERES DŰLŐ
PERES UTCA

SZEDRES UTCA
SZIVÁRVÁNY UTCA
ZÁPOR UTCA

TAMÁS ATYA UTCA
ZÚZMARA UTCA
9 MÁV ŐRHÁZ

003.SZ. SZAVAZÓKÖR

004.SZ. SZAVAZÓKÖR

REFORMÁTUS ÓVODA

DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
BATTHYÁNY L. U. 32-34.

AVAR UTCA
BABAT PUSZTA
BÁNKI DONÁT UTCA
BESNYŐ UTCA
BOGLÁRKA UTCA
BOJTORJÁN UTCA
CSEMETE – KERT
DAMJANICH JÁNOS
UTCA
ERDÉLYI FERENC UTCA
ERDŐSZÉL UTCA
FOGADALOM UTCA
GYÖNGYVIRÁG UTCA
HARMAT UTCA
HÉTHÁZ UTCA
HUN UTCA
INCSŐI ERDÉSZHÁZ
ISKOLA KÖZ
IVÁNKA IMRE UTCA
KANKALIN UTCA
KAPUCINUSOK TERE
KERENGŐ UTCA
KÖKÉNY UTCA
LOMB UTCA
MAGYAR UTCA
MÁLYVA UTCA
MIKES KELEMEN UTCA
NAGYBOLDOGASSZONY
TÉR
ORGONA KÖZ
PUSKÁS TIVADAR UTCA
REPKÉNY UTCA
SZABADSÁG ÚT (70-TŐL
VÉGIG
PÁROS OLDAL; 135-TŐL VÉGIG
PÁRATLAN OLDAL)
SZÉKELY KÖZ
SZÉKELY BERTALAN
UTCA
SZKÍTA KÖRÚT
SZTELEK DÉNES UTCA
TÁBORNOK UTCA

AULICH LAJOS UTCA
BALATON UTCA
BATTHYÁNY LAJOS
UTCA
DANKÓ PISTA UTCA
DÁRDA UTCA
DUNA UTCA
GRÓF TELEKI PÁL TÉR
ISKOLA UTCA
SAJÓ UTCA
SIÓ UTCA
SZABADSÁG ÚT (79-133
PÁRATLAN OLDAL)
TISZA UTCA
TURUL UTCA

005.SZ. SZAVAZÓKÖR
MONTÁGH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, DOBÓ
KATICA. U. 2.
ANTALHEGYI LEJTŐ
ANTALHEGYI UTCA
ARANKA UTCA
ÁRVÁCSKA UTCA
BAGOLY UTCA
BOROSTYÁN UTCA
DOMBOLDAL UTCA
HÓVIRÁG UTCA
IBOLYA UTCA
ILLÉS KÖZ
KILÁTÓ UTCA
MÓKUS UTCA
PANORÁMA UTCA
REKETTYE UTCA
SZARVAS UTCA
TÁJKÉP UTCA
VIRÁG KÖZ
ZSÁLYA UTCA

006.SZ. SZAVAZÓKÖR
MONTÁGH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, DOBÓ
KATICA. U. 2.
AGYAGOS UTCA
ALKOTMÁNY UTCA
ASBÓTH SÁNDOR
BABATI UTCA (10-TŐL
VÉGIG PÁROS OLDAL;
11-TŐL VÉGIG PÁRATLAN OLDAL)
BÁSTYA UTCA
CÍMER UTCA
DOBÓ KATICA UTCA
ÉRSEK UTCA
HŐS UTCA
JOGAR UTCA
KARD UTCA
KERESZT UTCA
KNÉZICH KÁROLY UTCA
(28-TÓL VÉGIG PÁROS
OLDAL; 29-TŐL VÉGIG
PÁRATLAN OLDAL)
KOKÁRDA UTCA
KORONA TÉR
MOHÁCS UTCA
NÁDOR KÖZ
ORSZÁGALMA UTCA
PALÁST UTCA
PRÉSHÁZ UTCA
SZENT GELLÉRT UTCA
VASVÁRI PÁL UTCA
ZÁSZLÓ UTCA

007.SZ. SZAVAZÓKÖR
ISKOLAÉPÜLET, MÁTYÁS KIR. U. 10.
ÁDÁM UTCA (18-VÉGIG
PÁROS OLDAL; 31-TŐL
135-IG PÁRATLAN OLDAL)
ATTILA UTCA
CSILLAG UTCA
FECSKE UTCA
HOLD UTCA
HOLLÓ UTCA

2018. március 27.
HUNYADI JÁNOS UTCA
(37-TŐL 39-IG PÁRATLAN
OLDAL; 52-TŐL 82-IG
PÁROS OLDAL)
KELEMEN LÁSZLÓ UTCA
KNÉZICH KÁROLY UTCA
(1-TŐL 27-IG PÁRATLAN
OLDAL; 2-TŐL 26-IG
PÁROS OLDAL)
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA
(24-TŐL 68/B-IG PÁROS
OLDAL; 53-TÓL 117-IG
PÁRATLAN OLDAL)
ÖREGHEGYI UTCA
RADNÓTI MIKLÓS UTCA
SZILÁGYI ERZSÉBET
UTCA
VENYIGE UTCA
VINCELLÉR UTCA
ZENGŐ UTCA

008.SZ. SZAVAZÓKÖR
NYÁRI NAPKÖZISTÁBOR
BLAHÁNÉ UTCA 132.
ARADI UTCA
BERKENYE UTCA
BONCSOKI DŰLŐÚT
CSALOGÁNY UTCA
CSIPERKE UTCA
ESTIKE UTCA
FŰZFA UTCA
GERLE UTCA
HAJNALKA UTCA
HÁRSFA UTCA
HEGY UTCA
HEGYALJA UTCA
HEGYESI MARI UTCA
HÉRICS KÖZ
ILONA UTCA
KÁPOLNA KÖZ
KIS-KOMLÓS UTCA
KÖKÖRCSIN UTCA
LÁZÁR VILMOS UTCA
LIGETI JULISKA UTCA
MARGITA UTCA
PERCZEL MÓR UTCA
PERESZKE UTCA
SŐTÉR KÁLMÁN UTCA
TOPOLYA UTCA
VŐFÉLY KÖZ
VÖLGY UTCA
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009.SZ. SZAVAZÓKÖR

012.SZ. SZAVAZÓKÖR

BLAHAI ÖREGEK OTTHONA BLAHÁNÉ UTCA
45.

FENYŐLIGET ÓVODA,
TÁNCSICS MIHÁLY ÚT 1.

AKÁCFA UTCA
BLAHÁNÉ UTCA
BODZA KÖZ
BUZOGÁNY UTCA
CSERJÉS KÖZ
DIÓFA UTCA
FÜVES KÖZ
GALAGONYA UTCA
GALAMB UTCA
GIDA KÖZ
HATÁRJÁRÓ ÚT
KECSKÉS DŰLŐ
NYÁRFA UTCA
NYÁRKÚT UTCA
RÉT UTCA
RIGÓ UTCA
SAS UTCA
TÖLGYFA UTCA
ÚRRÉTI UTCA

BALASSI BÁLINT UTCA
CSONKÁS KÖZ
DOBOGÓ UTCA
DÓZSA GYÖRGY ÚT (21TŐL 63/A-IG PÁRATLAN
OLDAL; 69-TŐL PÁRATLAN OLDAL)
ERKEL FERENC UTCA
HARASZTI KÖZ
HARASZTI UTCA
HOMOKI NAGY ISTVÁN
UTCA
KANDÓ KÁLMÁN UTCA
KENYÉRGYÁRI UTCA
KOTLÁN SÁNDOR UTCA
KÖRÖSFŐI KRIESCH
ALADÁR UTCA
LIGET UTCA
MEZSGYE ÚT
MIKSZÁTH KÁLMÁN
UTCA
MÓRA FERENC UTCA
MÓRICZ ZSIGMOND
UTCA
SEMMELWEIS UTCA
SPORT KÖZ
SZADAI UTCA
SZÉCHENYI ISTVÁN
UTCA
SZENT IMRE UTCA
(12/B-TŐL PÁROS OLDAL)
SZENT IMRE UTCA (17TŐL PÁRATLAN OLDAL)
TÁNCSICS MIHÁLY ÚT
(4-IG PÁROS OLDAL;
1/C-TŐL 75-IG PÁRATLAN
OLDAL; 20-TÓL 86-IG
PÁROS OLDAL)
TOLDI MIKLÓS UTCA
VÁROSMAJOR UTCA
VIRÁG UTCA

010.SZ. SZAVAZÓKÖR
FŐVÁROSI SZOCIÁLIS
OTTHON, DÓZSA
GYÖRGY ÚT 65.
DÓZSA GYÖRGY ÚT 65.

011.SZ. SZAVAZÓKÖR
FENYŐLIGET ÓVODA
TÁNCSICS MIHÁLY ÚT 1.
AMBRUS ZOLTÁN KÖZ
DÓZSA GYÖRGY ÚT
(11-TŐL 19-IG PÁRATLAN
OLDAL)
KOSSUTH LAJOS UTCA
(15-TŐL 97-IG PÁRATLAN
OLDAL; 28-TÓL 82-IG
PÁROS OLDAL)
REMSEY JENŐ KÖRÚT
SZENT IMRE UTCA (3TÓL 15-IG PÁRATLAN
OLDAL; 6-TÓL 12/A-IG
PÁROS OLDAL)
TÁNCSICS MIHÁLY ÚT
(8-TÓL 18-IG PÁROS
OLDAL)
26 MÁV ŐRHÁZ

013.SZ. SZAVAZÓKÖR
MOSOLYGÓ ÓVODA
KAZINCZY KÖRÚT 32.
BERENTE ISTVÁN UTCA
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BOSSÁNYI KRISZTINA
UTCA
DÓZSA GYÖRGY ÚT
(54-TŐL 160-IG PÁROS
OLDAL)
GARÓ EMÍLIA UTCA
HAMVAY FERENC UTCA
KAZINCZY KÖRÚT
KAZINCZY FERENC
UTCA
KLEBESBERG KUNO
UTCA
KORNYA MIHÁLY UTCA
MÁRKI SÁNDOR UTCA
ODRAY JÁNOS UTCA
OTTÓ FERENC UTCA
RIPKA FERENC UTCA
THEGZE LAJOS UTCA
UNDI MARISKA UTCA

014.SZ. SZAVAZÓKÖR
ISKOLAÉPÜLET
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA
10.
ÁDÁM UTCA (1-TŐL 29-IG
PÁRATLAN OLDAL; 2-TŐL
16-IG PÁROS OLDAL)
ÉVA UTCA
HUNYADI JÁNOS UTCA
(1-TŐL 35-IG PÁRATLAN
OLDAL ; 2-TŐL 50/A-IG
PÁROS OLDAL)
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA
(1-TŐL 51-IG PÁRATLAN
OLDAL; 2-TŐL 22-IG PÁROS OLDAL)
NAP UTCA
RÁKÓCZI FERENC UTCA
RÓZSA UTCA
RÖGES UTCA
SURIN ISTVÁN UTCA

015. SZAVAZÓKÖR
ISKOLAÉPÜLET, MÁTYÁS KIRÁLY U. 10.
ARANY JÁNOS ÚT (35TŐL VÉGIG PÁRATLAN
OLDAL)
ARANY JÁNOS ÚT (38TŐL 94-IG PÁROS OLDAL)
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BÁTHORI ISTVÁN UTCA
BEM JÓZSEF UTCA
BERCSÉNYI MIKLÓS
UTCA
BOCSKAI ISTVÁN UTCA
CSANAK UTCA
GOMBA UTCA
HAJÓ UTCA
REMÉNY UTCA
SZÍV UTCA
ZRÍNYI MIKLÓS UTCA

016. SZAVAZÓKÖR
ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZABADSÁG TÉR 18.
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
KÖRÚT		
MAGYAR KÁZMÉR KÖZ
MIHÁLY DÉNES KÖZ
NAGY SÁNDOR KÖZ
SZABADSÁG TÉR
(12-TŐL16-IG PÁROS
OLDAL)
SZABADSÁG TÉR (13TÓL 17-IG PÁRATLAN
OLDAL)
SZENT ISTVÁN TÉR

017. SZAVAZÓKÖR
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
PETŐFI SÁNDOR TÉR
4-6.
BAJCSY-ZSILINSZKY
UTCA
DÓZSA GYÖRGY ÚT (50IG PÁROS OLDAL)
DÓZSA GYÖRGY ÚT
(1-TŐL 7-IG PÁRATLAN
OLDAL)
GÁBOR ÁRON UTCA
KAMPIS ANTAL TÉR
KOSSUTH LAJOS UTCA
(26-IG PÁROS OLDAL)
KOSSUTH LAJOS UTCA
(1-TŐL 13-IG PÁRATLAN
OLDAL)
LUMNICZER SÁNDOR
UTCA 1-TŐL 7-IG PÁRAT-
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LAN OLDAL
LUMNICZER SÁNDOR
UTCA (2-TŐL 12-IG PÁROS OLDAL)
PETŐFI SÁNDOR TÉR
PETŐFI SÁNDOR ÚT
RÁKOS PATAK UTCA
SZABADSÁG TÉR (10-IG
PÁROS OLDAL)
SZABADSÁG TÉR (1-TŐL
11-IG PÁRATLAN OLDAL)
SZABADSÁG TÉR (11TŐL 13-IG PÁRATLAN
OLDAL)
SZABADSÁG TÉR 18-TÓL
72-IG PÁROS OLDAL)
SZABADSÁG TÉR (19TŐL VÉGIG PÁRATLAN
OLDAL)
SZABADSÁG ÚT (1-TŐL
7-IG PÁRATLAN OLDAL)
SZILHÁT UTCA

018. SZAVAZÓKÖR
PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT 1.
PATAK TÉR
SZABADSÁG ÚT (9-TŐL
13-IG PÁRATLAN OLDAL)
SZENT JÁNOS UTCA (26IG
PÁROS OLDAL)
SZENT JÁNOS UTCA (1TŐL VÉGIG PÁRATLAN
OLDAL)

019. SZAVAZÓKÖR
PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT 1.
BETHLEN GÁBOR UTCA
(1-TŐL 17-IG PÁRATLAN
OLDAL)
BETHLEN GÁBOR UTCA
(2-TŐL 22-IG PÁROS
OLDAL)
LUMNICZER SÁNDOR

UTCA (9-TŐL 23-IG PÁRATLAN OLDAL)
LUMNICZER SÁNDOR
UTCA (14-TŐL 16-IG PÁROS OLDAL)
MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT
PAÁL LÁSZLÓ KÖZ
SZABADKA UTCA (8/C-IG
PÁROS OLDAL)
SZABADKA UTCA (33/A-IG
PÁRATLAN
OLDAL)
SZABADSÁG ÚT (15-TŐL
21-IG PÁRATLAN OLDAL)
SZENT JÁNOS UTCA (30TÓL VÉGIG PÁROS
OLDAL)
ZOMBOR UTCA (1-TŐL
1/B-IG
PÁRATLAN
OLDAL)

020. SZAVAZÓKÖR
PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT 1.
ÁRPÁD UTCA
BETHLEN GÁBOR UTCA
(19-TŐL 65-IG PÁRATLAN
OLDAL)
BETHLEN GÁBOR UTCA
(26-TŐL 56-IG PÁROS
OLDAL)
DEÁK FERENC TÉR		
GRASSALKOVICH ANTAL
UTCA (1-TŐL 7-IG PÁRATLAN OLDAL)
KÖR UTCA
SZŐLŐ UTCA

021. SZAVAZÓKÖR
PALOTAKERT ÓVODA,
PALOTA-KERT 17-18.
PALOTA-KERT
PALOTAKERT
SZABADSÁG ÚT (8-TÓL
28/A-IG PÁROS OLDAL)
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022. SZAVAZÓKÖR
PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT 1.
BARTÓK BÉLA UTCA
BÉKE UTCA
FILLÉR UTCA
FIUME UTCA
FORINT UTCA
GRASSALKOVICH ANTAL
UTCA (2-TŐL 42-IG PÁROS OLDAL)
GRASSALKOVICH ANTAL
UTCA (9-TŐL 59-IG PÁRATLAN OLDAL)
JÓZSEF ATTILA UTCA
KISS JÓZSEF UTCA
KODÁLY ZOLTÁN UTCA
(1-TÓL 3-IG PÁRATLAN
OLDAL)
MÁRCIUS 15. UTCA		
NAGYVÁRAD UTCA		
(1-TŐL 29/A-IG PÁRATLAN OLDAL)
NAGYVÁRAD UTCA (2TÓL 26-IG PÁROS OLDAL)
OKTÓBER 6. UTCA
SZABADKA UTCA (5-TŐL
11-IG PÁRATLAN OLDAL)
SZABADKA UTCA (10-TŐL
14-IG PÁROS OLDAL)
SZABADSÁG ÚT (25-TŐL
33-IG PÁRATLAN OLDAL)
TÁTRA UTCA		
TESTVÉRVÁROSOK
ÚTJA
TOMPA MIHÁLY UTCA
ZOMBOR UTCA (2-TŐL
VÉGIG PÁROS OLDAL)
ZOMBOR UTCA (3-TÓL
13-IG PÁRATLAN UTCA)

023. SZAVAZÓKÖR
CIVILHÁZ, SZABADSÁG
ÚT 23.
ARANY JÁNOS ÚT (36/BIG PÁROS OLDAL)
ARANY JÁNOS ÚT (1-TŐL

2018. március 27.
33-IG PÁRATLAN OLDAL)
BABATI UTCA (8-IG PÁROS OLDAL)
BABATI UTCA (1-TŐL 9-IG
PÁRATLAN OLDAL)
BRASSÓ UTCA
CSOKONAI VITÉZ M.
UTCA
DEMBINSZKY JÓZSEF
UTCA
EPERJES UTCA
ÉSZAK UTCA
HEGEDŰS GYULA UTCA
JÓKAI MÓR UTCA
KAFFKA MARGIT UTCA
KISFALUDY SÁNDOR
UTCA
KODÁLY ZOLTÁN UTCA
(2-TŐL PÁROS OLDAL)
KODÁLY ZOLTÁN UTCA
(5-TŐL PÁRATLAN OLDAL)
KOMÁROMI UTCA
KÖLCSEY FERENC UTCA
NAGYVÁRAD UTCA (28TÓL 32-IG PÁROS OLDAL)
NAGYVÁRAD UTCA (31TŐL 35-IG PÁRATLAN
OLDAL)
RAKTÁR UTCA
SZABADSÁG ÚT (30-TÓL
66-IG PÁROS OLDAL)
SZABADSÁG ÚT (35-TŐL
77-IG PÁRATLAN OLDAL)
SZENT-GYÖRGYI ALBERT UTCA
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
UTCA

024. SZAVAZÓKÖR
PREMONTREI GIMNÁZIUM, TAKÁCS MENYHÉRT
U. 2.
ATE KÍSÉRLETI TÉR
BÚZAVIRÁG UTCA
EGYETEM TÉR
ERDÉSZ KÖZ
FÁCÁN SOR
FENYVES KÖZ
(19TŐL 59-IG
PÁRATLAN
OLDAL)
FENYVES KÖZ (20-TÓL
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48-IG PÁROS OLDAL)
IPOLYSÁG UTCA
JÁSZÓVÁR UTCA
KASSA UTCA
KIKERICS UTCA
LELESZ UTCA
MAKARENKÓ TELEP
MÁRIA UTCA
NEFELEJCS UTCA
OTTLIK GÉZA UTCA
ŐZ UTCA
PÁTER KÁROLY UTCA
PIPACS UTCA
PREMONTREI UTCA
RÓNAY GYÖRGY UTCA
ROZSNYÓ UTCA
SZIE KOLLÉGIUM
TAKÁCS MENYHÉRT
UTCA
TÚRÓC UTCA
VÁRADHEGYFOK UTCA
ZARÁNDOK UTCA

025. SZAVAZÓKÖR
PREMONTREI GIMNÁZIUM, TAKÁCS MENYHÉRT
U. 2.
ALKONY UTCA
BÉRI BALOGH ÁDÁM
UTCA
BESSENYEI GYÖRGY
UTCA
BORBOLYA UTCA
CSILLAGFÜRT UTCA
KIRÁLY UTCA
KÖZTÁRSASÁG ÚT
LEVENDULA UTCA
MARIKA TELEP
PITYPANG UTCA
RÓMER FLÓRIS UTCA
SZÁRÍTÓ PUSZTA
VADÁSZ UTCA

026. SZAVAZÓKÖR
PREMONTREI GIMNÁZIUM, TAKÁCS MENYHÉRT
U. 2.
ESZE TAMÁS UTCA
KISS ERNŐ UTCA

NAGY LÁSZLÓ UTCA
NÉMETH LÁSZLÓ
PODMANICZKY UTCA
SIMON ISTVÁN UTCA
SZABÓ PÁL UTCA
SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS
KÖZ
THÖKÖLY IMRE UTCA
VERES PÉTER UTCA

027. SZAVAZÓKÖR
HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA, LÉGSZESZ UTCA 10.
ADY ENDRE SÉTÁNY
(11-TŐL 13-IG PÁRATLAN
OLDAL)
ADY ENDRE SÉTÁNY
(56-TÓL VÉGIG PÁROS
OLDAL)
ÁLLAMITELEP
ÁLLAMITELEPEK
ÁLLOMÁS TÉR
ÁLLOMÁS ÚT
ALSÓ-TÓ UTCA
ALVÉG UTCA
ÁOI TELEP
ARBORÉTUM
BAROMFI TELEP
BIHARI JÁNOS UTCA
BONOKA TANYA
CSIPKE UTCA
DALMADY GYŐZŐ UTCA
DÉRYNÉ UTCA
FELSŐ-TÓ UTCA
FÜRDŐ UTCA
GÉPGYÁRI LAKÓTELEP
GULYÁS TANYA
HAJNAL UTCA
HORGÁSZTÓ UTCA
ISASZEGI ÚT
LÉGSZESZ UTCA
LISZT FERENC UTCA
MALOMTÓ UTCA
MÁV ÁLLOMÁS
MÁV NŐI MUNKÁSSZÁLLÓ
MÉHÉSZET
ŐRÖSI PÁL ZOLTÁN SÉTÁNY
SÍK SÁNDOR UTCA
TANÍTÓ KÖZ
VAK BOTTYÁN UTCA
VILLANYTELEP UTCA
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028. SZAVAZÓKÖR
HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA, TÖRÖK
IGNÁC UTCA 5.

ADY ENDRE SÉTÁNY (1254-IG FOLYAMATOS)
ADY ENDRE SÉTÁNY (1TŐL 10-IG FOLYAMATOS)
BATSÁNYI JÁNOS UTCA
BLÁTHY OTTÓ UTCA
CSONKA JÁNOS UTCA
DESSEWFFY ARISZTID
UTCA
FAISKOLA TÉR
FAISKOLA UTCA
GANZ ÁBRAHÁM UTCA
GÉBICS UTCA
HAJNÓCZY JÓZSEF
UTCA
HONVÉD UTCA
IFJÚSÁG UTCA
JÁZMIN UTCA
KASTÉLY
KÉTHÁZ UTCA
KŐRÖSI CSOMA UTCA
KÜHNE EDE UTCA
KÜTTEL TANYA
LOVARDA UTCA
LOVAS UTCA
MAGTÁR KÖZ
MAJOR UTCA
MARTINOVICS IGNÁC
UTCA
MÉHÉSZ KÖZ
NAGYREMETE
PACSIRTA UTCA
PATTANTYÚS ÁBRAHÁM
UTCA
REPÜLŐTÉR
REPÜLŐTÉRI ÚT
SZABADSÁG ÚT (6-IG
PÁROS OLDAL)
TAVASZMEZŐ UTCA
TELEP UTCA
TESSEDIK KOLLÉGIUM
TESSEDIK SÁMUEL ÚT
TÖRÖK IGNÁC UTCA
VÁGÓHÍD
VÁSÁR UTCA
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Gödöllői Királyi Kastély – Taggyűlési határozatok 2017.
1/2017 (01.25.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
megállapítja, hogy a taggyűlés
összehívása és megtartása között nem telt el 30 nap. A Taggyűlés megállapítja, hogy az ülésen
valamennyi részvételre jogosult
jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
megállapítja, hogy a taggyűlés
megtartható és azon érvényes
határozat hozható a Ptk. 3:17.§
(5) alapján.
2/2017 (01.25.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
megválasztja a 2017. január 25-i
taggyűlésen az ülés levezető elnökének Dr. Császár Dániel urat,
jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Simon Zsuzsanna úrhölgyet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Gémesi
György urat.
3/2017 (01.25.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
a taggyűlési meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak
szerint fogadja el:
1. A Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztása
2. A Társasági szerződés módosítása
3. Egyebek
4/2017 (01.25) sz. Taggyűlési
határozati javaslat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése
az alábbi szavazati arányok alapján a Társaság hatályos társasági
szerződése 10.C.f) pontja szerinti
kizárólagos hatáskörében eljárva elhatározza, hogy a Társaság
ügyvezetőjévé dr Ujváry Tamást
(anyja neve: xxxxxxxxx, lakcíme:
xxxxxxxxx) választja – a Társasági Szerződés 13. pontjára is
tekintettel – 2017. január 25. napjától határozatlan időtartamra az
alábbiak szerint:
• az ügyvezető díjazását bruttó
680 000,- Ft/ hó összegben állapítja meg;
• megállapítja, hogy az ügyvezető

az alábbi béren kívüli juttatásokra
jogosult:
- a Társaság valamennyi munkavállalóját egységesen megillető, a Társaság mindenkori belső
szabályzataiban rögzített mértékű béren kívüli juttatás
- jogosult a Társaság által biztosított gépjárművet munkakörével
összefüggésben, valamint azon
felül havi 2500 km erejéig személyes (magán) használatra a Társaság belső szabályzata szerint
használni
• továbbá felhatalmazza a Miniszterelnökséget az ügyvezetői feladatok ellátása érdekében
munkaszerződés megkötésére dr
Ujváry Tamással.
5/2017 (01.25.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
egyhangú szavazással a Társasági Szerződés 10.C. m) pontja
szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság
Szerződés alábbiak szerinti módosítását a Társaság ügyvezetőjének megválasztása, valamint a
többségi tulajdonosi joggyakorló
vonatkozásában hatályba lépett
jogszabályváltozások kapcsán:
Jelenleg hatályos:
3. A Társaság tagjainak neve /
cégneve és székhelye:
Név: Magyar Állam
Az állami vagyonról szóló 2007.
évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon
felett a tulajdonosi joggyakorló
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út
56.; Cg.: 01-10-045784; a továbbiakban: MNV Zrt.) helyett és nevében – megbízási szerződésen
alapuló meghatalmazással – a
tulajdonosi jogokat a Miniszterelnökség (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám:
15775292-2-41; a továbbiakban:
Miniszterelnökség) gyakorolja
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Képviseli: a Miniszterelnökség
parlamenti államtitkára (a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014
(VII.23.) MvM utasítás 1. mellékletének 3. § (6) bekezdése, illetve
4. számú függeléke alapján)
5.B. Magyar Állam (Képviseli: az
MNV Zrt helyett és nevében a Miniszterelnökség)
A 2007. évi CVI. törvény 17.§ c,

pontja az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
állami vagyon közvetlen, vagy
polgári jogi szerződések útján
történő hasznosítását a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. feladatkörébe sorolta.
A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.
§-a alapján az MNV Zrt. helyett
és nevében (Cégjegyzékszám:
01-10-045784; Székhely: 1133
Budapest, Pozsonyi út 56..; képviseli: Szivek Norbert, vezérigazgató) megbízási szerződésen
alapuló meghatalmazással a Miniszterelnökség (székhely: 1055
Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.;
képviseli: Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért
felelős államtitkára) gyakorolja.
10.F. Felek megállapodnak abban, hogy a tagokat a taggyűlésen az aktuális törzstőkeértéktől
függetlenül a következő számú
szavazat illeti meg:
Gödöllő Város Önkormányzata
2868 szavazat
Magyar Állam (képviseli: az MNV
Zrt. helyett és nevében a Miniszterelnökség) 7131 szavazat
MaHill Mérnökiroda Kft. 1 szavazat
13.C. A Társaság Ügyvezetője:
Név: GÖNCZI TIBOR KÁLMÁN
Lakcím: xxxxxxxxxxxxxxxx
(anyja neve: xxxxxxxxxxxxx
szül: xxxxxxxxxxxx
A Társaság taggyűlése az ügyvezetőt a 23/2010.(12.03.)sz. határozatával megválasztotta 2010.
december 7. napjától 2012. június 30-ig. A taggyűlés a 13/2012.
(06.29.) sz. határozatával 2012.
július 01. napjától 2015. június
30. napjáig, a 17/2015.(07.02.)
sz. határozatával 2015. július 2.
napjától 2016. szeptember 30.
napjáig, majd a 24/2016.(10.20.)
sz. határozatával 2016. október
20. napjától 2016. december 31.
napjáig ismételten újraválasztotta.
18. Egyéb
B. Az MNV Zrt. mint 2007. évi
CI. törvény 3. § (1) bekezdése
alapján a Társaságban a Magyar
Állam nevében tulajdonosi jogok
gyakorlására jogosult kijelenti,
hogy képviseletében – a közte és
a Miniszterelnökség között 2014.
szeptember 12-én, SZT-101.598.
számon létrejött megbízási szerződés alapján – a tulajdonosi
jogokat a Miniszterelnökség gya-

korolja.
Módosított:
3. A Társaság tagjainak neve /
cégneve és székhelye:
Név: Magyar Állam
Az állami vagyonról szóló 2007.
évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdés a) és aa) pontja és az egyes
gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok
és kötelezettségek összességét
gyakorló szervezet kijelöléséről
szóló 65/2016.(XII.28.) NFM rendelet 1. § e) pontja alapján az államot megillető tulajdonosi jogok
és kötelezettségek összességét
2018. december 31. napjáig a Miniszterelnökség (1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1-3.; adószám:
15775292-2-41; a továbbiakban:
Miniszterelnökség) gyakorolja.
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Képviseli: a Miniszterelnökség
társasági portfólió kezeléséért
felelős helyettes államtitkára (a
Miniszterelnökség Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló –
a 36/2016.(XII.15.) MvM utasítással módosított – 1/2014 (VII.23.)
MvM utasítás 1. mellékletének 3.
§ (6) bekezdése, illetve 4. számú
függeléke alapján)
5.B. Magyar Állam (Képviseli: a
Miniszterelnökség)
Az állami vagyonról szóló 2007.
évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdés a) és aa) pontja és az egyes
gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok
és kötelezettségek összességét
gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016.(XII.28.) NFM
rendelet 1. § e) pontja az állami
vagyon felügyeletéért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása
alá tartozó állami vagyon közvetlen, vagy polgári jogi szerződések útján történő hasznosítását a
Miniszterelnökség feladatkörébe
sorolta.
A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességét az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §
(2a) bekezdés a) és aa) pontja és
az egyes gazdasági társaságok
felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016.
(XII.28.) NFM rendelet 1. § e)
pontja alapján 2018. december
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31. napjáig a Miniszterelnökség
(székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; képviseli: Miniszterelnökség társasági portfólió kezeléséért felelős helyettes
államtitkára) gyakorolja.
10.F. Felek megállapodnak abban, hogy a tagokat a taggyűlésen az aktuális törzstőkeértéktől
függetlenül a következő számú
szavazat illeti meg:
Gödöllő Város Önkormányzata
2868 szavazat
Magyar Állam
(képviseli: a Miniszterelnökség)
7131 szavazat
MaHill Mérnökiroda Kft. 1 szavazat
13.C. A Társaság Ügyvezetője:
Név: DR. UJVÁRY TAMÁS
Lakcím: xxxxxxxxxxxx
(anyja neve: xxxxxxxxxxx
születési hely, idő: xxxxxxxxxxx)
A Társaság taggyűlése az ügyvezetőt a 4/2017.(01.25.) sz.
határozatával 2017.január 25.
napjától határozatlan időtartamra
megválasztotta.
18. Egyéb
B. A Miniszterelnökség kijelenti,
hogy az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 3. § (2a)
bekezdés a) és aa) pontja és
az egyes gazdasági társaságok
felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016.
(XII.28.) NFM rendelet 1. § e)
pontja alapján 2018. december
31. napjáig a Társaság állami tulajdonú részesedése felett – az
Alapító jogkörében – gyakorolja
a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességét.
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7/2017 (02.02.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
írásbeli szavazás útján a Társasági Szerződést az alábbiak szerint módosítja:
15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai:
A Felügyelő Bizottság öt tagból
áll. A Felügyelő Bizottság tagjait
a Taggyűlés választja határozott
időtartamra. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság
működése során a Felügyelő Bizottsági tagok közül egy fő megválasztására a MaHill Kft., egy fő
megválasztására az MNV Zrt.,két
fő megválasztására a Miniszterelnökség és egy fő megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata tesz javaslatot.
A Felügyelő Bizottság tagjait a
2007. évi CLII. törvény alapján
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
1.
2. Romhányi Péter xxxxx
(anyja neve: xxxxxxx; születési
hely, idő: xxxxxxxxxxxxx)
Jogviszony
időtartama:2015.01.-2017.02.02.
3. Dékány Imre xxxxxxxxx
(anyja neve: xxxxxxxxxxx; születési hely, idő: xxxxxxxxxxx)
Jogviszony időtartama:
2014.06.01-2017.05.31.
4. Bajnai Zsolt, xxxxxxx
(anyja neve: xxxxxxx; születési
hely, idő: xxxxxxxx)
Jogviszony időtartama:
2016.07.01-2017.02.02.

A Taggyűlés felkéri a Társaság
ügyvezetőjét, hogy a Társaság
jogi képviselőjén keresztül intézkedjen a Társasági Szerződés
módosítás cégjegyzésen történő
átvezetése érdekében.

5. Dr. Fábián Zsolt
xxxxxxx
(anyja neve: xxxxxxx; születési
hely, idő: xxxxxxxxxxx)
Jogviszony időtartama:
2014.06.01-2017.05.31.

6/2017 (02.02.) sz. Taggyűlési
határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai saját
maguk közül a Miniszterelnökség
javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése
írásbeli szavazás útján 2017. február 02. nappal visszahívja Romhányi Péter és Bajnai Zsolt urakat
felügyelőbizottsági tagságából.
Készült az írásbeli szavazólapok
alapján Gödöllőn, 2017. február
2. napján.

15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai:
A Felügyelő Bizottság öt tagból
áll. A Felügyelő Bizottság tagjait
a Taggyűlés választja határozott
időtartamra. Felek megállapod-

nak abban, hogy a Társaság
működése során a Felügyelő Bizottsági tagok közül egy fő megválasztására a MaHill Kft., egy fő
megválasztására az MNV Zrt.,két
fő megválasztására a Miniszterelnökség és egy fő megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata tesz javaslatot.
A Felügyelő Bizottság tagjait a
2007. évi CLII. törvény alapján
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
1.
2. ……………….			
(cím)
(anyja neve: ……….; születési
hely, idő: ………….)
Jogviszony időtartama:
3. Dékány Imre xxxxxxxxx (anyja neve: xxxxxxxxxxx; születési
hely, idő: xxxxxxxxxxx)
Jogviszony időtartama:
2014.06.01-2017.05.31.
4. ……………….			
(cím)
(anyja neve: ……….; születési
hely, idő: ………….)
Jogviszony időtartama:
5. Dr. Fábián Zsolt
xxxxxxx
(anyja neve: xxxxxxx; születési
hely, idő: xxxxxxxxxxx)
Jogviszony időtartama:
2014.06.01-2017.05.31.
A Felügyelő Bizottság tagjai saját
maguk közül a Miniszterelnökség
javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.
A Taggyűlés felkéri a Társaság
ügyvezetőjét arra, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a Társasági
szerződés fentiek szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a
törvényben rögzített határidőn
belüli cégbíróság felé történő benyújtásáról.
Készült az írásbeli szavazólapok
alapján Gödöllőn, 2017. február
2. napján.
7/2017 (02. 24.) sz. Taggyűlési
határozat/A
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján egyhangú szavazással elhatározza
a Budavári Ingatlanfejlesztő és
Üzemeltető Nonprofit Kft-vel –
Cg.: 01-09-907073, adószám:
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13496294-2-41 -, mint kölcsönadóval 2017. június 30. napjáig szóló határozott időtartamú,
100.000.000,-Ft összegű, kamatmentes
kölcsönszerződés
megkötését és felhatalmazza Dr.
Ujváry Tamás ügyvezetőt a szerződés aláírására.
Készült az írásbeli szavazólapok
alapján Gödöllőn, 2017. február
24. napján.
8/2017 (05.19.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése
írásbeli szavazás útján egyhangúlag megválasztja a Miniszterelnökség által delegált tagként dr.
Dan Adrienn úrhölgyet, dr. Kéri
Zoltán és dr. Bartolák Csaba urakat felügyelőbizottsági tagnak.
Megbízatásuk tisztségük elfogadásától 2020. május 31 napjáig
tart.
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése
írásbeli szavazás útján megválasztja a Mahill Kft által delegált
tagként Dékány Imre urat felügyelőbizottsági tagnak. Megbízatásuk 2017. június 01. napjától
2020. május 31 napjáig tart.
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli szavazás útján
megválasztja Gödöllő Város Önkormányzata által delegált tagként dr. Fábián Zsolt urat felügyelőbizottsági tagnak. Megbízatása
2017. június 01. napjától 2020.
május 31 napjáig tart.
Készült az írásbeli szavazás szavazólapjai alapján.
9/2017 (05.19.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
egyhangú írásbeli szavazás útján
a Társasági Szerződést az alábbiak szerint módosítja:
15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai:
A Felügyelő Bizottság öt tagból
áll. A Felügyelő Bizottság tagjait
a Taggyűlés választja határozott
időtartamra. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság
működése során a Felügyelő Bizottsági tagok közül egy fő megválasztására a MaHill Kft., egy fő
megválasztására az MNV Zrt.,két
fő megválasztására a Miniszter
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elnökség és egy fő megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata tesz javaslatot.
A Felügyelő Bizottság tagjait a
2007. évi CLII. törvény alapján
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
1.
2. Romhányi Péter		
xxxxx
(anyja neve: xxxxxxxxxxxx)
Jogviszony időtartama:2015.01.-2017.02.02.
3. Dékány Imre xxxxxxxxx
(anyja neve: xxxxxxxxx)
Jogviszony időtartama:
2014.06.01-2017.05.31.
4. Bajnai Zsolt, xxxxxxx
(anyja neve: xxxxxx; születési
hely, idő: xxxxxxxxxx)
Jogviszony időtartama:
2016.07.01-2017.02.02.
5. Dr. Fábián Zsolt
xxxxxxxx
(anyja neve: xxxxxxx; születési
hely, idő: xxxxxxxxxx)
Jogviszony időtartama:
2014.06.01-2017.05.31.
A Felügyelő Bizottság tagjai saját
maguk közül a Miniszterelnökség
javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.
15. A. A Felügyelő Bizottság létrehozása, tagjai:
A Felügyelő Bizottság öt tagból
áll. A Felügyelő Bizottság tagjait
a Taggyűlés választja határozott
időtartamra. Felek megállapodnak abban, hogy a Társaság
működése során a Felügyelő Bizottsági tagok közül egy fő megválasztására a MaHill Kft., három
fő megválasztására a Miniszterelnökség és egy fő megválasztására pedig Gödöllő Város Önkormányzata tesz javaslatot.
A Felügyelő Bizottság tagjait a
2007. évi CLII. törvény alapján
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
1. dr. Dan Adrienn
Anyja neve: xxxxxxxxx
Születési hely, idő: xxxxxxxx
Lakóhelye: xxxxxxxx
Jogviszony időtartama:
2017.05.19.-2020.05.31.
2. dr. Kéri Zoltán
Anyja neve: xxxxxxx
Születési hely, idő: xxxxxxxxx
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Lakcíme: xxxxxxxxxx
Jogviszony időtartama:
2017.05.19.-2020.05.31.
3. dr. Bartolák Csaba
Anyja neve: xxxxxxx
Születési hely, idő: xxxxxxxx
Lakcíme: xxxxxxxxxx
Jogviszony időtartama:
2017.05.19.-2020.05.31.
4. Dr. Fábián Zsolt
Anyja neve: xxxxxx
Születési hely, idő: xxxxxxxxxx
Lakcíme: xxxxxxxxxx
Jogviszony időtartama:
2017.06.01-2020.05.31.
5. Dékány Imre
Anyja neve: xxxxxxxxx;
Születési hely, idő: xxxxxxxx
Lakcíme: xxxxxxxxxx
Jogviszony időtartama:
2017.06.01-2020.05.31.
A Felügyelő Bizottság tagjai saját
maguk közül a Miniszterelnökség
javaslata alapján elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság elnöke tisztségére újraválasztható.
A Taggyűlés felkéri a Társaság
ügyvezetőjét arra, hogy a Társaság jogi képviselőjének bevonásával gondoskodjon a Társasági
szerződés fentiek szerinti módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásáról és annak a
törvényben rögzített határidőn
belüli cégbíróság felé történő benyújtásáról.
Készült az írásbeli szavazás szavazólapjai alapján.
10/2017 (05.25.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
egyhangú szavazással megállapítja, hogy a Taggyűlés összehívását szabályszerűnek fogadja
el, a Taggyűlés határozatképes,
a taggyűlésen meghozott határozatokat a tagok érvényesnek
fogadják el.
11/2017 (05.25.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
egyhangú szavazással megválasztja a 2017. május 25.-i tag�gyűlésen az ülés levezető elnökének Dr Gémesi Görgy urat,
jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Simon Zsuzsanna úrhölgyet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Sajtosné

Monostori Judit úrhölgyet.
12/2017 (05.25.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
egyhangú szavazással elfogadja
a 2017. május 25.-i taggyűlés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint:
Napirendi pontok:
1. A Társaság 2016. évi beszámolójának megtárgyalása
2. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása
3. A Társaság 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása
4. Felhatalmazás az Üzleti tervben szereplő, a központi költségvetés terhére nyújtandó támogatásra vonatkozó szerződés
aláírásához
5. Felhatalmazás Gödöllő Város
Önkormányzata taggal kötendő
2 millió Ft összegű támogatási
szerződés aláírásához
6. Hozzájárulás gesztorált áram
és gáz közbeszerzéshez való
csatlakozáshoz
7. Egyebek
13/2017 (05.25.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése

2018. március 27.
megtárgyalta a Társaság 2016.
évi beszámolóját, közhasznúsági
mellékletét és a kapcsolódó dokumentumokat (üzleti jelentés).
A Taggyűlés megismerte a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.
A Taggyűlés a Gödöllői Királyi
Kastély Közhasznú Nonprofit
Kft. 2016. évi éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és
könyvvizsgálói jelentését -20.477
e forint adózott eredménnyel és
7.616.417 e forint mérlegfőös�szeggel elfogadja.
14/2017 (05.25.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
megtárgyalta a Társaság 2017.
évi üzleti tervét.
A Taggyűlés megismerte az Üzleti Terv kapcsán a könyvvizsgáló
véleményét.
A Taggyűlés a Gödöllői Királyi
Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. évi Üzleti Tervét egyhangú
szavazással elfogadja az alábbi
fő számokkal és mutatókkal.
Az Üzleti Terv főbb számai, legfontosabb mutatói:
ezer Ft-ban
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15/2017 (05.25.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
nem támogatta, hogy 1 év időtartamra, 2017. június 01. napjától
2018. május 31. napjáig meghosszabbítsa a Társaság könyvvizsgálójának, a Hannák és Társa
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-367925,
H-1221 BUDAPEST, Arany J. út
62.) a Társaság könyvvizsgálatára vonatkozó szerződését változatlan díjazás mellett az alábbi
szavazati arányok alapján.
16/2017 (05.25.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
3 hónap időtartamra, 2017. június 01. napjától 2017. augusztus
31. napjáig meghosszabbítja a
Társaság
könyvvizsgálójának,
a Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó
Kft. (Cg. 01-09-367925, H-1221
BUDAPEST, Arany J. út 62.) a
Társaság könyvvizsgálatára vonatkozó szerződését változatlan
díjazás mellett az alábbi szavazati arányok alapján.
17/2017 (05.25.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
egyhangú szavazással a Társasági Szerződés 10.C. m) pontja
szerinti kizárólagos hatáskörében
eljárva a Társasági Szerződés
az alábbiak szerinti módosítását
a Társaság könyvvizsgálójának
megválasztása vonatkozásában:
Jelenleg hatályos:
16. Az állandó Könyvvizsgáló (a
továbbiakban: Könyvvizsgáló)
A Társaság Könyvvizsgálója:
Név: Hannák és Társa Könyvvizsgáló és
Gazdasági Tanácsadó Kft.
Nyilvántartásba vételi száma:
000153
Képviselő: Hannák György
Székhely: 1221 Budapest, Arany
J. u. 62.
Könyvszakértői bej. sz. 003388
A könyvvizsgáló megbízatása
2014. június 01. napjától 2017.
május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a
könyvvizsgáló személyére az
ügyvezető a felügyelő bizottság
egyetértésével tesz javaslatot a
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taggyűlés részére.
Módosított:
16. Az állandó Könyvvizsgáló (a
továbbiakban: Könyvvizsgáló)
A Társaság Könyvvizsgálója:
Név: Hannák és Társa Könyvvizsgáló és
Gazdasági Tanácsadó Kft.
Nyilvántartásba vételi száma:
000153
Képviselő: Hannák György
Székhely: 1221 Budapest, Arany
J. u. 62.
Könyvszakértői bej. sz. 003388
A könyvvizsgáló megbízatása
2017. június 01. napjától 2017.
augusztus 31. napjáig tart. A
könyvvizsgáló szervezetre, illetve
a könyvvizsgáló személyére az
ügyvezető a felügyelő bizottság
egyetértésével tesz javaslatot a
taggyűlés részére.
A Taggyűlés felkéri a Társaság
ügyvezetőjét, hogy a Társaság
jogi képviselőjén keresztül intézkedjen a Társasági Szerződés
módosítás cégjegyzéken történő
átvezetése érdekében.
18/2017 (05.25.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
egyhangú szavazással felhatalmazza a Társaság ügyvezető
igazgatóját, hogy a Társaság számára a központi költségvetés
terhére nyújtandó, a Társaság
üzleti tervében szereplő, működési célú támogatási szerződést
aláírja. Amennyiben a támogatási
szerződés aláírására a Miniszterelnökségen kívüli 3. személlyel
kerülne sor, a Miniszterelnökség
szavazata is érvényes. Amennyiben a támogatási szerződés aláírására a Miniszterelnökséggel
kerülne sor, a Miniszterelnökség,
mint tag szavazatát nem kell figyelembe venni.
19/2017 (05.25.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
egyhangú szavazással felhatalmazza a Társaság ügyvezető
igazgatóját, hogy a Társaság számára a Gödöllő Város Önkormányzata által nyújtandó 2 millió
Ft összegű, kulturális programok
megvalósítását célzó támogatási
szerződést aláírja.
Gödöllő Város Önkormányzatá-

nak tulajdonosi képviselője, mint
érintett, nem szavazott.
20/2017 (05.25.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
egyhangú
szavazással
felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Társaság gesztorált áram- és gáz közbeszerzésekhez csatlakozzon.
21/2017 (07.31.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
egyhangú szavazással a 2017-es
és 2018-as üzleti évek vonatkozásában megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a
Tadász Gazdasági Tanácsadó és
Szolgáltató Kft.-t.
A Társaság Taggyűlése felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét,
hogy a megválasztott könyvvizsgálóval évi 960 000 Ft+ÁFA
díjazással a szerződést megkösse az ajánlatkérésben részletezett fizetési ütemezés szerint
a 2017-es és 2018-as üzleti évek
vonatkozásában. A megbízás a
2018-as üzleti év beszámolójának Taggyűlés általi elfogadásával – legkésőbb 2019. május
31. napján – szűnik meg azzal,
hogy a Társaság Taggyűlésének
döntése és a Társaság Taggyűlési határozata alapján született
egyoldalú jognyilatkozata alapján
jogosult a szerződést további 1+1
évvel változatlan díjazás mellett
meghosszabbítani.
Készült az írásbeli szavazólapok
alapján.
22/2017 (07.31.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
írásbeli szavazással a Társasági
Szerződés 10.C. h) pontja szerinti kizárólagos hatáskörében eljárva egyhangú szavazással eldönti
a Társasági Szerződés alábbiak
szerinti módosítását a Társaság
könyvvizsgálójának megválasztása vonatkozásában:
Jelenleg hatályos:
16. Az állandó Könyvvizsgáló (a
továbbiakban: Könyvvizsgáló)
A Társaság Könyvvizsgálója:
Név: Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanács-
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adó Kft.
Nyilvántartásba vételi száma:
000153
Képviselő: Hannák György
Székhely: 1221 Budapest, Arany
J. u. 62.
Könyvszakértői bej. sz. 003388
A könyvvizsgáló megbízatása
2014. június 01. napjától 2017.
május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a
könyvvizsgáló személyére az
ügyvezető a felügyelő bizottság
egyetértésével tesz javaslatot a
taggyűlés részére.
Módosított:
16. Az állandó Könyvvizsgáló (a
továbbiakban: Könyvvizsgáló)
A Társaság Könyvvizsgálója:
Név: Tadász Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nyilvántartásba vételi száma:
002442
Képviselő: Taskár Andrea
Székhely: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 15-21.
Könyvszakértői bej. sz. 005860
A könyvvizsgáló megbízatása
2017. június 01. napjától 2019.
május 31. napjáig tart. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a
könyvvizsgáló személyére az
ügyvezető a felügyelő bizottság
egyetértésével tesz javaslatot a
taggyűlés részére.
A Taggyűlés felkéri a Társaság
ügyvezetőjét, hogy a Társaság
jogi képviselőjén keresztül intézkedjen a Társasági Szerződés
módosítás cégjegyzéken történő
átvezetése érdekében.
Készült az írásbeli szavazólapok
alapján.
23/2017 (09.25.) sz. Taggyűlési
határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
a Társaság és a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt között fennálló
vagyonkezelési
szerződésben
rögzített beruházás elszámolások könyvvizsgálói vélemény
egyszeri elkészítésének elvégzésével kapcsolatban megválasztja
a Tadász Gazdasági Tanácsadó
és Szolgáltató Kft.-t.
A Társaság Taggyűlése felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét,
hogy a megválasztott könyvvizsgálóval összesen 470 000
Ft+ÁFA díjazással a szerződést
megkösse az ajánlatkérésben
részletezett feltételekkel.
Készült az írásbeli szavazólapok
alapján.
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Beküldési határidő: 2018. április 3.

hirdetés

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Csaja
László, Sőtér K. u. 22., Szlifka Ilona, Dessewffy A. u. 7.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Ladvenicza Béla, Mátyás király út 39., Dobi Magdolna, Erzsébet királyné krt. 10.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Bártfai Bendek, Ivánka I. u. 4.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Nagy Vince, 1174 Bp. Vörösmarty u.
28., Szabó-Gábor Edina, Balassi B. u. 30.
A Sisicret ajándékát nyerte: Báthori Gizella, Blaháné u. 105., Banga
Zsolt, Puskás Tivadar u. 9.
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való
részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik
be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!

2018. március 27.

