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A képviselő-testület június 19-i ülé-

sén szándéknyilatkozatot fogadott el

iskolai sportpályák burkolatcseré-

jének és a Táncsics Mihály úti sport-

telep öltözőjének Tao támogatással

történő megvalósításához. A Gödöl-

lői Sport Klub kosárlabda szakosz-

tálya a Hajós Iskola 16x24 és 22x44,

az Erkel Iskola 22x44 méteres sport-

pályáján, kézilabda szakosztálya a

Petőfi Iskola 22x44 méteres sportpá-

lyáján, a Covritas Kft. Futsal a Dam-

janich Iskola 22x44 méteres sportpá-

lyáján szeretné gumiburkolatúra cse-

rélni a jelenlegit. A GSK Labdarúgó

szakosztálya a Táncsics úti sportcent-

rum öltöző építését szeretné Tao támo-

gatással megvalósítani.

Amennyiben a pályázatok sikere-

sek lesznek, azokról a képviselő-tes-

tület újból tárgyalni fog.

Sport Közalapítvány 
beszámoló 

Elfogadta a képviselő-testület a Gö-

döllői Sport Közalapítvány Kurató-

riumának és Felügyelő Bizottságá-

nak 2013. évi tevékenységéről ké-

szített előterjesztéseket. A közalapít-

vány tavaly 17,8 millió forint bevé-

telre tett szert, amiből 15 millió fo-

rint tornatermek, 2 millió forint az

uszoda bérleti díjából származott. A

kiadások összege 18,4 millió forint

volt, ebből a hasznosítási díj és a

takarítás 10,3, portások, úszómes-

terek díja és járuléka 4,8 millió forint

volt. A Gödöllői Kézilabda Clubot

1,5 millió forinttal támogatták. A

közalapítvány 2,5 millió forint köl-

csönt adott a Gödöllői Sport Klub-

nak, amit december 31-ig fizet vissza

a klub. 

Óvodavezetői kinevezés

A képviselő-testület pályázata alap-

ján augusztus 1-jétől öt évre kine-

vezte Varga Lillát a Palotakerti

Óvoda vezetőjének. Varga Lilla ed-

dig megbízottként vezette az intéz-

ményt. A vezetői megbízásra egye--

dül ő pályázott. 

Negyvenöt óvodai csoport
lesz 

Az önkormányzati óvodákban 45

csoportot indítanak a 2014/15-ös ne-

velési évben. Új csoport indítására

nem lesz szükség, a 115 százalékos

irányadó feltöltöttséget a jelentke-

zések összesítése szerint egyik intéz-

mény sem lépi át. 

Tulajdonosi döntés: nem
eladó 

Tulajdonosi döntést hozott a kép-

viselő-testület a Szabadság tér 6. szá-

mú ingatlan ügyében. Az önkor-

mányzat a Pénzintézeti Társasházban

található Padlástér I. és Padlástér II.

megnevezésű, közös tulajdon tárgyát

képező ingatlanrészek Optima Klíma

Zrt. részére történő értékesítését nem

támogatja, a padlásterekre vonatkozó

közös tulajdoni hányadát a társaság

részére nem kívánja értékesíteni.

Bérbeadás pályázattal

A képviselő-testület elrendelte a

Kossuth Lajos u. 42. szám alatt, vala-

mint a Palota-kert 3. sz. alatt találha-

tó, 36 illetve 14 négyzetméter alap-

területű üres önkormányzati tulaj-

donú nem lakás célú helyiségek

üzleti célú bérbeadását pályázat

útján.

Útépítési együttműködés 

Módosították az útépítési együttmű-

ködéséről szóló önkormányzati ren-

deletet. A döntés előzménye az, hogy

az idei közútfejlesztési programban

az Ibolya utcában és a Búzavirág ut-

cában megvalósulhat egy, illetve két

forgalomcsillapító küszöb, amennyi-

ben az építési munkákkal érintett in-

gatlantulajdonosok ezt igénylik és

vállalják a többlet költségeket.

A rendelet első gyakorlati alkal-

mazása során, az érintett ingatlantu-

lajdonosok részéről merült fel, hogy

ha nincs meg a programban a 100

százalékos részvételi arány közöttük,

többen vállalnának többletbefizetést

azért, hogy a lakossági hozzájárulás-

sal megvalósítható műtárgyak meg-

épülhessenek. Mindkét utcában meg-

határozó többséggel vállalták a lakók

a hozzájárulás befizetését. 

A rendelet módosítása lehetővé

teszi, hogy az Ibolya és a Búzavirág

utca útépítési munkái a többlet mű-

szaki tartalommal, az érintettek több-

ségének szándéka szerint valósulja-

nak meg, és a későbbiekben adódó

hasonló helyzetek kezelésére is mó-

dot ad.

Könyvvizsgáló választás

A képviselő-testület a Főnixbata Au-

ditáló és Számviteli Szolgáltató Kft-t

öt év időtartamra megválasztotta a

Gödöllői Piac Kft. könyvvizs-

gálójává és módosította a piactársa-

ság alapító okiratát.

Kölcsön nyújtás

A képviselő-testület egymillió 909

ezer forint kölcsönt nyújt a Gödöllő

Városközponti Lakótelepért Egye-

sület részére a „Lakóközösségi prog-

ramok megvalósítása a Gödöllő Vá-

rosközponti Lakótelepért Egyesület-

tel" című projekt kivitelezési mun-

káinak esedékes kifizetéséhez. Erre

azért van szükség, mert az egyesület

az elnyert pályázati támogatást csak

utólag kapja meg.

Szentháromság-kert

Jóváhagyta a képviselő-testület,

hogy a Szentháromság templom

előtti parkosított és június 15-én át-

adott közterületet Szentháromság-

kertnek nevezzék el. A parkban sza-

badtéri sporteszközök segítik a kör-

nyéken élők egészséges életmódra

törekvését. A 11, 5 millió forintos 

fejlesztés az önkormányzat és a Gö-

döllő Városközponti Lakótelepért

Egyesület közös finanszírozásában,

TÁMOP pályázati támogatással

valósult meg.

2015: GödöllŐsz Fesztivál 

A képviselő-testület elfogadta a

2015. évi tematikus éven belül a Gö-

döllŐsz Fesztivál elnevezést. Az

összművészeti fesztiválon minden

helyi kulturális csoport megmutat-

hatja magát, legyen az zene tánc,

próza, színház, képzőművészet. A

GödöllŐsz Fesztivál a tervek szerint

a Belvárosi Napokkal kezdődik és

október végén fejeződik be a Liszt

Fesztivállal. Koncepciója és temati-

kája hasonló lesz, mint a Budapesti

Tavaszi Fesztiválé.

Vörös István a bizalom 
jegyében feljelentést tesz?

Gémesi György polgármester és Vé-
csey László fideszes országgyűlési

képviselő a közelmúltban a Gödöllő

érdekében folytatandó együttműkö-

désükről egyeztettek a városházán. A

találkozón egyetértettek abban, hogy

az együttműködés alapfeltétele a

bizalom.

A Fidesz önkormányzati képvise-

lője, Vörös István azonban nem ha-

zudtolta meg önmagát, a képviselő-

testület június 19-i ülésén bejelen-

tette, hogy ismét feljelent. Immár

nem először, (például szerkesz-

tőségünket is feljelentette), de eddig

valamennyit elveszítette. Vörös Ist-

ván, ha veszít, akkor is feljelent. 

A városatya legújabb ügyét azután

helyezte kilátásba, hogy  „A Sport-

szövetség és a Sportklub közötti jog-

szerűtlen átutalás kivizsgálása és kö-

vetkezményei” című interpelláció-

jára adott polgármesteri választ a

képviselő-testület elfogadta, ő pedig

nem fogadta el. Mint ahogy sosem

fogadott el választ interpellációira.  

A város krónikájába nevét felje-

lentéseivel bejegyző képviselő bead-

ványában súlyosan jogsértőnek vé-

lelmezte, hogy 2012-ben a „Sport-

szövetség elnöke, Pecze Dániel
500.000 forintot utalt át támogatás

jogcímen a Sportklub részére. Tette

ezt annak ellenére, hogy a Sportklub

elnöki tisztét is Ő maga töltötte be.

Az átutalást egyébként személyesen

egymaga írta alá.”

Az interpellációra Gémesi György

polgármester írásban válaszolt, em-

lékeztetve a képviselőt arra, hogy az

általa jogszerűtlennek tartott átutalás

körülményeit még a 2014. február 6-i

ülésén ismertette a képviselő-tes-

tülettel. Ezért írhattuk meg február

11-én, hogy az átutalás a Gödöllői

Szövetség a Sportért elnökségi dön-

tése alapján megkötött támogatási

szerződés szerint történt. A pénzt a

Gödöllői Sport Klub asztalitenisz

szakosztálya kapta feladatainak el-

látására és a támogatással elszámolt.

A klub szakosztályai autonóm mű-

ködnek, saját vezetőséggel, külön

banki alszámlával rendelkeznek, ön-

állóan gazdálkodnak. A sportklubnak

ugyan Pecze Dániel az elnöke, de a

szakosztályok működésébe nem

szólhat és nem is szól bele.

A polgármester válaszában felhív-

ta a képviselő figyelmét arra, hogy a

Gödöllői Szövetség a Sportért civil

szervezet nem tartozik a képviselő-

testület felügyelete alá; az önkor-

mányzat által megítélt támogatások

esetében a döntéshozó a képviselő-

testület és nem a képviselő. 

Vörös István újbóli feljelentési

kezdeményezéséről Gémesi György

elmondta, hogy a feljelentéseket

megszokták már tőle, neki talán bér-

lete is van a bíróságra, egyben felhív-

ta a képviselő figyelmét arra, hogy

amit nem ért, az nem biztos, hogy

nem jó. 

lt

Képviselő-testületi ülés

Öt sportfejlesztési pályázat

Valamennyi korosztály képviseltette ma-

gát a június 17-ére szervezett szabadtéri

sporteszköz átadón az Alsóparkban. A

rendhagyó módon, „tornaórával” egybe-

kötött rendezvényre Tóth Tibor alpol-

gármester, a városrész önkormányzati

képviselője invitálta a palotakerti lakó-

kat, akikhez csatlakoztak a Szent Imre

Katolikus Általános Iskola napközis tá-

borának diákjai is.  Az elmúlt hetekben az

alsóparki játszótér mellett alakítottak ki

egy területet, ahol a felnőttek részére nyí-

lik lehetőség a mozgásra, evezőpad, dup-

la kerék és láberősítők várják a mozogni

vágyókat. Tóth Tibor elmondta, azért is

nagy öröm számára a mostani átadás,

mert amikor képviselőnek választották,

egyik kiemelt célja volt az Alsópark

funkcióinak bővítése, a sport lehetőségek

fejlesztése. Az elmúlt években nagyon

sokat változott az Alsópark, folyamato-

sak voltak a fejlesztések, a futókör, a ke-

rékpáros nyomvonal és az első erőtér már

lehetőséget adott a sportolásra – hívta fel

a figyelmet az elmúlt esztendők ez irányú

eredményeire Gémesi György polgár-

mester. Mint mondta, a mostani felnőtt

sporttér átadásával azonban egy nagyon

régi terv valósult meg, olyan közösségi

tér jött létre, ahol több generáció közösen

élvezheti a szabadtéri kikapcsolódás örö-

meit, hiszen amíg a kisgyerekek a játszó-

téren töltik idejüket, a szülők, vagy a

nagyszülők igénybe vehetik a sportesz-

közök nyújtotta szolgáltatásokat. 

Épp ezért kapott két bejáratot a terület,

nemcsak a park felől, lehet megköze-

líteni, hanem átjárási lehetőség van a ját-

szótérről is. 

Mielőtt az érdeklődők használatba vették

volna a berendezéseket, Pál Nóra tartott

számukra bemelegítést, majd Pál István

testnevelő tanár nyújtott segítséget ab-

ban, melyik eszközt, hogyan kell hasz-

nálni, és milyen célokat szolgál.    jk

Helyreigazítás

Múlt heti számunkban az „Újabb közösségi terek” c. cikkünkben tévesen tün-

tettük fel a képen látható személy nevét. Helyesen: Nagy Péter volt az, aki a

szóban forgó sporteszközt kipróbálta.

Többgenerációs közösségi tér az Alsóparkban 

Az önkormányzatok és az üzleti szfé-

rának a fenntarthatóság terén történő

együttműködéséről rendezett konfe-

renciát a City Hungary június 18-án. A

rendezvényen Tóth Tibor alpolgár-

mester tartott előadást, melyben egy-

aránt érintette a fenntarthatóság termé-

szeti, társadalmi és kulturális felté-

teleit. 

Tóth Tibor elmondta, Gödöllőn mind-

három területre nagy hangsúlyt helyez-

nek. Beszélt az ökováros stratégiáról,

az önkormányzatnak az energiahaté-

konyság terén tett lépéseiről, valamint

a kerékpáros barát város programról –

amiket mint jó gyakorlatokat emeltek

ki a konferencián. 

A  társadalmi fenntarthatóság kérdésé-

ről szólva kitért a város készülő gazda-

ságfejlesztési stratégiájára, majd a kul-

turális területről szólva felhívta a fi-

gyelmet arra, Gödöllő önkormányzata

mindig is kiemelten kezelte az oktatást,

s jelentős támogatást kaptak és kapnak

a városban működő kulturális csopor-

tok. Kitért arra is, Gödöllő kulturális

élete nem csak az itt élők művelődése

szempontjából jelentős, hiszen a térsé-

gi szinten  közel kétszázezer fő számá-

ra meghatározóak az itt zajló progra-

mok. A rendezvényre városunk annak

köszönhetően kapott meghívást, hogy a

Gödöllő kapta „A Zöld városért” díjat a

City Hungary program „A Holnap vá-

rosáért Díj 2013 – a fenntartható ma-

gyar városokért” pályázatán.

Konferencia a fenntarthatóságról

Gödöllői jó gyakorlatok





4 Gödöllői Szolgálat Civil 2014. június 24.

A gödöllőiek sohasem fáradnak el, ezt nyugodtan kijelent-

hetjük, hiszen annak ellenére, hogy szombaton éjfél után

értek véget a Múzeumok Éjszakája  eseményei, vasárnap

délután az Úrréti tónál gyűltek össze gyerekek és felnőttek,

hogy egy sportos, zenés rendezvény keretében tartsák meg

a Blahai tóünnepet. 

A már hagyományosnak számító rendezvényt dr. Bucsy
László, a Blaháért Társaság elnöke és Pecze Dániel alpol-

gármester, a városrész önkormányzati képviselője nyitotta

meg. 

Az immár harmadik éve megrendezett eseményen sokan mérték össze tudásukat, a szárazföldön futásban, a vízen –

természetesen – csónakban. A parton „rekedtek” szórakoztatásáról a Fricska, a Talamba és a Táncz-e Vaty gondos-

kodott. 

Búcsú Karlheinz Böhmtől
Unalmas, nem szeretem, semmi sem

történik hétfői nap volt, még abból az

időből, amikor hétfőn zárva volt a

Gödöllői Királyi Kastély. Ám egy-

szer csak rohan az egyik biztonsági őr

és riasztja az unatkozó sajtófőnököt:

Jöjjön gyorsan, itt van Őfelsége!

És valóban, a hallban ott állt Karl-

heinz Böhm, a Sissi-filmekből ismert

művész, könnyed, tarka ingben, mo-

solygósan.

A kastély igazgatója azonnal „szolgá-

latba helyezte magát” és tárlatvezető-

ként kalauzolta a váratlan vendéget,

akit minden érdekelt. Ha valamit 

esetleg nem értett, megkérdezte ma-

gyar orvosát, Csorba doktort. Ő vál-

lalta, hogy kalauzolja Gödöllőn híres

páciensét, akit nagyon érdekelt, miért

szerette Erzsébet királyné és Ferenc

József Gödöllőt.

Eltelt néhány hét és levél érkezett

Etiópiából. Feladója az Emberek az

emberért Alapítvány létrehozója,

Karlheinz Böhm írta: szeretne ado-

mányt gyűjteni az éhező afrikaiak-

nak, abban a kastélyban, ahol annak

idején Ferenc József élt.

Ilyen felkérésnek nem illik és nem is

lehet mást, csak igent mondani. Im-

máron tíz éve, egy borongós adventi

este ismét a kastélyban volt Karlheinz

Böhm, aki a díszteremben tartandó

gálaestre hívott minden érdeklődőt. 

A médiának köszönhetően sokan tu-

domást szereztek a jótékonysági est-

ről. Időközben a művész elmesélte,

hogy ő valójában nem is szerette azo-

kat a Sissi-filmeket,  viszont szívesen

beszélt színpadi szerepeiről, elsősor-

ban a Hamletről.

Így történt, hogy ahol a 19. század

második felében a legmagasabb ran-

gú uralkodókat fogadta az igazi Fe-

renc József, a legszegényebb embe-

rekért muzsikáltak, táncoltak a mű-

vészek. Bécsből és Korfuról, és ter-

mészetesen Gödöllőről érkeztek a

fellépők... Kétmillió forint jött össze

az éhezők megsegítésére.

A világhírű művész május végén hunyt

el Ausztriában. Még halálában is kísér-

te Őfelsége szelleme, ugyanis más-

nap nyílt meg a kastély új, időszaki

kiállítása, a „rendíthetetlen” Ferenc

Józsefről.

A világhírű művészt 84 évesen érte a

halál, a nyilvánosság kizárása mel-

lett, családja és barátai körében  bú-

csúztatták Salzburgban. A beszámo-

lók szerint megható szertartáson he-

lyezték örök nyugalomra.            Sz. M.

FELHÍVÁS � TELEKI PÁL EGYESÜLET

Értesítjük Tagtársainkat és mindazokat, akik tisztelték, hogy dr. Teleki
Géza Pál, antropológus, főemlőskutató temetése 2014. július 5-én,
szombaton, 11 órakor lesz a máriabesnyői temetőben nagyapja, Tele-
ki Pál sírja mellett.

A temetésre a Művészetek Háza parkolójából (Szabadság út 6.) külön-
járatú autóbusz indul 10 óra 30 perckor, amelyre minden közbeeső
buszmegállóban fel lehet szállni.

A Teleki Pál Egyesület Elnöksége

A XXI. század gyermekei már
csak olvasmányokból ismerik
azokat a fertőzéseket, amik el-
len kötelező védőoltással véde-
kezünk. Az elmúlt évtizedekben
hosszabb lett azoknak a beteg-
ségeknek sora, amik eltűntek
mindennapjainkból. Ez azon-
ban nem azt jelenti, nem kell
odafigyelni arra, nehogy vissza-
térjenek. A gyermekkori védőol-
tásokról szóló tudnivalókat dr.
Páll Gabriella gyermekorvos
foglalta össze számunkra. 

A védőoltások mintegy 200 évvel ez-

előtt a népességet olykor megtizedelő

járványok visszaszorítására jelentek

meg. Segítségükkel a fertőzőbetegség

megelőzés az orvostudomány igazi

sikertörténete. Beadásuk után az im-

munrendszer már az első találkozáskor

képes ártalmatlanná tenni a kórokozót,

így a szervezet nem betegszik meg. 

Mára bizonyossá vált, hogy a védő-

oltás a fertőző betegségek megelőzé-

sének leghatékonyabb módja. Azon

túl, hogy az oltott személy súlyos be-

tegséget kerülhet el, a széles körben

végzett oltás az adott fertőzés vissza-

szorulását is eredményezi, hiszen a

kórokozó nem tud egyik fogékony em-

berről akadálytalanul átterjedni a má-

sikra. 

Az oltást folyamatosan kell ahhoz

végezni, hogy a kedvező helyzet meg-

maradjon. Ez a munka olyan, mint mi-

kor vizet merünk ki egy olyan csónak-

ból, amin egy kis rés van. Mikor neki

kezdünk, a csónak tele van vízzel

(oltás előtti járványok). Keményen

dolgozva kimerjük a vizet (folyamatos

oltások éveken-évtizedeken át), és a

csónak most már szinte száraz (jelenle-

gi kedvező járványügyi helyzet). Ha

azt gondoljuk, kidobhatjuk a vödröt és

pihenhetünk (oltások leállítása), hama-

rosan újra beszivárog a víz (ismét

megjelenik a betegség). Idővel ugyan-

akkora lesz a vízszint, mint kezdetben

volt (ismét járvány). Mindaddig, míg

nem tudjuk a „szivárgást teljesen meg-

állítani” (felszámolni a betegséget),

fontos hogy a betegség elleni immuni-

zálást fenntartsuk. 

Időközben az oltások saját sikereik

áldozatai lettek. A mai szülőknek,

nagyszülőknek már nincs személyes

tapasztalatuk a felszámolt súlyos jár-

ványok lefolyásáról. Ha Móra Ferenc

Kincskereső kisködmönét olvassuk,

ami drámaian idézi vissza azokat az

időket, amikor például torokgyík miatt

gyermekek ezrei veszítették életüket

évente, tán jobban értjük, milyen nagy

érték van a kezünkben az oltásokkal. 

Ugyanakkor az oltásoknak vannak

mellékhatásaik is, melyek a gyakran

előforduló, enyhe oltási reakciótól a

ritka, súlyos szövődményig terjednek.

Időről-időre felmerül, hogy ha csak

mellékhatást látunk, a betegséggel pe-

dig már alig találkozunk, nem lehetne-

e abbahagyni az oltást, s ezzel kivédeni

a mellékhatásokat. Akik ezzel érvel-

nek, abban bíznak, javultak az embe-

rek életkörülményei, higiénés viszo-

nyai, az esetleges betegség keze-

lésének lehetőségei. 

Nemzetközi példák bizonyítják

azonban, hogy ez az érvelés téves. Ang-

liában például, ahol egy időre abba-

hagyták a szamárköhögés elleni oltást,

néhány éven belül kitört az újabb jár-

vány, lényegesen nagyobb vesztesé-

geket okozva, mint az oltás, így az

oltás újraindítása mellett döntöttek.

Végül az oltóanyag korszerűsítése ol-

dotta meg a felmerült problémát. 

Az oltások egy része életkorhoz

kötötten kötelező. Az oltóanyagot az

állam térítésmentesen, állami felelős-

ségvállalással biztosítja. 

A gyermekorvos figyelembe veszi

az oltandó egészségi állapotát. A jó

átoltottság védi a súlyosan beteg, pél-

dául immunhiányos betegség, daganat,

vagy szervátültetés miatt nem oltható

gyermekeket is. 

Az állam jelenleg a TBC, a to-

rokgyík, a szamárköhögés, a tetanusz

fertőzés, a fertőző gyermekbénulás, a

Heamophilus influenzae b és a Pneu-

mococcus fertőzés, a kanyaró, a

mumpsz, a rózsahimlő, és a b típusú

fertőző májgyulladás ellen biztosít

minden magyar gyermeknek térítés-

mentes védőoltást. 6 éves korig az ol-

tásokat a házi gyermekorvos/házorvos

adja be, ezt követően az ingyenes oltá-

sok az iskolákban történnek. 

Dr. Páll Gabriella

házi gyermekorvos

Hasznosak vagy ártalmasak a gyermekkori védőoltások?

Már nem emlékszünk rá, miért is kapjuk
Földön és vízen

III. Blahai Tóünnep

Karlheinz Böhm és felesége utolsó gödöllői látogatásukkor, a kastélyban
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Azok a kedves olvasók, akik a fil-
mek világában is otthonosan mo-
zognak, bizonyára emlékeznek a
galaxisra Orion övén. Akik nem,
azoknak eláruljuk, hogy a Sötét
Zsaruk című film első részében
innen tudhattuk meg, egy másik
világot nem feltétlenül messze
kell keresni. A gödöllői Mikó Csa-
ba legújabb könyvében sincs ez
másként, csupán a Nagy Tölgyre
kell feltekinteni, s máris egy új vi-
lágot ismerhetünk meg. A mi hő-
seink persze nem különleges űr-
lények, hanem egyszerű hétköz-
napi bogarak, fátyolkák, százlá-
búak, pókok, hőscincérek... azaz,
talán nem is olyan hétköznapiak.
(Nem is gondolná az ember, mi
minden történik egy tölgyön!) 

Történetünk kezdetén a fa kis lakói

épp a legújabb szórakozóhely megnyi-

tójára igyekeznek, amikor hirtelen

megreped a kéreg, s kalandok egész

sora veszi kezdetét, ami nem csak hő-

seink: Apostol, Csápy és Kázmér

életét változtatja meg, hanem hatással

van a bolygó – pardon – a Tölgy min-

den lakójáéra. 

A három jó barát épp egy nagy csává-

ból igyekszik kimászni – természete-

sen szembefordulva a szabályokkal –

amikor a katasztrófa megtörténik. Úgy

tűnik, számukra szerencsés véletlen,

hogy épp Fátyolka, a polgármester lá-

nya keveredik a legnagyobb bajba. Ha

ugyanis sikerül megmenteni, jó esé-

lyük van rá, hogy nemcsak a lányt, ha-

nem  Apostol autószerelő műhelyét is

megmenthetik, ami az egyetlen aka-

dálya, hogy a piacon egyeduralkodóvá

váljon Mobi, aki lassan az egész Töl-

gyet a kezében tartja. (No, ugye, hogy

fogalmunk sincs, mi minden történhet

egy fán!) De a feladat nem is olyan

egyszerű, mint amilyennek látszik,

mert hiába szemrevaló teremtés a pol-

gármester lánya, ha történetesen egy

bulizós, nagyszájú, beképzelt, min-

denkit lenéző „hölgyeménnyel” van

dolgunk, pontosabban őt kell/ene

megmentenie Csápynak, a jóképű hős-

cincérnek.  De nem elég, hogy a csinos

hajadon lenézi a tölgy alsó szintjén

élőket és szabályok felett állónak tartja

magát, hanem úgy gondolja, mindent

jobban tud, mint bárki más – így pél-

dául azt sem hiszi el, hogy valóban lé-

tezik Oktopusz, a Tiltott Zóna rettegett

lakója. Az ábrándos Csápy nem is sej-

ti, milyen nehéz feladatra vállalkozik,

amikor elhatározza, megmenti Fátyol-

kát.

Veszély, autós üldözés, titkok – Csápy,

Apostol és Kázmér, ha tudnák mi vár

rájuk... akkor is belevágnának a ka-

landba. A három jó barátnak végül

nemcsak Fátyolka életét kell megmen-

teniük, hanem az egész Tölgy sorsa az

ő kezükbe kerül, s nem csak a lánynak,

hanem annak is a nyomába erednek,

hogy mi állhat a fát pusztító fura ese-

mények mögött. Mindeközben pedig

kiderül, valóban létezik-e Oktopusz,

és valóság, vagy erdei legenda-e a De-

lorien, a repülő autó. (Na tessék, már

megint egy film!)

(Mikó Csaba: Veszélyben a tölgy!)  nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Sosem tudhatod, mit találsz egy fán

Több mint három évtizedes múlt-
ra tekint vissza a Frédéric Chopin
Zeneiskola nyári tábora. A nagy
hagyományokkal rendelkező 
eseményt június 25-től július 2-ig
rendezik meg, ennek keretében
kis- és nagycsoportos foglalko-
zások keretében fejleszthetik ké-
pességeiket a növendékek, akik-
nek meghívott mestertanárok-
kal is lehetőségük lesz együtt
dolgozni.

Az idén is közel száz gyerek vesz részt

a táborban, tudtuk meg Buka Enikő-

től, az intézmény igazgatójától. Mint

elmondta, délelőttönként fúvószene-

kari, szimfonikus zenekari foglalkozá-

sok várják a muzsikálni vágyókat, s

ekkor tartják Mészáros Beáta, a Gara-

bonciás Színtársulat és Drámapedagó-

giai Műhely vezetőjével a rendkívül

népszerű dráma-foglalkozásokat is. Az

idei programban a Kóristák című fil-

met dolgozzák fel. Szintén sokan vár-

ják Kert Dániel zenei műhelyét, ami-

nek témája a „Karib-tenger zenéje –

egzotikus francia dalok” lesz. 

Délután tánc, gyermekkórus foglal-

kozás, közös népi ének, néptánc, fú-

vós-vonós-ütős-zongorás kamarazene

és kézműves foglalkozások várják az

érdeklődőket, valamint a kiemelkedő

tehetségű és szorgalmú „B” tagozatos

növendékek részére egyéni hangszeres

órákra kerül sor, ahol külső mesterta-

nárokkal nyílik lehetőség konzultáció-

ra. Többek között Eckhardt Gábor

(zongora) és a Tóth Judit (hegedű), a

Váci Zeneművészeti Szakközépiskola

tanára várja majd az fiatal tehetsé-

geket. 

A tábor ideje alatt két alkalommal

Körömi Gábor drámapedagógus is

tart majd foglalkozásokat. Vendég ér-

kezik a szimfonikus zenekari foglalko-

zásokra is: Nagy Máté, az Országos

Zenekari Verseny egyik díjnyertes ze-

nekarának vezetőjével dolgoznak majd

együtt a gyerekek.  Sokan várják a tánc

és a nemez foglalkozásokat is, az előb-

bit Vajda Gyöngyvér, a Gödöllő

Táncszínház vezetője, az utóbbit Der-

csényiné Horváth Gabriella vezeti,

akivel nemezképet készíthetnek az

ügyes kezűek. 

A tábort szokás szerint bemutatók és

koncertek zárják. Június 29-én este 18

órától a zeneiskola kertéjben a jazz ra-

jongókat várják szeretettel, 30-án

ugyanebben az időpontban az egyéni

és a kamarazenei formációk állnak kö-

zönség elé. Július 1-jén 17 órakor a

Szentháromság templom kertjében a

tábori fúvószenekar, majd 18 órakor a

templomban a – szintén tábori – szim-

fonikus zenekar ad hangversenyt. A zá-

ró rendezvényre július 2-án, a zeneis-

kola udvarán kerül sor; 14.30-kor a

dráma-foglalkozás és a zenei műhely

résztvevőinek műsorát tekinthetik meg

az érdeklődők. A koncertekre és a záró

programra a szervezők minden érdek-

lődőt szeretettel várnak.

jk

Zene és társművészetek alkotótábor a zeneiskolában

Ifjú tehetségek nyara

JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!
A Bagoly könyvesbolt a korábbiak-

hoz híven az idén is kedvezményt ad

azoknak a diákoknak, akik 

eredményesen zárták a 2013/2014-as

tanévet. Augusztus végéig 5%-os

kedvezménnyel vásárolhatnak a

bolt kínálatából azok, akik kitűnő

vagy jeles eredményt értek el. 

A kedvezmény a bizonyítvány 

felmutatása mellett, egyszeri 

alkalommal vehető igénybe.

A Gödöllői Városi Könyvtár és Informá-

ciós Központban június 17-én Undi

Flóra ny. főiskolai docens, anatómus és

Gellér Katalin művészettörténész Undi

Mariska családja és művészete & Az

Undi-lányok c. könyvét mutatták be. A

szerzőkkel Őriné Nagy Cecília művé-

szettörténész beszélgetett. Elöljáróban el-

mondta, hogy Undi Mariska ismertségét

az is növeli hazánkban, hogy két szakdol-

gozat is született munkásságáról. Undi

Flóra az Undi hagyaték gondozója, Gel-

lér Katalin pedig a Gödöllői Művésztelep

meghatározó kutatója.

Undi Flóra nagy szeretettel mesélt nagy-

nénjéről, aki a Gödöllői Művésztelep al-

kotói közé tartozott. Mivel Undi Mariska

hosszú évekig Párizsban élt (ahol portré-

festészetből fedezte költségeit és tovább

is képezte magát) később pedig Svájba és

Németországba utazott, a család sok évig

nem tartotta a kapcsolatot a külföldön élő

rokonnal. Flóra csaknem felnőttként ta-

lálkozott először vele.  

Gellér Katalin többek között elmondta,

hogy a múlt század hetvenes éveiben for-

dult a figyelem a „nőművészet” felé. A

szebbik nem tagjai elsősorban az ipar-

művészet területén jelentkeztek alkotá-

saikkal. Gödöllőn a művésztelepen a nők

főleg a tervek kivitelezésével foglalkoz-

tak, de maguk is terveztek és magukkal

egyenrangúnak tartották őket a férfi mű-

vészek.

Le kell szögezni, nem mindennapi nőkről

szól Undi Flóra és Gellér Katalin könyve.

Kevesen mondhatják el ugyanis, hogy

családfájukat 1244-ig vezethetik vissza.

Márpedig az Undi család története ekkor-

tól datálódik, az Undi név pedig 1272-

ben jelenik meg először a kronológiában.

Így már az is kiderül, miért is  ezt a nevet

veszik fel a Springholz néven született

lányok, a három nővér: Mariska, Carla és

Jolán. 

A könyv nemcsak hivatalos adatokban

bővelkedik, hanem számtalan családi

élményt, titkot oszt meg az olvasóval.

Megtudhatjuk, mi is kell ahhoz,

hogy sikeres legyen egy nő a XX.

század elején. Nem más, mint egy

határozott, gyermekei oktatására

sokat adó anya, aki felismeri lánya

tehetségét. Mariska sorsa már 

nyolc esztendős korában eldőlt,

ekkor kötelezte el ugyanis magát a

rajzolással egy életre, a betegen

ágyban fekvő kislány. Erről ő maga így

számol be: „Nyolcéves koromban bete-

gen kezdtem rajzolgatni. Leginkább em-

bereket, asszonyokat… és virágot sokat,

sokat…Édesapám … az első egész ív pa-

pírt adta, hogy kedvemre rajzoljak reá…” 

A könyv nem csak a sokak által ismert

sikeres évekbe enged bepillantást, hanem

a családnak a II. világháborút követő

mindennapaiba is, amikor a már az idős,

beteg asszony várta otthon a látogatóba

érkező testvéreit Budapesten a Bartók

Béla út 126. szám alatti lakásban, ahol

hideg előszobában  és még barátságtala-

nabb konyhában jéghideg vizet adott a

falikút. Az ekkor már ősz hajú, kövérkés,

alacsony, sántikáló nő látványa azonban

még így is vonzotta a tekintetet, ahogy

Undi Flóra fogalmaz: „…bicegő botra tá-

maszkodó, alakjával is tudott – megjelen-

ni!” 

jk, lt

Könyv egy rendkívüli család történetéről

Az Undi lányok különleges világa
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Június 21-én és június 22-én
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel:
dr. Vaskó Márta állatorvos

Tel.: 20/991-3057

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő

Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat: 10-12,  vasárnap: 17.30-19-ig. Gödöllő, Faiskola u. 2.  

Dr. Székely Dániel, Tel.: 30/551-1346.

Minden nap nyitva!
Turul Állatorvosi Rendelő

Dr. MILEI LÁSZLÓ
Tel: 06/30-551-1346

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

H-P: 10-12 és 17:30-19.00
Szo: 10-12 és V: 17:30-19.00

Háznál történő kezelések 
megbeszélés szerint.

TURUL ÁLLATORVOSI PATIKA
H-P: 9-19, Tel: 06/30-9439-898

Cím: 2100 Gödöllő, Faiskola u.2.
KUTYA, CICA KOZMETIKA

Tel: 06/30-2412-567

GAZDIT KERESŐ KUTYA

Szerető, gondos gazdit keresünk
ennek az ivartalanított, szo-
batiszta, bújós, körülbelül 3 éves
tünemény kisfiúnak. 

Tel.: 30/955-1300; 30/647-9306.

Gödöllőn, a Királytelepről
veszett el egy 1,5 éves,  Dolli
(Dollár) névre hallgató trico-
lor cica. 
Gyógykezelés alatt áll. 
A megtalálónak jutalom! 
Pap István
(autóüléshuzatos): 
20/544-7532, 20/450-8036. 

A Négyek a Nyíregyházi Állatpark-

ból a Hortobágyra, a Górés-tanyára

kerültek, ahol a repatriáló állomás

szakemberei vették gondozásba az

ifjoncokat. Előtte már elkezdődött a

névadó szavazás, s időközben már

neveket is kaptak. Adódott azonban

egy lehetőség, hogy a nagyhalászi

mentett gólyafiókák mégis fészek-

ben nevelkedjen. Számukra ez a leg-

jobb, de nehezen kivitelezhető meg-

oldás.

Nógrád megyében jóval korábban

kezdődött a gólyagyűrűzés mint a

többi megyében, a darus-kocsi ren-

delkezésre állt, így június 10-11. kö-

zött az MME munkatársai és önkén-

tesei megpróbálták adoptáltatni a

kisgólyákat. Első lépésként olyan

fészkeket kellett keresni, ahol hason-

ló korú 1, 2 vagy 3 fiókát nevelnek

szüleik (4-es fészekaljba ötödikként

már nem érdemes még egyet berak-

ni). Ezen kívül fontos volt még, hogy

az adott fészket az adoptálás után

meg tudják figyelni rendszeresen, s

ha szükséges, akkor be tudjanak

avatkozni. Ez utóbbi azért is volt

megvalósítható, mert a következő

napokban folytatódott az MME Nóg-

rád megyei helyi csoportjának Gólya

Road Show rendezvénye (nyilvános

gólyagyűrűzések), s minden nap volt

elérhető darus-kocsi.

Már az is hatalmas eredmény lett

volna, ha csak egy-két fiókát sikerül

fészekbe helyezni, de a feladatot ma-

ximálisan végrehajtották, így Vitéz,

Borostyán, Kökény és Picur már új

fészektestvéreikkel éli mindennap-

jait, úgy ahogy több ezer gólyafióka

országszerte. Így valóban úgy nő-

hetnek fel, tehetik majd meg az első

repülésüket, ahogy azt tették volna

Nagyhalászban. mme

A múlt pénteken átadott új Pampaki-

futó a sörényes hangyászok otthona. A

különleges és látványos állatokkal

utoljára a XIX. században találkozhat-

tak a látogatók, így meglehetősen

hosszú szünet után vágtak bele ismét

ennek az érdekes állatfajnak a tartásá-

ba az állatkert munkatársai. A sörényes

hangyász  a legkülönösebb emlősálla-

tok közé tartozik. Bár azt már a XVIII.

században is világosan látták a termé-

szettudósok, hogy emlősállatról volt

szó, a rendszertani besorolás az idők

során sokat változott. Kezdetben az

úgynevezett foghíjasok csoportjába

osztották be, ahová akkoriban a földi-

malacokat és a tobzoskákat is sorolták.

Idővel azonban kiderült, hogy a fo-

gazat visszafejlődése nem azért történt

meg ezeknél az állatoknál, mert közeli

rokonok lennének, hanem azért, mert

az életmódjuk szempontjából ez volt a

legelőnyösebb. 

A sörényes hangyász megjelenésére

főként a táplálkozása nyomja rá a bé-

lyegét. Hosszúkás fejformája és 60

centiméter hosszú, de csak 1-1,5 cm

széles, féregszerű, messzire kiölthető

nyelve a hangya- és termeszfogya-

sztáshoz való alkalmazkodás jegyében

alakult ki. Ugyanez igaz az erőteljes

mellső végtagokra és az azon található

hatalmas karmokra is. Ezek segítségé-

vel a hangyász játszi könnyedséggel

tépi fel a termeszvárak betonkemény-

ségű falát is. A hatalmas lompos farok

inkább arra jó, hogy tulajdonosát na-

gyobbá, tekintélyesebbé tegye a vetély-

társak és a ragadozók szemében, tehát

egyfajta „optikai tuningként” is fel-

fogható. Ezzel együtt a farok arra is jó,

hogy hűvös, szeles időben az alvó állat

betakargassa magát vele.

Az állat napszakos aktivitása eléggé vál-

tozatos. A különféle élőhelyeken ugyan-

is más-más időszakban találták a legak-

tívabbnak a kutatók a sörényes hangyá-

szokat. Nem igazán nappali, de a szó

szoros értelmében nem is kifejezetten

éjjel aktív állat, inkább az alkonyati idő-

szakot részesíti előnyben. Táplálék után

is ilyenkor szokott járni. Különleges

nyelve segítségével egyetlen nap alatt

akár 35.000 termeszt, illetve hangyát is

képes elfogyasztani. 

Az állatkert hangyászai – név szerint Is-

abela és William – igen fiatalok. Egyi-

kük sincs még két esztendős. Ez azt je-

lenti, hogy az ivarérettséget is ez után

(nagyjából 30 és 50 hónapos koruk kö-

zött) fogják elérni. Isabela a dortmundi

állatkertből érkezett. William – aki pár

hónappal idősebb – a skóciai Edinburgh-

ból került ide. A gondozók ezért Edinek

becézik, bár a hivatalos neve is születési

helyére utal, mivel azt – A rettenthetetlen

című film nyomán Magyarországon is jól

ismert skót szabadságharcos – William

Wallace után kapta.             zoobudapest.hu

Nógrádi fészkekbe került a négy nagyhalászi gólyafióka

Hangyászok a budapesti állatkertben

Július 1-jétől indítható eljárás azok

ellen, akik elmulasztják a parlagfű-

mentesítést. Nem árt tehát odafigyelni,

ez ugyanis az ingatlantulajdonosok fel-

adata.

A parlagfűszezon beköszönte előtt, még

a virágzást megelőzően ajánlatos a gyom

kaszálása vagy növényvédőszeres irtása.

A jól fejlett őszi vetésű gabona elnyomja

a parlagfüvet, míg a gyengén fejlett, kirit-

kult őszi gabonákban, ahol nem gyomirtó

szerrel védekeztek, erőteljes a parlagfű

fertőzés. Ezeken a helyeken az aratás

után a tarlót összefüggő szőnyegként

boríthatja, itt a betakarítás után fokozott

figyelmet kell fordítani a tarlóhántásra. A

tavaszi kultúrákban mindenképp szüksé-

ges a parlagfű elleni védekezés, ahol a

betakarítást követően jelentős feladat a

gyommentesítés.

A parlagfűmentesítésről azonban nem

csak a mezőgazdasági területeken kell

gondoskodni, hanem a lakóövezetben

épp úgy, mint a más besorolású telke-

ken. Míg a kertekben, ingatlanok előtt

célszerű gyökerestől kihúzni a növényt, a

nagyobb területeken az időben elvégzett

kaszálás a célravezető. 

Gödöllőn az önkormányzati területeket

évente három alkalommal kaszálják kife-

jezetten az allergén növények irtása cél-

jából: májusban, július és szeptember

elején. Ezzel eddig sikerült megakadá-

lyozni a parlagfű megjelenését, ez azon-

ban csak akkor lehet eredményes, ha en-

nek a kötelezettségnek minden ingatlan-

tulajdonos eleget tesz. Július 1-jét köve-

tően, ha parlagfüves területet találnak,

először felszólítják a tulajdonost kötele-

zettségére, majd a felszólítás után bírság

és kényszerkaszálás rendelhető el. Külte-

rületen 5 százalék feletti fertőzöttség ese-

tén, belterületen viszont már akár egy

szál parlagfű miatt is lehet hatósági eljá-

rást indítani. A bírság 15 ezertől 5 millió

forintig terjedhet, a terület szennyezett-

ségétől függően. Emellett pedig a kény-

szerkaszálás díját is ki kell fizetnie a gon-

datlan tulajdonosnak.

Ideje parlagfűmentesíteni!

Júliustól büntetés jöhet
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Június 23-án, a Művészetek
Házában került sor a
2013/2014-es tanév Jó tanuló,
Jó sportoló díjátadó ünnepsé-
gére. Közel 600 olyan tanulót
díjazott a város, akik az intéz-
ményük javaslatai alapján az
országos tanulmányi verse-
nyeken, a zenei versenyeken
vagy a tanévi Diákolimpia or-
szágos versenyein kiemelke-
dően teljesítettek.

A hagyományoknak megfelelően a

„Jó tanuló, Jó sportoló” díjátadó ce-

remónia előtt azok a tanulók vehet-

ték át díjaikat, akik kiemelkedően

teljesítettek tanulmányi, zenei, illet-

ve a sport területén. A mintegy 574

tanuló az ünnepség előtt az aulában

vehette át jutalmát, egy I love Gö-

döllő feliratos bögrét, egy 3000 fo-

rint értékű Fáma Könyvesbolt vásár-

lási utaláványt, valamint a gödöllői

Mozi felajánlását, egy darab mozije-

gyet.

Ezt követően azon 11 tanuló, akiket

iskolájuk az éves teljesítményük

alapján a „Jó, tanuló, Jó Sportoló” il-

letve a „Zeneiskola legkiválóbb nö-

vendéke” díjra jelölt, a Joma

sportfelszereléseket forgalmazó

Barcelona Kft. 10.000 forint

értékű vásárlási utalványát ve-

hették át Gémesi György pol-

gármestertől. A rendezvény

sztárvendége Takács Nikolász
énekes volt, aki szintén gratu-

lált a diákoknak és természete-

sen énekelt is a megjelentek-

nek, valamint a Fricska tánc-

együttes is előadott egy műsort. 

A „Jó tanuló, Jó sportoló” 2014-es

díjazottajai: Damjanich János Álta-

lános Iskola : Kolozsvári Bence Ta-
más. Erkel Ferenc Általános Iskola:

Kapitány Márton; Hajós Alfréd Ál-

talános Isokola: Varga Vivien; Pe-

tőfi Sándor Általános Iskola: Daró-
czi Kata; Montágh Imre Speciális

Szakiskola: Baranyi József; Török

Ignác Gimnázium: Erdős Janka;

Református Líceum: Varga Do-
rottya; Premontrei Szent Norbert

Gimnázium: Pápai Márton; Szent

Imre Katolikus Általános Iskola:

Zámbó Sára; CEAS Angol-Magyar

Gimnázium és Szakközép Iskola:

Kerekes Marcell; A „Zeneiskola

legkiválóbb növendéke” díjazottja a

Frédéric Chopin Zeneiskolából: Szi-
lágyi Benjámin. 

A többszáz díjazott neve, valamint a

díjátadóról készült fotók a www.

godollo.hu weboldalon olvashatók,

illetve megtekinthetőek. -tl-

Díjátadó – „Jó tanuló, Jó sportoló”

Közel 600 díjazott

A Magyar Íjász Szövetség június
21-én rendezte meg a Magyar
Íjászat Napját, melynek kereté-
ben zajlott a 2013-14 tanévi
Diákolimpia döntője. A verse-
nyen 200 diák mérte össze tu-
dását, köztük a GSK HUNTER
Íjász Szakosztály hat utánpótlás
versenyzője is. A szakosztály
mérlege egy arany- és három
ezüstérem, valamint egy negye-
dik és hetedik hely.

A selejtező fordulókon is kiválóan sze-

replő sportolóink a döntőben is meg-

állták a helyüket és érmekkel a nyakuk-

ban tértek haza. A versenyen több ka-

tegóriában is fej-fej melletti küzdelmet

vívtak a fiatalok, melyet még az erős

szél is nehezített. Mindezek ellenére

versenyzőink tartották eddigi kiváló,

90%-os lőeredményeiket, sőt, volt aki

javított is ezen. Tóth Emese (a buda-

pesti Dózsa György Gimná-

zium tanulója) irányzék nél-

küli reflex kadett lány kate-

góriában lett 1. helyezett,

Magyary Lenke (Hajós Al-

fréd Ált., Isk.) irányzék nél-

küli reflex serdülő leány ka-

tegóriában végzett a 2. he-

lyen. Solti Sára (Török Ig-

nác Gimnázium) Törté-nelmi serdülő

leány kategóriában, míg Dalanics Fan-
ni (Fabriczius József Ált. Isk. Veres-

egyház) Történelmi gyerek lány kate-

góriában lett ezüstérmes. Andróczy
Izsák (Neumann János Számítástech-

nikai Szakközépiskola Budapest)

irányzék nélküli reflex ifjúsági fiú ka-

tegóriában 4., míg Adorján Áron (Tö-

rök Ignác Gim.)  irányzék nélküli reflex

serdülő lány kategóriá-ban a 7. he-

lyezést érte el.

Tóvári Péter értékelte a versenyt: –

Nagyon örülünk az elért eredmények-

nek, ráadásul a dobogós helyezések na-

gyon fontosak sportolóink számára, hi-

szen ezek plusz pontokat jelentenek az

egyetemi felvételik során majd. A nyári

időszakban tovább folyik a felkészülés,

az íjász technika tökéletesítése, az erőn-

lét és állóképesség fokozása, de öröm-

mel várunk minden érdeklődő fiatalt is,

aki ki szeretné próbálni ezt a sportot.-li-

Íjászat – Magyar Íjászat Napja és diákolimpia verseny 

Négy érmet lőttek íjászaink

Június 21-22-én rendezték meg
Zalaegerszegen az ifjúsági kor-
osztályos, 16-17 éves atléták or-
szágos bajnokságát. A GEAC
ifjú atlétái jól szerepeltek, egy
országos bajnoki címet és szá-
mos dobogós helyezést sze-
rezve.

A versenyen mindenképpen kiemelen-

dő Kovács Emma teljesítménye, aki

elsőéves ifistaként hatalmas és nemzet-

közi összehasonlításban is nagyon érté-

kes eredménnyel, 47,48 m-es dobással

nyerte a gerelyhajítást, kis híján 4 (!)

métert javítva eddigi legjobbján!

A remek eredmények mellett négy gö-

döllői atlétát, Kovács Emmát és Prima
Balázst gerelyhajításban, Renner Lu-
cát magasugrásban és Fekete Ábelt
2000 méteres akadályon behívták abba

az ifjúsági válogatott keretbe, amely

július 5-én a horvát-szlovák-cseh, ha-

sonló korú válogatottjaival méri össze

erejét a budapesti Ikarus atlétika pá-

lyáján.

Részletes eredmények: 1. hely: Ko-

vács Emma (gerely/ 47,48 m - egyéni

csúcs); 2. hely: Fekete Ábel (2000 m

akadály/ 6:24,02 mp. - egyéni csúcs),

Prima Balázs (gerely/ 62,47 m); 3.
hely: Kerekes Marcell (gerely/ 50,46

m), Renner Luca és Kovács Emma

(magasugrás/ 164 cm); 4. hely: Eszter-

gály Koppány (gerely/49,46 m), Kocz-

kás Dóra (800 m/ 2:20,29 mp. - egyéni

csúcs), Renner Luca (gerely/ 36,05 m);

5. hely: Simonváros Zsombor (ma-

gas/ 180 cm); 6. hely: Fatér Zoltán 

(rúdugrás/ 350 cm), Szemjanyinov

Paula (100 m gát/ 14,96 mp. - egyéni

csúcs), Esztergály Koppány (súlylö-

kés/ 14,96 m - egyéni csúcs).

Gyermek csapatbajnokság –
Éremmel zárt a GEAC 

Június 15-én zárult az országosan

megrendezett atlétikai csapatverseny a

12 évesnél fiatalabb atlétáknak. Ezen a

megmérettetésen minden versenyző in-

dul egy futószámban (vagy 60 m gát-

futás vagy 1200 m), hármasugrásban,

kislabda hajításban és súlylökésben, il-

letve a nyolc versenyző együtt fut egy

8x50-mes váltót.

A GEAC-nál ugyan a kezdés nem volt

tökéletes, mert az indulás előtt az U13-

as B csapatának egyik legjobbja le-

betegedett. Majd az első versenyszám-

ban, szintén a B csapatban két váltás a

hatból igen gyengén sikerült, így hiába

nyerték meg a futamot, az idő nem lett

kiemelkedően jó. De ezután mindenki

összekapta magát, nagyon ügyesen, fe-

gyelmezetten versenyzett, és a további

kiegyensúlyozott csapat teljesítmény

eredménye lett, hogy a gyerekek feláll-

hattak a dobogó második fokára. Igen

erős mezőnyben ez az ezüstérem fan-

tasztikus! A csapat tagjai: (B: Lipcsei
Marcell, Mihajlovich Alex, Fülep
Dániel, Ratkai Panni, Kaló Johanna,
Daróczi Lili, Szőke-Kiss Anna Dob-
ránszky Laura) A GEAC másik U13-

as A csapata 10. lett, az U11-esek pedig

a helyet a 6.szerezték meg. 

Edzők: Körmendy Katalin, Kovács
Zoltán. 

-kk-

Atlétika – Jó szereplés az Ifi OB-n
Kovács Emma: szenzációs csúcsdöntés

Több versenyen is kiválóan tel-
jesítettek a Grassalkovich SE
csapatai. Svájcból három egy-
ség, míg a hazai versenyekről
további egységek tértek érmek-
kel haza. 

A svájci Wintherthurban, nyolc ország

részvételével rendezték meg az I. svájci

akrobatika bajnokságot, amelyen a

Grassalkovich SE, a július eleji világ-

bajnokságra való felkészülés állomása-

ként két egységet indított a versenyen.

A Papp Csenge, Papp Kinga, Alton
Sophie leány hármas a 12-18 éves kor-

osztályban 2. helyet ért el, míg a Szabó
Csilla, Darabont Zsanett, Kőhler
Kitti leány hármas a 11-16 éves kor-

osztályban 4. helyet szerzett az igen

erős, nagy létszámú nemzetközi me-

zőnyben.  Kőhler Ákos, a Grassalko-

vich SE és a korosztályos válogatott

edzője így értékelte az igen hasznos

erőpróbát: – Nagyon jó hangulatú ver-

seny volt, csodálatos, minden részletre

figyelő szervezéssel és nagyon szép

eredményekkel versenyzőinktől.

A magyar nemzeti csapat 11-16 éves

vegyes párosa, Trézsi Richárd (GSE),

Nyerges Anna (Puente SE) összeállí-

tásban szintén Svájcban, Luzernben

versenyzett, ahol az Acro Festet ren-

dezték meg. A magyar páros az első

helyet érte el. Az edző elégedett volt a

látottakkal és megjegyezte, hogy ezt a

fesztivált egy több sportágat felvonul-

tató, nagy szabású rendezvény része-

ként rendezték meg, nagyon sok ötletet

kaptunk hazai versenyekhez és nagyon

büszke az egység győzelmére. 

A hazai termekben is kiválóan szere-

pelnek a GSE akrobatikus tornászai.

A nyílt Budapest-bajnokságon a Gras-

salkovich SE négy egységgel vett

részt és szerepelt eredményesen. El-

ső helyet ért el a Méder Boróka,
Császár Emma gyermek leány pá-

ros és a Varga Levente, Nagy Dá-
vid, Jankó Baján, Kőhler Csaba
összeállítású fiú négyes is. Ezüstér-

met érdemelt ki produkciójával a

Trézsi Richárd, Nyerges Anna ve-

gyespáros a 11-16 éves korosztály-

ban, valamint bronzérmes lett a Tóth
Boglárka, Császár Inez gyermek

leány páros.

A Kézállófa kupán is szép eredmények

születtek: Alton Sophie aranyérmes

lett a 12-18 éves korosztályban, Nyer-
ges Anna 3., míg

Kőhler Kitti 4.

lett a 11-16 éves

korosztályban.

-ka-

Akrobatikus torna – GSE: Nemzetközi és hazai sikerek

Svájci erőpróbák a vb előtt

Harmadik alkalommal rendez-
ték meg a felújított Nemzeti
Lovardában az utánpótlás
CSIO nemzetközi versenyt,
amin hibátlan teljesítménnyel
ifjúsági nagydíjat nyert Ifjabb
Lázár Zoltán díjugratásban.

Az ifjúságiak nagydíjában ifjabb
Lázár Zoltán volt az egyetlen, aki

hibátlanul abszolválta a nagyon ne-

héz, 140 centiméter magas, 13 aka-

dállyal megépített pályát. Második

helyen a szlovák Tana Hatalová

végzett, míg a harmadik helyezett a

bolgár Izov Ventsziszlav lett. 

Csapatban, Bagyánszky Gabriellá-
val az oldalán mindkét fordulóban

hibátlanul teljesítve a feladatot a 2.

helyen végzett a gödöllői díjugrató a

a korábbi Európa-bajnok cseh páros

mögött.           -tt-

A Kirchhofer SE atlétika jel-
legű sporttábort szervez 6-11
éves gyermekek részére júni-
us 16-20-ig Gödöllőn, napi 2
edzéssel és 3 étkezéssel. 
Érdeklődni a 06-20/492-75-
64-es számon lehet, illetve
a kirchhofer.se@gmail.com
címen lehet.

Nyári tábor Lovassport – Nemzetközi díjugrató ifjúsági verseny 

Ifjabb Lázár Zoltán hibátlan győzelme

Fotó: Hajdu Krisztina, lovasfoto.hu
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„Mű - Történetek – Az emlékezés éve 1914-2014” című csoportos képző- és
iparművészeti kiállítás látható.

Kiállító művészek:
Anti Szabó János képzőművész, Dobesch Máté grafikusművész, F. Orosz Sára
DLA keramikusművész, Fábián Dénes Zoltán képzőművész, Hager Ritta
textilművész, Incze Mózes festőművész, Kákonyi Csilla festőművész, Katona
Szabó Erzsébet textilművész, Kecskés Ágnes textilművész, Kókay Krisztina
textilművész, Kovács Péter képzőművész, Kun Éva keramikusművész, Orosz
István grafikusművész, író, Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész, Prutkay
Péter képzőművész, Remsey Flóra kárpitművész, Rieger Tibor szobrászmű-
vész, Szuppán Irén textilművész.

A kiállítás a „Régi ház 1914-2014 – Kezdet és vég” tematikus év 
programja.

A kiállítás megtekinthető 2014. szeptember 30-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig, illetve
előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is.

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

Telefon/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu; e-mail: gimhaz@invitel.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

100 ÉVE TÖRTÉNT

Ezen a napon gyilkolták meg a

trónörököst.

Előadás és tárlatvezetés az 

I. világháború kitörésére emlékezve.

Fábián Zsolt előadása, 

majd ezt követően Fábián Balázs 

tárlatvezetése az 

“Adj király katonát!” 

Gödöllőiek az első világháborúban 

című időszaki kiállításban.

Időpont: 

2014. június 28., 15 óra:

múzeumpedagógiai terem

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

Ennek a háborúnak ugyanis az újsze-
rűsége éppen abban rejlik a korábbi
háborúkhoz képest, hogy a végkime-
netel nem korlátozódott a hadvezetés
és a hadsereg teljesítményére, hanem
a teljes hátországot érintette, hiszen
annak is a legnagyobb áldozatokat kel-
lett meghoznia a háború során. 

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

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

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

e-mail: gmuzeum.g@gmail.com
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

Június 23-29-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Június 30-július 6-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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

Lakossági tájékoztató  – Szakrendelési szünet 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. július 1-je a Semmelweis Nap – a magyar egészségügy ünnepe – , ami

egyben az egészségügyi dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap is.

Erre való tekintettel 2014. július 1-jén (kedden) a Tormay Károly Egészségügyi Központban a szakrendelések szünetelnek.

Ezen a napon sürgős ellátást a városi orvosi ügyeleten (Gödöllő, Szabadság tér 3. szám alatti II. számú szakrendelőben) vehetnek

igénybe. Kérjük szíves megértésüket! Az intézet vezetése

FELHÍVÁS

TISZTELT EBTARTÓ!

Az állatok védelméről és kíméle-

téről szóló 1998. évi XXVIII.

törvény (Ávt.) 42/B. § rendelkezése

alapján az eb tartási helye szerint il-

letékes önkormányzat – ebrendé-

szeti feladatainak elvégzése érdeké-

ben, illetve a veszettség elleni oltás

járványvédelmi vonatkozásaira való

tekintettel – három évente legalább

egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az eb-

összeírás alapján az ebtartók által

szolgáltatott adatokról helyi elektro-

nikus nyilvántartást köteles vezetni,

az állat tulajdonosa, tartója és más

személyek jogainak, személyes biz-

tonságának és tulajdonának védel-

me, valamint ebrendészeti és állat-

védelmi feladatainak hatékony ellá-

tása céljából. Az eb tulajdonosa és

tartója az ebösszeíráskor köteles a

törvényben előírt adatokat a telepü-

lési önkormányzat rendelkezésére

bocsátani. 

A 2014. évi ebösszeírás céljából

kérem a Gödöllő város közigazga-

tási területén tartott négy hónapos-

nál idősebb ebek tulajdono-

sait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró

adatlapot” kitölteni és a lentiekben

megjelölt lehetőségek egyikére azt

2014. szeptember 1-ig eljuttatni szí-

veskedjen.

Az ebösszeíró adatlap a kitöltési út-

mutatóval együtt beszerezhető a Gö-

döllői Polgármesteri Hivatal portá-

ján (cím: 2100 Gödöllő, Szabadság

tér 7.), illetve a  www.godollo.hu

weboldalról letölthető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként

kell kitölteni az oltási könyv alap-

ján. A kitöltött adatlapokat az

alábbi módokon lehet benyújtani:

– postai úton, postacím: Gödöllői

Polgármesteri Hivatal Hatósági Iro-

da, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

– elektronikusan az 

ebnyilvantartas@godollo.hu címre,

illetve a 28/529-256-os fax számra

megküldve aláírt, szkennelt doku-

mentum formájában.

– Gödöllői Polgármesteri Hivatal

portáján elhelyezett gyűjtőládába

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyel-

mét, hogy az adatszolgáltatási köte-

lezettség elmulasztása állatvédelmi

bírságot vonhat maga után. A bírság

legkisebb összege az állatvédelmi

bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.)

Korm. rendeletben foglaltak alapján

30.000 Ft.

Felhívom továbbá az ebtulajdono-

sok figyelmét, hogy:

– a kedvtelésből tartott állatok tar-

tásáról és forgalmazásáról szóló

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

17/B § (10) bekezdése értelmében

2013. január 1. napjától a négy hó-

naposnál idősebb eb csak transzpon-

derrel (mikrochippel) megjelölve

tartható, ezért kérem, amennyiben a

jogszabályban meghatározott köte-

lezettségének még nem tett eleget,

úgy szíveskedjék a transzponderrel

nem rendelkező ebeket állatorvossal

megjelöltetni.

– Az ebösszeírásban mikrochippel

ellátott és az állatorvosnál korábban

bejelentett, a központi nyilvántartás-

ban már szereplő ebeket is be kell je-

lenteni.

– Az ebtulajdonosok az ebösszeírást

követően is kötelesek az adatokban

bekövetkezett változásokat, szapo-

rulatot írásban bejelenteni.

– Az adatszolgáltatási kötelezettség

teljesítését és a benyújtott adatlapok

valóságtartalmát a Gödöllői Polgár-

mesteri Hivatal munkatársai ellen-

őrizni fogják.

Együttműködését előre is köszö-

nöm!

Dr. Nánási Éva sk.

címzetes főjegyző

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT NYÁRI MEGJELENÉSE
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat és hirdetőinket, hogy a Gödöllői Szolgálat a nyár folyamán az alábbiak szerint jelenik meg:

A nyári szünet előtti utolsó lapszám megjelenése: július 8.

A szünet utáni első lapszám megjelenése: augusztus 12. 

A hirdetésfelvétel 2014. július 9-től augusztus 1-ig szünetel, nyitás: augusztus 4. hétfő: 9.óra

TÁJÉKOZTATÁS KÖZTISZTVISELŐI NAPRÓL

Tájékoztatom Gödöllő város lakosságát, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. §. (2)

bekezdése értelmében a Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je, amely munkaszüneti nap.

Fentiekre tekintettel, 2014. július 1. napján (kedden) a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Gödöllő, 2014. június 23. Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző sk.

Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület – Segítség a csángóknak!

Tisztelt Leendő Támogatónk!

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület ezen a nyáron is szeretné ven-

dégül látni Márton Attila tanár úr és Kertész Daniella tanár néni diákjait. 

A moldvai csángó iskolások 25 fős csoportja Lészpedről érkezik.

Immár nyolcadik alkalommal készülünk megszervezni a moldvai csángó gye-

rekek gödöllői és balatonlellei táborozását.

Ehhez kérjük az Önök támogatását! Terveink szerint a gyermekek 2014. au-

gusztus 15-18-ig lesznek Gödöllőn és 18-án délután érkeznek Balatonlellére,

ahonnan augusztus 21-én ebéd után indulnak haza Moldvába. 

2014.AUGUSZTUS 15-TŐL AUGUSZTUS 18-IG BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK! 

A befogadó családoktól azt kérnénk, hogy 3 éjszakára vállalják a kisdiákokat, és gondoskodjanak az ellátásukról! Általános

iskolás lányokról és fiúkról van szó, akik otthon nagyon nehéz körülmények között élnek. A magyarországi tartózkodásuk alatt a

legfontosabb célkitűzésünk, hogy minél többet gyakorolják a magyar nyelvet. Azt szeretnénk, ha olyan családok jelentkeznének

a gyerekekért, ahol általános iskolás gyermek van a családban. Lesznek közös programjaink, de lehetőség nyílik családi progra-

mok szervezésére is! Akik nem tudnak gyermeket fogadni, de szeretnék támogatni kezdeményezésünket, kérem, hogy adomá-

nyaikkal segítség programunk megvalósítását!

Pénzbeli támogatásukat egyesületünk bankszámlaszámlájára küldhetik el:

PÁTRIA Takarékszövetkezet:  65100266-11058186, csángó gyerekek nyaralására megjegyzéssel!

A gyermekeket vállaló családok Büttner Saroltánál jelentkezhetnek:

Telefonszám: 06-30-609-5022, 06-28-421-235        E-mail:buttner.sarolta@gmail.com

Várjuk azon segítőkész emberek támogatását, akik felelősséget éreznek a határon túli magyarok sorsáért a Kárpátokon kívül is!

Köszönettel fogadunk bármily csekély adományt, mert azok összeadódva lehetővé teszik tervünk megvalósítását!

Köszönjük, hogy elolvasta felhívásunkat! A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület nevében:

Szűcs Józsefné elnök és Büttner Sarolta programfelelős

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évéről

Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, 13-09-

125782. Adószám: 20609474-2-13

1. Számviteli beszámoló (adatok e Ft-ban)

Eszközök: A. Befektetett eszközök 52 588, B. Forgóeszközök 92 444, C. Aktív

időbeli elhatárolások  22 621,  Eszközök összesen: 167 653;

Források: D. Saját tőke  65 394, E. Céltartalékok  0, F. Kötelezettségek  69 635,

G. Passzív időbeli elhatárolások 32 624, Források összesen: 167 653

2. Költségvetési támogatás felhasználása: a társaság TB kifizetőhely, így a

TB alapoktól 29 eFt. költségtérítést kapott, melyet a társaság a céljainak

megfelelően használ fel.

3. A helyi önkormányzattól kapott cél szerinti juttatások és felhasználásuk

a.) Juttatás: A helyi önkormányzattól az alaptevékenység keretében ellátott 

gyermek étkeztetéshez  274 719 e Ft. támogatást kapott.

b.) Juttatás felhasználása: a társaság a céljainak megfelelően használta fel ma-

radéktalanul a támogatást.

4. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Induló tőke (2000.03.10.); 3 000 e Ft, Tárgyévi mérleg szerinti eredmény  12

409 e Ft; Tárgyi eszköz vásárlás     8 189 e Ft;

5. A társaság egyéb központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénza-

laptól, egyéb helyi önkormányzattól, önkormányzati társulástól és mindezek

szerveitől támogatást nem kapott.

6. Közhasznú tevékenység rövid értékelése:

A társaság közhasznú tevékenysége: 56.29’08 TEÁOR számú Egyéb vendég-

látás. A társaság a közhasznú tevékenységét az elvárt színvonalon látta el, a tá-

mogatási összegeket saját forrásokkal kiegészítve jelentős fejlesztéseket haj-

tott végre, növelve ezzel a szolgáltatás biztonságát.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2014. JÚLIUS 1.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte: Faze-
kas Csenge, Bethlen G. u. 56., Fo-
dor Nagyezsda, Kossuth L. u.
14./7.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Som János, Rózsa u.33., Varga Ist-
vánné, Szt. János u. 24.  
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Majorits Flóra,
Gárdonyi G. u. 6/a. 
A Városi Mozi ajándékát 
nyerte: Tax Brigitta, 2111, Szada
Szabadság u. 34.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Ternyik Tünde,
Hegy u. 8., Tóth Balázs, Szabadka
u. 6/a.


