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A kedvezőtlen időjárás ellenére sokan

bekapcsolódtak a Gödöllői Lokálpat-

rióta klub által szervezett hétvégi vá-

rosszépítési programba, amelynek so-

rán a városrészi egyesületek vezeté-

sével folytatódott a korábban meg-

kezdett virágosítás, fásítás és a közte-

rületek rendbetétele. 

A Gébics utcában a nemrég alakult

Alvégi Civil Társaság és Varga Ár-

pád, a terület önkormányzati képvi-

selője hívására több mint negyvenen

gyűltek össze, hogy megszépítsék a

játszóteret. A közös munka még egy

kis nosztalgiázásra is lehetőséget

adott, a lakók régi fotók segítségével

elevenítették fel, milyen élet folyt itt

sok-sok évvel ezelőtt. 

Szintén a játszóteret szépített a Tün-

dérkert Egyesület, aminek tagjai Ha-

lász Levente képviselő vezényletével

tették rendbe a Köztársaság úton ki-

helyezett bútorokat. A blahai város-

r é s z b e n

újabb fákat

ültettek a

Fecske utcá-

ban, majd

Pecze Dániel

a l p o l g á r -

mester veze-

tésével a Bla-

háért Társa-

ság tagjai

rendbetették

a Rigó utcai

buszmegállót. Megszépült a buszváró

épülete a Teleki téren is. A Kertvárosi

Egyesület és a Csanakért Egyesület

tagjai Kis Antal önkormányzati kép-

viselő segítségével végezték el a

munkát. A Kertvárosi Egyesület tag-

jainak munkáját a hét végén Győrfi

Beáta és Guba Lajos képviselő 

koordinálta, ők fákat ültettek a Ka-

zinczy körúton és az Éva utca sarkán.

Virágosabb kép fogadja a máriabes-

nyőieket is. 

A Virágos Máriabesnyőért Egyesület

szervezésében Szűcs Józsefné, a te-

rület önkormányzati képviselője ve-

zetésével a vasútállomás és a Tél ut-

cában lévő virágládákba kerültek nö-

vények.

A gödöllői szennyvíztisztító telep
fejlesztésének kivitelezési mun-
kái idén februárban vették kezde-
tüket. A közel három hónap alatt
minden az ütemterv szerint ha-
ladt, jelenleg kb. 10%-os a projekt
készültsége. Gödöllő Város Ön-
kormányzata 1,166 milliárd forin-
tos támogatást nyert szennyvíz-
tisztító telepének fejlesztésére,
melyet az Európai Unió Kohéziós
Alapja és Magyarország központi
költségvetése közösen finanszí-
roz.

A  beruházás   során   a   telepet   korsze-

rűsítik   és   új műtárgyakkal bővítik,

hogy a létesítmény megfeleljen a jelenle-

gi jogszabályoknak és környezetvédelmi

előírásoknak.

A közel 40 éves szennyvíztelep elavult

volt, annak ellenére, hogy az évek során

több ízben is átalakították, bővítették. Eb-

ben az állapotában nem tudta a telepü-

lésen keletkező szennyvízmennyiséget

megfelelő módon kezelni. A telep a tech-

nológiai hiányosságok miatt névleges ka-

pacitásának (napi tízezer köbméter) csu-

pán 60 százalékát volt képes megtisztí-

tani, így a kibocsátott tisztított 

szennyvíz nem megfelelő minősége mi-

att évente bírságot kellett fizetni.

A fejlesztés kivitelezési munkái idén feb-

ruárban vették kezdetüket, amelyek so-

rán elsődleges szempont, hogy mielőbb

megépüljenek az új létesítmények, illetve

elkezdődjön a próbaüzem. Csak ezek

után iktathatják ki a rendszerből a régi

műtárgyakat, kezdhetik el azok leeresz-

tését, fertőtlenítését és javítását. Április

végére elkészültek a munkálatok kb.

10%-ával, minden az ütemterv szerint

halad. Az új előülepítő és az új kombinált

biológiai medence kialakításakor 14 ezer

köbméternyi földet mozgattak meg. A

kombinált biológiai medence alaplemeze

szintén elkészült, megkezdték a vasbeton

szerkezetek, illetve a belső és külső falak

építését is.

A projekt jelenlegi állásáról a sajtó

képviselői saját szemükkel győződhettek

meg április 23-án, amikor helyszíni te-

repbejáráson mutatták be nekik az eddigi

eredményeket.

A sajtóeseményen részt vett Gémesi

György, Gödöllő város polgármestere

is, aki a beruházással kapcsolatban el-

mondta, annak az a célja, hogy a

szennyvíztelepről kibocsátott tisztított

szennyvíz minősége megfeleljen az Eu-

rópai Unió víz keretirányelvében és a

hazai jogszabályokban foglalt követel-

ményeknek. Ökológiai szempontból a

korszerűsítést követően javulni fog a

Fiók Rákos-patak és a Gödöllő-Isaszeg

közti tórendszerbe jutó víz minősége,

összhangban az önkormányzat ökovárosi

törekvéseivel.

Az építkezés során összesen 27.500

köbméter földet termelnek ki, 1700 köb-

méter betont és 160 tonna acélt építenek

be. A beruházás a tervek szerint 2015

május 30-án készül el. 

A munkákat a telep folyamatos mű-

ködése mellett végzik. A tervek szerint

jövő januárban már a próbaüzem zajlik

majd. 

lt

Ha az időjárás engedi, a héten folyta-

tódnak a korábban megkezdett mun-

kák. A megújuló járdák mellett szépül-

nek parkjaink és a belváros.

A Tél utcában már elkészült a járda, itt

már csak a rendezési munkákat végzik,

a Táncsics Mihály utcában azonban

most kezdik a felújítást. Itt a Zombor

utca és a Szabadka utca között dolgoz-

nak. A munka a Petőfi iskolánál kez-

dődött.

Folytatódik az Alsópark kaszálása,

amit már a múlt héten elkezdtek a

VÜSZI kertészeti

részlegének munka-

társai, de a héten

már az  Erzsébet

parkban is megkez-

dik a fű nyírását. Ki-

virágzik a belváros

május elsejére. A ter-

vek szerint ugyanis

már a hosszú hétvé-

ge előtt kihelyezik a főtéri kandelá-

berekre a virágokat. Az idén futó bal-

konnövények, többek között futómus-

kátli és balkonaranya díszíti majd a fő-

teret. bj

Április 24-e Szent Györgynek, a rendőrség védőszentjének, május 4-e pedig Szent Flóriánnak, a tűzoltók védőszentjének a

napja. A két szervezet hosszú évek óta ünnepli a jeles napokat, az idén emlékeznek meg negyedik alkalommal közösen.

A rendőrök és tűzoltók példamutatása a társadalom számára ugyanolyan értékes, mint amilyen Szent Györgyé és Szent Fló-

riáné volt csaknem kétezer éve – mondta Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a rendőrség napja

és a tűzoltóság napja alkalmából tartott minisztériumi ünnepségen, ahol elismerések átadására is sor került, a kitüntetettek

közül ketten Gödöllőn teljesítenek szolgálatot. 

Pintér Sándor belügyminiszter kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül „Az év rendőre” miniszteri díjat ado-

mányozta bűnügyi kategóriában Lengyel Ferenc r. alezredesnek, a gödöllői rendőrkapitányság kiemelt főnyomozójának,

„Az év tűzoltója” miniszteri díjat adományozta Pintér Mihály tű. alezredesnek, a gödöllői hivatásos tűzoltóparancsnokság

tűzoltóparancsnokának.

A rendezettebb környezetért

Szépülő közterületek
Szennyvíztisztító telep korszerűsítés

Ütemterv szerint halad a beruházás

Két gödöllői a kitüntetettek között

Elismerések a rendőrség napján

VÜSZI – folytatódnak a munkák
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„Munka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért” 
TÁMOP-1.4.3-10/1-2F/2011-0005

Közel 30 kisgyermekes anyuka újra a munkaerőpiacon

Kiemelten a kisgyermekes nők munkába állási nehézségeire kínált megoldási modelleket az el-

múlt két évben a GAK Nonprofit Kft. Munka-Család Egyensúly Programja, melynek kereté-

ben a szervezet és konzorciumi partnerei – a Gödöllői Királyi Kastély, a Művészetek Háza Gö-

döllő és a Gödöllő COOP Zrt. – összesen 49 szülő munkaerő-piaci reintegrációjának segítését

vállalták. A program egyik fő célkitűzése az volt, hogy támpontokat adjon munkavállalóknak

és munkaadóknak egyaránt, melyet három fő pillére épített. 

Munkavállalói csoport felkészítése a munkavállalásra – a munkáltatók igényeihez igazodó 

szakmai felkészítő képzések és pszicho-szociális felkészítések keretében. 

Családbarát munkahelyi kultúra kialakítása – munkáltatók számára nyújtott ingyenes esély-

egyenlőségi érzékenyítő tréningek és tanácsadás megtartásával. 

Gyermekfelügyeleti szolgáltatási rendszer kialakítása, mely kamaszok és felnőttek számára is közösségi teret nyújt. 

A projekt az Európai Unió támoga-

tásával az Európai Szociális Alap

társfinanszírozásával valósul meg. 

Az elmúlt évi sikert követően
ismét megrendezik az Arbo-
Fesztet a Gödöllői Arborétum-
ban. Az idén már kétnaposra
bővített fesztivál május 23-án
és 24-én várja az érdeklő-
dőket. Erről a rendezvény
helyszínén, az arborétum 
Völgyszínpadán tájékoztatták
a sajtó képviselőit a szervező
Futura Szabadegyetem Alapít-
vány és az ArboFeszt Alkotói
Kör tagjai.

A szervezők olyan programmal ké-

szülnek, ami egyrészt lehetőséget ad

az arborétum értékeinek bemuta-

tására, valamint 0-99 éves korig szó-

rakozási lehetőséget kínál a kiláto-

gatóknak. Céljuk, hogy a gödöllőiek

és a térség lakóinak figyelmét fel-

hívják az itt található kikapcsolódási

lehetőségre. 

A rendezvény öt témakör köré épül.

A zenei programok már 23-án este

elkezdődnek, ekkor a Völgyszínpa-

don az ArboFónia keretében autenti-

kus népzenei és komolyzenei pro-

dukciók szólalnak meg. 24-én pedig

térségi zenekarok mutatkoznak be

valamennyi műfajban. Szombaton

családi és gyermekprogramokkal, já-

tékokkal, kézműves foglalkozások-

kal, a civil szervezetek bemutatko-

zásával bővül a program, de közép-

pontba kerül a

fenntartható fejlő-

dés és a termé-

szettudatosság,

valamint a helyes

életmód és az

egészséges táplál-

kozás is. A Wal-

dorf iskolások re-

formbüfével vár-

ják az érdeklődő-

ket, de a G7-nek

k ö s z ö n h e t ő e n

többek között főzőverseny, helyi

élelmiszerek vására lesz, továbbá

kóstolókra és előadásokra is sor kerül. 

A sikeres megvalósításért komoly

összefogás történt. A helyszínt bizto-

sító Pilisi Parkerdő Zrt. mellett a te-

rülettel szomszédos Haszonállat

Génmegőrzési Központ, valamint a

G7 Gödöllői Helyi Élelmiszer Ta-

nács, a gödöllői Waldorf óvoda és is-

kola – ami ez alkalommal itt tartja 20

éves múltra visszatekintő pünkösdi

bazárját – és a Gödöllői Fészek

Nagycsaládosok Egyesülete (aki 

szintén itt rendezi meg családi nap-

ját) is csatlakozott a kezdeménye-

zéshez, amit Tóth Tibor alpolgár-

mester példaértékűnek nevezett. Kü-

lön köszönetet mondott a területet

ideiglenesen kezelő Pilisi Parkerdő

Zrt-nek, a szervezet ugyanis az elmúlt

hónapokban jelentős munkákat vég-

zett a területen: 10 km sétautat tettek

rendbe, pihenőhelyeket alakítottak ki,

s 10 hektár területet kaszálnak rend-

szeresen, hangzott el a tájékoztatón.

Tóth Tibor kiemelte, Gödöllő város

önkormányzata elkötelezett az arboré-

tum revitalizációjának kiterjesztésé-

ben, fejlesztése kapcsolódik Gödöllő

ökováros koncepciójához. 

Az ArboFeszt részletes programjáról

a www.arbofeszt.hu honlapon, vagy

a rendezvény facebook oldalán tá-

jékozódhatnak az érdeklődők.         jb

A tél minden családban anya-
gilag megterhelő időszak, hi-
szen ilyenkor a fűtésszámla
igencsak megterheli a költ-
ségvetést. Egy új, korszerű
technológia, az infrafűtés al-
kalmazásával csaknem har-
madával csökkenthető a
számla, ráadásul mindez ké-
nyelmes, tiszta és minimális
helyigényű.

Az infrafűtés hosszú kutatómunka

eredménye, ami nem csak gazdasá-

gosabb üzemeltetést tesz lehetővé,

de kellemes közérzetet is biztosító

alternatív technológia. 

A fűtőtest küllemét tekintve egy táb-

lához hasonlítható, általában négy-

szög alakú, környezetbarát szerves

anyagból készül, egészségre ártal-

mas fémet nem tartalmaz. Elhelye-

zése is eltérő a megszokottól, az in-

frapanelt ugyanis leggyakrabban a

mennyezetre szerelik fel, így nem

foglal helyet és a kisgyermekeket

sem kell félteni tőle. 

Az infrapanel az elektromos energiát

alakítja hővé, távoli tartományú in-

frasugarakat állít elő és bocsát kör-

nyezetébe. Ez a szemnek láthatatlan

hullám a nap sugaraihoz hasonlítható

melegérzetet kelt, s a levegőn áthal-

adva, felmelegít minden útjába eső

tárgyat és testet. Mivel ezáltal a falak

és a berendezési tárgyak hőmérsék-

lete is magasabb lesz, mint a leve-

gőé, így kellemesebb hőérzetet biz-

tosít. Az infrapanelek 30 perc alatt

érik el a maximális teljesítményt,

ami azt jelenti, hogy egy fűtetlen la-

kásban fél óra alatt képesek kellemes

meleg érzetet nyújtani. A panelek fű-

tési hatásfoka 96-98 százalék. Meg-

felelő elektronikával felszerelve a

panelek egyenként, helyiségenként

is szabályozhatók, s így a hagyo-

mányos fűtési technológiákkal szem-

ben akár 30 százalékkal olcsóbban

üzemeltethetők. 

Mivel az infrafűtés a levegőt nem

melegíti fel, az nem áramlik, nem

kavarja fel a port, ráadásul a fűtött

falak szárazak maradnak, így elke-

rülhető a penészedés is. 

Szerelése gyors, egyszerű és könnyű,

de csak szakember végezheti. A pa-

nelek bárhová, vizes környezetbe és

gyúlékony felületre is felszerelhetők,

ráadásul külön kéményre, szellőzés-

re sincs szükség. A berendezés ki-

sebb helyiségekben akár szobater-

mosztáttal is működtethető. 

Bővebb információ: 
www.infrafutesinfo.hu

Április 24-én délután zajlott a
Hajós Alfréd Általános Iskola
szervezésében immár 18. al-
kalommal megrendezett vá-
rosi angol verseny a polgár-
mesteri hivatal földszinti nagy-
termében.

Ebben az évben az angolszász fel-

fedezők élete volt a verseny témája,

akik nemzetük fiaként elsőként értek

el vagy fedeztek

fel addig ismeret-

len, feltáratlan

vagy alig érintett

helyeket, illetve

elsőként vittek

véghez valami-

lyen kimagasló

teljesítményt az

emberiség törté-

netében. Idén a város öt iskolájából

és egy pilisszántói vendég iskolából

30 tehetséges tanuló mérte össze tu-

dását; a verseny érdekessége volt,

hogy a csapatok geocaching felada-

tot is kaptak és a kincskeresés során

a főtéren elrejtett, majd a versenyzők

által megtalált tárgyak egy időkap-

szulába kerültek.

A zsűri elnöke Gödöllő város kom-

munikációs igazgatója, Péterfi Csa-
ba az önkormányzat képviseletében

köszöntötte a nyertes csapatokat,

György Mariann, a British Council

munkatársa és dr. Veresné dr. Va-
lentinyi Klára, a Szent István Egye-

tem docense is kifejezte elismerését

a felkészítő tanároknak és a verseny

szervezőinek.

Az első helyen a Premontrei Szent

Norbert Gimnázium Mackenzie-csa-

pata, a másodikon holtversenyben a

Török Ignác Gimnázium Raleigh-

csapata és a Hajós Alfréd Általános

Iskola Hillary-csapata, míg a harma-

dik helyen ugyancsak a Hajós iskola

Scott-csapata végzett.

Összefogás a Gödöllői Arborétumért

Ismét ArboFeszt!
Városi angolverseny

Felfedezések kora

Új, alternatív fűtési technológia

Beépített napsugár
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Édesanyák, akik féltő szere-
tettel kísérik gyermekeik min-
den lépését. Asszonyok, akik
akár életüket is feláldozzák
értük. És nők, akiket sokszor
nehezen értünk, pedig oly sok
minden rejtőzik mosolyuk
mögött. Csupa titok, csupa
múlt, csupa szív emberek. 

Az anya, önmagában is több sze-

mély: egy testben anya, aki óvja,

gondozza, neveli a gyermeket; gyer-

mek – aki játszótárs, aki koszorút

fon lánya hajába a pitypang virágá-

ból, vagy lóként nyargal a szobában,

hátán kisfiával; orvos és őrangyal –

akinek a puszija a legtöbb bibit meg-

gyógyítja, virraszt a betegágynál, ha

kell, vitába száll a doktorral és

együtt sír a gyermekével, amikor an-

nak fájó torokkal kell lenyelnie az

orvosságot; tanító – aki kikérdezi és

elmagyarázza a leckét és (de most

őszintén!) ha kell, ő maga írja meg;

és sorolhatnánk tovább… Az anyák

már csak ilyenek. Mindeközben dol-

gozni járnak, főznek, mosnak, taka-

rítanak, és mint a mesebeli tündérek,

teljesítik a kívánságokat, csak náluk

nincs hármas korlát. Végtelen a kí-

vánságok sora. Igaz, mindeközben

képesek tűzokádó sárkánnyá is vál-

ni, ha kell, mert például sosem képe-

sek megérteni, hogy a gyereknek

nincs ideje betenni a szennyesbe a

koszos zoknikat, hogy a kedvenc far-

mert még nem kell kimosni, hogy a

csokoládé nem veszi el az étvágyat,

és nem kell aggódni, ha a „Mikor

jössz haza?” kérdésre azt a választ

kapják „Majd.” Szóval az anyák kü-

lönleges lények. Mindig is azok vol-

tak, függetlenül attól, hogy a világ

melyik pontján élnek, vagy éltek.

Május első vasárnapján őket ünne-

peljük, nekik mondunk köszönetet

anyák napja alkalmából. Mert anya

csak egy van.

Az Athenaeum kiadó idén is külön

összeállítással köszönti az édesanyá-

kat. Tizenöt megható vagy éppen

szívderítő történettel mutatják be

őket, a magyar- és a világirodalom

mestereinek tollából. Az idei váloga-

tásban Örkény István, Kosztolányi

Dezső, Jane Austen, Mikszáth Kál-

mán, Nathaniel Hawthorne, Ady 

Endre, Csáth Géza, Gárdonyi Géza,

Kaffka Margit, Guy de Maupassant,

Móra Ferenc, Móricz Zsigmond,

Lev Nyikolajevics Tolsztoj, Ka-

rinthy Frigyes, és Krúdy Gyula egy-

egy írása olvasható. A novellák, re-

gényrészletek megmutatják az anyai

szeretet mélységeit, az elszántságot,

és azt az elfogadást, aminek köszön-

hetően az anyák mindig képesek sze-

retni, megérteni, és megbocsájtani

gyermekeiknek éljenek Oroszor-

szágban, Olaszhonban, Angliában

vagy egy kis magyar faluban. 

(Drága Édesanyám – 15 megható

történet arról, aki a legfontosabb)

nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Mert anya csak egy van

Április 25-én este mutatta be Vidámpark

című legfrissebb lemezét a Cimbaliband

a Művészetek Háza színháztermében. A

Budapesti Vidámpark ugyan tavaly – 63

év után – bezárt, a zenekar viszont egyre

tágabbra nyitja kapuit és pörög, mint a

ringlispíl; sorban a hetedik anyagukkal a

héttagú csapat most igyekszik az egyko-

ri szórakoztató létesítmény hangulatát,

annak miliőjét feleleveníteni.

Gödöllő legújabb kiemelt művészeti

együttese 8 éve alakult, és azóta több

mint 600 koncertet adott. Színpadi ruti-

nért és jókedvért tehát nem kell a szom-

szédba menniük a zenészeknek, ami a

mostani lemezbemutatón is meglátszott,

ugyanis a csapat (Unger Balázs – cimba-

lom, brácsa, ének; Szita Eszter – ének;

Boda Gellért – hegedű; Lázár Gyula –

nagybőgő, basszusgitár; Horváth Dániel

– dob, ütőhangszerek; Agatics Krunosz-

láv – harmonika; Unger Gergő – gitár,

ének) olyan hangulatot teremtett, ahol azt

is el kellett dönteni, hogy ki élvezi jobban

a muzsikát: a Cimbaliband vagy a közön-

ség. A válasz: mindketten.

A Vidámpark album dalai mellett termé-

szetesen felcsendültek az együttes leg-

népszerűbb szerzeményei is, illetve a le-

mezbemutató-ünnep nem lett volna tel-

jes, ha a cimbalisok nem hívnak meg pár

barátot egy kis közös örömzenélésre. Így

pár szám erejéig színpadon láthattuk Be-

de Péter szaxofonost, a Talamba Ütő-

együttest és a Fricska Táncegyüttest. 

Aki még nem hallotta a Cimbaliband da-

lait, annak itt egy zenei mankó: zenéjük-

ben a modern kelet-európai életérzés ke-

veredik a népzenével, viszont mindez ter-

mészetes formában történik, mert ők egy

igazi „multikulti” zenekar. Szerb harmo-

nikás, magyar hegedűs, roma nagybőgős,

sváb-magyar cimbalmos és gitáros, mind-

ez egy sejtelmes női énekhanggal és egy

jazzdobossal megfűszerezve. Zenéjük

forrásai különböző helyekről fakadnak:

magyar népzene, klasszikus zene, jazz,

balkáni népzene, rock’n’roll, de két do-

log mégis összetartja a bandát, a barátság,

és egy igazi varázslatos magyar hang-

szer: a cimbalom.

A zenekar a lemezbemutató után sem pi-

hen: a héten Gödöllő holland testvérvá-

rosában, Wageningenben lép majd fel. ch

A két világháború közötti kávé-
házak tulajdonosai is irigyelhet-
ték volna a gödöllői Királyi Váró
nagytermében április 26-án be-
rendezett kávéház telt házát... A
most indult új, tartalmas kikap-
csolódást ígérő kulturális soro-
zat első estjének szereplői Gaál-
né dr. Merva Mária, Mészáros
Beáta, Buka Enikő, Ferenczy
Beáta és Péterfi Csaba voltak.

A Kávéházi Esték során zenével, iro-

dalmi csemegékkel, a művészeti élet

neves személyiségeinek nyomába

eredhetnek az érdeklődők vagy egy-

egy korról kaphatnak képet az elhang-

zó előadáson, valamint irodalmi mű-

veken keresztül. A korábbi nagy sikerű

Zenés Kávéházi Esték folytatásaként

indult és havonta jelentkező sorozat-

ban egy-egy téma kerül terítékre, eh-

hez kapcsolódnak majd az elhangzó

dalok, versek, prózák, amik megidé-

zik az adott kor hangulatát.

Az első alkalommal Gaálné dr. Merva

Mária irodalomtörténész mutatta be a

jelentősebb kávéházakat, s az érdeklő-

dők megtudhatták azt is, hogy azért Pes-

ten és nem Budán jöttek létre ezek a mű-

vészvilágnak otthont adó „intézmé-

nyek”, mert a Duna bal partján működ-

tek azok a szerkesztőségek és nyomdák,

amiket jórészt a kávéházakban alkotó

szerzők láttak el munkával... bár később

épp Karinthy tette át székhelyét a Budán

napjainkban ismét üzemelő Hadik Kávé-

házba. Az első estén Karinthy Frigyes és

felesége, Böhm Aranka idillinek éppen

nem nevezhető, de annál izgalmasabb

kapcsolatának  fordulópontjaival ismer-

kedhetett a közönség. A következő hó-

napokban slágerré válhat a Kávéházi Es-

tek nyitódala, ami Fodor László, Buka

Enikő és Péterfi Csaba szerzeménye.

Folytatás május 16-án, amikor is Pécsi

Ildikó Kossuth-díjas színművész és

Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgó,

Gödöllő díszpolgárai lesznek a vendé-

gek, akik a kávéházak kényszerűen meg-

szűnt helyét az ötvenes években átvett

presszók hangulatát idézik fel, életük

egy- egy pillanatát is megosztva a közön-

séggel. lt

Cimbalom rock ’n’ roll szólt a Művészetek Házában

Vidáman pörögve

A gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola

idén ünnepli fennállásának 40. évfordu-

lóját, s 1984-től viseli a lengyel zene-

szerző nevét. A mára országos hírűvé

vált, széles nemzetközi kapcsolatokkal

rendelkező, és számtalan sikeres növen-

dékkel büszkélkedő intézmény nagysza-

bású tanári hangversennyel ünnepli az

évfordulót. 

Április 30-án, 18 órakor a kastély lovar-

dájában a zeneiskola tanárai mellett cseh

testvérvárosunk, Brandis nad Laben

Stará Boleslav, Csíkszereda, valamint az

intézmény szlovákiai, nagyrőcei testvér-

iskolájának zenepedagógusai lépnek

színpadra, akik együtt ünnepelnek a gö-

döllői kollégákkal. Nem maradnak ki a

sorból a növendékek sem, őket ez alka-

lommal azok képviselik, akik az évek

múlásával tanárként tértek vissza, s a

mai ifjakat tanítják a zene szeretetére és

magas színvonalú művelésére. 

Az est folyamán Botrágyi Károly, So-

modi Károly, Lázár Attila, Ella Attila,

Kovács Csaba, Bartek Zsolt, Tóthné Pa-

taki Anikó, Czitrovszky Ilona, Kovács

Ernőné, Molnárné Skrobinec Oxána,

Klacsmann Nóra, Bartha Katalin, Láng

Gabriella, Gordos Éva, Deákné Ella

Beatrix, Ferenczy Beáta, Ferenczi Anna,

Papp Zsombor (Csíkszereda), Lubica

Benusová (Nagyrőce), Adamcová Mar-

kéta, Dostálová Hana, Kubíková Vanda

(Brandis), Albertné Joób Emese, Bene-

dek Krisztina, Pertis Szabolcs, Szabó

Adrienn, Deákné Ella Beatrix, Balogh

Ágnes, Soós Gabriella, Zomborné Vi-

rágh Eszter, Kovács Zsolt, Juniki Spar-

takus és a Gödöllő Consort szólaltatja

meg többek között Beethoven, Debussy,

Webber, Bach, Doppler és Ravel mű-

veit. 

A kétrészes est során szóló és kamara-

zenei produkciókat hallhat a közönség, a

nyilvános hangversenyre minden érdek-

lődőt szeretettel várnak, a belépés díjta-

lan. bj

Születésnapi koncerttel ünnepel a zeneiskola – 40 év színvonalas oktatás jegyében

Kávéházi Esték a Királyi Váróban
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Május 3-án 

szombaton 10.30-12.00 között

Isaszegi Kisállatrendelő

Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: dr. Michalik László

Tel.: 20/981-3100.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

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.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Alf: Keverék kan. Iskolá-
zott, jól szocializált. Kis
szépséghibája a 3 lába, de
ez őt semmiben nem gátol-
ja. Nem egy telepen lenne a
helye, hanem családban.

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

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

Bubi: Terrier keverék kan.
Pörgős, csaholós, minden lé-
ben kanál kutyus. Családku-
tyának kiváló lenne.

Hétvégén is nyitva tartó  állatorvosi rendelő

Turul Állatorvosi Rendelő

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

Dr. Milei László, Tel.: 30/5511-346.

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

Legyél a gazdim, mindig 
szeretni foglak!

Kira kétéves, oltott,chipes,
ivartalanított kutyalány 

keresi otthonát. 
Ne kelljen láncon élnie!

Tel.: 70/281-9555.

Bár az aranyos állatokról elsőre keveseknek jutna eszébe egy haszonállat, él a világon egy olyan
fajta, ami közel sem házi kedvenc, mégis minden bizonnyal toplistás lenne bármilyen cukisági
versenyen. A wallisi feketeorrú egy juhfajta, amit főleg Svájc délnyugati részén, Felső-Wallisban
tartanak a gazdák. 

A faj jellemzője, hogy az egész arcuk, az elülső lábuk és a nőstényeknél a farok vége is fekete, ami hihetetlen érdeke-

sen mutat a bundájuk többi részével, ami szinte hófehér és bodros. Sokan kép alapján elsőre el sem hiszik, hogy igazi

állatról van szó, és inkább gondolják valami jól sikerült plüssfigurának. A faj első írásos említése a 14. századból, a

wallisi szabadságharcok idejéből maradt fenn. Valószínűleg a rá hasonlító vispertali juhból tenyésztették ki.  A fekete

arcú tüneményeket leginkább a gyapjújuk miatt tenyésztik. A kosok átlagos tömege 80–100 kilogramm, a nőstények

70–80 kilogrammosok. A kosok évente 3,5-4,5 kg, az anyajuhok 3-4 kg gyapjút adnak.

Ez a juhfajta nagyon barátságos, a nyugodt jellem és az aranyos külső megtévesztő az ő esetükben. Ezek az állatok

ugyanis nagyon szívós és nagyon ügyes teremtmények, igazi hegyvidéki túlélők. Kiválóan alkalmazkodtak a magas-

hegyi körülményekhez. Kis igényűek és jól másznak, így a meredek, köves lejtőkön is remekül lehet őket legeltetni.

haerdekel.hu

A legtündéribb haszonállat – a wallisi feketeorrú

CICÁK GAZDIT KERESNEK

Befogadott, pár hete ellett anyacica fehér-vörös kicsijével együtt gondos gazdit keres! 
Elválasztás után az anya ivartalanítását vállalom! 

Tel.: 20/996-7608. 

ELVESZETT KUTYA

Keressük 13 éves szibériai husky, Jenny névre hallgató szu-
ka ivartalanított, szelíd természetű kutyánkat. Chippel el-
látva. Gödöllőn veszett el, de a környékén is lehet már. 
A megtaláló jutalmat kap! 
Balogh Gergely Gödöllő, Madách I. u. 9. 
Tel.: 28/421-587, 30/254-9706, 30/322-1357.

Használjon citromot természetes kul-

lancs riasztószerként! Márcsak azért

is, mert érdemes mindenki számára el-

kerülni a vegyi anyagokat, amelyek je-

len vannak számos piacon lévő keres-

kedelmi rovarriasztóban, mert ismert

tény, hogy a rovarriasztó sprék irritál-

hatják a szemet és kiütéseket is 

A kullancsok nemcsak azért veszélye-

sek, mert vért szívnak és rámásznak a

bőrünkre, hanem azért is, mert beteg-

séghordozók is lehetnek. 

A ruhák védelmére 

Vegyünk egy sprézőfejjel ellátott mű-

anyag flakont és töltsük tele vízzel.

Adjunk a vízhez néhány csepp palma-

rosa vagy citrom illóolajat. Permetez-

zük be vele ruháinkat és hagyjuk meg-

száradni. Felvéve azokat, a szag elűzi a

kullancsokat és nagy valószínűséggel a

szúnyogokat is. 

Bőrre 

Vágjunk fel szeletekre egy egész citro-

mot és öntsünk rá forró vizet.  Hagyjuk

állni és lehűlni az oldatot, aztán pedig

öntsük egy spréflakonba. Megfon-

tolás tárgyává kell tennünk ilyenkor a

hosszabb napon tartózkodást, mert a

citromos víz a bőrt UV fényre fogéko-

nyabbá teszi. 

Ecet 

Az ecet szagát és ízét a kullancsok ki

nem állhatják, így lesz belőle tökéletes

kullancsriasztó. Egy flakonban kever-

jünk össze 2 csésze vizet, 1 csésze fe-

hér ecetet vagy almaecetet (mindkettő

jól működik.) Adjunk hozzá néhány

cseppet a kedvenc illóolajunkból, majd

permetezzük be vele ruházatunkat, bő-

rünket.

Borsmenta 

A borsmenta is taszítja a kullancsokat

és a bolhákat. Egy sprépalackban ke-

verjünk össze 2 csésze vizet és 20

csepp borsmenta illóolajat, vagy főz-

zünk egy csésze erős borsmenta teát,

tegyük egy sprézős palackba és már

használhatjuk is. 

Levendula 

A levendula illóolaj is hatékony kul-

lancsriasztó, mind emberek és háziál-

latok számára. Az illóolajok, mint a

szegfűszeg, macskamenta és citromo-

laj elűzi a szúnyogokat is. Ezek az ola-

jok, mint a citronella és a pacsuli ta-

szítják a szúnyogokat. A hígítatlan

macskamenta olaj akár két óra hosszán

át is képes rovarriasztásra. Egy 2001-

es kutatás kimutatta, hogy a macska-

menta olaj a szúnyogokat tízszer job-

ban taszítja, mint a DEET. További ku-

tatások azt mutatták, hogy a szúnyo-

gok fajtájától függően a védelem akár

négy órán keresztül tart. 

Természetes kullancs és szúnyogriasztó
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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!

Volt minden az előző két fordu-
lóban a gödöllői labdarúgó csa-
patok háza táján. A Gödöllői SK
megyei I-es csapata előbb kika-
pott a Váctól, majd bravúr-győ-
zelmet aratott Tápiószecsőn. A
GSK kettő nagy zakóba szaladt
bele Ecseren, majd ikszelt, míg
a GEAC kettős győzelmet ara-
tott.

A megyei I-ben előbb hazai pályán ka-

pott ki a még veretlen Vác együttesétől

Jenei Sándor csapata, majd az elmúlt

hétvégén Tápiószecsőn fontos három

pontot szerzett a csapat. Ez utóbbi

meccs krónikájához tartozik, hogy a

GSK kapusát, Sipeki Attilát a szünet-

ben sérülés miatt le kellett cserélni. A

helyére az ifjúsági csapat kapusa, a re-

mekül védő 18 éves Darabont Dániel
állt be, akit a találkozó előtt figyelmet-

lenség miatt majdnem otthonhagytak. 

Újabb három pontjával már 33 pontos a

Gödöllő és bebetonozta magát a 8.

helyre a tabellán.

Pest megyei I. osztály, 23. forduló
Gödöllői SK – Vác FC 0–5 (0–2)

Pest megyei I. osztály, 24. forduló
Tápiószecső FC – Gödöllői SK 0–1 (0–

0) Gól: Benczés Zsolt

Megyei II. osztály – Kettős siker

Kettős győzelmen van túl Sztriskó
István alakulata. A GEAC előbb

Nagymaroson tudott nyerni, majd

hazai pályán, a Vác-Deákvár együt-

tesét küldte haza pont nélkül. Az

"egyetemisták" 30 ponttal a 9. helyen

állnak csoportjukban a tabellán.

Pest megyei II. osztály északi-cso-
port, 23. forduló: Nagymaros FC –

GEAC 1–2 (1–0) Gól: Müller Péter,

Angyal Zoltán.

Pest megyei II. osztály északi-cso-
port, 24. forduló: GEAC – Vác-De-

ákvár 4–1 (2–0) Gól: Barkóczi

Ádám, Angyal Zoltán, Vitárius Ta-

más, Czuczor Attila.

Megyei III. osztály – Betli után
döntetlen

A Gödöllői SK második számú csapata

a 20. játéknapon nagy zakóba szaladt

bele a bajnoki címre törő Ecser ottho-

nában, akik nyolcszor szomorították a

GSK kettő híveit. Az elmúlt hétvégén

nyílt lehetőség a javításra, de a Püspök-

szilágy ellen egy vérszegény döntet-

lenre futotta csak a csapat erejéből, ez-

zel 32 pontos és a 6. helyen áll jelenleg

a Legéndi "sereg" a csoportjában.

Megyei III. osztály közép-csoport,
20. forduló: Ecser SE – Gödöllői SK II

8–1 (3–1) Gól: Szabó László.

Megyei III. osztály közép-csoport,
21. forduló: Gödöllői SK II – Püspök-

szilágy SE 0–0 -ll-

Labdarúgás – Volt minden

Bravúr győzelem Tápiószecsőn

Pest megyei I. osztály 25. forduló
Május 3., szombat 17 óra, Táncics M.

úti Sportcentrum: 

Gödöllői SK – Érdi VSE

Pest megyei III. osztály közép
csoport, 22. forduló

Május 4., vasárnap 17 óra, Táncsics

M. úti Sportcentrum: 

Gödöllői SK II. – Galgagyörk-

Püspökhatvan II.

Remekül szerepelnek az idei teremlab-

darúgó, azaz futsal bajnokságokban a

gödöllői fiatalok. Az U11-es gárda or-

szágos döntőbe jutott, az U15-ös együt-

tes a Pest megyei döntőben, míg az

U17-es csapat, míg a Csömör jogán

versenyző 18 éves gödöllőiek az U19-

es bajnokság országos  középdöntő-

jébe kerültek.

Az idei lebonyolítás értelmében az

U11-U15-ös korcsoportokig megyei le-

bonyolítással kezdődött a futsal baj-

nokság, míg az U17-ben és az U19-es

kiírás országos kiírás formájában zaj-

lik. A legkisebbek, a Nagy Roland irá-

nyításával meccselő 2003-as korosz-

tály több mint kiválóan teljesít. Az

U11-es gárda előbb megnyerte saját

csoportját, majd a megyei döntőben is a

legjobbnak bizonyult, ezzel Pest me-

gyei bajnoka lett és jutott be az

országos elődöntőbe, amely az el-

múlt hétvégén volt Deszken. Az

ide eljutó nyolc csapatot két né-

gyes csoportba sorsolták, mindkét

csoportból az első kettő jutott a

legjobb négybe, ezzel az ország

legjobb négy futsal csapata közé

ebben a korcsoportban. A gödöllői

fiatalok kitettek magukért, cso-

portelsőként jutott be a májusi döntőbe.

Az U15-ös gárda hasonlóan jól teljesí-

tettek. Smeló Dávid tanítványai cso-

portjukból simán jutottak tovább, majd

a megyei középdöntőt is toronymaga-

san nyerték és jutottak el a Pest megyei

döntőig, a négy legjobb csapat közé. Itt

az utolsó meccsen buktak el a mieink,

így ebben az évben nem jutottak be az

országos középdöntőbe.

A Baranyai Pál kezei alatt pallérozódó

U17-es gödöllői alakulat az országos

bajnokságban a keleti csoportot nyerte

és jutott be a májusi középdöntőbe, a

legjobb nyolc közé.

A gödöllőiekből álló, de a Rubeola FC

Csömör jogán versenyző, Tóth László
irányítása alatt készülő 18 évesek az

egy évvel idősebb bajnokságban, az

U19-ben (25 csapat) jutottak be az

ország legjobb 8 csapata közé a déli

csoport 2. helyéről és várják  a májusi

középdöntőt. -lt-

Futsal – Remeklő utánpótlás csapatok

Országos döntőben az U11-esek

A Svédországban élő magyarok
meghívásának eleget téve, Cze-
ba Mihály 6. danos ITF Nem-
zetközi Instruktor egy hetet
töltött vendég-ségben az északi
országban.

A meghívás célja az volt, hogy a gö-

döllői mester segítse a kint élő magya-

rok fejlődését, tanítsa őket, valamint

felkészítse a tanítványokat fekete öves

vizsgájukra.

Kint tartózkodása alatt találkozott a

svéd TKD Szövetség alelnökével, SM

Yeoh Chin-Huat 8 danos mesterrel is,

akinek edzésén részt vett és abban a

megtiszteltetésben részesült, hogy a Se-

nior mester személyesen javította ki

mozgását (a képen).

Az edzés befejeztével SM Yeoh mes-

ter örömmel fogadta a Czeba mester ál-

tal átadott magyarországi ajándékot. A

svédországi sportolók nagy szeretettel

fogadták Czeba Mihályt és a jövőben

is szeretnék meghívni őt és tanítványait

Svédországba a közös sportbarátság

folytatásaként. -czm-

Küzdősport – Magyar-svéd Taekwon-do barátság

Czeba Mihály Svédországban

Ingyenes Nordic Walking foglalko-

zások Gödöllőn. A találkozó az Erzsé-

bet-parki HÉV megállóban. A kez-

dőknek és a lassabban gyaloglóknak

15:30-tól, a haladóknak 17:30-kor

kezdődnek a botos gyaloglások. A táv

körülbelül 6 km az Erzsébet-parkbak

kijelőlt futó és nordic walking pályán,

ami kb. 1,5 órát vesz igénybe.

A kezdőknek botokat biztosítanak.

További infó: Pálffy Tibornál a

06/30-295-36-66-os telefonszámon.

NORDIC WALKING

Április 13-án került megrende-
zésre a Probikers Bike Mara-
ton a Nagyváradot övező dom-
bokon. Két távon tehették pró-
bára magukat a résztvevők,
egy rövidebb 35 kilométere-
sen (1 kör, körülbelül 612 m
szint), míg az elszántabbak-
nak egy 70 km-es (2 kör, körül-
belül 1224 szint) pálya állt ren-
delkezésre.

Az eredményeket illetően a Bike Zo-

ne Gödöllő kerékpáros egyesület

ver-senyzői közül a női 30+/ rövid

táv kategóriában Kiss Mónika első

helyen ért célba, illetve a női abszo-

lút kategóriában is a legjobbnak bi-

zonyult. Ugyan ezen a távon a felnőtt

férfi kategóriában a szintén Bike-Zo-

ne színeiben versenyző Őri Barna-
bás a 13. helyet szerezte meg, míg a

hosszú távon Moczar Adorján a

Master 2-es kategóriában a 7. helyen

ért célba.  -bz-

Kerékpársport – A Bike-Zonesok Nagyváradon jártak

Kiss Mónika aranyai terepen
Az NB II-ben a 9., míg a megyei csa-

patbajnokságban a 7. helyen zártak a

Gödöllői Sakkbarátok csapatai, miután

vereséget szenvedtek az idei utolsó já-

téknapon.

NB II Erkel csoport, 11. forduló
GSBE – Andornaktálya 4–8

Pest megye I/A osztály, 9. forduló
Kóka – GSBE II. 3–2

-vb-

Sakk – Kettős vereség a záró fordulókban

9. helyen zárt a GSBE

Indul a szabadtéri szezon a te-
niszezőknél. A gödölőllői SK
teniszszakosztálya is érdekelt,
akik az Országos bajnokság II.
osztályában szerepelnek.

A GTE-GSK a hazai csapatbajnoki

mérkőzéseit a SZIE pályáin rendezi.

Az idei első erőpróbán a Gyöngyös

csapatát fogadják majd a mieink má-

jus 3-án.

A hazai mérkőzések időrendben:
Május 03. szombat 12 óra, SZIE te-

niszpálya: GTE-Gödöllői Sport Klub

– Gyöngyös.

Május 11. vasárnap 12 óra, SZIE te-

niszpálya: GTE-Gödöllői Sport Klub

– Mogyoród.

Május 17. vasárnap 12 óra, SZIE te-

niszpálya: GTE-Gödöllői Sport Klub

– Miskolci EAFC.

-li-

Tenisz – Indul a szabadtéri szezon

Az egyetemen ütöget a GSK

Április 26-án, első ízben ren-
deztek Gödöllőn utánpótlás
asztalitenisz kupát. Az I. Gödöl-
lő Kupát Gémesi György polgár-
mester nyitotta meg és kívánt
sok szerencsét a fiataloknak.

A Török Ignác Gimnázium tornatermé-

ben megrendezett versenyre 5 korcso-

portban (U10, U11, U12, serdülő és

ifjúsági), fiú és leány kategóriában kö-

zel 100 gyerek jelentkezett. A gödöllői

indulók közül az U11-es fiú kategóriá-

ban Kolozsvári Bence lett első, míg

Schleer András a dobogó harmadik

fokára állhatott fel. Az U12-ben bronz-

érmes lett Györfi Tibor, míg az Ifjúsá-

gi kategóriában Básthy Zalán és Ko-
vács Máté ért el egyaránt 3. helyezést.

-ll-

Asztalitenisz - I. Gödöllő Kupa, közel 100 résztvevő

Egy gödöllői arany, négy bronz

Április 12-én, Kecskeméten ren-
dezték meg a katolikus iskolák
országos úszó döntőit, amelyen
a gödöllői Premontrei Gimnázi-
um csapata kiválóan szerepelt
és összesen kilenc érmet szer-
zett.

A rangos eseményen 3 aranyat, egy

ezüstöt és 5 bronzérmet szereztek Sár-
di Ezsébet és Mácsár Gyula testne-

velők által vezetett fiatalok.

Aranyérmesek: Nyomárkai Kristóf 50

m hát, 50 m pillangó, 4x50 m gyors-

váltó Kurinszki Gábor, Prehoda Balázs,

Kiss Domonkos, Nyomárkai Kristóf 

Ezüstérmesek: 4x50 m gyorsváltó:

Benkó Ágnes, Ábele Nóra, Dékány

Kinga, Kiss Dorottya.

Bronzérmesek: Bense Dóra 50 m hát,

Kiss Dorottya 50 m mell, Kiss Do-

monkos 100 m mell, Ábele Nóra 50 m

hát, 4x50 m gyorsváltó: Pesei Vanda,

Bréda Borbála, Király Anna, Bense

Dóra.

Az úszócsapat tagjai voltak még: Ka-

tona Márk, Hidvégi Zsombor, Prehoda

Barna, Nyomárkai Ádám. -il-

Úszás – Katolikus Iskolák Országos Döntő

Kilenc Premis érem a medencében

Nagy Roland edző, felső sor: Kiss Dávid, Már-
ton Krisztián, Rohrbeck Balázs, Caló Viktor,
Bárdi Mi-lán, alsó sor: Balogh Tamás, Tóth
Bence, Szikszai Benedek, Kovács Mátyás.

A gödöllői Hajós Alfréd Általános

Iskola uszodájában, 06.16 - 07.04.
között naponta 8-10 óráig (választ-

ható időpontok: 8-8:40,  8:40-9:20,

9:20-10 óráig) úszásoktatást szervez

a FUT Alapítvány 5-12 éves korig

(kezdőknek és már úszni tudóknak)

Részvételi díj (15 alkalom): 17 000.-

Jelentkezés és érdeklődés naponta:

Bencsik Ernő tanár úrnál reggel 7 és

9 óra között, valamint 19 óra után a

06/28-420-632-es telefonszámon.

Oktatók: Bencsik E., Majoros Gusz-

táv, Pótháné G. Tünde, Sárdi Erzsébet

ÚSZÁSOKTATÁS!
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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.

2014. május 1-2.: ZÁRVA, május 3-4.: NYITVA
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 30., szerda, 18 óra
Gödöllői Királyi Kastély

40 éves
jubileumi tanári
díszhangverseny

A hangversenyen fellépnek a
zeneiskolánk és külföldi
testvériskoláink tanárai.

Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt!

A belépés díjtalan!

A Frédéric Chopin 
Zenei Alapfokú

Művészeti Iskola 
programjai

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

„Adj király katonát!”
Gödöllőiek az első világháborúban

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

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

Április 28-május 4-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Május 5-11-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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

ÜDÜLÉSI  LEHETŐSÉG
BALATONLELLÉN

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

Gyermeküdülőjében 
(Balatonlelle, Úszó u.5.) 

üdülési lehetőséget ajánlunk fel
gödöllői családok részére,

fürdőszobás szobákban.

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

7 nap teljes ellátással:

– Három év ala� gyermek után
nem kell fizetni!

– Óvodás korú gyermek:
15.400.-Ft/fő

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

– Felnő�: 
48.923.-Ft/fő

Széchenyi Pihenőkártyával 
is lehet fizetni!

Tájékoztatást kérni és időpontot
egyeztetni személyesen a Kalória

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

(a húsbolt fele�) 
vagy telefonon lehet: 

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

(Balatonlelle, üdülő)

FELHÍVÁS – BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM

Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartózkodási 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 szíveskedjenek magukkal

vinni:

A gyermek születési anyakönyvi kivonata, egészségügyi kiskönyve, TAJ kár-

tyája és lakcímkártyája.

A szülő vagy gondviselő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző sk.

FELHÍVÁS – ÓVODAI JELENTKEZÉS

Értesítjük a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

tisztelt szülőket, hogy az önkormányzat által fenntartott óvodákba történő je-

lentkezés időpontja:

2014. MÁJUS 5-9-IG, 8-17 ÓRÁIG

A 2014/2015-ös nevelési évre való jelentkezés feltétele a betöltött 3. életév és

gödöllői lakhely vagy tartózkodási hely. 

Kérjük, hogy a harmadik életévét betöltött gyermekük óvodai felvételét a kör-

zetük szerinti óvodába kérjék.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal vinni:

A gyermek születési anyakönyvi kivonata, egészségügyi kiskönyve, TAJ kár-

tyája és lakcímkártyája.

A szülő vagy gondviselő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.

Az óvodák elérhetőségei és az óvodai körzethatárok Gödöllő város honlapján

érhetők el.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző sk.

FELHÍVÁS GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍM ODAÍTÉLÉSÉRE

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

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

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

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

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

hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez. 

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

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

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

posztumusz nem adományozható.

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

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

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

HATÁRIDŐ: 2014. május 23., 12 óra

Tisztelettel: Dr. Gémesi György polgármester sk.

FELHÍVÁS „GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA” DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA

Tisztelt Gödöllői Polgárok!

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

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

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

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

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

„Gödöllő Vállalkozója” Díj évente két személynek adományozható.

Kérem, hogy javaslataikkal segítsék a döntéshozókat.

Indoklással alátámasztott javaslataikat szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinethez eljuttatni

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

HATÁRIDŐ: 2014. május 23., 12 óra

Tisztelettel: Halász Levente, a Gazdasági Bizottság elnöke sk.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2014. MÁJUS 6.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Berta Mária, Bessenyei Gy. u. 2/1.,
Lázárné Nagy Andrea, Liszt F. u. 5.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Benyus László, Alkotmány u. 17.,
Székelyné Hőnig Gizella, Eperjes
u. 6. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Batiz Noah,
Panoráma u. 45.
A Városi Mozi belépőjét 
nyerte: Kecskés Miklós, Fiumei u.
3., Bokorné Kozma Julianna, Né-
meth L. u. 2.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Baráth Kriszti-
na, Arany J. u. 3., Tóth Emese, Sza-
badka u. 6/a.


