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A helyi iparűzési adókötelezettséget

a helyi adókról szóló 1990. évi C.

törvény (továbbiakban: Htv.) és

Gödöllő Város Önkormányzata  he-

lyi adóról szóló 31/2010.. (XII.17.)

számú önkormányzati rendelete

(továbbiakban: Ör.), a bevallási 

nyomtatványok adattartalmát pe-

dig a 35/2008. (XII. 31.) PM rende-

let szabályozza.

A 2013. évi helyi iparűzési adóról (to-

vábbiakban: Hipa) legkésőbb 2014.

május 31-ig (hétvége miatt 2014. jú-

nius 2.) kell bevallást benyújtania a

naptári évvel azonos üzleti év szerint

működő adóalanynak az adóköte-

lezettség helye, székhely, vagy a Htv.

szerinti telephely szerint illetékes ön-

kormányzati adóhatósághoz.

A 2013. évről benyújtandó Hipa adó-

bevallás a „ BEVALLÁS  a helyi ipar-

űzési adóról, állandó iparűzési tevé-

kenység esetén” nyomtatványon telje-

síthetik az érintettek.

Kérjük, hogy bevallását mindig a

h o n l a p u n k r ó l

(www.godollo.hu/ugyintezes/iro-

dak/ado/nyomtatvanyok) frissített,

legújabb verzióval töltse ki. Aján-

lott a legfrissebb Adobe Reader-t

használni, és kitöltés előtt a nyom-

tatványt saját gépre menteni.

Az Ör. 4.§-a alapján az állandó jelleg-

gel végzett iparűzési tevékenység ese-

tén az adó évi mértéke a Htv.-ben

meghatározott adóalap 2%-a. Az Ör.

20.§-a alapján, 2,5 millió forint vál-

lalkozási szintű adóalapig  a vállal-

kozó mentes az adó megfizetése alól.

Felhívjuk a Tisztelt Adózók fi-

gyelmét az alábbiakra:

– Az „E” jelű betétlapot minden olyan

vállalkozásnak ki kell töltenie,

aki/amely az eladott áruk beszerzési

értéke és/vagy közvetített szolgáltatá-

sok értéke címen csökkenteni kívánja

a Htv. szerinti nettó árbevételét az

iparűzési adóalap megállapítása so-

rán, valamint nettó árbevételük az 500

millió Ft-ot meghaladta.

Abban az esetben, amennyiben az

adózó a Htv. 39.§ (6) bekezdése alap-

ján kapcsolt vállalkozásnak minősül,

akkor ezt szintén az „E” jelű betét-

lapon kell jelölnie.

Ehhez a következő feltételek mind-

egyikének teljesülnie kell:

– a Tao-törvény szerinti kapcsolt vál-

lalkozásnak minősül,

– az iparűzési adó alanya,

– az elábé és a közvetített szolgáltatás

értékének együttes összege meghal-

adja nettó árbevételének 50 száza-

lékát.

– Az „F” jelű betétlapot  a vállalkozási

szintű adóalap-megosztásával össze-

függésben kell kitölteni annak,

aki/amely a székhelyén kívül más

(minimum egy) településen telep-

hellyel rendelkezik, azaz adóalap-

megosztásra kötelezett.

– A „G” jelű betétlap egyrészt a

túlfizetésről szóló nyilatkozat megté-

telére szolgál, másrészt itt kell ne-

vesíteni a más adóhatóságnál fennálló

köztartozásokat. A betétlap ezen ré-

szét csak akkor kell kitölteni, ha más

adóhatóságnál ténylegesen (állami,

önkormányzati adóhatóságnál) van

köztartozása.

Fontos még megemlíteni, hogy évek

óta gyakori gondot okoz a bevallási

nyomtatvány kitöltése során az adó-

előlegek bevallása. 

Kérjük Tisztelt Adózóinkat, könyve-

lőiket, hogy szíveskedjenek az elő-

legek összegeit pontosan feltüntetni,

hiszen ez alapján kell fizetniük a kö-

vetkező előlegfizetési időszak össze-

geit, illetve ehhez képest számolják el

a végleges adójukat. Tájékoztatjuk

Önöket, hogy amennyiben a bevallás

hibásan kerül kitöltésre (ilyen hiba

lehet a hibásan meghatározott adó-

előleg), abban az esetben az Art.

Alapján mulasztási bírság megállapí-

tásának van helye.

A helyi iparűzési adófizetést, illetve

az adóelőleg kiegészítést a bevallás

benyújtásakor, de legkésőbb 2014.

május 31-éig kell az Gödöllő Város

Önkormányzat Helyi Iparűzési Adó

Számla javára (12001008-00155330-

04500004 ) teljesíteni.

Az adókötelezettségek teljesítése ér-

dekében felhívjuk a Tisztelt Ügy-

felek/Adózók figyelmét arra, a hon-

lapon vagy személyesen az önkor-

mányzati adóhatóságnál (Gödöllő,

Szabadság tér 7.) tájékozódjanak. 

Ügyfélfogadás: hétfő: 8-18 óráig, 

szerda : 8-16.30 óráig.

Telefon: 28/529-101 vagy 529-201.

Előre is köszönjük szíves megér-

tésüket és együttműködésüket.

Gödöllő  Város Önkormányzati Adóhatósága

TÁJÉKOZTATÓ AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

FELHÍVÁS – BLAHÁÉRT TÁRSASÁG

A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG 2014. május 17-én 9
órától társadalmi munkát szervez az Úrréti tó ta-
karítására, valamint környezetének rendbetételére.
Cím: Gödöllő, Rét u.
Várunk minden önkéntes jelentkezőt!
Kérjük, kézi szerszámot, kesztyűt hozzanak magukkal!
Minden résztvevőt a Miénk a pálya 5.0 kerékpárosaival együtt
ebéddel vendé-
gelünk meg.

Dr. Bucsy László,

a Blaháért Tár-

saság elnöke

Pecze Dániel

önkormányzati

képviselő

A város szinte minden részé-
ben zajlanak a felújítási mun-
kák, s a következő napokban
újabb programok indulnak el. 

Véget ért a járdafelújítás a Munkácsy

M. utcában, a héten már a Dessewffy

utcában folyik a munka, s egyúttal

megkezdődött a Grassalkovich   utcá-

ban az a nagyszabású projekt, aminek

során az Arany J. utcától a Bercsényi

M. utcáig terjedő szakaszt akadály-

mentesítik. 

A június elejéig tartó munka során el-

tűntetik a lépcsőket, a járda babako-

csival mindenütt járható lesz, s ahol a

terepviszonyok lehetővé teszik, ott a

kerekesszékkel történő közlekedés is

lehetségessé válik. Ezzel kapcsolat-

ban Tóth Tibor alpolgármester el-

mondta, nagy öröm számára, hogy a

projekt megvalósul, ez ugyanis régi

kívánsága a területen élőknek. A mun-

kálatok ideje alatt a gyalogos közle-

kedés az utca túloldalán zajlik. 

A héten megkezdődik a Szenthárom-

ság templom környékének rendezése

is, aminek során a park kialakítás mel-

lett utcabútorok is kihelyezésre kerül-

nek. A terület funkcióját jelentősen

megváltoztató, rekreációs célokat is

szolgáló fejlesztésről lapunk követ-

kező számában bővebb tájékoztatást

közlünk.

Átalakul, pontosabban bővül és új

funkciókkal gazdagodik az Alsópark-

ban lévő központi játszótér is. Ide fel-

nőtt eszközöket helyeznek ki: láberő-

sítő, karerősítő és edzőpad várja majd

a sportolni szándékozókat. Az eszkö-

zöket az erőtérhez hasonló rendszer-

ben helyezik el, lényegében annak

egy újabb állomását alakítják ki. A 

fejlesztés a hónap végére készül el. 

bj

Nagyszabású programok indulnak

Új funkciók a köztereken

FIGYELEM, LEZÁRÁS!
A május 24-én

megrendezésre kerülő 
kutyakiállítás miatt
a mellékelt ábrának

megfelelően 
lezárják az Alsópark 

és a Művészetek Háza
parkolójának egy részét. 

A kutyakiállításra 
fenntartott parkoló

területét már 
reggel 7 órától lezárják

a forgalom elől, 
a VUK előadásra érkezők
számára külön területet

jelöltek ki, ezt az 
eseményre érkezők 

vehetik igénybe. 

Azonosítóval ellátva 
vehetünk csak bérletet

Május 13-ától a BKK ügyfélszolgála-

tainál és jegypénztárainál fokozatosan

bevezetik a jegyek és bérletek helybeni

nyomtatását. A már átalakított pénztá-

rakban történő bérletvásárláskor ezentúl

csak a  BKK-s arcképes bérletigazol-

ványuk számának vagy egyéni választás

szerinti más, személyazonosításra alkal-

mas arcképes igazolvány azonosító szá-

mának megadásával lehet bérletet vá-

sárolni.   Lényeges, hogy vásárláskor

nem kell igazolni a személyazonossá-

got, azaz ezentúl is bárki megvásárol-

hatja a családtagok bérletét. A vásárlás-

hoz a BKK vagy VOLÁNBUSZ bérlet-

igazolvány, a személyazonosító igazol-

vány, a diákigazolvány (diákbérlethez

kötelező), a kártya formátumú jogosít-

vány, az útlevél vagy egyéb kedvez-

ményre jogosító okmány száma hasz-

nálható. 

Az intézkedés jelentősen megnehezíti a

bérlethamisítást, hiszen a hőpapírra tör-

ténő nyomtatásnak és a kézírást mellőző

technológiának köszönhetően minimá-

lisra csökken a bérletszelvény újrahasz-

nosításának lehetősége.
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Finn vendégeket fogadott a múlt
héten a gödöllői evangélikus gyüle-
kezet, akik egy vonószenekari és
egy kóruskoncerttel ajándékozták
meg városunk lakóit, majd vasár-
nap közös istentiszteleten vettek
részt a gödöllői hívekkel. 

A  Helsinki-Käpyläi Zeneiskola vo-

nós zenekara május 8-án adott kon-

certet az evangélikus templomban

Ahti Valtonen vezetésével, május

10-én szombaton este pedig a  Kau-

niaineni Zeneiskola tanárainak ének-

együtteseit hallhatta a közönség. A

karvezető Raisa Lahtirana volt. A

koncerteken finn egyházi dallamok

mellett népdalfeldolgozások és

egyéb népszerű dallamok is felcsen-

dültek. 

Finn dallamok az evangélikus templomban

Együtt a hitben és a muzsikában
Tizenkilenc kórus, közel 450
énekes részvételével rendezik
meg május 18-án vasárnap a ha-
gyományos Református Egy-
házmegyei Kórustalálkozót,
aminek ez alkalommal a gödöl-
lői református gyülekezet ad 
otthont.

A nagyszabású rendezvényre minden

esztendőben más településen kerül sor,

ahol a megye református gyülekezetei-

hez, templomaihoz köthető kórusok

önálló műsorral mutatkoznak be, de

közös éneklésre is sort kerítenek. 

Az esemény a Gödöllői Református

Templomban 15 órakor igei köszöntő-

vel veszi kezdetét, majd az egyes kóru-

sok 3-5 perces, saját összeállítású mű-

sorára kerül sor. A program végén a

közös előadásban ez alkalommal

Clark: Gyertek, áldjuk Istent! című

éneke csendül fel, majd rövid áhitat

zárja a találkozót. A házigazda, a gö-

döllői református gyülekezeti kórus

Gárdonyi Zoltán 51. zsoltárának orgo-

nára és kórusra készült feldolgozását

szólaltatja meg – tudtuk meg Gombos

Viktor gyülekezeti kántortól, az ének-

kar vezetőjétől. Mint elmondta, nagy

öröm számukra, olyan helyekről is ér-

keznek résztvevők – mint például  Er-

dőkertes vagy Hévízgyörk – ahol a ko-

rábbi években nem tűnt aktívnak a

gyülekezeti énekkari élet, s a me-

gyeiek mellett a marosszentgyörgyi

gyülekezet kórusát is vendégül láthat-

ják majd. 

Az érdeklődők Biatorbágy, Budaka-

lász, Erdőkertes, Érd-Parkváros, Fót,

Gödöllő, Gyöngyös, Hévízgyörk, Őr-

szentmiklós, Páty, Pécel, Pomáz-Cso-

bánka, Salgótarján, Szentendre, Tö-

rökbálint, Vác-Alsóváros, Veresegy-

ház, valamint a Marosszentgyörgy kó-

rusát hallhatják. A hangverseny in-

gyenes, minden érdeklődőt szeretettel

várnak. lt

A REGINA Alapítvány 2011-
ben indította a Zafír Egész-
ségvédelmi Programot. Cé-
lunk nevünkhöz híven (REGio-
nális Információk Nőknek,
Anyáknak) információk gyűj-
tése és továbbítása a helyi la-
kosok részére. Egészségvé-
delemben és betegségmeg-
előzésben dolgozó helyi és
környékbeli szolgáltatókról
gyűjtöttünk információkat,
együttműködéseket kezde-
ményeztünk, a lakosok részé-
re pedig már a kezdetektől 
szerveztünk tanácsadásokat
egészségvédelemmel kapcso-
latosan.

2013 januárjában alakult a Zafír

Csoport. Lelkes helyi és környékbeli

vállalkozók, többnyire nők csatla-

koztak a csoporthoz, mindannyian az

egészségvédelem területén tevé-

kenykednek. 

A Regina Alapítvány kibocsátotta az

ingyenesen kiváltható Zafír Kártyát,

mely kedvezményre jogosítja tulaj-

donosát a Zafír Csoport szolgálta-

tóinál.

2013 márciusában rendeztük meg az

első nagyszabású Zafír Egészség-

védelmi Napot.

2014-ben havi rendszerességgel

rendezünk a Regina Házban beszél-

getőesteket. 

Ilyenkor a vendégünk mindig egy-

egy Zafír Csoportos szolgáltató, aki

bemutatja saját tevékenységét az ér-

deklődőknek. 

Idén egy egész hetet szentelünk az

eseménynek a Regina Házban, má-

jus utolsó hetében. 

A Zafír Egészségvédelmi
Hét programjai: 

Helyszín: Regina NőHáz, Gödöllő,

Röges utca 66.

Előadások, beszélgetések, bemuta-

tók, tanácsadások, foglalkozások,

mérések – fókuszban az egészségvé-

delem és betegségmegelőzés.

Helyi és környékbeli szolgáltatók

bevonásával.

Gyermeket váróknak és babás,
kisgyermekes szülőknek: kismama

jóga, csecsemő és kisgyermek első-

segély, mozgásfejlesztés bemutató

óra.

Beszélgetések: hypnobirthing szü-

lésfelkészítő, a „Világra jönni” c.

film megtekintése, szoptatás támo-

gatási tanácsadás, gyerekek – aura,

családterápiás technikák.

Mindenki számára ajánljuk: Etka-

jóga, arcdiagnosztika, számítógépes

talpvizsgálat, szív- és érrendszeri

szűrővizsgálat, Bach-virágterápia,

elsősegélynyújtás, vércukorszint mé-

rés, kencekeverde, masszázsok, ki-

nezio tape ragasztás, fülakupunktúra,

reiki, energia gyógyászat és tanács-

adás.

Beszélgetések, előadások: „Öreg

ember nem vén ember – extrém

sportok 50 felett”, aromaterápia,

idősgondozás, gyógyító, kiegyensú-

lyozó tértisztító szimbólumok.

Workshop: Méregtelenítés és

stresszkezelés a reflexológia mód-

szerével.

Részletes program és további in-
formációk a Zafír Program hon-

lapján: 

www.zafirprogram.blogspot.hu vagy

facebook oldalunkon: Zafír Egész-

ségvédelmi Program. A honlapon je-

löljük azokat a programokat, melyen

a részvétel regisztrációhoz kötött!

info@reginakozpont.hu, 

Tel.: +36-70/949-0597.

Az egészségvédelmi program szer-
vezője a Regina Alapítvány

Közös fotó Csíksomlyón

Városunkból évről-évre több százan zarándokolnak el a csíksomlyói búcsúra.

Sokan azonban csak a hazaérkezést követően értesülnek arról, hogy Gödöllőről

is nagy létszámban vettek részt a szentmisén. Az idei esztendőben szeretettel

hívunk és várunk minden gödöllői zarándokot a csíksomlyói búcsú ünnepi

szentmiséjét követően az oltár elé egy közös rövid imára és a találkozás meg-

örökítéséhez egy közös fénykép elkészítésére.

Varga Árpád, Pelyhe József

A Borostyán Színkör

előadásával vette kez-

detét az Esélyegyen-

lőség Hete gödöllői

rendezvénysorozata

május 12-én. Az ün-

nepélyes megnyitót a

Fővárosi Önkormány-

zat Idősek Otthonában

tartották, ahol Gémesi György polgármester mondott köszöntőt. A hét folyamán

az otthonban, a Városi Könyvtár és Információs Központban és a Polgármesteri

Hivatalban rendeznek programokat, amikről a www.godollo.hu oldalon tájéko-

zódhatnak az érdeklődők.

Regina Alapítvány

Zafír Egészségvédelmi Hét

Református Egyházmegyei Kórustalálkozó

Együtt dicsérni az Urat

Esélyegyenlőség hete 2014
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Ha egy pillangó megrebbenti
a szárnyát Pekingben, az akár
tornádót is gerjeszthet New
Yorkban. Mert minden, min-
dennel összefügg: Amikor Ka-
merunban Louis Fon rádöb-
ben, hogy elsikkasztják a ben-
szülöttek támogatására létre-
hozott alap pénzét, nemcsak
a saját halálos ítéletét írja alá,
hanem végzetes események
egész sorát indítja el Dániá-
ban. 

A pénzügyi világ átláthatatatlannak

tűnő, titokzatos útvesztőiben óriási

összegek cserélnek gazdát, szolgál-

nak jó, és kevésbé jó ügyeket. Így

van ez a kameruni őslakók támoga-

tására létrehozott BAKA program-

mal is, aminek milliói szép lassan

köddé válnak, éppúgy, mint azok,

akiknek feltűnik, hogy a pénz nem

érkezik meg a megfelelő számlákra.

Louis Fon csak az első az áldozatok

sorában, ami még hosszabb is lehet-

ne, ha a  dán rendőrségen működő

Q-ügyosztály munkatársainak egyik

nyomozása során nem szúrna szemet

egy hirdetés... 

Carl, Rose és Assad cseppet sem tar-

toznak a tipikus rendőrök közé, mint

ahogy a hozzájuk kerülő ügyek sem

azok. A reménytelennek tűnő, meg-

oldatlan ügyek szálait igyekeznek

kibogozni, miközben közvetlen

munkatársaikkal, feletteseikkel is

meg kell vívniuk harcaikat. Rose, az

osztály minden lében kanál, fiatal

nyomozónője veszi észre a hirdető-

oszlopnál otthagyott plakátragasztó

munkaeszközöket, és a két évvel ko-

rábban kitett hirdetést, amin egy el-

tűnt férfi megtalálásához kérnek se-

gítséget... A megoldás kulcsa pedig

egy 15 éves fiú, Marco, aki jól tudja,

mi történt a férfival, s akit emiatt az

egész alvilág üldöz.  Marco nem tud-

ja honnan jött, kik a szülei és nem

számíthat senkire sem magán kívül,

mióta megszökött a klánból, ahol

sok más társával koldulásra, lopásra

kényszerítették. Mivel illegálisan

tartózkodik az országban és papírjai

nincsenek, így a rendőrséghez sem

mer fordulni. 

Lehet-e új életet kezdeni egy szál pi-

zsamában, pénz nélkül, gyilkosok

elől menekülve? Milyen esélyei van-

nak egy tanulatlan, de okos gyerek-

nek, akinek vérdíjat tűztek ki a fe-

jére? Kaphat-e  esélyt egy új életre,

segíthet-e bűnözésre kényszerített

társain? 

A skandináv krimik sorozat most

megjelent kötetében nem csak a fe-

hérgalléros bűnözők, a milliókat sik-

kasztó, köztiszteletnek örvendő

pénzügyi nagyágyúk világával is-

merkedhetünk meg, hanem a gyere-

keket kizsákmányoló, minden pisz-

kos munkát elvégző zárt klánokéval

is. Velük kell felvenniük a harcot a

Q-ügyosztály munkatársainak, akik

nem is sejtik, hogy egy dániai be-

szélgetésük miatt Kongóban gyer-

mekkatonák indulnak útnak, hogy

elvégezzék azt, ami az orosz, az al-

bán és az olasz bűnözői csoportok-

nak nem sikerült...

(Jussi Adler-Olsen: Hajtóvadászat)

nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Pillangóhatás

(Folytatás az 1. oldalról)

A papucsszaggató királykisasszonyok

(és egyéb történetek) című műsor kö-

zönsége zenében és táncban bejárta a

Kárpát-medencét, a szereplők a ma-

gyar hagyományok mellett az itt élő

népek folklórkincséből is merítve káp-

ráztatták el a város közönségét. Külön

érdekessége volt a címét Benedek Elek

meséjétől kölcsönző előadásnak, hogy

a zenekar a színpad fölött játszott két

emelet magasságban. A nézők nagy

tapssal fogadták az új előadást, bizta-

tást adva a hagyományokon alapuló

ígéretes kísérleteknek is. 

Az első műsorszámot követően Géme-

si György polgármestert invitálta a

színpadra Géczi András konferanszié.

A város vezetője elsőként a széksorok-

ban helyet foglaló Iglói Évát, az

együttes alapítóját köszöntötte. Fel-

idézte azt az immár több mint két évti-

zede folytatott beszélgetésüket, amely-

nek nyomán megalakult az együttes. 

Nagyrészt ennek – és a döntést köve-

tően elindult munka eredményének –

köszönhető, hogy a gödöllői néptánco-

sok hosszú ideje elismert vendégei ha-

zai és külföldi fesztiváloknak. A pol-

gármester arról is szólt, hogy a közel-

múltban aggódással észlelték az

együttes menedzsmentjében jelentke-

ző nehézségeket, mígnem sikerült

megnyerni jelentős szakembereket a

munka folytatásához a Galga és a

Zagyva mentéről. Az együttest mű-

ködtető alapítvány kuratóriumi elnöke

lett Rónai Lajos népzenész és zene-

pedagógus, alelnöke Papp Imre, a

Jászság Népi Együttes alapítója. Lévén

maga is a kuratórium tagja, Gémesi

György leszögezte, mindent megtesz-

nek annak érdekében, hogy a jövőben

is sikeres legyen a hagyományápoló

közösség. 

Köszönetet mondott a koreográfusok-

nak és a szülőknek, akik biztosak le-

hetnek abban, hogy gyermekeik jó he-

lyen vannak a táncegyüttesben, a nem-

zeti hagyományok őrzésének városi

műhelyében. A polgármester arra is

utalt, hogy a közelmúltban több száz

résztvevővel, négy korcsoportban, Gö-

döllőn zajlott a VII. Országos Népze-

nei Verseny, a hagyományok őrzésé-

nek tehát megvan az utánpótlása. Meg-

van városunkban is, hiszen a Gödöllő

Táncegyüttes tagjai is betöltötték a

színpadot a szinte csak a csizma szá-

ráig érő legfiatalabbaktól kezdve 4-5

generációt képviselve. lt

Az idén születésnapját ünneplő
zeneiskola versenyekben és sike-
rekben gazdag hónapot tudhat
maga mögött.  Az intézmény nö-
vendékei áprilisban is több meg-
mérettetésen vettek részt s értek
el szép eredményeket.  

A IV. Országos Zathureczky Emlékver-

senyt április 8-13. között rendezték meg

Budapesten, ahol az I. korcsoportban

Missurai Pálma II. helyezést ért el és „A

kortárs magyar mű előadásáért” különdí-

jat kapott (felkészítő tanára: G. Bagi

Márta).

Az V. Pest megyei  Regionális  Szolfézs-

versenynek Esztergom adott otthont  áp-

rilis 25-én. Innen három I.  és egy II. díjjal

tértek haza a résztvevő gödöllői növen-

dékek. Az I. korcsoportban  induló Gas-

parics Barnabás (felkészítő tanára: Tá-

pai Dóra) és Szilágyi Levente (felké-

szítő tanára: Lázárné Nagy Andrea)

maximális pontszámot értek el, a  VI. 

korcsoportban Ittzés Péter szintén maxi-

mális ponttal kapott I. díjat. A II. díjas

Gémesi Botond is kiemelkedően teljesí-

tett a rendkívül szoros mezőnyben, ő 60-

ból 59,5 pontot kapott (felkészítő taná-

ruk: Lázárné Nagy Andrea).

Nagy megmérettetés volt az iskola szá-

mára a VIII. Országos  Zeneiskolai Zene-

kari  Verseny, aminek döntőjét Dunaúj-

városban rendezték meg  április 24-27.

között. A verseny három dobogós helyet

eredményezett: a Gyermek Vonószene-

kar I. díjat, az Ifjúsági Vonószenekar

(mindkettő felkészítő tanára: Lázárné

Nagy Andrea) II. díjat, az Ifjúsági Fúvós-

zenekar (felkészítő tanáruk: Fodor Lász-

ló) szintén II. díjat kapott. A növendékek

mellett a két felkészítő tanár is elismerés-

sel térhetett haza, Lázárné Nagy Andrea

és Fodor László tanári különdíjban ré-

szesült, s különdíjat kapott A Frédéric

Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Is-

kola is. 

Az intézmény versenyeredményei mel-

lett még egy hatalmas sikert könyvelhet

el: Puskás Máté 11 éves 3/B osztályos

zongorista növendék (tanárai: Barta Ka-

talin és Lázárné Nagy Andrea) felvételt

nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti

Egyetem „Előkészítő Tagozat Rendkí-

vüli Tehetségek Gondozására”  zongora

szakra.

A FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI ALAPFOKŰ MŰVÉSZETI ISKOLA
FELVÉTELT HIRDET A 2014/2015. TANÉVRE

A felvételi meghallgatást
2014. MÁJUS 29-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN A ZENEISKOLA ÉPÜLETÉBEN

TARTJUK 14-18 ÓRÁIG

Ez alkalommal elsősorban a szolfézs előképző osztályba várjuk

a 6 -7 éves gyermekek jelentkezését.

Kérjük, hogy minden felvételiző egy-két népdal vagy gyermekdal elének-

lésével készüljön.

Az elmúlt években bevezetett módszer alapján a zeneiskolai felvételi az

idén is előzetes, internetes regisztrációhoz kötött.

Kérjük ezért a kedves szülőket, hogy a www.chopinzeneiskola.hu

címen olvasható útmutatások szerint legkésőbb május 26-ig küldjék

be gyermekük jelentkezését.

Mindazok részére, akik az internetes jelentkezést technikai okokból nem

tudják megoldani, készséggel nyújtunk segítséget a zeneiskola 5. irodá-

jában a felvételit megelőző időszakban, május 27-ig.

Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1. 

Tel.: (06 28) 420 572

A Gödöllő Táncegyüttes gálaestje a Művészetek Házában

Újra generációk játéka, tánca

Zeneiskolai együttesek sikerei
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Május 17-én és 18-án
szombaton és vasárnap

9-11 óráig: 

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos

Tel.: 20/3855-726

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

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

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

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

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

Hétvégén is nyitva tartó  
állatorvosi rendelő

Turul Állatorvosi Rendelő

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

Gödöllő, Faiskola u. 2.  

Dr. Milei László, 

Tel.: 30/5511-346.

A kutyusokról érdeklődni lehet a +36-20/554-8450-es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen. 

Legyél a gazdim, 
mindig szeretni foglak!

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

Ne kelljen láncon élnie!

Tel.: 70/281-9555.

ELVESZETT KUTYA
Keressük 13 éves szibériai husky,
Jenny névre hallgató szuka ivarta-
lanított, szelíd természetű ku-
tyánkat. Chippel ellátva. Gödöllőn
veszett el, de a környékén is lehet
már. 
A megtaláló jutalmat kap! Balogh Gergely Gödöllő, Madách I. u. 9. 
Tel.: 28/421-587, 30/254-9706, 30/322-1357.

Költözés miatt 7 éves németjuhász szuka kutya 
ingyen elvihető. 
Tel.: 30/415-4026 

(Folytatás az 1. oldalról)

Sőt, a felállított sátorban vetítéssel egy-

bekötött előadások is nagy népszerűség-

nek örvendtek: a gyerekeknek rengeteg

fontosabbnál-fontosabb kérdésük volt, az

előadók pedig türelmesen válaszoltak

minden egyes feltett kérdésre. A legna-

gyobb sikere mégis – a szokásoknak meg-

felelően – az Alsópark sűrűjében elhelye-

zett madárfogó hálókba beleakadt éne-

kesmadarak begyűjtése volt. A gyerekek

kígyózó sorban vonultak csöndben, hogy

megszemlélhessék a „fogást”, majd szó-

fogadóan mentek vissza a sátorhoz, ahol

megvizsgálták, majd meggyűrűzték a

ma-dárkákat: volt köztük feketerigó, ba-

rátposzáta és széncinege is.

A kitöltött „menetlevelek” egy sorsolá-

son vettek részt, aminek a fődíja egy

Bika-tavi Természetvédelmi és Ornitoló-

giai Táborban (BITOT) való részvétel

volt. A Madarak és Fák Napját Gémesi

György polgármester nyitotta meg.

A Madarak és Fák Napjának célja, hogy

különböző megemlékezésekkel, rendez-

vényekkel a társadalom, különösen az

ifjúság természetvédelem iránti elkötele-

zettségét kialakítsa, elmélyítse. Időpontja

a hatályos természetvédelmi törvény sze-

rint minden év május 10-e. A hagyomány

immáron több mint száz éves. Megszer-

vezésének közvetlen előzménye a hasz-

nos madarak védelme érdekében 1902-

ben kötött párizsi egyezmény, mely után

Chernel István ornitológus még abben az

évben megszervezte az első Madarak és

Fák Napját. Az esemény iskolai keretek

közé az Apponyi Albert vallási- és közok-

tatásügyi miniszter által 26.120/1906 szá-

mon kiadott rendelet által került, mely-

nek értelmében az elemi népiskolákban

minden év májusában vagy júniusában

kellett „természetvédő” és „erkölcsne-

mesítő” szellemben méltatni a Madarak

és Fák Napját. (ta)

Madarak és Fák Napja az Alsóparkban

A fődíjat, az 1 hetes Bika-tavi Természetvédelmi és Ornitológiai Tábort (BITOT) nyerte: 
Kovács Erik (Gödöllő, Alma utca 47.), Erkel Ferenc Általános Iskola 

Könyvjutalomban részesülnek:
Radics Roland (Gödöllő, Egyetem tér 7.), Erkel Ferenc Általános Iskola

Szabó Zoltán (Gödöllő, Erkel Ferenc u. 26.), Erkel Ferenc Általános Iskola
Zarándi Máté (Gödöllő, Babati u. 6.), Erkel Ferenc Általános Iskola

A Szent István Egyetem Botanikus Kertjébe Családi napi belépőt nyert:
Sutta Máté (Budapest, Bökényföldi út 98.), Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola
Normann Lili (Gödöllő, Szabadság tér 14.), Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola
Egri Zoltán (Gödöllő, Tábornok u. 59.), Gödöllői Damjanich János Általános Iskola

A Szent István Egyetem Botanikus Kertjének éves bérletét nyerte:
Görcsös Csongor (Gödöllő, Nagyboldogasszony tér 14.), Gödöllői Damjanich János Általános Iskola

A 2014. ÉV MADARAK ÉS FÁK NAPJA VÁROSI RENDEZVÉNY DÍJAZOTTJAI
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Az elmúlt hétvégén a Gödöllői
SK első csapata, valamint a
Gödöllői EAC is pályára lépett
saját bajnokságában és mind-
két csapat egy egységgel gyara-
pította bajnoki pontjai számát,
azaz döntetlenezett soros ellen-
fele ellen.
A Pest megyei I. osztály 26. forduló-

jában a GSK Törökbálinton vendéges-

kedett. A tabellán egy hellyel (7. hely)

és 7 ponttal a mieink előtt álló házigaz-

dák elleni derbin a TTC szerzett veze-

tést a 11. percben, de negyed órával ké-

sőbb Bencze Zsolt egalizált. A folyta-

tásban már nem született gól, így a 

mindkét csapatnak elfogadható döntet-

lennel ért véget a meccs. A Gödöllő 26

fordulót követően 34 pontjával a 8. he-

lyen áll és ahhoz, hogy megőrizze me-

gyei első osztályú tagságát a hátralévő

négy meccsből három pontot kell mini-

mum szereznie. A következő játék-

napon a 6. helyen álló Örkényhez uta-

zik a Gödöllői SK csapata.

Pest megyei I. osztály, 26. forduló
Törökbálinti TC – Gödöllői SK 1–1 

(1–1) Gól: Bencze Zsolt.

Megyei II. osztály – Hazai pont-
mentés

Sztriskó István együttese az elmúlt

fordulóban hazai pályán mérkőzött a

Kismaros ellen és ért el 2–2-es döntet-

lent úgy, hogy az „egyetemisták” az

utolsó percben egyenlítettek. A GEAC

31 pontos, ezzel a 11. helyen áll cso-

portjában.

Pest megyei II. osztály északi cso-
port, 26. forduló
Gödöllői EAC – Fortuna FT-Kismaros

2–2 (1–1) Gól: Menyhárt Péter, Somo-

gyi András. -tt-

Labdarúgás – Egy győzelem kell a bentmaradáshoz

Döntetlenek hétvégéje

Következik
Pest megyei II. osztály 

északi csoport, 27. forduló
Május 18., vasárnap 17 óra, 

Egyetemi sportpálya: 
GEAC – Mogyoród KSK
Pest megyei III. osztály 

Közép csoport, 24. forduló
Május 18., vasárnap 17 óra, 

Táncsics M. Úti Sportcentrum:
Gödöllői SK II. – Szada-Veresegyház

VSK II.

Nem lettek egri hősök a gö-
döllőiek, legalábbis a felnőttek,
akik az NB I/B keleti csoport-
jában a 25. játéknapon Egerben
is nagy arányú vereségbe futot-
tak bele. A juniorok viszont to-
vábbra is szenzációsak, aminek
most az egri fiatalok tapasztal-
hattak meg.

Az elmúlt fordulóban az Eger ellenfele

volt az NB I/B keleti csoportjában

szereplő Gödöllői KC. Bartos Gábor

együttese egy híján 20 góllal kapott ki

idegenben, ezzel továbbra is 1 ponttal

az utolsó, 14. helyen szerénykednek. A

juniorok ellenben továbbra is szenzá-

ciósan szereplenek, ezúttal  Egerben

nyertek nagy különbséggel és 34 pon-

tosak, így őrzik 4. helyüket a tabellán.

NB I/B. Keleti-csoport, 25. forduló
SBS Eger Eszterházy SZSE – Gödöllői

KC 41–22 (20–11) 

Juniorok: Eger – Gödöllői KC 29–43

-kc-

Kézilabda – A juniorok menetelnek

Újabb nagy arányú GKC vereség

Május 9-én rendezték meg
Gödöllőn, az egyetemi pályán a
fogyatékkal élők atlétika ver-
senyének Pest megyei döntőjét,
amelyen természetesen a gö-
döllői Montágh iskola diákjai is
részt vettek. A mérleg: öt me-
gyebajnoki cím és az ezzel járó
továbbjutás az országos döntő-
be.

A gödöllői megmérettetésen Pecze Dá-
niel alpolgármester is jelen volt, aki

többedmagával láthatta, hogy a Mon-

tágh fiatajai milyen remekül szerepel-

nek. A megyei versenyen összesen 5 el-

ső-, 8 második- és 3 harmadik helyet

értek el a gödöllőiek.

Eredmények: 6. helyezettek: Bankó

György magasugrás, Helembai Cintia

kislabdahajítás, Pálinkás Mónika 300

m; 5. hely: Baranyi Milán távolugrás;

3. hely: Németh Frida távol- és magas-

ugrás, Ézsiás Normann súlylökés; 

2. hely: Radics Patrik távol- és magas-

ugrás, Németh Frida 100 m, Helembai

Cintia 300 m és magasugrás, Pozsonyi

Márk 200 m, Baranyi Milán 400 m,

Anderkó Barbara 400 m; 1. hely: Ra-

dics Patrik 800 m, Pozsonyi Márk 100

m és magasugrás, Anderkó Barbara tá-

vol- és magasugrás.

Május 10-én rendezte a Magyar
Atlétikai Szövetség (MASZ) országos

atlétikai versenyét a budapesti Ikarus

pályán. Itt is remekeltek a gödöllőiek és

összesen 25 éremmel gazdagították a

Montágh Imre iskola gyűjteményét. 

Iski Zsolt, az iskola testnevelője így ér-

tékelte a két versenyt: – Remekül tel-

jesítettek a fiatalok, csak dícséret illeti

őket és természetesen a felkészítőket is.

Ezúton köszönjük Tóth Tibornak,

igazgató-helyettesünknek, hogy a me-

gyei döntőt nagyszerűen megszervez-

ték és természetesen a támogatást,

hogy évről-évre elindulhatunk ennyi

versenyen.

MASZ verseny eredményei: 1. helye-
zettek:  Radics Patrik 800 méter,

Baranyi Milán 400 m, Pozsonyi Márk:

magasugrás és 200 m, Baranyi József

800 m, Ézsiás Normann súlylökés, Ró-

zsa Norbert 400 m, Rézműves Jó-zsef

60 m, Csenteri Csaba (volt tanulóként

indult) 200 m és távolugrás; 2. hely:

Fábik Véda 60 m, Mándó Bence: 60 m,

Radics Patrik magasugrás,  Anderkó

Barbara 200 m és távolugrás, Pásztor

László 200 m és távolugrás, Pók Márk

távolugrás és 200 m, Rózsa N. magas-

ugrás, Fehér Alex: 200 m és 400 m,

Csenteri Cs. 100 m; 3. hely: Pásztor L.

100 m, Horváth Dávid súlylökés; 4.
hely: Pók Márk 100 m.                       

-izs-

Hátrányos helyzetűek versenye – Két helyszínen is remeklő gödöllőiek

Montágh diákjai a zánkai döntőben

Június 9-én hétfőn, Gödöllőn a
Táncsics M. úti Sportcentrum mű-
füves pályáján férfi felnőtt kispá-
lyás labdarúgó kupára kerül sor!
Helyszín: Gödöllő Táncsics M. u.

3./ Nevezési határidő: Június 4.

(szerda)/ Nevezési díj: 15.000

Ft/csapat. 

Június 13-15. között egy hely-
szín két rendezvény.!!!
Az idei évben, kicsit frissítve a hagyo-

mányos Balaton Kupán egy adott

hétvégén két lehetőséget kínálnak a

sportolni, focizni vágyóknak a szer-

vezők. A hagyományos, immáron 24.

alkalommal megrendezésre kerülő

Balaton Kupa, míg a  másik lehe-tő-

ség a 2. alkalommal meghirdetett egy-

napos villámtorna, a Balatonboglár

Kupa. Szállás és étkezés igény esetén

korlátozott számban a gödöllői önkor-

mányzati üdülőben Balatonlellén!

A torna időpontja: 2014. 06. 13-15.

(péntek-szombat-vasárnap)

Nevezési határidő: június 12. (kedd).

Nevezési díj:15.000 Ft/csapat

Mindkét programmal kapcsolatban

részleteket és a sorsolást www.
sevo.hu honlapunkon folyamatosan

nyomon követhetitek! Bővebb info
és nevezés: 06/70-28-30-588-as szá-

mon vagy tokain@freemail.hu

Támogatók: Gödöllő Város Önkor-

mányzata, AQUAWORLD, Oxi-Job 

OXIJOB.HU Kispályás Labdarúgó Kupa 

24. Balaton Kupa és 
2. Balatonboglár Kupa

Egy héttel a gödöllői XI. Ippon
Shobu Karate Diákolimpia döntő
után május 4-én került sor a XIV.
Törökbálint Kupára. A versenyre
27 egyesület 207 versenyzője ne-
vezett.

A Saino SE 11 versenyzővel képviseltette

magát a viadalon, mely egyben a szövet-

ség válogató versenye is volt, a májusi

prágai korosztályos Eb-re. A nagyon erős

mezőnyben három gödöllői versenyző

jutott be a négyes döntőbe, ahol Kele-

men András és Ács Julianna a 3. he-

lyen, míg Ács Dorottya a 4. helyen vég-

zett formagyakorlatban. Ács Gergely

formagyakorlatban a legjobb nyolc közé

jutott. A csapat tagjai voltak még: Bankó

Barnabás, Lengyel László, Lengyel

Brigitta, Kelemen Botond, Ternyik Pé-

ter, Havelda Marcell, Péter Lea. Edző-

jük: Ács Tibor. -li-

Küzdősport – JKA Karate Szövetség országos Bajnokság

Két Bronz és egy negyedik hely

A Magyar Atlétikai Szövetség
hosszú évek szüneteltetése
után megújította a csapatbaj-
nokság versenyrendszerét, új
formában és rendezési mód-
ban. A sportegyesületek társul-
hattak egymással (maximum
hárman) és a két elődöntős cso-
portban (kelet és nyugat) küzd-
ve harcolhatták ki a szeptember
13-14-ei döntőben való indulás
jogát. 

A Gödöllői EAC atlétika szakosztálya

a budapesti Ikarus és a BEAC csapatá-

val kötött együttműködési szerződést.

A döntés helyességét bizonyítja, hogy

az elmúlt hétvégén Nyíregyházán ren-

dezett keleti-elődöntőt a GEAC csapa-

ta nyerte. A kiemelkedő eredmények

közül az első helyen megemlítendő

Répási Petra, aki szakadó esőben és

ellenszélben futott 100 méter gáton új

országos csúcsot a junior korosztály-

ban. Kaptur Éva szinte mindenütt n

yert, ahol elindult – 100 m, 200 m,

4x100 m –, míg a sérülések miatt tar-

talékos 4x400 m-es váltónk szenzációs

futással lett második. Kovács Zoltán
ranglistavezetést érő futással nyerte a

400 m-t, a férfi váltó felülmúlhatatlan

volt; mindent nyert. A sprinterek fölé-

nyét jelzi, hogy 4x400 m-en a férfi

mezőnyben két váltót indított a GEAC,

akik az első két helyen végeztek, ezzel

biztosítva az összesített győzelmet. A

csapat és az egyesület iránti elkötele-

zettségét bizonyítandó olimpikonunk,

Deák Nagy Marcell felkészülését

megszakítva Pásztor Gáborral együtt

erre a versenyre hazatértek az USA-

ból, vállalva a váltókban való szerep-

lést.

Máté Alpár elmondta: – Tulajdon-

képpen mindenkit ki lehetne emelni,

egy alapvetően egyéni sportágban mu-

tatták meg sportolóink, hogyan kell

egymásért, egyesületükért, az egyetem

és a város dicsőségéért küzdeni. Össze-

sen 7 első -, 5 második- és 2 harmadik

hellyel, és további öt pontot érő 4-6.

helyezéssel járultak hozzá ehhez az

óriási sikerhez, ahol a kiemelt állami

sporttámogatásnak köszönhetően je-

lentős pénzdíjjal is gazdagodott a szak-

osztály. Remélhetően, így tudjuk foly-

tatni az őszi döntőben is. -ma-

Atlétika – Csapat OB elődöntő

Első hellyel döntőben a GEAC

Május 1-jén rendezték a Buda
Maratont, aminek idén is a
hármashatárhegyi sportrepü-
lőtér adott otthont. A gödöllői
Bike Zone versenyzői három
kategóriában is az első helyen
végeztek.

Kettő táv közül választhattak a ke-

rekesek: a hobbisták a rövid távon,

míg a jobb felkészülésnek örvendő

bringások a hosszú távon mérkőz-

hettek meg egymással és a kemény

terep adta kihívásokkal. A Bike-Zone

Gödöllő kerekesei mindkét körön

szép számmal képviseltették magu-

kat, és szerencsére a titkon remélt si-

kerek sem maradtak el.

Eredmények: 1. helyezettek: Kiss

Mónika hosszú táv Master 1, Máhr

Péter hosszú táv U17; Gyerek ver-
seny: 1. hely: Kiss Nikoletta Bettina,

2. hely: Rónay Bálint, 4. hely: Kiss

Vince Dániel, 5. hely: Rónay Kristóf

További eredmények: Kiss András

hosszú táv Master 1: 17. hely, Deme-

Mayer Krisztián rövid táv felnőtt:

25. hely, Rigó Zsolt rövid táv Master

1: 36. hely, Molnár Zoltán rövid táv

Master 1: 53 hely, Szakonyi Sándor

rövid táv Master 1: 60. hely, Mayer

Gábor rövid táv Master 1: 93. hely.

-bz-

Kerékpársport – Buda Maraton

Három Bike Zone arany 

A Hajós iskola I. korcsoportos fiú csa-

pata a 3., míg a Török Ignác V-VI. 

korcsoportos leány csapata a 4. he-

lyen végzett a május 10-én Gödöl-

lőn, a Táncsics Mihály úti Sportcent-

rumban megrendezett Pest megyei

diákolimpia döntőn labdarúgásban.

A rendezvényt Gémesi György pol-

gármester, valamint Balogh Gábor, a

Diáksport Szövetség elnöke nyitották

meg. A gödöllői csapatok szereplése

ezúttal nem jelentett továbbjutást a 

T-Com által támogatott rendezvényen,

de a gödöllői intézmények elmondhat-

ják, hogy eljutottak korcsoportjukban

a megyei 4 legjobb csapata közé. -lt-

Diákolimpia – Labdarúgás megyei döntő

Egy 3. és egy 4. hely
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A Gödöllői Iparművészeti Mű-
hely Alkotóházában  Művész-
sorsok a boldog békeidők
után című, csoportos kiállítás
látható .

id. Barabás Márton festőmű-
vész (1893-1974) és Barabás
Márton Munkácsy-díjas kép-
zőművész
Pérely Imre festőművész
(1898-1944) és Péreli Zsuzsa
Munkácsy-díjas kárpitművész,
Érdemes Művész
Remsey Jenő György festőművész (1885-1980) és Remsey Flóra Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész

A kiállítás megtekinthető 2014. május 31-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig, il-
letve előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is.

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu; e-mail: gimhaz@invitel.hu

Május 14., szerda: 16.30: Albertné
Joób Emese (zongora) növendékei-
nek hangversenye; 18.00: Ferenczy
Beáta (zongora) növendékeinek
hangversenye
Május 15., csütörtök, 18.00: A nép-
zene tanszak kiemelt hangversenye
Május 16., péntek, 17.30: Ivántsó
Tünde (zongora) növendékeinek
hangversenye
Május 17., szombat, 11.00: Az akkor-
dikus tanszak kiemelt hangversenye;
14.00: Zeneiskola, Nagyterem: „A gi-
tár születése” – Gulyás László hang-
szerépítő, gitártanár előadása a gi-
tárépítésről
Május 19., hétfő, 17.00: A magán-
ének tanszak II. félévi vizsgahangver-
senye
Május 20., kedd, 18.00: Somodi Ká-
roly (trombita, furulya) növendékei-
nek hangversenye

A Frédéric Chopin 
Zenei Alapfokú

Művészeti Iskola 
programjai

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

Múzeumi világnap 
a Gödöllői Városi Múzeumban

2014. május 18.

Ezen a napon a Gödöllői Városi
Múzeum és a Királyi Váró 
ingyenesen látogatható.

Május 18., 14 óra: 

Szakmai tárlatvezetés az „Adj király

katonát” - Gödöllőiek 

az I. világháborúban című 

időszaki kiállításban

Helyszín: 
Gödöllői Városi Múzeum

(ingyenes)

Május 18., 16 óra:

a Múzeumi Világnap keretében, a

Királyi Váróban felolvasó délután az

Egy padlásszoba titkai, avagy

képek a világháborúból című

regényből, amelyet 1914-ben a

Gödöllő és Vidéke folytatásokban

közölt.

Helyszín: 
Királyi Váró
(ingyenes)
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

Május 12-18-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Május 19-25-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,             
06-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410-653,
06/30-331-8822.

06-20/524-0340.

+36/30/621-2522

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜGYELETEK

Közérdekű telefonszámok

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

KÖZVILÁGÍTÁS 
HIBABEJELENTÉS: 

tel.: 06-40-980-030
(munkaidőben) 

fax.: 06-29-530-101
e-mail: 

kozvilagitas@kozvilagitas.hu
web: www.eurovill.hu

VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 
410-295

DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: 

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

ÜDÜLÉSI  LEHETŐSÉG
BALATONLELLÉN

2014. június 16-tól augusztus 25-ig
az önkormányzat Balatonlellei

Gyermeküdülőjében 
(Balatonlelle, Úszó u.5.) 

üdülési lehetőséget ajánlunk fel
gödöllői családok részére,

fürdőszobás szobákban.

Üdülési díjak 8 napos turnusokra
(hé�őtől-hé�őig), 

7 nap teljes ellátással:

– Három év ala� gyermek után
nem kell fizetni!

– Óvodás korú gyermek:
15.400.-Ft/fő

– Általános- és középiskolás tanuló:
31.416.-Ft/fő

– Felnő�: 
48.923.-Ft/fő

Széchenyi Pihenőkártyával 
is lehet fizetni!

Tájékoztatást kérni és időpontot
egyeztetni személyesen a Kalória

Központban (Szabadság u. 3.), 
a Városi Piac emeletén 

(a húsbolt fele�) 
vagy telefonon lehet: 

06-28/422-009:  Tóth Ildikó,
06-20/590-7877: Szécsi Zsuzsanna

(Balatonlelle, üdülő)

FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍM ODAÍTÉLÉSÉRE

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

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

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

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

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

hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez. 

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

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

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

posztumusz nem adományozható.

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

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

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

HATÁRIDŐ: 2014. május 23., 12 óra

Tisztelettel: Dr. Gémesi György polgármester sk.

FELHÍVÁS „GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA” DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

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

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

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

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

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

„Gödöllő Vállalkozója” Díj évente két személynek adományozható.

Kérem, hogy javaslataikkal segítsék a döntéshozókat.

Indoklással alátámasztott javaslataikat szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinethez eljuttatni

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

HATÁRIDŐ: 2014. május 23., 12 óra

Tisztelettel: Halász Levente, a Gazdasági Bizottság elnöke sk.

FELHÍVÁS
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ

2014. évi városi Semmelweis napon ismé-

telten átadásra kerül a GÖDÖLLŐ

EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ.

Gödöllő Város  Képviselő-testülete  rende-

letének alapján a díj azoknak a személyek-

nek vagy közösségeknek adományozható,

akik a város egészségügyi és szociális ellá-

tása érdekében kiemelkedő tevékenységet

folytattak a gyógyító – megelőző munká-

ban, illetve a szociális gondoskodás terüle-

tén jelentős eredményeket értek el.

GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT

díjban évente legfeljebb két személy és

egy közösség részesíthető, amennyiben

közösségre nincs javaslat, három sze-

mély részesíthető a díjban.

Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot –

részletes indoklással – olyan személyekre,

közösségekre, akiket méltónak tartanak e

kitüntető cím elnyerésére.

A javaslatot a Közigazgatási és Szociális

Irodára szíveskedjenek megküldeni. (Pol-

gármesteri Hivatal, Közigazgatási és Szociális

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

Határidő: 2014. május  23.

Tisztelettel:

Futás Levente sk., az Egészségügyi Bizottság elnöke

Kristóf Etelka sk., a Szociális  Bizottság elnöke
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2014. MÁJUS 20.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Szente Ferencné, Batthyány L. u.
31., Garancsi Péterné, Bethlen G.
u. 20.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Pap Balázs, Hegy u. 8., Tamási
Mátyás, Táncsics M. u. 30. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: özv. Bagyinka
Pálné, Jókai u. 6.
A Városi Mozi belépőjét 
nyerte: Huszai Roxána, 2117 Isa-
szeg, Hétvezér u.2/a., Kalászi Ág-
nes, Klapka Gy.u. 38/a.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Gugó András,
Ripka F. u. 11., Csabai Ágnes, Alkot-
mány u. 18/a.


