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Gödöllő város önkormányzata pályázatot hirdet
„Tiszta Udvar – Rendes Ház 2014”

cím elnyerésére
A pályázat célja: A többlakásos társasházak és a családi házak portáján, a környezetükben, a köztereiken a gondozottság
és a tisztaság kialakítása, városunk szépítése, kulturált, hosszútávon fenntartható környezet kialakítása. Különös
hangsúllyal szerepel a bírálat során a házak, társasházak előtti közterület 
rendezettsége.

Idei mottó: „Tiszta Udvar – Tiszta Porta”

Pályázni két kategóriában lehet: Családi házas és többlakásos ingatlan.
Az idei évben újdonság, hogy lakóközösségek jelentkezését is várjuk, amelyek 
pályázhatnak „a legszebb utca” vagy „a legszebb lakótelep” cím elnyerésére.

A nevezés feltétele:
– családi házas kategóriában, hogy az utcában egymás mellett lévő legalább 10 ház vagy az utca 50%-a,
– lakótelepen az egymás mellett lévő legalább 5 lépcsőház vagy a lakótelepi lépcsőházak legalább 50%-a
csatlakozzon és írja alá a jelentkezési lapot. A bíráláskor előny jelent majd, ha minél többen összefognak.

Pályázni a jelentkezési adatlap benyújtásával lehet. Az adatlap átvehető a városháza portáján, elektronikusan letölthető
a www.godollo.hu oldalról, valamint kivágható a Gödöllői Szolgálat hasábjaiból is. A jelentkezési lapokat a városháza
portáján elhelyezett gyűjtőládába dobva, vagy elektronikusan a tisztaudvar@godollo.hu e-mail címre küldve jut-
tathatják el.

A pályázat kiírásának időpontja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014. április 11.
A pályázatok benyújtásának határideje: . . . . . . . . 2014. május 30.

A pályázatok elbírálása: A pályázatokat idén is civil szervezetek
tagjaiból összeálló bizottság bírálja el legkésőbb 2014. augusztus 31-ig.

Díjazás: Mindkét kategóriában az előző évhez hasonlóan értékes nyereményekkel díjazzuk az első 3 helyezettet,
valamint „a Legszebb utca” és „Legszebb lakótelep” címet elnyerő lakóközösségeket.

Az ünnepélyes díjkiosztó szeptemberben kerül megrendezésre. Várjuk jelentkezésüket!

A lakóközösségek jelentkezési lapja letölthető a www.godollo.hu oldalról.

(Folytatás az 1. oldalról)

A három nap folyamán önkéntesek járták a kertváros és a lakótelepek utcáit és

mindenkihez eljuttatták a virágmagokat, valamint egy kertápolási tanácsokat tar-

talmazó tájékoztatót. Aki pedig már most szépen nyíló virágot szeretett volna ül-

tetni, a Damjanich János Általános Iskolában szebbnél szebb palánták közül vá-

logathatott, a virágvásáron. Az akció során a városrészekhez tartozó egyesületek

összefogásával szépültek Gödöllő közterei, játszóterei, ahol a felnőttek és a gye-

rekek egyaránt örömmel vették ki részüket a munkából. Kerti szerszámokat, 

ecsetet ragadtak, s kezük nyomán megszépült többek között a Klapka utcai és a

Babati úti buszmegálló, a Ligeti Juliska és a Csokonai utcai játszótér, valamint a

padok a Rómer Flóris utcában. A parkokba és a házak elé virágok, fák, bokrok

kerültek a Gödöllői Lokálpatrióta Klub tagjainak és az akcióba bekapcsolódó

résztvevők keze munkájának eredményeként.

A Virágos Gödöllőért hétvége fényképei megtekinthetők a 

www.lokalpatriotaklub.hu weboldalon.

A Virágos Gödöllőért

Összefogással szépül a város
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Egyszer volt, hol nem volt, Gödöllő

határában, volt egyszer egy arboré-

tum. Fáinak, bokrainak csipkerózsika

álmát csak néha-néha zavarta meg

egy-egy látogató. Lassan már csak az

öregek regélték, hogy az erdő mé-

lyén…no nem, nem királylány alszik

mélyen, arról szó sincs, viszont külön-

leges növényeket, vadregényes kör-

nyezetet találhatunk. Aki ide merész-

kedik, fantasztikusat kirándulhat, bog-

rácsozhat, szalonnát süthet, különle-

ges növényekkel ismerkedhet, állat-

nyomokat tanulmányozhat, s ha sze-

rencséje van, még vadmalacot vagy

őzet is láthat – már egy átlagos napon. 

Aki azonban május 23-24-én látogat

ki a Gödöllői Erdészeti Arborétumba,

annak számtalan kalandban lehet ré-

sze. Az Arbofeszt Alkotói Kör lelkes

csapata ugyanis elhatározta, hogy a

múlt évi nagysikerű rendezvényt idén

már kétnaposra bővíti, ahol reggeltől

estig játékos vetélkedők, sport prog-

ramok, kézműves, természetvédelmi

és összművészeti családi programok

várják a látogatókat minden korosz-

tályból. A 2013-as hangulatra alapoz-

va, a tanulságokat összegezve, idén

szeretnének egy olyan rendezvényt

életre hívni, ami felhívja a figyelmet a

természetvédelemre és rávilágít az

egészséges életvitel térségi lehetősé-

geire is.

A programba bekapcsolódik az arbo-

rétummal szemben található Haszon-

állat-génmegőrzési Központ (HáGK)

– korábban KÁTKI – is, ami bővelke-

dik az őshonos haszonállatokban,

amikkel az ArboFeszt látogató is meg-

ismerkedhetnek. Az itt zajló

kutatómunka és a gén tiszta

állományok fenntartása orszá-

gos, nemzeti jelentőségű, de a

HáGK jelentős szerepet tölt

be programjaival, többek kö-

zött a vidékfejlesztésben és az

őshonos termékek népszerűsí-

tésében is. 2012-ben a Pilisi

Parkerdő Zrt.-hez került a 

fenntartás joga, s az így kapott szak-

mai és pénzügyi háttérnek, valamint a

közmunka programnak köszönhetően

megkezdődött az arborétum rendbeté-

tele és fejlesztése. 

További információk: 
www.arbofeszt.hu

Sok évszázad távolából is megrendítő szeretet kötötte össze IV. Béla királyt és öccsét, Kálmán-herceget, akinek lovas szob-

ránál, a Szent István Egyetem parkjában a Premontrei Szent Norbert Gimnázium szervezésében hagyományos koszorúzási

ünnepséget tartottak pénteken délelőtt az iskola növendékeinek közreműködésével.

Az ünnepség szónoka, Bárdy Péter igazgató megemlékezett a tatárok

ellen vívott vesztes muhi csatáról, amiben a király mellett harcolt Kál-

mán herceg is és felidézte a kort, amiben az egyházi iskola az országos

hírű szobor felállításáról döntött. A herceg által megtestesített lovagi

eszmény sok-sok régi diák gondolkodását meghatározta és a rendszer-

változás után újraindult iskola a mai fiatalokba is igyekszik beleplán-

tálni ezt az értéket.

Az ünnepségen az önkormányzat képviseletében Tóth Tibor alpol-

gármester, a Szent István Egyetem nevében dr. Battay Márton főtit-

kárhelyettes és Szabó Katalin doktorandusz hallgató koszorúzott.    

A megmérettetésen három korcsoport-

ban (10-14 évesek, 14-18 évesek, és 18

év felettiek) mutatják be tudásukat a

csapatok, akik között a megyeiek mel-

lett külhoniak is lesznek. 

Gödöllő testvérvárosai közül Duna-

szerdahely és Zenta, valamint a gö-

döllői intézményekkel kapcsolatban

lévő határon túli települések, Ekecs

(Szlovákia) Nagyvárad (Románia)  és

Somorja (Szlovákia) is képviselteti

magát.

A csapatokra látványos szituációs

feladatok várnak, többek között köz-

úti, háztartási és egyéb „balesetek ál-

dozatain” kell majd segíteniük. 

A délelőtt 10 órakor kezdődő ren-

dezvény nem csak a csapatok tagjainak

szolgálhat tanulsággal, épp ezért a

megmérettetést az érdeklődők is figye-

lemmel kísérhetik a helyszínen. 

A rendezvény ideje alatt 10-18 óra

között a Művészetek Háza parkoló-

jában véradó kamion várja az önkénte-

sen segíteni szándékozókat.

jk 

97 éves korában elhunyt Gulyás Sán-

dor, a gödöllői Szakmunkásképző In-

tézet hajdani igazgatója. A fiatalabbak

már nem is nagyon emlékeznek rá, pe-

dig az általa irányított iskola több ezer

Gödöllő és környékbeli fiatalnak adott

szakmát, biztosított megélhetést és ne-

velt emberségre.

Gulyás Sándor pályafutását szakmun-

kásként kezdte, majd elvégezte a mű-

szaki tanárképzőt. 1957. szeptember

1-jétől lett az akkori nevén MÜM.

202. sz. Iparitanuló Intézet igazgatója

Gödöllőn, ahol a képzés akkor igen

mostoha körülmények között folyt. A

korábbi, Petőfi téri óvoda épületében

mindössze három tanteremben folyt az

elméleti oktatás délelőtt-délutáni mű-

szakban, közel ezer fiatal számára.

Közben a szakmunkástanuló létszám

egyre nőtt. Gulyás Sándor ekkor kihar-

colta, hogy az iskola épület mellé

újabb három tantermet építsenek, de

még ez is kevésnek bizonyult. Ezért

ezekben az években kényszerből már

az elméleti oktatás a legelképesztőbb

helyeken folyt (katolikus egyház ki-

ürített parókiája, Erdészet, Bakos utcai

kisegítő iskola, KIOSZ székház, stb.).

A gyakorlati képzés a gödöllői és kör-

nyékbeli üzemekben, munkahelyeken

történt. Ekkor a fáradhatatlan igazgató

elérte, hogy a Ganz Árammérőgyár te-

rületén felépüljön egy kétszintes vas-

ipari tanműhely, ahol a fémipari alap-

képzésnek lett otthona. „A mi kis ékszer-

dobozunk!„ mondogatta az igazgató.

Az igazi nagy előretörést az 1971-es

év hozta, amikor végre felépült a vár-

va-várt három szintes, 16 tantermes

korszerű iskolaépület, 200 fős kollé-

giummal, tornateremmel a Ganz

Árammérőgyárral szemben.

Mindenki boldog és büszke volt, főleg

az igazgató, Gulyás Sándor. A tantes-

tület tagjaival, a diákokkal együtt sza-

badtéri sportpályákat is építettünk az

iskolaépület mellé.

A nagy örömben derült égből villám-

csapásként érkezett a hír: elveszik tő-

lünk a még alig belakott iskola épü-

letet és kollégiumot. Az MSZMP ak-

kori Pest me-

gyei Bizottsá-

ga és a Pest

megyei Ta-

nács azt talál-

ták ki, hogy

ide telepítik Budapestről a Tanárképző

Főiskolát, mi pedig költözzünk ki ezer

tanulóval (!) a máriabesnyői rendház-

ba, ahonnan akkor költözött ki a  Tö-

rök Ignác Gimnázium. Szóban (!) azt

ígérték, hogy csak néhány évről lenne

szó, mely alatt felépítenének Gödöllőn

egy „kacsalábon forgó„ szakképző is-

kolát és kollégiumot.

Az „elvtársak„ komolyan gondolták ezt

az őrült ötletet, de nem számoltak Gu-

lyás Sándor elszánt, fanatikus szakkép-

zés iránti elkötelezettségével, aki azon-

nal szembe helyezkedett az akkori poli-

tikai vezetés tervével. A tantestület bát-

rabb, karakánabb tagjaival összefogva

minden elképzelhető módon igyekezett

meggátolni a tervet. Televízió, rádió,

legkülönbözőbb sajtóorgánumok, tilta-

kozó gyűlések, aláírás gyűjtések mind-

mind szerepeltek az eszköztárunkban.

Az ellenállás a nagy nyilvánosság be-

vonásával oly heves és elszánt volt,

hogy még fenyegetéseket is kaptunk a

politikai vezetéstől (messze volt még a

rendszerváltás), és „következménye-

ket„ helyeztek kilátásba, de ha a szak-

munkásképzésről volt szó, akkor Gu-

lyás Sándort nem lehetett megijesz-

teni.

Végül a nagy nyilvánosság és a kő-

kemény ellenállás sikert aratott. Szinte

hihetetlen, de miénk maradt az iskola

és a kollégium!

Gulyás Sándor 1981-ben ment nyug-

díjba, de jó egészségben élete végéig

rendszeresen visszatért szeretett isko-

lájába.

Ezeken járt az eszem, amíg  a kispesti

templomban a gyászszertartás alatt

Gulyás Sándor fényképét néztem.

Kedves Sándor Bátyám !

Nyugodjál békében, nem felejtünk !

Körösfői László

a Szakmunkásképző Intézet

ny. mérnök tanára

Gyászol a szakmunkásképzésElőször két napig
Ismét ArboFeszt!

Április 26-án Gödöllő ad otthont a 43. Pest megyei Elsősegély-
nyújtó versenynek, ahol több mint száz versenyző mutatja be,
hogyan állna helyt szükség esetén, ha valaki segítségre szorulna
környezetében. A kastély felsőparkjában megrendezésre kerülő
versenyre különleges feladatokkal készülnek a szervezők. 

Pest megyei elsősegélynyújtó verseny

Megemlékezés a premontrei rend bőkezű jótevőjéről

Tisztelgés Kálmán herceg előtt
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„Fortélyos Deák Boldizsárról
vajmi keveset tudunk. Csak
néhány adatot tekinthetünk
helytállónak, és azokat is csu-
pán az ő „úti-memoriálé”-ja és
egyetlen eddig ismert levele
alapján nyerjük. Bizonyos,
hogy ifjú korában Pádovában
volt, az akkoriban nagyhírű
egyetemen. Alighanem ott 
nyeré el a „liberalium artium
magister” címet, melynek a
„deák” a magyar megfelelője. ” 

Így kezdődik a kiadó Fortélyos Deák

Boldizsár Memoriáléjához írt elő-

szava, s ha a kedves olvasó netán

úgy gondolja, hogy majd gyorsan

utánanéz az interneten, ne tegye! A

XVII. században élt férfiú ugyanis

csupán a képzelet szüleménye, pon-

tosabban gróf Bánffy Miklósé, aki

először nem is sajátján, hanem ál-

néven jelentette meg az álemlékira-

tot, amihez még álelőszót is fabri-

kált.

A Boccacció Dekameronjára emlé-

keztető, pikáns tanító meséket aján-

latos kényelmes fotelben elhelyez-

kedve, egy pohár borocska kíséreté-

ben fogyasztani, de természetesen

csak akkor, ha már gondoskodtunk

róla, hogy senki se zavarja meg az

élvezetet. Ugyanis mind tartalmát,

mind nyelvezetét tekintve igazi cse-

megét vehet kézbe az olvasó.

Bánffy Fortélyos Deák Boldizsár se-

gítségével a világ egy másik arcát

mutatja meg, az emberi természetet,

ami, ha jól belegondolunk, semmit

sem változott az évszázadok során.

Hiszen ma is vannak jámbor embe-

rek, pletyás vénkisasszonyok, férjük

felszarvazó asszonyságok, és min-

den babonaságot elhívő népek, no

meg csintalanságra kész ifjoncok. 

Ezen felsorolásból már sok mindent

sejthet az olvasó, hogy mire is szá-

míthat… Van itt kérem rágalmazás,

paráznaság, varázslás, minden, mi

megmozgatja a fantáziát.

S, hogy miért vetette mindezen tör-

téneteket papírra a szerző? Erről

Boldizsár uram így vall János öccsé-

nek, akinek az írást figyelmébe aján-

lá: 

„Az ilyenen okulni jó. Csupán egy

módja vagyon valami kis igazat

mondani főhatalmasságú emberek-

nek, mégpediglen az: ha béöltöztet-

jük a szót tréfa köntösébe, vígságos

beszédbe. Mert a mókás bolondság

megcsiklandozza a nagyúrnak lépit,

nevetéssel megrázza a máját, és úgy

szól a példaszó: Az, aki kacag, nem

tud haragudni. És mivelhogy min-

denből lehet tanulni, még a hiúságos

pogány legendákból is, így tanulám

én ezt a nagy Herakles történetiből,

kit félistennek hívének a rómaiak és

a görögök az ő nagy pogányságuk-

ban.”

Természetesen minden, amit a szer-

ző a papírra vetett, a képzelet szüle-

ménye. Az volt az 1931-es megjele-

nés idején, és az ma is. Ha a szerep-

lők valakivel hasonlóságot mutat-

nak, az csakis a véletlen műve. 

nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Aki nevet, nem haragszik

Különleges épület fogadta a főtéren a

Gödöllő belvárosában járókat a Köl-

tészet Napján: a Gödöllői Városi

Könyvtár és Információs Központ

munkatársainak verses háza, ahol

költőkhöz, versekhez kapcsolódó já-

tékokkal várták az arra járókat nap-

közben, este pedig a könyvtárban

Radnóti Miklós emlékestet tartottak,

egyúttal kapcsolódva a  Magyar Ho-

lokauszt Emlékévhez is.

A könyvtáros kommandó tagjai a

szökőkút mellett állították fel a ver-

ses házat, ahol a vállalkozó szellemű

versbarátok kora estig  rendszerbe,

pontosabban periódusos-rendszerbe

szedhették a költőket és kedvenc ver-

seiket.

Az érdeklődők mindezek mellett

többféle rejtvény közül is választhat-

tak, vagy böngészhettek a hazavihető

verseskötetek között.  Aki okostele-

fonnal érkezett, annak még könyvet

sem kellett kinyitni, a padokra elhe-

lyezett QR-kódok ugyanis kortárs

költők verseit olvashatta. 

A  szervezők arról is gondoskodtak,

hogy a játékokba azok is bekapcso-

lódhassanak, akik nem tudtak kimen-

ni a főtérre. A könyvtár honlapjára és

facebook oldalára egész nap várták

az „SMS REGE” ötleteket: a vállal-

kozó szellemű játékosoknak mind-

össze 160 karakter hosszú összefog-

lalót kellett írniuk egy-egy könyvről,

ami nem is olyan könnyű feladat,

mint amilyennek elsőre látszott.

A rendezvénysorozat este a könyv-

tárban zárult ahol „Mint észrevétle-

nül álomba hull az ember” címmel

Radnóti Miklósra emlékeztek. Garai
Róbert színművész, valamint De-
me-Farkas Rita, Dara Vilmos és

Sólyom Tamás zenészek előadásá-

ban a költő versei, valamint felesége,

Gyarmati Fanni naplójának részletei

segítségével járhattuk végig életútját

és pillanthattunk rá egy, a síron túl is

tartó szerelem momentumaira. 
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Április 12-én, virágvasárnap előesté-

jén különleges koncert helyszíne volt a

Szentháromság templom. Haydn:

Krisztus utolsó hét szava a keresztfán

című művét szólaltatta meg a Nemzeti

Filharmonikus Zenekar, a Fesztivál-

zenekar, a Magyar Rádió Szimfonikus

Zenekara és más élvonalbeli zeneka-

rok tagjaiból álló Budapest Sound Col-

lective együttes, Dubóczky Gergely

vezényletével. 

Jézus kereszten mondott szavaiból

mind a négy evangélium idéz: 1.

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem

tudják, mit cselekszenek” (Lk 23,34);

2. „Még ma velem leszel a paradi-

csomban” (Lk 23,43); 3. „Asszony,

íme, a te Fiad”; „Íme a te

anyád!” (Jn 19,26-27); 4.

„Éli, Éli, lamma szabaktani

(Istenem, Istenem, miért

hagytál el engem?) (Mt

27,46; Mk 16,34); 5.

„Szomjazom” (Jn 19,28); 6.

„Beteljesedett” (Jn 19,30).

7. „Atyám, kezedbe aján-

lom lelkemet!” (Lk 23,46);  

A művet a szavakról  tartott elmélke-

déssel mutatták be úgy, ahogy annak

idején Haydn elképzelte és bemutatta.

A elmélkedést Szecsődi Péter atya tar-

totta. bj

Richard Strauss emlékkoncertre kerül sor a királyi kastélyban
április 18-án, a zeneszerző születésének 150. évfordulója alkal-
mából. A hangversenyen Czitrovszky Ilona (zongora), Hercze-
nik Anna (ének), Ribli Ilona (cselló) és Szkordilisz Emília (oboa)
szólaltatják meg Strauss műveit. Az est folyamán a Strauss
Klavierstück Op. 3. No.2., a Träumerei Op.9. No. 4., a Csellószo-
náta Op. 6., az Ophelia dalok Op. 67., és Oboaverseny Op. 144.
művei hangzanak el. 

Richard Strauss 1864. június 11-én született Münchenben, s nem állt rokon-

ságban a keringőiről híres Strauss családdal. Apja, Franz Joseph Strauss kora

legjelentősebb német  kürtművésze volt.  Már hatévesen komponált (a hang-

jegyeket ekkor még apja jegyezte le), tizenévesen már játszották műveit.

1882-ben a müncheni egyetemen egy évig jogot hallgatott. Első zenéi Men-

delssohn, Brahms és Schumann hatását tükrözték, később Liszt és Berlioz 

szimfonikus költeményei és Wagner zenekari művei inspirálták. A századfor-

duló éveiben a szimfonikus költemények helyét az opera foglalja el Strauss

alkotásában, amik közül kiemelkedik a Salome, az Elektra, a Rózsalovag és

az Ariadne Naxos szigetén. A művész 1949. szeptember 8-án hunyt el

Garmisch-Partenkirchenben. jk

Versesház és emlékezés a Költészet Napján

Rendhagyó irodalomórák

Emlékezés Richard Straussra

Elmélkedés Haydn zenéjével





Gödöllői Szolgálat 7Élő-Világ2014. április 15.

Minden nap nyitva!

TURUL ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Chip: 3500 Ft.
Veszettség elleni oltás: 4.000,-Ft/állat-

Féregtelenítés: 200,-Ft/10 ttkg
DR. MILEI LÁSZLÓ 

Tel.: 06-30/551-1346.
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.

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról

Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását

a városi állatorvosi rendelőkben az alábbi időpontokban kedvezményes

áron adathatják be.

Április 14-19-ig: hétfőtől péntekig délután 17-18 óráig, szombaton délelőtt 

9-11 óráig. dr. Koleszár István rendelője, Árpád u. 32.

A szintén kötelező bélférgek elleni kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta

ára 300 forint/10 testtömeg kilogramm.

Azoknak az ebeknek, amelyek nem rendelkeznek a Magyar Állatorvosi Ka-

mara ajánlásának megfelelő sorszámozott oltási könyvvel, új oltási könyvet ál-

lítunk ki, aminek a költsége 500 forint.

Az ebek oltása kérhető egyéb időpontokban is a rendelőben, illetve háznál, de

ebben az esetben az oltás teljes költségét, illetve a kiszállási díjat is ki kell

fizetni.

Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a 164/2008. (XII./ 20.) FVM ren-

delet szól. Ennek értelmében  az állattartó köteles minden 3 hónapos életkort

elérő ebet saját költségén veszettség ellen beoltatni és féregteleníteni, majd

mindezt 6 hónap múlva megismételni.

A felnőtt kutyát minden évben egyszer kötelezően újra be kell oltatni.

Fontos tudnivaló:

Négy hónapos kornál idősebb eb csak microchippel megjelölve tartható. En-

nek betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi. Veszettség ellen csak 

microchippel megjelölt eb oltható. Aki 2012. december 31-ig nem végeztette

el kutyája microchippes jelöltetését, a veszettség elleni védőoltás alkalmával

ezt is kérheti, aminek költsége 4.900 forint.

Pótgazdit keresek 2 középtermetű,
ivartalanított kislány 
kutyusaim részére. 

Elvárások: gödöllői vagy környéki
családi ház, kert, kutyás 
tapasztalat és szeretet.

Érd.: +36-30/955-1300, 
+36-30/647-9306 

ignaczbeatrix7094@gmail.com

Április 19-én

szombaton 9-11 óráig

Dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32.

Tel.: 30/535-5523.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Marci: Ivartalanított staff
keverék kan. Játékos, nagy
mozgásigénnyel rendelke-
ző kutyus. Más kutyákkal
nehezen jön ki.

Betyár: Keverek kan.
Más kutyákkal nem jön
ki, így egyedüli kutyának
ajánljuk. Őrzésre kitűnő
lenne.

Frakk: Németvizsla keve-

rék kan kutyus. Kicsit félénk

és nehezen bírja a bezártsá-

got.

Para: Idős nehezen mozgó
keverék kan. Reméljük vala-
hol várják haza és csak el-
bóklászott. Új gazdik jelent-
kezését is várjuk! 

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.

Húsvét vasárnap zárva!

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

Legyél a gazdim, mindig 
szeretni foglak!

Kira kétéves, oltott,chipes,
ivartalanított kutyalány keresi 

otthonát. Ne kelljen láncon élnie!

Tel.: 70/281-9555.

A Gödöllői Kutyasport Köz-
pont egyre népszerűbb köl-
csönkutyás gyerektanfolyama
megalapozza a gyerekek álla-
tokhoz való hozzáállását, segít
legyőzni a tőlük való félelmet,
felkészít a saját kutyával való
megfelelő bánásmódra és az
idegen kutyákkal szemben
célszerű viselkedésre. Tanfo-
lyamos tapasztalatairól egy
lelkes résztvevővel, Grétivel és
édesanyjával, Krisztivel be-
szélgettünk, akik az ott tanul-
tak birtokában örökbefogad-
ták Pollyt, a kalandos előéletű
kiskutyát.

– Hol hallottatok a kölcsönkutyás
gyerektanfolyamról?
– Kriszti: Az iskolavezetővel, Ha-
lász Árpáddal beszélgettünk arról,

hogy szeretnénk majd egy kutyát, és

azt javasolta, hogy még az eb érke-

zése előtt tanuljunk róluk egy kicsit.

Így került Gréti a kölcsönkutyás gye-

rektanfolyamra.

– Mi tetszett legjobban a gyerek-
tanfolyamon?
– Gréti: Amikor először tanultunk já-

tékkutyákkal arról, hogy hogyan kell

az igaziakkal bánni, hogyan kell őket

megsimogatni, meg amikor az igazi

kutyákkal együtt dolgoztunk, az na-

gyon jó volt.

Kriszti: Rendkívül baráti, gyerek-

központú volt az egész tanfolyam. A

kutyusok teljesen szocializáltak, szó-

fogadóak. Sok szülővel álltunk a pá-

lya mellett, és néztük őket ez alatt az

egy óra alatt, így láttuk, hogy a gye-

rekeknek nagyon-nagyon tetszett az

egész, mindig élvezték, amit tanul-

tak.

– Ezek szerint egyébként is tervez-
tétek, hogy lesz egy saját kutyátok
a tanfolyam után...
– Kriszti: Igen, feltétlenül. Amikor

arról beszélgettünk a kutyaiskola ve-

zetőjével, hogy szeretnénk egy kis-

testű kutyát, Árpád Pollyt ajánlotta.

Az utcáról fogadta be, képezte, fil-

mezni hordta, így szinte már készen

kaptuk. Előre elmondta, hogy ennek

a kutyának milyen tulajdonságai

vannak, és ezek alapján úgy ítélte

meg, hogy illene hozzánk, jól tud-

nánk együttműködni.

– Olyan együtt élni Pollyval, ami-
lyet vártatok?
– Gréti: Igen, nagyon jól viselkedik.

Eszik, alszik és szeret minket.

– Polly otthoni nevelésében, taní-
tásában segítenek a tanfolyamon
tanultak?
– Gréti: Igen, például a sétáltatásban,

vagy abban, hogy hogyan kell a juta-

lomfalatot használni tanítás közben. 

– Kriszti: Így, hogy egy jól nevelt ku-

tyánk van, sokan irigykednek is ránk,

amiért nem rosszalkodik, nem rág,

egész nap nyugton van, és minden-

hova követ minket, még kint a sza-

badban is. Egy angyal.

– Mik a további kutyás terveitek?
– Gréti: Benevezni őt kutyaszépség-

versenyre és ügyességi feladatokat

tanítani neki.

– Kriszti: Tervezzük, hogy Gréti a

kutyaiskolában még tovább okosítja

majd Pollyt, és mindenképp szeret-

nénk, ha részt venne a kutyaiskola

nyári gyerektáborában is.

– Miért ajánlanátok a kölcsönku-
tyás gyerektanfolyamot másoknak
is?
– Kriszti: Mert a tanfolyamon végig

kellemes, családias a légkör. Az ok-

tatók vidám, jó hangulatban foglal-

koznak a gyerekekkel, akik nagyon

jól érzik magukat. Helyes hozzáál-

lást tanítanak azoknak, akik állatot

szeretnének. Az egész nemcsak ab-

ból áll, hogy megvesszük az állatot,

és csak addig gondoskodunk róla,

amíg még új, hanem egy életre szól,

mindig törődni és foglalkozni kell

vele. Itt megismerik a gyerekek vagy

éppen a felnőttek, akik kutyát sze-

retnének a gyerekeiknek, hogy mivel

jár a kutyatartás, mekkora felelősség

és milyen feladataik vannak vele

kapcsolatban azon kívül, hogy sze-

retgetik. A tanfolyam után sokkal

könnyebben el tudják dönteni, hogy

tényleg szeretnék-e ezt, és képesek-e

egy kutyát megfelelően gondozni.

Simák Veronika

Gödöllői Kutyasport Központ

Kölcsönkutyás gyerektanfolyam

A húsvéti ünnepek előtt is tombol a vá-

sárlási láz. Az állatkereskedésekben a

húsvétra megvásárolható élő állatok

kavalkádjával szembesülnek az aján-

dék után kutató emberek. Van törpe-

nyúl, házinyúl, emellett hörcsög, ten-

gerimalac, díszhal, kutya, cica, a pia-

cokon akár 200 forintos naposcsibe is

megvásárolható ajándékba. Az Orphe-

us Állatvédő Egyesület tapasztalata az,

hogy az ünnepekre megvásárolt élő ál-

latok az ünnepek után gyakran unott

teherként kerülnek kidobásra. Az állat-

kínzást érdemes megelőzni.

Az ünnepi csillogás hamar elmúlik

Az ünnepek alatt az ajándékba össze-

vásárolt élő állatok pillanatnyi mosolyt

varázsolnak ugyan a családtagok arcá-

ra, de az idill hamar elmúlik: az ara-

nyos füles vagy kiscsibe, ami húsvét

napján a szőnyegen fickándozott, az

ünnep után már csak nyűgként van a

lakásokban. Gondot okozhat a család-

nak az állat táplálása, a lakást piszkító

szőrzet és a rendszeresen keletkező

ürülék (és bűz) is. Az élőállat szőrére

vagy tollára ezeken felül egyre többen

allergiásak is. Az egyesület munkatár-

sai az elmúlt évek folyamán az állatok-

tól megszabadulás kapcsán durva/ext-

rém esetekkel is találkoztak. Amellett,

hogy a megunt kisállatokat dobozba

zárva, az út szélére dobják ki, a díszha-

laktól toalettbe lehúzással, madaraktól

kalitkából kieresztéssel próbálnak

megszabadulni. Egy etetéshez szokott

háziállat ember nélkül életképtelen, ha

utcára dobják, azzal a sorsa végérvé-

nyesen megpecsételődik. Ezen felül a

megunt házi kedvencet kidobni Ma-

gyarországon bűncselekmény, a 2004.

évi X. törvény kimondja, hogy ezért

letöltendő börtön is kapható.

Az egyesület azt javasolja, húsvétra

ajándékozzunk inkább édességet, plüss-

figurát, ajándékutalványt vagy saját ké-

szítésű tárgyakat.

Élő állatot húsvétra? Semmi esetre se!
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Május 3-ai kezdéssel városrészek kö-
zötti amatőr asztalitenisz versenyt
hirdet a Gödöllői SK Asztalitenisz 
szakosztálya.

A verseny célja, a mindennapi mozgás

népszerűsítése, az amatőr asztalitenisz

játékosok számára versenyzési lehető-

ség megteremtése olyan tömegsport

rendezvényen, ahol a városrészüket

képviselő csapatok példát mutatnak

sportszerűségből és kitartásból, a csa-

pattársak pedig egymást és valamennyi

érdeklődőt ösztönzik a rendszeres test-

mozgásra, az egészséges életmódra, és

a Gödöllő Kupa megnyerése a 2014.

évben.

Jelentkezni 5 fős csapatokban lehet, a

2014. május 3-ai versenyre, melynek

helyszíne a Török Ignác Gimnázium

tornaterme! 

Nevezési határidő: Április 24.

Csanaki városrész: Darabont Tibor,

info@csanakert.hu

Fenyvesi városrész: dr. Simonváros

Péter, simonvaros@upcmail.hu

Városközpont, LISZI:  Pelyhe Jó-

zsef, telefonszám: +36/70-773-01-66, 

pelyhe.jozsef@gmail.com

Kertvárosi rész: Katona Viktória, tel:

30/664-14-20, katavik21@gmail.com

Blahai városrész: Malikné Bajnóczi

Erika, tel: 20/250-6563, 

erika.malikne@gmail.com

A szerveződő csapatok vezetői ide ír-
janak: utcabajnoksag@gmail.com

Rendező a GSK Asztalitenisz szakosz-

tály és Gödöllői Lokálpatrióta Klub!

„GÖDÖLLŐ KUPA”
Városrészek közötti amatőr 

asztalitenisz verseny

Sport

Az elmúlt hétvégén mindhárom
gödöllői labdarúgó csapat pá-
lyára lépett saját bajnokságá-
ban. A Gödöllői SK első csapata
nagy zakóba szaladt bele a se-
reghajtó Kisnémedi otthoná-
ban, a GSK kettő hatszor kö-
szönt be és nyert, míg a GEAC 
ikszelt.

Jenei Sándor csapata némileg fáradtan

érkezett soros bajnoki meccsére, 

ugyanis az elmúlt hét szerdáján a Pest

megyei kupában is fellépése volt. A se-

reghajtó Kisnémedi az utolsó utáni

szalmaszálba kapaszkodva nekiesett a

gödöllőieknek, ami az eredményben is

megmutatkozott, ugyanis már az 5. per-

cben 2–0-ra vezettek a hazaiak. A foly-

tatásban valamivel kiegyenlítettebb lett

a játék, szépített is a Gödöllő, de a má-

sodik játékrészben a mindvégig akara-

tosabban játszó házigazdák újabb há-

rom góllal terhelték Sipeki Attila ka-

puját. Lőrincz Adrián másodszor is

szépített, de ez már csak az eredmény

kozmetikázására volt elég. A GSK 22

forduló után 30 pontjával továbbra is a

8. helyen áll a Pest megyei I. osztály-

ban. A következő játéknapon a lis-

tavezető és még veretlen Vác csapata

látogat Gödöllőre.

Pest megyei I. osztály, 22. forduló
Kisnémedi MSE – Gödöllői SK 5–2

(2–1) Gól: Lőrincz Adrián (2)

Következik: Április 19., szombat
16:30, Táncsics M. Úti Sportcentrum:

Gödöllői SK – Vác FC

Április 9-én a Pest megyei Kupa 5. for-

dulójában a Csomád csapatát fogadta a

GSK. A legjobb nyolc közé jutásért ví-

vott párharc elég nehézkesen kezdődött

gödöllői szempontból, ugyanis a szin-

tén megyei I. osztályban szereplő ven-

dégek az első 45 perc után 2–0-ás

előnyre tettek szert. A folytatásban, töb-

bek között a 17 éves Józsa Tamás há-

rom találatának köszönhetően hat gólt

rúgott városunk tizenegye, ezzel maga-

biztos győzelmet aratva és továbbjutást

ünnepelve. A legjobb négy közé jutá-

sért, ami már főtáblát érne a 2014-

2015-ös Magyar Kupa sorozatban a

Vác FC csapatát fogadják majd a mie-

ink, a mérkőzésre május 7-én kerül sor.

Pest megyei Kupa, 5. forduló

Gödöllői SK – Csomád KSK 6–2 (0–2)

Gól: Józsa Tamás (3), Smeló Dávid,

Bencze Zsolt, Lőrincz Adrián

Megyei II. osztály – Ismét iksz a
döntetlenkirálytól

Idénybeli kilencedik döntetlenjét ját-

szotta a GEAC az elmúlt hétvégén. A

remikirály “egyetemisták” ezúttal a

Galgahéviz ellen osztozkodtak a ponto-

kon. Sztriskó István alakulata 22 for-

dulót követően 24 pontjával a 10. he-

lyen áll a csoportjában.

Pest megyei II. osztály északi-cso-
port, 22. forduló: Gödöllői EAC –

Galgahévíz SK 2–2 (0–1) Gól: Czu-

czor Attila, Menyhárt Péter

Megyei III. osztály – Könnyed
hazai hatos

6–0-ra nyert a Gödöllői SK kettő az

elmúlt játéknapon hazai pályán a Vác-

hartyán ellen, ezzel továbbra is őrzi

tavaszi veretlenségét a csapat. Legéndi
György együttese a 19. fordulót kö-

vetően 31 pontjával az 5. helyen áll

csoportjában.

Pest megyei III. osztály közép-cso-
port, 19. forduló: Gödöllői SK II –

Váchartyán KSE 6–0 (1–0) Gól: Orbán

Levente (2), Szabó László, Pintér

Krisztián, Somogyi Tibor, öngól.

-lt-

Labdarúgás – GSK: tovább a kupában

Bajnoki öröm és bánat

29. alkalommal rendezték a
népszerű Vivicittá városvédő
futónapot április 13-án Buda-
pesten több mint 20 ezer em-
ber részvételével, amin több
gödöllői is rajthoz állt, köztük
a 79 éves Sztarenszky Tiborné
Marika, aki 7 kilométeren in-
dult, nem mellesleg a hölgyek
közül a legidősebbként.

„Éljen a város, szeresd a várost!”

Ezzel a szlogennel indult el az idei

Vivicittá futóverseny, amely a tavasz

legtöbb embert megmozgató sporte-

seménye.  A szervezők közlése sze-

rint Magyarország 770 településé-

ről, köztük Gödöllőről is neveztek

futók az eseményre, és 57 ország

képviseletében több mint ezer külföl-

di is jelentkezett. Egészen távoli vi-

dékekről is érkeztek nevezések,

egyebek között Azerbajdzsánból,

Bolíviából, Pakisztánból, Vietnam-

ból, Venezuelából. Nemcsak félma-

ratont futhattak a sportkedvelők, vá-

laszthatták a 10 km-es, a 7 vagy a 3

km-es távot, de akár gyalogolhattak

is. A mezőnyben legidősebb hölgy-

ként induló Marika néni, aki a mai

napig a legidősebb magyar hölgy-

ként 2010-ben (75 évesen) teljesí-

tette a 42.195 méteres római mara-

tont 7 kilométeres távon indult és ért

célba, amihez ezúton gratulálunk

Neki. Számos gödöllői állt még rajt-

hoz, többek között Margitás futók,

valamint a Talamba ütőegyüttes tag-

jai és a Művészetek Háza dolgozói

is. A futók frissítésére 500 kilo-

gramm banánnal, 35 kilogramm sző-

lőcukorral, 3000 liter izotóniás itallal

és 6500 liter vízzel készültek a szer-

vezők. 

-ll-

Vivicittá – 79 évesen is teljesítve

Sztarenszkyné 7 km-en indult

Szép időben rendezték meg
április 5-én a Pólus Futónap - 18.
Palota Kupa versenyét Buda-
pesten, a Pólus Center mögött
elterülő patak partján és a par-
kolóban kialakított futópályán.
A Gödöllői EAC atlétái a ver-
senyen összesen 15 érmet sze-
reztek.

A verseny jó gyakorlási lehetőség volt

az április 15-én, Gödöllőn (lapzártánk

után) megrendezett Diákolimpia orszá-

gos mezei futóversenye előtt. A gyere-

kek nem akárkitől, mint a világhírű 

operaénekesnőtől, Miklósa Erikától
vehették át díjaikat, aki köztudottan a

futás szerelmese. Külön értékelték a

budapesti és a vidéki versenyzőket, a

gödöllői atléták három kategóriában ér-

tek el első helyet. Az atléták edzői: Ga-
danecz Gyögy, Körmendy Katalin és

Kovács Zoltán.

Eredmények: 1500 m gyermek U13
(11-12 éves) leány egyéni vidék: 1.

Szöke Kiss Anna, 2. Novák Kira, 3.

Daróczi Kata, 4. Daróczi Lili, 5. Szabó

Flóra, 6. Tóth Lilla; 1500 m gyermek
U13 (11-12 éves) fiú egyéni vidék: 2.

Soós Levente, 3. Sinka Balázs, 4.

Grósz Zsigmond, 7. Fülep Dániel, 8.

Ladányi Viktor, 9. Mihajlovic Alex, 10.

Lipcsei Marcell, 11. Török Vilmos;

4500 m Újonc U14 (13 éves) fiú vi-
dék: 1. Voloncs Balázs, 2. Fekete Si-

mon, 3. Magyari Benedek; 3000 m

Serdülő U16 (15 éves) leány vidék: 2.

Erőss Katica, 3. Varga Vivien, 4. Cser-

nyánszky Sára, 6. Németh Eszter; 4500
m Serdülő  U16 (15 éves) fiú vidék: 1.

Kovács Balázs, 4. Hamar Miklós; 6000
m Ifjúsági U18 (16-17 éves) fiú egyé-
ni: 1. Fekete Ábel, 2. Kapitány Erik, 3.

Bencsik Dániel, 4. Bencsik Gergő, 5.

Kalinovics Sándor, 8. Csernyánszky

Dávid; 4500 m Junior U20  nő egyéni:
2. Nagy Imola. -il-

Atlétika – Pólus Futóverseny

Gödöllői aranyak

A megnövekedett igény miatt április

2-tól szerdánként már két csoportban

folytatódnak az ingyenes Nordic

Walking foglalkozások. A találkozó

továbbra is az Erzsébet-parki HÉV

megállóban lesz. A kezdőknek és a

lassabban gyaloglóknak 15:30-tól, a

haladóknak 17:30-kor kezdődnek a

botos gyaloglások. 

A táv körülbelül 6 km az Erzsébet-

parkbak kijelölt futó és nordic wal-

king pályán, ami kb. 1,5 órát vesz

igénybe. A kezdőknek botokat bizto-

sítanak. 

További infó: Pálffy Tibornál a

06/30-295-36-66-os telefonszámon.

NORDIC WALKING

Felemásra sikeredett a Gödöllői 

Sakkbarátok csapatainak hétvégi for-

dulója. Az első csapat a korábban NB

I/B-ben játszó Mátra SE (Gyöngyös)

ellen vereséget szenvedett, ellenben

az ötfős második csapat Aszódon

győzelmet aratott.

NB II Erkel csoport, 10. forduló
Mátra SE – GSBE 7,5–4,5

Pest megye I/A osztály, 8. forduló
Aszód – GSBE II 2–3 -vb-

A 28 éves budapesti Séra Zoltán
hősies küzdelemben szerezte
meg a WBF ökölvívó-szervezet
nagyváltósúlyú nemzetközi baj-
noki övét. 

A fiatal bunyós ugyan a fővárosi Profi-

Box Promotion versenyzőjeként, és

Petrányi Zoltán menedzser égisze alatt

vált ismertté, a sikeres felkészüléshez

és a megfelelő felkészítő mérkőzések-

hez nagyban hozzájárult a Gödöllői

Muay Thai és Boksz Egyesület.

A gödöllői edzőtrió, Varjú László, 
Ócsai Zsolt és Kottán Ervin segítsé-

gével készült Séra Zoltán a nemzet-

közi címmérkőzésre, amely a németor-

szági Bielefeldben volt, ahol volt ed-

zője, Micskó Sándor elleni meccset és

nyert pontozással megnyerve ezzel a

WBF övét. A 2011 óta Gödöllőn edző

bunyós 15. meccsén bezsebelhette 14.

győzelmét (ebből 9 KO vagy TKO) és

felkerült a világranglista 91. helyére,

míg hazai viszonylatban a képzeletbeli

dobogó legtetejére.   -sd-

Ismét kikapott a Gödöllői KC
csapata az NB I/B keleti cso-
portjában, így véglegessé vált,
hogy kiesik Bartos Gábor
együttese.

A Balassagyarmat elleni hazai találko-

zón a remek kapusteljesítmény is kevés

volt a pontszerzéshez. A 22. forduló

után 1 ponttal a 14. helyen áll a Gödöllő

és már matematikai esély sincs arra,

hogy behozza a még bent maradást je-

lentő 12. helyen álló riválisát.

A juniorok ellenben ismét nyertek, és

28. pontjukkal őrzik 5. helyüket.

NB I/B. Keleti-csoport, 22. forduló
Gödöllői KC – Balassagyarmati Kábel

SE 23–30 (13–17) 

Juniorok: Gödöllő – Balassagyarmat

28–21.            -tt-

Kézilabda – A matematikai esély is elúszott

Kiesett a Gödöllő

Sakk – Győzelem és vereség

Felemás sakk hétvége

Box – Séra Zoltán WBF övet nyert

Nagyváltósúlyú cím gödöllői segédlettel

Pályabérlési lehetőség egyesületek,
bartáti társaságok részére, vala-
mint céges napok rendezésére Gö-
döllőn a remek körülményeket biz-

tosító Táncsics Mihály úti Sport-
centrumban. Érdeklődni hétköz-
nap 8-16 óra között a:
06/20-461-60-10-es számon lehet!

Pályabérlési lehetőség a 
Táncsics Mihály úti Sportcentrumban!
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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

2014. április 20-án és 21-én (húsvét vasárnap és húsvét hétfőn) a GIM-Ház zárva tart!

Április 15., kedd, 18.00:

Ella Attila (trombita, mélyrézfúvó)

növendékeinek hangversenye

Április 16. szerda, 17.00:

Gordos Éva (fuvola) növendékeinek

hangversenye

Április 24. csütörtök, 17.00:

Művészetek Háza Gödöllő, Színház-

terem: a Frédéric Chopin Zenei Alap-

fokú Művészeti Iskola zenekarainak

hangversenye (Ifjúsági Fúvószene-

kar, Gyermek Vonószenekar, Ifjúsági

Vonószenekar, Forest Dixie Band)

Április 28. hétfő, 17.00:

Tóthné Pataki Anikó és Zomborné

Virágh Eszter (cselló) növendékei-

nek hangversenye

Április 29. kedd, 17.00: F. Chopin

Zeneiskola, nagyterem: a csíkszere-

dai Nagy István Művészeti Líceum

növendékeinek hangversenye

Április 30. szerda, 18.00: Gödöllői

Királyi Kastély, Lovarda: 40 éves a

Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Mű-

vészeti Iskola – Tanári díszhangver-

seny

A Frédéric Chopin 
Zeneiskola programjai

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

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 végki-
menetel nem korlátozódott a hadve-
zetés és a hadsereg teljesítményére,
hanem a teljes hátországot érintette,
hiszen annak is a legnagyobb áldoza-
tokat kellett 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

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

Április 14-20-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

Április 21-27-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220

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

2014. évi Városi Pedagógus Napon ismételten átadásra kerül a Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj.

1. Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete – a városi díjak alapításáról és adományo-
zásának rendjéről - értelmében azoknak a személyeknek adományozható, akik:
a.) kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve annak szervezésében, irányításában,
b.) magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján, élen járnak az
újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és  alkalmazásában. 
c.) színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését.

2. A díjban évente legfeljebb 3 személy részesíthető.

Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre, akit méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére. 
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinethez
eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., kovacs.reka@godollo.hu).
Határidő: 2014. április 25., 12 óra Guba Lajos, a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke sk.

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ

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:
29.806.-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 – bölcsődei felvételi kérelem

Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket, hogy 3
éven aluli gyermekük bölcsődei felvételi kérelmét az
alábbi időpontban jelezhetik az önkormányzat által
fenntartott bölcsődékben:

2014. MÁJUS 5-9-IG,  8-17 ÓRÁIG

1. számú Városi Bölcsőde Gödöllő, Palota-kert 

Tel. :410-906. Bölcsődevezető: Varga  Gyöngyi.

2. számú Városi Bölcsőde Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7.

Tel.: 410-566. Bölcsődevezető: Pálfi Sándorné.

3. számú Városi Bölcsőde Gödöllő, Premontrei u. 8.

Tel.: 422-072. Bölcsődevezető: Kolozs Istvánné.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíves-
kedjenek magukkal vinni:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata, egészségügyi

kiskönyve, TAJ kártyája és lakcímkártyája.

A szülő vagy gondviselő személyazonosító igazolványa

és lakcímkártyája.

Gödöllő, 2014. április 10.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző sk.

Felhívás – óvodai jelentkezés

Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket, hogy
az önkormányzat által fenntartott óvodákba tör-
ténő jelentkezés időpontja:

2014. MÁJUS 5-9-IG, 8-17 ÓRÁIG

A 2014/2015-ös nevelési évre való jelentkezés fel-

tétele a betöltött 3. életév és gödöllői lakhely vagy

tartózkodási hely. 

Kérjük, hogy a harmadik életévét betöltött gyerme-

kük óvodai felvételét a körzetük szerinti óvodába kér-

jék.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szí-
veskedjenek magukkal vinni:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata, egészség-

ügyi kiskönyve, TAJ kártyája és lakcímkártyája.

A szülő vagy gondviselő személyazonosító igazol-

ványa és lakcímkártyája.

Az óvodák elérhetőségei és az óvodai körzethatárok

Gödöllő város honlapján érhetők el.

Gödöllő, 2014. április 10.

dr. Nánási Éva címzetes főjegyző sk.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2014. ÁPRILIS 22.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Bolgár Péter, Duna u.4., Kékesi
Bence, Szent János u. 16./a.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Tóth Róbert, Kossuth L. u. 23., 
Szabó Gyuláné, Dózsa Gy.u. 5-7. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Ács Soma,
Honvéd u.17. 
A Városi Mozi belépőjét 
nyerte: Sárossyné Mészáros Er-
zsébet, Bartók B. u. 1., Bartos Já-
nosné, Simon I. u. 6. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Őry Zsigmond-
né, Hársfa u. 21., Dóczy János, Bo-
róka u. 45. 

Utazz velünk:
Kassa környékére I.
Régóta dédelgetett tervet sikerült március végén
valóra váltani, mivel nagyobbik gyermekünket
Aggtelekre vittük egy hétvégi programra, így on-
nan igazán kézenfekvő volt meglátogatni kedvenc
íróm, Márai Sándor szülővárosát, az egy órányi
autóútra lévő Kassát.
Este érkeztünk meg a fényárban úszó városba,
amely első benyomásra egy lakótelepekkel sűrűn
beépített ipari városra emlékeztet, nem véletlenül,
ugyanis itt van a szlovák vas-és acélipar fellegvára,
az US Steel Kosice gyártelepe. Szerencsére szállá-
sunk, a belvárosi Doubletree by Hilton a sétálóutca
elején fekszik és igazából ez a Fő utca (Hlavná)
adja vissza ennek az ősi magyar városnak a régi
hangulatát, egy valódi séta a múltba. A környéket a
Szent Erzsébet-dóm gyönyörű épülete uralja, me-
lyet már a XIV. században elkezdtek építeni, mai
formáját Steindl Imre tervei alapján az 1800-as
évek legvégén nyerte el. Az altemplomban he-
lyezték el 1906-ban II. Rákóczi Ferenc fejedelem
Rodostóból hazahozott hamvait, a lejáró ajtaja
nincs mindig  nyitva a látogatók előtt, de a bejárat-
nál kérdezősködve általában megtalálni a „kulcsos
embert”, aki kinyitja és leengedi a látogatókat. Egy
szűk csigalépcsőn feljuthatunk a harangtoronyba is
(belépődíjas) és innen lenyűgöző a kilátás a városra.
A dóm mögött az Orbán-torony található, melyben
most a városhoz és környékéhez kapcsolódó híres-
ségek panoptikuma kapott helyet (belépődíj). Elég
furcsa egy kiállításon belül II. Rákóczi Ferenc,
Rudolf Schuster volt szlovák államfő és Andy
Warhol amerikai képzőművész viaszfiguráját látni…
Szintén a dóm mellett látható a XIV. századból
származó gótikus stílusú Szent Mihály-kápolna,
bejárata felett a holtak lelkeinek mérlegelését
ábrázoló középkori szoborral.
Az Orbán-torony mögötti parkban májustól ok-

tóberig zenélő szökőkút és harangjáték szórakoz-
tatja óránként a turistákat, ezt most mi még nem
láthattuk, hallhattuk.
A park mögött az újbarokk stílusú Állami Színház,
majd a Pestis oszlop késztet megállásra, majd az
utca jobb oldalán a premontrei Szentháromság-
templom szép épülete, belül a szentély térhatású
szép festményével.
A közeli kis mellékutcában megtaláljuk a Márai
szobrot is és nem messze innen a Márai szobát is,
de sajnos zárva van, a kiírt telefonszám pedig nem
érhető el, ezért elmegyünk még a Mesterségek
utcájába, ahol egy kovács és egy fazekasműhely
van nyitva, de még itt is érződik az előszezoni
hangulat. Gyorsan bekapunk egy-két szendvicset,
mert délután még a környék kastélyait is szeret-
nénk meglátogatni! (Folytatjuk!)

Sissy Utazási Iroda ajánlásával


