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Gyermekjóléti és- védelmi
beszámoló

A képviselő-testület május 15-én tartotta

soron következő ülését a városházán. El-

sőként beszámolót fogadtak el a gyer-

mekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

ellátásának 2013. évi átfogó értékelé-

séről, amely teljes terjedelmében a városi

honlapon (www.godollo.hu) olvasható.

Városunk népessége tavaly 31.995 fő

volt. A 0-18 éves korúak száma 6549 fő,

ebből 0-14 éves 5157, 15-18 éves 1392

fő. Gyermekvédelmi kedvezményt 849,

normatív étkezési támogatást 1670, ki-

egészítő gyermekvédelmi támogatást 2,

óvodáztatási támogatást 22 fő kapott, 95

millió forint összegben. A múlt évben

274 gyermek született, az újszülöttek kö-

szöntésére 5 millió 480 ezer forintot for-

dított az önkormányzat.

A beszámoló a gyermekjóléti szolgálat

szakmai tevékenységéről megállapította,

hogy feladatai jelentősen növekedtek, az

önkéntesen együttműködő alapellátás

keretében gondozottak száma szintén

nőtt, a polgármesteri hivatal közigazga-

tási és szociális irodájának munkatársai

szorosan együttműködnek a családgon-

dozókkal. Krízis helyzetben szükség len-

ne gyermekek és családok átmeneti ott-

honára.

Közel négy millió négyzetméter
füvet vágtak 

A következő napirendi pontokban a

VÜSZI Nonprofit Kft., a Kalória Gö-

döllői Nonprofit Közhasznú Kft., a Mű-

vészetek Háza Gödöllő Nonprofit Köz-

hasznú Kft., a Gödöllői Piac Kft., a Gö-

döllői Távhő Kft. és a G-Magistrátus

Szálloda Zrt. 2013. évi gazdálkodási be-

számolóját fogadták el. 

A VÜSZI Nonprofit Kft. 16, 8 millió fo-

rint adózás utáni eredményt ért el, amit

informatikai rendszerének fejlesztésére

fordíthat. Lantai Csaba ügyvezető igaz-

gató az ülésen elmondta, hogy tavaly 3,7

millió négyzetméter füvet vágtak le. (A

kijelölt területeken átlagosan 7, a főtér és

a Királyi Váró környezeténél 27, a Mária-

kertnél 20 alkalommal történt fű- és

gyepvágás. A csapadékmentes, forró nyár

mégis költségmegtakarítást eredménye-

zett, olvasható a társaság közhasznúsági

jelentésében.) Az ötéves fagyöngy-men-

tesítési program keretében 300 fa már át-

esett a beavatkozáson, a cél a teljes állo-

mány gyógyítása. A városi közterüle-

teken 52 díszfát, 4 tuját és 7470 cserjét ül-

tettek el. A társaság 129 tonna tűzifát

szállított ki szociálisan rászoruló gödöl-

lőiek számára. 

Megtakarítást értek el az út- és hídkar-

bantartás területén. Az enyhe tél miatt

például kevesebbet kellett költeni a csú-

szásmentesítésre. Jól sikerült tavaly a ká-

tyúzás, idén már csak 600 négyzetméter

felületen kellett ezt a munkát végezni.

Előrelépés történt a temető fenntartásban

is: rendbe tették a növényzetet, elhordták

a betontörmeléket, racionalizálták a sze-

métgyűjtést, bevezették az éjszakai zá-

rást. A közeljövőben megvalósulhat az a

cél, hogy ne kelljen önkormányzati forrá-

sokat fordítani az üzemeltetésre. 

A repülőtér szakmai üzemeltetésének

feladatát a Sky Escort Repülőklub látja

el a múlt év őszétől. Lantai Csaba jelen-

tős fejlődésről számolt be. Mint mondta,

a bevételeket összhangba hozták a ki-

adásokkal, az idén várhatóan nullszal-

dós lesz a működtetés. 

A Sportcentrum is erőteljes költségra-

cionalizáláson esett át. A Gödöllői Sport

Klub pénzügyi helyzete alapvetően

meghatározza a sportcentrum finanszí-

rozását. Bevezették a játékterek előzetes

foglalási rendszerét, amely online is el-

érhető.  

***

Pótlás a vállalkozási bevételből

A Kalória Gödöllői Nonprofit Köz-

hasznú Kft. elsősorban a költségek

csökkentése révén tudott pozitív, 12,4

millió forintos szaldóval zárni, amit az

eredménytartalékba helyez. Hatolkai

Szaniszló ügyvezető igazgató hangsú-

lyozta, hogy a társaság közhasznú tevé-

kenységét – a gyermekek étkeztetését –

az önkormányzat 275 millió forinttal tá-

mogatta, a költségek viszont 322 millió

forintot tettek ki. A különbséget a vállal-

kozási tevékenység bevételéből kom-

penzálták. Hasonló történt a Balatonlel-

lei Gyermeküdülő esetében is. 2013 volt

ugyanis az első év, amikor a 13 millió

forintos önkormányzati támogatást el-

vonták. A kieső forrását ugyancsak a vál-

lalkozási tevékenység bevétele pótolta. 

Száz százalékkal nő az eladott
jegyek száma

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit

Közhasznú Kft. 24.5 millió forintos

eredménnyel zárta a múlt évet. A sta-

tisztikák 230 ezer látogatást tartanak

számon. 2122 rendezvénynek adott ot-

thont a társaság, ebből 283 volt a kultu-

rális esemény. A 2012. évihez képest 60

százalékkal nőtt az eladott jegyek száma

– összesen 38 960 jegyet vásároltak meg

tavaly. Az idei emelkedés pedig már most

40 százalék. Kovács Balázs ügyvezető

igazgató elmondta, remélhetően csak az

szab határt a jegyeladás növekedésének,

a Művészetek Háza keresettségnek, hogy

az év 365 napból áll. 

A kulturális programok palettája gaz-

dag. A Művészetek Háza régóta szeretne

az ifjúságnak is vonzó programokat kí-

nálni, legyenek azok akár kötelező ol-

vasmányok színházi adaptációi is. Az

egészen pici gyerekektől az idősekig

minden korosztály talál választékot.

Az igazgató külön kiemelte a Generá-

ciók találkozása című programot, ami-

nek keretében fiatalok tanítják számító-

gép használatra a nyugdíjas korosztály

tagjait, elősegítendő adott esetben a kül-

földön dolgozó unokákkal való kapcso-

lattartást. 

Még hatékonyabban működik
a piac

Eredményes gazdálkodott a Gödöllői

Piac Kft is 2013-ban. A bevételek legna-

gyobb része a bérleti díjakból és a hely-

pénzek befizetéséből teljesült, annak el-

lenére, hogy a bérleti díjakat csökkentet-

ték, amit ellensúlyozott a mobil árusító-

helyek jobb kihasználtsága. A mélyga-

rázs hasznosításából származó bevéte-

lek jelentősen, négymillió forintot meg-

haladó mértékben növekedtek, változat-

lan parkolási és bérleti díjak mellett.  

Veszteség lett a
rezsicsökkentésből

A rezsicsökkentés – mint azzal lapunk-

ban többször is foglalkoztunk – negatív

hatást gyakorolt a Gödöllői Távhő Kft.

gazdálkodására. A 2013. évi bevételét

nagymértékben befolyásolta a Magyar

Energetikai és Közmű-szabályozási Hi-

vatal díjtételekre vonatkozó előírása. A

rezsicsökkentésről szóló törvény alapján

2013. január 1-jétől 10 százalékos, majd

november 1-jétől 11,1 százalékos szol-

gáltatási díjcsökkentést vezettek be,

mind az alapdíj, mind a hődíj tekinte-

tében, a lakossági felhasználók eseté-

ben. A bevételkiesést nem pótolta az

ugyanezen hivatal részéről megállapított

távhő támogatás összege. A Gödöllői

Távhő Kft. 28 millió forint veszteséggel

számolt, ezt végül 3 millió forinttal sike-

rült csökkenteni.

A kintlévőségek az előző éveknél ked-

vezőbben alakultak a mérlegben kimu-

tatott követelések összege 97 millió fo-

rint, 5 millióval kevesebb, mint 2012-

ben. A társaság a vevőtartozások rende-

zésére részletfizetési lehetőséget ad, aki

ennek ellenére sem fizet, azzal szemben

végrehajtási eljárást kezdeményez.

Gémesi György az előterjesztés kap-

csán elmondta, ismeretei szerint a 2014-

től megnyíló európai uniós alapokból 60

milliárd forint támogatásra lehet majd

pályázni a föld alatti távhő-vezetékek

cseréje érdekében. 

Stabil az Erzsébet Királyné
Szálloda gazdálkodása

Az Erzsébet Királyné Szállodát üze-

meltető és az épület üzlethelyiségeit bér-

beadó G-Magistratus Zrt. árbevétele kis

mértékben elmaradt a tervezettől, költ-

ségei magasabbak lettek. A szálloda

üzemeltetési eredménye több mint 52

millió forint, azaz több mint 52 millió

forint bevételt termel évente. A szálloda

gazdálkodása stabil, a szállodai kapaci-

tás kihasználtság növekedésnek indult, a

működési költségekre a bevételek fe-

dezet nyújtanak, tudtuk meg Laurán

Csaba vezérigazgató beszámolójából. A

nagy összegű értékcsökkenés miatt az

üzemi tevékenység eredménye negatív

lett, de az amortizációból lehetőség nyí-

lik további fejlesztésekre és a hosszú

távú biztonságos üzemeltetés feltételei-

nek megteremtésére. 

Több kisebb fejlesztést is elvégeztek ta-

valy a vendégek nagyobb kényelme ér-

dekében. A vendégkör jelentős részét

alkotják azok az emberek, akik a kör-

nyékbeli cégek munkatársaiként hosz-

szabb időt töltenek a szállodában 

A szállodai szobák értékesítésének nö-

velése érdekében egyre több szállást kí-

náló portálon jelennek meg az Erzsébet

Királyné Szálloda ajánlatai, továbbá

számos rendezvényszervező céggel lép-

tek kapcsolatba annak érdekében, hogy

náluk tartsanak különböző rendezvé-

nyeket. 

Az előterjesztés vitájában a fideszes

Futás Levente elmondta, hogy a 2013.

évi pénzügyi beszámolót elfogadja, a

jelenlegi üzemeltetés megfelel a szak-

mai követelményeknek és reméli, hogy

a menedzsment az idén már többet tud

kihozni a szállodából. Megjegyezte

azonban, hogy szerinte a szálloda so-

sem tudja kitermelni azt a tőkét, amit a

lokálpatrióta többség döntése alapján az

épület felújítására költöttek. Képvise-

lőtársa, Vörös István pedig arról be-

szélt, hogy a G-Magistratus Zrt. korábbi

gazdálkodási terheitől megszabadítva

sem hozza az elvárt eredményt. 

Halász Levente (Gödöllői Lokálpatrió-

ta Klub) kifejtette, a beruházás, aminek

eredményeként a volt Községháza újjá-

született, maga után vonta a főtér fel-

újítását, amely országos elismerésekben

részesült. Az első perctől kezdve az volt

a lényeg, hogy elkezdődjön egy olyan

városközpont kialakítása, amelyben jól

érzik magukat a gödöllőiek és az ide lá-

togatók. 

Tóth Tibor alpolgármester (Gödöllői

Lokálpatrióta Klub) arra emlékeztette

Vörös Istvánt, hogy a szálloda me-

nedzsmentje csak a múlt év közepén

vette át az irányítást, a beszámoló pedig

az egész évet értékeli, a kedvező folya-

matok kibontakozásához is időre van

szükségük.    

Gémesi György az elhangzottakra

reagálva leszögezte, hogy az épület rég-

óta szükséges felújítását eredményező

szálloda beruházás jó és gazdaságilag

megalapozott döntés volt. Hozzátette:

három feljelentés is történt az ügyben

ismeretlen tettes ellen. Az egyikben Fu-

tás Levente és Vörös István is benne

volt, viszont a mai napig nem látja,

hogy bevallották volna képviselőtársai,

hogy elbukták a harmadik feljelentést,

ami mögött a helyi FIDESZ áll. Ők nem

hozták nyilvánosságra a döntést, nem

tépkedték meg a ruhájukat, hogy hibáz-

tak. 

A polgármester kifejtette, hogy a szállo-

da beruházás indításakor nem lehetett

előre látni a 2008-ban bekövetkező gaz-

dasági világválságot. Az épület minden-

ki előtt ismerten életveszélyes állapot-

ban volt, ki kellett üríteni az élelmiszer-

boltot, a legendás 20-ast, és alá kellett

dúcolni. Az idő tájt bármilyen felújítás

minimum 1-1,5 milliárd forintot igé-

nyelt volna. A szállodai hasznosítás

mellett voltak más javaslatok is, mint

például szecessziós gyűjtemény elhe-

lyezése, de mind olyan javaslat volt,

aminek megvalósítása esetén nagyon

komoly működési költségek merültek

volna fel. 

A szállodai konstrukciónak viszont

megfelelő banki és finanszírozási hátte-

re volt. A megkötött PPP konstrukció a

magántőke bevonásával megvalósuló

közcélú beruházások olyan típusa volt,

amit ma már oktatnak az egyetemeken.

Merthogy ennek az a lényege, hogy

mindkét fél vállalja a rizikót, a befek-

tető is és az is, aki igénybe veszi a 

konstrukciót. 

A szállodáról ma elmondhatjuk, hogy a

gazdasági visszaesésben és a szolgálta-

tók közti hatalmas versenyben talpon

tudott maradni, hangsúlyozta a polgár-

mester. Több mint ötven millió forintot

termel, közel húszmilliót fizet a város-

nak, 2,6 millió forintot iparűzési adó-

ban, 2,9 millió forintot idegenforgalmi

adóban, a többit bérleti díjban. Küzdi

vissza magát egy válság után.

Gémesi György azt is elmondta, hogy

az étterem újabb bérbeadása rendkívül

jól sikerült. A bérlő minőségi beruházást

hajtott végre és az étterem kiválóan mű-

ködik. Arra is lát esélyt, hogy 2014-et

nullszaldóval zárja a G-Magistratus Zrt.

Ne felejtsük el, hogy 2011-ben Gödöllő

az Európai Uniós magyar elnökség

helyszíne volt. A szervezésért felelős

tisztviselők az orrukat sem tolták volna

ide, hogyha Gödöllő főterét korábbi ál-

lapotában találják, hangsúlyozta a pol-

gármester, hozzátéve, erős lobbizással,

politikai hovatartozástól független ösz-

szefogással pályázati támogatást sike-

rült nyerni a főtér megújítására. 

Beszámították a GSK bérleti
díj tartozását

A képviselő-testület jóváhagyta, hogy a

VÜSZI Nonprofit Kft. a Táncsics Mi-

hály úti Sportközpont legnagyobb bér-

lője, a Gödöllői Sport Klub felé fennálló

12,8 millió forint követelését elengedje. 

A sportcentrum több mint 300 gyermek

sportolási lehetőségeit biztosítja. Min-

den forrást igyekeztek kihasználni, az

egyesületek a többi között TAO-s támo-

gatásokra pályáztak. Ezek eredménye-

ként épültek új létesítmények, köztük a

sportcentrum új műfüves pályája is. A

város vagyona tehát számottevően gya-

rapodott. 

A Gödöllői Sport Klub a fenntartá-

sához, feladatai ellátáshoz nem rendel-

kezik elegendő forrással, ezért támoga-

tási forrásból próbálta kiegészíteni

pénzeszközeit, amelyből fedezni tudta

volna a pálya díj költségeit is. A pályá-

zatok nem a vártnak megfelelően ala-

kultak, nem kaptak elegendő támoga-

tást, ezért nem tudják a VÜSZI Kft. felé

fennálló kötelezettségeit rendezni. A

követelés elengedését a város vagyon-

rendelete teszi lehetővé.

A döntés is tükrözi, hogy a város ki-

emelt figyelmet szentel a sportolási le-

hetőségek megteremtésére és a sportte-

vékenységek gyakorlásának feltételeit

messzemenően támogatja mind az is-

kolai testnevelés, mind a civil szerve-

ződések, egyesületek esetén. 

A sportszervezetek is mindent meg-

tesznek azért, hogy a sportkörök, diák-

sport-egyesületek feladataikat zavarta-

lanul ellássák, nagy erőfeszítéseket vé-

geznek annak érdekében, hogy az

utánpótlás nevelést magas színvonalon

végezzék. 

lt  

Stabil az Erzsébet Királyné Szálloda gazdálkodása

Képviselő-testületi ülés

Sajnálatos, hogy az előterjesztés

tárgyalásakor a polgármesternek

meg kellett intenie Vörös István fi-

deszes képviselőt, arra kérve, hogy

válogassa meg a stílust és a hang-

nemet. Amikor ugyanis egyik képvi-

selőtársa arra kérte, hogy hango-

sabban beszéljen, a városatya a kö-

vetkezőt mondta: – Hát akkor mosd

meg a füledet!
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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. Idei esztendőben szeretettel hí-

vunk és várunk minden gödöllői zarándokot a csíksomlyói búcsú ünnepi szent-

miséjét követően az oltár elé egy közös rövid imára és a találkozás megörökí-

téséhez egy közös fénykép elkészítésére.

Varga Árpád, Pelyhe József

(Folytatás az 1. oldalról) 

A Miénk a pálya! immár hagyomá-

nyos szabadidős rendezvény Gödöl-

lőn. Az elnevezés magyarázata az el-

ső, nagy tömegeket megmozgató ese-

ményhez kötődik: 2010 nyarán, az

M0-as és az M3-as utakat összekötő

M31-es autópálya átadása  előtt pár

nappal a kerékpárosok vették birtokba

a sztrádát, elsőként hajtottak végig az

új betonszőnyegen. Azóta autópályán

nem, de a Hungaringen évente meg-

rendezi a Gödöllői Lokálpatrióta Klub

a Miénk a pálya programot. A szom-

bati kerékpártúra – melyen mint min-

dig, ezúttal is a saját felelősségére vet-

tek részt az emberek, a kisgyerekektől

a felnőttekig – Szadán át vezetett Mo-

gyoródra, rendőri biztosítással.

A menetet rendőr motoros nyi-

totta és rendőrautó zárta. 

A résztvevők jó kedvvel és jó

ütemben hajtották végig a távot

a kiadós esőktől felfrissült leve-

gőben, akácerdők virágfüggö-

nyében.

A Forma 1-es versenypályán

akár öt kört is teljesíthettek a

bringások a délelőtt folyamán,

majd jóízű beszélgetésekre, ke-

rékpármustrára is lehetőség adó-

dott. A túra résztevői között a

Megyeri Kerékpár és Sí Szaküz-

let Szerviz Kölcsönző ajándékait sor-

solták ki. Ki-ki pedig saját kedve sze-

rint részt vehetett a Hungaroringen

zajló Opel nap programjain. 

A VIII. kaputól szervezetten visszain-

dulók az Úrréti tóig hajtottak, ahol a

csodaszép környezetben elfogyasztott

gulyástól nyerték vissza energiájukat.

Az Esélyegyenlőség Hete rendezvé-

nyei folyamatosan várták az érdeklő-

dőket a múlt héten a Fővárosi Önkor-

mányzat Gödöllői Idősek Otthonában,

a Városi Könyvtár és Információs

Központban és a Városházán. 

A számtalan érzékenyítő, a fogyaték-

kal élők világával megismertető prog-

ram részeként többek között színielő-

adásra, filmvetítésre került sor, de az

érdeklődők találkozhattak Adámi

Zsanett (képünkön) paralimpikon úszó-

val is. Az „Árral szemben úszva” című

beszélgetés során a 19 esztendős úszónő

nemcsak sportpályafutásáról, hanem

magánéletéről és terveiről is örömmel

beszélt. 

Mint mondta, mottójának Muham-

mad Ali egyik mondását választotta:

„A lehetetlen csupán egy nagy szó,

amellyel a kis emberek dobálóznak,

mert számukra könnyebb egy készen

kapott világban élni, mint felfedezni

magukban az erőt a

változtatásra. A le-

hetetlen nem tény.

Hanem vélemény. A

lehetetlen nem ki-

nyilvánítás. Hanem

kihívás. A lehetetlen

lehetőség. A lehetet-

len múló pillanat. A

lehetetlen nem léte-

zik.” 

Szintén sokan látogatták meg a „Sötét

boltot”, amit a Városházán rendezett

be a Gödöllő és Térsége Látássérültjei-

nek Egyesülete (GÖTLE). Ennek so-

rán az érdeklődők megismerkedhettek

a látássérültek mindennapjait meg-

könnyítő, számukra készített haszná-

lati eszközökkel, valamint megtapasz-

talhatták, milyen feladat elé állítja a

vakokat és gyengénlátókat egy egy-

szerű, mindennapos bevásárlás. 

Úgy tűnik, a rendezvénysorozat eléri

célját, hogy közelebb hozza egymás-

hoz a sérült és az ép embereket, hiszen

évről-évre egyre többen kapcsolódnak

be a programokba, s a mindennapok

során is egyre többen tartják fontosnak

az esélyegyenlőség megteremtését. 
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Kétszázötvenezer forintot adott át a

„Tavaszi ajándékkosár” című műsor

bevételéből Gémesi György polgár-

mester a Gödöllői Lokálpatrióta Klub

nevében az Egyesített Szociális Intéz-

ménynek. A hagyományos nőnapi

műsor bevételét a szervezők rendsze-

rint jótékony célra ajánlják fel, az idén

a városunkban lé-

vő idősek gondo-

zásával foglalkozó

két intézmény, a

Fővárosi Önkor-

mányzat Gödöl-

lői Idősek Ottho-

na és a városi

Egyesített Szo-

ciális Intézmény

támogatására for-

dították.

Az adományt az

intézmény vezetője, Czeglédi Ingrid

vette át, majd megköszönve a támoga-

tást, arról tájékoztatta az polgármes-

tert, hogy a pénzt az intézményhez

tartozó Nefelejcs Napközi Otthon tor-

natermének felújítására fordítják. 

Gémesi György ezt követően öröm-

mel jelentette be, hogy a rendelkezé-

sükre álló forrás tovább növekszik. A

Városi Mozi ugyanis az elmúlt évek-

ben szép hagyományt teremtett azzal,

hogy a gyermeknapi vetítések bevé-

telét jótékony célra ajánlja fel, s az

idén az ebből származó összeget a Ne-

felejcs Napközi Otthonnak szánja.
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LOKÁLPATRIÓTA ESTEK

LANTAI�CSONT GERGELY fotós

„Történetek Afrikából” című fotókiállításának
megnyitója és beszámoló a művész szudáni 
expedíciójáról.

Időpont: 2014. május 28., 17.30

Az est keretein belül a Lokálpatrióta Fotópályázat díjátadására és
a beérkezett alkotásokból készített kiállításra is sor kerül.

Helyszín: Művészetek Háza Gödöllő – Konferenciaterem

www.lokalpatriotaklub.hu

Támogatás az Egyesített Szociális IntézménynekMiénk a pálya! 5.0

Akácvirágos kerekezés a Hungaroringre

Véget ért az Esélyegyenlőség Hete

Akik leküzdik a lehetetlent
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A politika, az egyház vagy a tudo-
mányos élet vezetőire általában
úgy gondolunk, mint  hivatásuk-
kal elfoglalt személyekre, akik a
munkának szentelik életüket.
Nevük hallatán nem az jut 
eszünkbe, hogy ismerőseikkel jó-
ízűt beszélgetnek. Pedig nekik is
vannak barátaik. 

Jorge Mario Bergoglio bíborosnak –

akit 2013. március 13. óta Ferenc pápa-

ként ismer a világ – Abraham Skorka

rabbi, a Buenos Aires-i Latin-Amerikai

Rabbiképző Szeminárium vezetője régi

jó barátja, akivel örömmel beszélget

mindenről, ami számukra és az emberek

számára fontos. 

„A párbeszéd a legmélyebb értelemben

azt jelenti, hogy lelkünket a másik fél lel-

kéhez visszük közelebb, hogy felderítsük

és megvilágítsuk annak tartalmát. Ami-

kor valaki a párbeszédnek ennek a di-

menziójába eljut, rájön, hogy mennyi ha-

sonlóság van közte és a másik ember kö-

zött.” Így fogalmaz Abraham Skorka, aki

úgy véli, hogy a párbeszédet sokakkal

való beszélgetéssé kell változtatni. Ehhez

azonban nyitottság kell. Ahogyan a ma

már pápaként a római katolikus egyházat

vezető egykori Bergoglio bíboros fogal-

maz: „Sok korlát van, amelyek a min-

dennapi életben megakadályozzák a pár-

beszédet: a tájékozatlanság, a pletykák,

az előítéletek, a hitelrontás, a rágalom.

Mindezek az akadályok valamiféle kul-

turális sárgaságot idéznek elő, és ez meg-

fullaszt minden kitárulkozást.”

De hogyan hidalhatók át a vallási kü-

lönbségekből adódó ellentétek? Ezt a

kérdést talán mindenki felteszi magának,

aki először veszi kézbe „Az égről és a

földről” címmel megjelent, a két vallási

vezető egymásra épülő, egymást ki-

egészítő gondolatainak gyűjeményét.

Egyáltalán: miről beszélgethet barátként

ez a két ember?

Hogy miről? Mindenről, ami foglalkoz-

tatja a XXI. század emberét. Isten, az

ateizmus, a halál, a holokauszt, a vallá-

sok, a pénz, a nevelés, a nők, a válások, a

halál és a politika egyaránt fontos helyet

kapnak beszélgetéseik sorában. Ezeket

éppolyan fontosnak tartják, mint az imá-

ról vagy a vallási vezetőkről való eszme-

cserét. Milyen sok lehetőség van a vitá-

ra... és a közös pontok megtalálására.

Mert lényegében azon kívül, hogy egy

adott kérdést más oldalról közelítenek

meg, nem sok különbség van a vélemé-

nyük között.  

S, hogy a más valláshoz való tartozás je-

lent-e akadályt? Skorka rabbi úgy véli, a

Biblia felfogása arra tanít bennünket,

hogy mindnyájan egyetlen embertől

származunk, tehát testvéri kötelék fűz

össze bennünket, ez pedig nem engedi

meg, hogy közömbösek legyünk a másik

ember iránt. Az pedig, hogy az egyes val-

lások más-más módon élik meg hitüket,

a különböző tapasztalatokból ered, mint

ahogyan életmódunkban, ízlésünkben is

különbözünk egymástól. Bergoglio érsek

ezt úgy fogalmazza meg: „Isten minden-

kinek a szívében megnyilvánul. A népek

kultúráját is tiszteletben tartja. Minden

népnek van istenképe, és azt a saját kul-

túrája szerint értelmezi, dolgozza fel,

tisztítja meg és helyezi rendszerbe.”

A találkozók során számos „égi és földi

kérdést” vitattak meg, s nem kerülték el

az olyan kényes témákat sem, mint a val-

lásháborúk, az arab-izraeli konfliktus

vagy a homoszexualitás és a pedofília.

Skorka rabbi és Ferenc pápa példát mutat

nekünk, s közösen segítenek bennünket,

hogyan lehet előítéletek nélkül, egymás

felé nyitottan közeledni, s megtalálni a

közös hangot. Csak keresni kell.

(Jorge Bergoglio – Abraham Skorka: Az

égről és a földről).
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Beszélgessünk!

Május 16-án a Kávéházi esték program-

sorozat vendége volt Pécsi Ildikó és

Szűcs Lajos; Gödöllő város két díszpol-

gára vidám történetekkel elevenítette fel

megismerkedésük, házasságuk és pálya-

futásuk mindennapjait. Az est műsorve-

zetője Péterfi Csaba volt, a zenei betéte-

ket Buka Enikő és Ferenczy Beáta szol-

gáltatta.

„Nem volt unalmas az életünk” – jegyezte

meg Szűcs Lajos a beszélgetés folyamán,

amit a Kossuth- és Jászai Mari díjas Pécsi

Ildikó is megerősített. Mert mi történik

akkor, ha a férj a Fradiban rúgja a bőrt, a

feleség szíve pedig a zöld-fehér szín mel-

lett a világhírű olasz focicsapatért, az AC

Milanért dobog? Logikus, hogy az ottho-

ni fehér bútorokat átfesti piros-feketére.

„Amikor hazaértem és bementem a lakás-

ba, azt hittem, hogy rossz helyen járok.

Csak a szomszéd tudott meggyőzni, hogy

ott lakom.” – elevenítette fel a történetet

az olimpiai bajnok labdarúgó. 

Ilyen és ehhez hasonló régi közös sztori-

kat idézett fel a házaspár az este folya-

mán. Meséltek egymásra találásuk körül-

ményeiről: Lajos nagyon szeretett volna

megismerkedni Ildikóval, aki viszont ki-

jelentette, hogy ő bizony nem lesz egy

labdarúgó felesége. A kitartásnak azon-

ban meglett az eredménye. De mint ki-

derült, annak idején a kölcsönös froclizás,

viccelődés sem maradt el: „Ha nem va-

gyok olimpiai bajnok, akkor hozzám

jössz feleségül? Nem! Ha nem látsz sze-

repelni az Aranyemberben, akkor meg-

kéred a kezem? Nem!”

És ha már foci: tudják, hogy mi kötötte

össze a Fradit és a kávéházat? A megfej-

tés: Gebauer kávéház. 1899-ben, amikor a

BTC-ből FTC lett, a csapatnak nem volt

még saját pályája, így grundról grundra

vándorolt, hogy gyakorolhasson, magá-

val cipelve a szétszedhető kapufákat, ami-

ket a Gebauer kávéházban tároltak.

Visszatérve a szereplőkre: ki gondolta,

hogy a szőnyegrojtok is mekkora galibát

tudtak okozni náluk. Kiderült, hogy Szűcs

Lajos nagyon szereti a rendet, így a ház-

ban található szőnyegek rojtjait is mindig

kiegyenesítette. Igen ám, de azokat Pécsi

Ildikó állandóan összerúgta. „Lajos épp

külföldről érkezett haza, megöleltük egy-

mást, de közben érzékeltem, hogy a tekin-

tete a szőnyegrojtokra vándorol. Kimen-

tem a konyhába egy ollóért és az összes

rojtot levágtam, szegény Lajosom meg

közben nézte” – idézte fel a „fodrászmun-

kát” Pécsi Ildikó. 

Aki ismeri a színésznőt, annak egy jelző

bizonyára nem jut eszébe vele kapcsolat-

ban: ez pedig a gátlásosság. Meglepő, de

a főiskolán ezzel küszködött Ildikó. Sze-

rencsére tanára, a híres színész, Básti La-

jos kigyógyította ebből a „betegségből”.

Szűcs Lajosnak sem volt mindig fenékig

tejfel az élete, igaz, nem a pályán. Amikor

a Fradiból átigazolt a Honvédba, történtek

furcsa dolgok. A zöldségesnél nem szol-

gálták ki, az autójába fordítva kötötték be

az indexet. Az FTC hívek nem felejtet-

tek… De azt sem tudják sokan, hogy

Szűcs Lajosnak milyen foglalkozásai vol-

tak a foci mellett, mert abban az időben

minden sportolónak volt „munkahelye”,

ahova be kellett járnia. Volt ő vájár (Doro-

gon), bár bányában csak egyszer járt. Volt

műszaki rajzoló, de soha nem rajzolt. Volt

harckocsizó, de sohasem… a többit egy-

szerű kitalálni. És ki gondolt arra, hogy

Szűcs Lajos lány gyereket szeretett vol-

na? A focista alaposan felkészült erre a le-

hetőségre: három éves korig előre bevá-

sárolt mindenféle ruházatot. Hát persze,

hogy fiuk született. De ők ezt egy pillana-

tig sem bánták. Mint ahogy azt sem, hogy

annak idején Gödöllőn telepedtek le.

Imádnak itt élni. Szeretik őket, ők meg

egymást, plusz az itt élőket. Ennél több

nem is kell. A történetek pedig tovább

folytatódtak, benne dalmatákkal, vizslák-

kal, filmszerepekkel, gólokkal, 18 év re-

pülésiszonnyal. Majdnem elfelejtettük:

Szűcs Lajos nemcsak a fociban volt profi,

a bevásárlásban is az.  A „kávéház” most

3 hónapra bezár, az estek a „felújítás”

után szeptember 27-én folytatódnak. ch

4447 – ez a helyrajzi száma annak az egykor jobb időket látott ház-
nak, amiben a Szapper család éli mindennapjait. A ház és a vala-
mikor boldog családként indult lakók sorsa szorosan összefonó-
dik. Jókai Anna 1968-ban ezzel a 4447 című regényével jelent-
kezett először, s az egy család széthullását bemutató történettel
egyből be is robbant a köztudatba. 

A regény a Szapper családnak és a félig-meddig bolond albérlőjüknek, a feltaláló

Jencinek az élettörténetét meséli el, érzelgősség nélkül mutatva be a külvárosi,

félig lumpen, testi-lelki nyomorúságban élő emberek különös mindennapjait. Az

együtt élő négy generáció tagjai saját kicsinyes gondjaikkal, saját önzésükkel, ál-

dozati létükkel vannak elfoglalva. Amikor megjön a végzés, hogy a régi épületet

lebontják, halvány reményként földereng, hogy hátha az új körülmények megvál-

toztatják majd az itt élők sorsát. De ki lehet-e törni a lelki és szellemi nyomorból

egy olyan családban, ahol csak az egymás hibáztatása, a gyűlölet és a múlton va-

ló kesergés határozza meg a létet?  

A darab a „fekete romantika és a fekete humor” ötvözete és remek színészi fel-

adatot nyújt a főszereplőt alakító Ivancsics Ilona és művésztársai számára.

Az előadáson a szerző, Jókai Anna is jelen lesz, aki rendszeres vendége a gö-

döllői kulturális életnek, s aktív tagja a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány ku-

ratóriumának, melynek tagjai szintén megtekintik az előadást. jk 

Színpad és szép zöld gyep: Pécsi Ildikó – Szűcs Lajos

Kávéházi esték a Királyi Váróban

Jókai Anna: Fejünk felől a tetőt

Csak egy helyrajzi szám…

A fennálásának 15. évfordulóját ün-

neplő Talamba Ütőegyüttes Gödöllő

jubileumi előadássorozatának máso-

dik alkalmával Crossover Live című

szentpétervári különdíjas műsorával

állt színpadra május 17-én este a Mű-

vészetek Házában.  

A műsor számtalan különlegességgel

várta az érdeklődőket, hiszen „talam-

básított” változatban szólaltak meg

többek között Bizet, Csajkovszkij és

Liszt művei,  de Grünwald László és

Szitha Miklós szerzeményeit is hall-

hatta a közönség. A Talamba Ütő-

együttes Gödöllő mintegy félezer ütő-

hangszert szólaltatott meg a közel

másfél órát koncert során. 

Mint minden születésnapi koncertre, a

zenekar most is meghívta néhány

barátját. Ez alkalommal Furák Péter

(zongora), Lázár Gyula (nagybőgő)

és Banai Szilárd (dob) működött

közre.
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Műfajok kavalkádja

Talamba 15
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Május 24-én és 25-én

szombaton és vasárnap
9-11 óráig: 

Dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32.

Tel.: 30/535-5523.

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. 

ELVESZETT KUTYA
Keressük 13 éves szibériai husky,
Jenny névre hallgató szuka ivarta-
lanított, szelíd természetű ku-
tyánkat. Chippel ellátva. 
Gödöllőn veszett el, de a kör-
nyékén 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 

CICÁK ELVIHETŐK

Két kisebb ezüstszürke cica gaz-
dát keres. 

Tel.: (20) 534 4863

A Magyar Madártani Egyesület

(MME) munkatársához még május

14-én érkezett a telefonos bejelentés,

hogy a Hunyadi utcában egy elpusz-

tult gólyát találtak. Mivel feltételez-

ték, hogy az országosan ismert, web-

kamerával megfigyelt fészekből a to-

jó lehet az áldozat, arra kérték az élő

közvetítés nézőit, hogy kísérjék fi-

gyelemmel, érkezik-e másik gólya a

bekamerázott fészekhez – ismertette

az előzményeket Révészné Petró
Zsuzsanna, az állatpark szóvivője az

MTI-vel.

Később kiderült hogy az áramütéstől

elpusztult madár a Hajnal névre elke-

resztelt gólya volt, a fészekben pedig

négy, pár napos fióka maradt utána.

A katasztrófavédelem riasztása után

az ibrányi tűzoltók igyekeztek segí-

teni, de mivel a fészek tizenkét mé-

teres magasságban volt, ezért meg

kellett várni az áramszolgáltató mun-

katársait, akiknek végül az emelő-

kosaras jármű segítségével sikerült

lehozni a fiókákat.

A szóvivő hozzátette, hogy a viharos

szélben közel nyolc órája didergő és

éhező kis gólyákat az MME mun-

katársai a Nyíregyházi Állatparkba

vitték, ahol előkészített fészek, infra-

lámpa és élelem várta az állatokat. A

madarak azóta jól vannak, a sajtó ér-

deklődése mellett etették meg őket a

park gondozói – mondta Révészné

Petró Zsuzsanna, hozzátéve, hogy az

állatpark az érdeklődésre való tekin-

tettel folyamatosan be fog számolni a

legismertebb közösségi oldalon a nö-

vekedésükről.

A felső-szabolcsi kisvárosban a re-

formátus templom tornyán elhelye-

zett webkamera 2008 óta közvetíti

egy gólyacsalád mindennapjait. 

A Halász névre keresztelt madárfa-

míliát azóta a világ számos or-

szágában több millióan nézték meg

az interneten. 

A Nagyhalászi Gólyanaplóban 

(agyhalaszgolyakamera.blogspot.hu)

lehet nyomon követni a híressé vált

gólyafészek és lakóinak történetét.

- MTI - 

A Nyíregyházi Állatparkba kerültek a nagyhalászi kisgólyák

Hosszan tartó tapssal jutal-
mazta a május 17-ei világpre-
mieren Mundruczó Kornél Fe-
hér Isten című filmjét a 67.
cannes-i filmfesztivál közön-
sége. A cannes-i Fesztiválpa-
lota mintegy ezer férőhelyes
Debussy termében mutatták
be az új, csaknem kétórás
Mundruczó Kornél-filmet, ami
az Un certain regard (Egy bi-
zonyos nézőpont) elnevezésű
programban, a hivatalos válo-
gatás második legjelentősebb
versenyében szerepel.

A filmes és színházi munkáival is vi-

lágszerte elismert gödöllői Mund-
ruczó Kornél hatodik nagyjáték-

filmje egy kislány és egy kutya ba-

rátságának történetét meséli el. 

A filmben egy új törvény szerint

minden korcs után különadót kell

fizetni, ezért ebek százait dobják ki a

tulajdonosok. A 13 éves Lili sikerte-

lenül próbálja megóvni apjától a ku-

tyáját, Hagent, az is utcára kerül,

ahol a lány hiába keresi. Hagent elő-

ször harci kutyának fogják be, majd

kisemmizett fajtatársai között egy

sintértelepen talál menedéket, velük

együtt fellázad az őt korábban mega-

lázó emberek ellen. A Budapest ut-

cáin megindult vérengzést végül Lili

próbálja megállítani.

Az ötvennapos budapesti forgatás

egyik különlegessége volt a közel

kétszáz, menhelyekről válogatott ku-

tyaszereplő részvétele, amire még

soha nem volt példa filmben. 

Az állatok kiképzése már hóna-

pokkal a forgatás előtt megkezdődött

Teresa Miller amerikai kutyatréner

vezetésével. A Los Angeles-i szak-

ember, aki olyan világhírű filmekben

működött közre, mint a Rex fel-

ügyelő, a Kutyám, Jerry Lee vagy a

Cujo, Halász Árpád állatidomárral,

a Gödöllői Kutyasport Központ ok-

tatójával dolgozott együtt. 

www.mixonline.hu

Hosszan tartó taps Mundruczó Kornél filmjének Cannes-ban

A Fehér Isten kutyái gazdára találtak

Mundruczó Kornél, Buddy, a kutya és Psotta Zsófia – Fotó: Festival de Cannes – Page Officielle
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Június 9-én hétfőn, Gödöllőn a Tán-

csics M. úti Sportcentrum műfüves

pályáján férfi felnőtt kispályás labda-

rúgó 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

szervezők. A hagyományos, immáron

24. alkalommal megrendezésre kerü-

lő Balaton Kupa, míg a  másik lehe-

tőség a 2. alkalommal meghirdetett

egynapos villámtorna, a Balatonbog-

lár Kupa. Szállás és étkezés igény ese-

tén korlátozott számban a gödöllői

önkormányzati üdülőben Balaton-

lellén!

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

Szorgosan gyűjtögeti a ponto-
kat a Gödöllői SK csapata, akik
ezúttal az Örkény otthonában
ikszeltek. A GSK kettő hazai pá-
lyán nyert, míg a GEAC kikapott
az elmúlt hétvégi já-téknapon.

Jenei Sándor csapata hangya módra

gyűjtögeti a pontokat és araszol célja

elérése felé, azaz a biztos bentmaradást

jelentő 8. hely megőrzéséért. A gödöllői

alakulat ezúttal a 6. helyen álló Örkény

vendége volt. A meccset egy korai gö-

döllői gól nyitotta és egy késői hazai ta-

lálat zárta, persze a köztes időszakban

is eseménydús volt a találkozó. Az első

játékrészben a GSK, míg a folytatásban

a vendéglátók domináltak, így igazsá-

gosnak mondható a pontosztoszkodás. 

A Gödöllői SK 27 játéknapot követően

35 pontjával továbbra is a 8. helyet fog-

lalja el a megyei I. osztály tabelláján.

Pest megyei I. osztály, 27. forduló
Örkény SE – Gödöllői SK  1–1 (0–1)

Gól: Varga Bence.

Megyei II. osztály – Mogyoródi 
fricska

Meglepetésre vereséget szenvedett a

Gödöllői EAC labdarúgó csapata, akik

a sereghajtó Mogyoród ellen maradtak

alul. Sztriskó István együttese 31 

pontjával jelenleg a 11. helyen áll cso-

portjában. A következő fordulóban a

listavezető Iklad vendége lesznek az

„egyetemisták”.

Pest megyei II. osztály északi cso-
port, 27. forduló: GEAC – Mogyoród

KSK 2–4 (1–0) Gól: Menyhárt Péter,

Szlovák Pál

Megyei III. osztály – Rangadót 
nyert a GSK II.

Szomszédvári rangadót nyert Legéndi
György alakulata, akik a Szadát fo-

gadták és verték meg 2–0-ra, ezzel

nagy lépést tettek azért, hogy a tabella

első felében végezzenek. A GSK kettő

jelenleg az 5.  helyen áll 38 pontjával. A

hétvégén a 4. helyezett Sződligethez lá-

togatnak a mieink.

Pest megyei III. osztály közép cso-
port, 24. forduló: Gödöllői SK II. –

Szada-Veresegyház II 2–0 (1–0)  Gól:
Szeles Dávid, Orbán Levente -ll-

Labdarúgás – GSK: Mint a hangyák

Egyre biztosabb bentmaradás

Következik
Pest megyei I. osztály 28. forduló

Május 24., szombat 17 óra:

Gödöllői SK Üllő SE

(Táncsics M. u. Sportcentrum)

Vereséggel zárta az NB I/B-s 
szereplését a Gödöllői KC csa-
pata, akik a bajnok Balmazúj-
várostól kaptak ki hazai környe-
zetben. A juniorok nyertek, ez-
zel a 4. helyen végeztek a baj-
nokságban.

Bartos Gábor alakulata többnyire már

a jövő NB II-es csapatát próbálgatva

állt ki az aranyérmes ellen, így nem

meglepő, hogy sima, 16 gólos különb-

ségű vereséget szenvedett a csapat. A

Gödöllői KC 3 pontjával a tabella utol-

só, 14. helyén végzett és kiesett az NB

II-be. A juniorok ellenben zseniális évet

tud-hatnak maguk mögött. Az utolsó

játéknapon is magabiztosan nyertek és

összességében 36 ponttal a 4. helyen

végeztek. 

NB I/B. Keleti-csoport, 26. forduló
Gödöllői KC – Kőnig-Trade-Balmaz-

újvárosi KK 19–35 (11–18) 

Juniorok: Gödöllő – Balmazújváros

34-28 -li-

Kézilabda – Listavezető kontra sereghajtó

Vereséggel búcsúzott a GKC

Nyolcadik gödöllői Manó
Maraton ovis futó versenyre
kerül sor a Kirchhofer SE
rendezésében május 31-én
az Alsó parkban, a Világfa
körül.
Nevezés az óvodákban,
vagy a helyszínen 8:45-től,
első rajt 9:30-kor.
Részletes információ:
www.kirchhofer-se.hu

A Kirchhofer SE atlétika jel-
legű sporttábort szervez  6-
11 éves gyermekek részére
június 16-20-ig Gödöllőn,
napi két edzéssel és három-
szori étkezéssel. 

Érdeklődni a 06/20-492-75-
64-es számon lehet, illetve
a kirchhofer.se@gmail.com
címen.

8. Manó Maraton Nyári tábor 

Két arany- és egy ezüstérmet,
va-lamint még egy 4. helyet is
sze-reztek a Gödöllői SK HUN-
TER Íjász szakosztályában pal-
lérozódó gödöllőiek a tanévi
Diákolimpia íjász versenyén.

Az Országos Diákolimpia Budapest

és Pest megyei régió selejtezőjén 84

fiatal versenyző mérte össze tudását

néhány hete. A Gödöllői SK HUN-

TER Íjász szakosztályának négy ifjú

versenyzője a regionális megméret-

tetésen sikerrel szerepelt, így jó 

esélyel folytatják a tanévi diák-

olimpia további fordulóit. Solti Sára
a Török Ignác Gimnázium tanulója-

ként végzett az első helyen történel-

mi serdülő leány ka-

tegóriában, míg

Tóth Emese az

irányzék nélküli ref-

lex kadet leány kor-

csoportban állhatott

fel a képzeletbeli

dobogó legfelső fo-

kára. A Hajós iskola

tanulója, Magyary

Lenke az irányzék nélküli reflex ser-

dülő kategóriában lett 2., míg Dala-
nics Fanni történelmi gyermek le-

ány kategóriában ért el 4. helyezést.

Edző és felkészítők: Hegedűs And-
rás, Szabó Zoltán, Kökény Róbert
(GSK HUN-TER ISZ).

-il-

Íjászat – Sikerek a Diákolimpián

Két arany- és egy ezüstérem

A Pelikán Horgász Egyesület május

31-én (szombat) törpeharcsa halfogó

gyermek horgászversenyt rendez a

városi iskolák tanulói részére. A ver-

seny első három helyezettje - lányok

és fiúk külön - oklevelet és értékes 

nyereményt kap.

A rendezvény helye: Isaszegi tavak,

IV-es tó (Parkolás a Pelikán HE zárt

parkolójában.)

Jelentkezés: Május 29-ig az alábbi

címen: 

Juhaszne.Orsolya@godollo.hu

A verseny rossz idő esetén (nagyon

hideg és eső) elmarad, érdeklődni Ge-
rőfi Lászlónál a verseny előtti napon

a 28/816-887-es telefonszámon lehet.

Mindenki szeretettel várnak!

A Budapesti Honvéd SE atléti-
ka sportcentrumában rendez-
ték meg április 24-25-én a kö-
zépiskolások Pest megyei at-
létikai diákolimpia döntőit. 

A hideg, esős időjárás ellenére a Pre-

montrei Gimnázium versenyzői ki-

válóan szerepeltek, többen teljesítet-

ték az országos döntőbe kerüléshez

szükséges szintidőket.

Eredmények:

V. korcsoportos lányok (9-10. osz-
tály): Nagy Katalin 1. hely 200 m

síkfutás, 3. hely 400 m síkfutás, Pa-

takfalvy Csenge 3. hely 800 m sík-

futás, Garai Renáta 4. hely 800 m

síkfutás. V. korcsoportos fiúk: Józsa

Tamás 2. hely 1500 m síkfutás (or-

szágos döntőbe jutott), Orova Már-

ton 2. hely magasugrás,

Csernyánszki Dávid

6. hely 3000 m sík-

futás. VI. korcso-
portos lányok:
Wirnhardt Julia 3.

hely 800 m síkfutás

(országos döntőbe

jutott), 4x400 m vál-

tó-csapat 3. hely Ca-

nea Éva, Garai Re-

náta, Pataki Anna,

Vargha Rebeka). VI. korcsoportos
fiúk (11-12 osztály, érettségizők):
Pápai Márton 1 hely 800 m, 1500 m

síkfutás (országos döntőbe jutott),

Pető Botond 2. hely súlylökés,

4x400 m váltócsapat 2. hely Dékány

József, Józsa Tamás, Pápai Márton,

Varsányi Áron (országos döntőbe ju-

tottak).                 -mgy-

Atlétika – Diákolimpia

Országos döntőkben a Premontrei

GYERMEK HORGÁSZVERSENY AZ ISASZEGI TAVAKNÁL

Május 16-18. között Csehor-
szágban, Svitavyban került
megrendezésre Magyarország,
Szlovákia és a vendéglátó Cse-
hország ifjúsági korosztályú
csapatai között a hagyományos
Olimpiai Reménysége Ver-
senye.

Gödöllőről Szemjanyinov Paula vett

részt, valamint a GEAC edzője, Máté
Alpár volt a csapatvezető.

Hazánkat egy huszonegy főből álló

csapat képviselte, az ifjúsági korosztá-

lyos válogatottban eddig még nem 

szerepelt 16-17 évesek vehettek rész az

ORV-n. A verseny e mellett újabb lehe-

tőség volt a Baku-i, ifjúsági olmpiai

kvalifikációs verseny kiküldetési szint-

jének teljesítésére.

A kis magyar csapat jól teljesített. A

már megszokott kettős kalapácsvető si-

ker mellé (Szentivánszky Péter - Euró-

pa csúcs! - és Németh Eszter) még há-

rom első helyet szereztünk Bányai Pet-

ra 800 m - Tóth Áron 100 m - Szántó

Bence 2000 akadály. Szemjanyinov

Paula 100 és 200 méteres síkfutásban is

az 5. helyen végzett. -tt-

Atlétika – Olimpiai Reménységek Versenye 

Jó magyar szereplés

Az elmúlt héten rendezték meg
a női röplabda Savaria Kupát
Bükön, amelyen válogatottunk
a 2. helyen végzett két győze-
lemmel és egy vereséggel. 

Három gödöllői is a keret tagja volt,

szélsőütő Szakmáry Gréta, a center

Széles Petra és a szintén szélsőütő

Csengeri Petra, közülük a keretszű-

kítést követően előbbi kettő maradha-

tott az Európa-bajnoki selejtezőre ké-

szülő 12 fős keretben. 

A magyar női válogatottat dirigáló bel-

ga származású Jan de Brandt szövet-

ségi edző  kerete a franciákkal, az izrae-

liekkel és a svédekkel meccsel majd a

kétkörös selejtezőben (az első fordulót

május 23-25. között a franciák, míg a

másodikat egy héttel később az izrae-

liek rendezik). Az csoportelső automa-

tikusan kijut az Eb-re, míg a csoport-

második pótselejtezőn vívhatja ki majd

a kontinensviadalra a részvételt.

-tl-

Röplabda – Szűkített a kapitány, két gödöllői a keretben

Szakmáry és Széles az Eb-selejtezőn
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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 21., szerda, 18.00:
Valastyán Tamás (jazz-gitár) növen-
dékeinek hangversenye

Május 22., csütörtök, 18.00:
Sivadóné Benyus Hedvig (fuvola) nö-
vendékeinek hangversenye

Május 24., szombat, 11.00:
Ferenczi Anna (zongora) növendé-
keinek hangversenye

Május 26., hétfő, 18.00:
Csányi István (szaxofon) növendé-
keinek hangversenye

Május 27., kedd, 17.30:
A zongora tanszak továbbképzős nö-
vendékeinek hangversenye

A Frédéric Chopin 
Zenei Alapfokú

Művészeti Iskola 
programjai

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

„Adj király katonát!”
Gödöllőiek az első világháborúban

időszaki kiállítás 
a Gödöllői Városi Múzeumban
2014. március 22.-november 2. 

Múzeumpedagógiai foglalkozás a kiállí-
táshoz:
Mi lett a sorsa? Hazatért, elesett, megse-
besült, megrokkant, hadifogságba került?
Mi történt itthon a családjával? 
A történelmi Magyarországról 3 és fél mil-
lió férfi vonult be az első világháború so-
rán. Minden családból szolgált valaki a
hadseregben, minden családban aggód-
tak valakiért. Minden család megtapasz-
talta a nélkülözést, mindenki a saját bőrén
érezte, milyen a modern háború. A múze-
umi foglalkozásokon korabeli dokumentu-
mok segítségével idézzük fel, milyen volt
az élet a Nagy Háború éveiben itthon és a
fronton.
Nyitva tartás: szerdától vasárnapig: 
10.00 – 16.00
Érdeklődni lehet: Ivókné Szajkó Ottíliánál
Tel.: 20-269-2007
E-mail: sz.ottilia@godolloimuzeum.hu
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

Május 19-25-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Május 26-jún. 1-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419-749.

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

KÉMÉNYSEPRÉS
A Magyar Kémény Kft. értesíti

a tisztelt lakosságot, hogy a

2012. évi XC. törvény a ké-

ményseprő-ipari közszolgálta-

tásról, valamint a 63/2012.

(XII.11.) BM rendelet és a

347/2012. (XII.11.) Kormány-

rendelet értelmében előírt köte-

lező kéményseprő-ipari köz-

szolgáltatás körébe tartozó fela-

datokat – a települési önkor-

mányzat közigazgatási határain

belül – a Magyar Kémény Kft.

alkalmazottai látják el. Gödöl-

lőn 2014. május 21. és 2014.

december 20. között keresik

fel. A társaság alkalmazásában

álló dolgozók fényképes igazol-

vánnyal, illetve névre szóló

megbízólevéllel rendelkeznek. 

Helyszín: Regina NőHáz, Gödöllő,

Röges utca 66.

Előadások, beszélgetések, bemuta-

tók, tanácsadások, foglalkozások,

mérések – fókuszban az egészség-

védelem és betegségmegelőzés.

Helyi és környékbeli szolgáltatók

bevonásával.

Gyermeket váróknak és babás,

kisgyermekes szülőknek: kisma-

ma jóga, csecsemő és kisgyermek

elsősegély, mozgásfejlesztés be-

mutató 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, szá-

mítógépes talpvizsgálat, szív- és

érrendszeri szűrővizsgálat, Bach-

virágterápia, elsősegélynyújtás,

vércukorszint mérés, kencekever-

de, masszázsok, kinezio tape ra-

gasztás, fülakupunktúra, reiki, 

energia gyógyászat és tanácsadás.

Beszélgetések, előadások: „Öreg

ember nem vén ember – extrém

sportok 50 felett”, aromaterápia,

idősgondozás, gyógyító, kiegyen-

súlyozó tértisztító szimbólumok.

Workshop: Méregtelenítés és

stresszkezelés a reflexológia mód-

szerével

Részletes program és további infor-

mációk a Zafír Program honlapján: 

www.zafirprogram.blogspot.hu

vagy facebook oldalunkon: Zafír

Egészségvédelmi Program. A hon-

lapon jelöljük azokat a programo-

kat, melyen a részvétel regisztrá-

cióhoz kötött!

info@reginakozpont.hu, 

Tel.: +36-70/949-0597.

Az egészségvédelmi program
szervezője a Regina Alapítvány

REGINA Alapítvány 
Zafír Egészségvédelmi Hét programjai:
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. MÁJUS 27.

Megfejtés: 500 éve kezdődött hazai történelmi eseménnyel kapcsolatos két név.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Juhász Zalán, Szőlő u. 32., Bernáth
Éva, Szivárvány u. 6/a. 
A Dűlő Borkereskedés : Szili Sándor, Kossuth Lajos u. 56., Szabó Jánosné, Nagy L. u. 6. 
A Happy Box (Petőfi udvar) Bukovenszki János, Havas u.18.
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: Dányi Béláné, Palotakert 14., Baráth Györgyné, 2191 Bag,
Ady Endre u.12. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kőrösi Zoltán,
Röges u. 85., Fődi Levente Flórián, Gyöngyvirág u. 1.


