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A köznyelvben Testőrlaktanya néven

ismert Várkapitányi lak helyreállítá-

sa, látogató és kulturális központtá

történő kialakítása céljából pályázik

az önkormányzat az EGT Finanszí-

rozási Mechanizmus támogatására.

Erről a május 20-án tartott rendkívüli

ülésen döntött egyhangúlag a városi

képviselő-testület.

Az országosan védett XVIII. szá-

zadi barokk műemlék épület a Gö-

döllői Királyi Kastély előterében ta-

lálható, megközelíthetősége, közle-

kedési, tömegközlekedési adottságai

kiválóak. Az épületet az önkormány-

zat 2010-ben vásárolta vissza, jelen-

leg lakatlan, használaton kívül, rend-

kívül leromlott állapotban van. A

legszükségesebb állagvédelemről a

város gondoskodott, de a műemléki

helyreállításhoz szükséges források-

kal nem rendelkezik.

A most elfogadott határozat sze-

rint az önkormányzat 295 millió fo-

rint támogatás elnyerésére pályázik,

ami mellé 65,5 millió forint önrészt

vállal.

Ismeretes, hogy az EGT Finan-

szírozási Mechanizmus támogatásá-

val, a Várostörténeti helyszínek re-

habilitációja, többcélú hasznosítása

projekt keretében újult meg Gö-

döllőn a közelmúltban a Grassalko-

vich filagória, az Alsópark és a Vi-

lágfa, az Erzsébet-szobor és az Er-

zsébet-park fősétánya, a Kálvária és

a Királyi Váró.

A Várkapitányi Lak eredetileg ura-

dalmi jószágigazgatói lakhelyként

szolgált, majd Erzsébet királyné tit-

kári hivatalának és a várkapitány la-

kásának adott helyet. Utolsó funk-

ciója főleg a képzőművészethez kap-

csolódott, műtermek és irodák mű-

ködtek benne.

Az önkormányzat az épület teljes

külső és belső rekonstrukciójával, új

funkcióinak kialakításával igyekszik

azt látogathatóvá, az idegenforgalom

számára bemutathatóvá és a civil élet

számára elérhetővé tenni.

Az épület helyiségeinek összes

hasznos alapterülete 547 m2, amely

reprezentatív kialakításra alkalmas

boltozott tereket és falfestéssel ellá-

tott emeleti teremsort tartalmaz. A

belső tér eredeti elemei helyreállít-

hatók. A 9 teremre kiterjedő barokk

és más korszakokból származó dí-

szítőfestés, az eredeti nyílászárók, az

eredeti kazettás parketta és a díszes,

faragott lodzsa kiemelt értékei a mű-

emlék épületnek.

A Várkapitányi lak földszintjén a

felújítás során recepciót és látoga-

tóközpontot, többfunkciós kiállító,

oktató és rendezvénytermet, a helyi

kínálatot megjelenítő idegenforgalmi

és művészeti boltot, irodát és kultu-

rális programirodát, kiszolgáló helyi-

ségeket, az emeleten gasztrokultu-

rális műhelyt (bemutató- és oktató

látványkonyhával) valamint interak-

tív múzeumi kiállítótereket alakíta-

nak ki a tervek szerint. 

A műemlék épület közvetlen kör-

nyezetét is rendezni kívánják.

A beruházás az elképzelések sze-

rint 2016 tavaszán fejeződne be. A

fenntartási időszak kezdetétől az

épületet a Művészetek Háza Nonpro-

fit Kft. kezelné.

A műemléki helyreállítás engedé-

lyes terveit Kruppa Gábor Ybl-dí-

jas vezető tervező építészirodája, a

Kima Súdió készítette, a műemléki

helyreállítás és a környezetrendezés

jogerős építési engedélyével a város

már rendelkezik.

Módosították a városi kitünte-
tésekről szóló rendeletet

Módosította a képviselő-testület a

városi kitüntetésekről szóló rende-

leteit, rögzítették a Polgármesteri

Ezüstérem Gödöllőért elismerés ado-

mányozásának szabályait.

Az elismeréssel lehetőség nyílik

azon személyek, közösségek, szer-

vezetek kitüntetésére, akik a város

gazdasági, kulturális, oktatási, szo-

ciális, egészségügyi és közösségi

életében maradandót alkottak.

A Polgármesteri Ezüstérem Gö-

döllőért elismerés adományozásáról

a polgármester dönt.

A képviselő-testület megemelte

egyes díjak pénzjutalmát.

A Gödöllő Városért kitüntetésben

részesülő személyek jutalma 100-ról

200 ezer forintra, a közösségeké, 

szervezeteké pedig 300-ról 400 ezer

forintra emelkedik.

A Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúsá-

gáért díjban részesülő személy eseté-

ben 50 ezer forintról 100 ezer forint-

ra emelték a jutalmat. A Gödöllő

Kultúrájáért díjban és a Gödöllő

Egészségügyéért díjban részesülő

személyek esetében az előzővel

megegyezik az emelés, a közössé-

gek, szervezetek esetében a 150 ezer

forintos jutalom 200 ezer forintra nő.

Emléktáblát kap Vitéz Nemes-
kéri-Kiss Géza

A képviselő-testület Vitéz Nemes-

kéri-Kiss Géza királyi fővadászmes-

ter emlékét felidéző tábla kihelye-

zéséről döntött a Szabadság tér 5. és 6.

szám alatti épületek között a Főtér fe-

lőli oldalon húzódó téglakerítésre.

Az emléktábla állítást Ambrózy
Árpád, a Magyar Vadászíjász Szö-

vetség elnöke kezdeményezte. Az

emléktábla állításának költségét a

Magyar Vadászíjász Szövetség pá-

lyázaton elnyert forrásból fedezi, a

város a kapcsolódó zöldfelületet

szépíti a VÜSZI Kft. éves növényül-

tetési keretén belül. Az emléktáblát

ősszel, a Vadásznapok alkalmával

avatják fel. lt

Képviselő-testületi ülés – Látogató és kulturális központ kialakítása a cél

A Várkapitányi lak helyreállítására pályázik a város

Finisben a Tiszta Udvar – Rendes Ház pályázat

Már csak néhány napig lehet jelentkezni a Tiszta Udvar–Rendes Ház 2014. pályázatra, a határidő ugyanis május

30-án lejár. A pályázat idei mottója: „Tiszta Udvar – Tiszta Porta”

A program 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 hang-

súllyal szerepel a bírálat során a házak, társasházak előtti közterület rendezettsége.

Pályázni két kategóriában lehet: családi házas és többlakásos ingatlan, idén azonban, a verseny történetében első alka-

lommal, lakóközösségek jelentkezését is várják, amelyek pályázhatnak „a legszebb utca” vagy „a legszebb lakótelep”

cím elnyerésére.

A megmérettetésre idén is érdemes vállalkozni, hiszen nemcsak szebb lakókörnyezetet nyerhetnek, hanem értékes aján-

dékokat is. A családi házas kategória első díja idén is egy évre mentesül a hulladékszállítási díj megfizetése alól, de a 

nyertesek többek között a VÜSZI felajánlásának köszönhetően egynyári növény-válogatást, ingatlanukról téli hőtérkép

készítést vagy gyümölcs- és díszfákat nyerhetnek. 

A többlakásos ingatlanok és a csoportosan pályázók számára is többféle ajándékot tartogatnak a szervezők. Így például

komposztot, 100 tős növény válogatást, bokrokat, dísz- és gyümölcsfákat kaphatnak a díjazottak, de akár pihenőpad vagy

sakkasztal is gazdagíthatja majd a helyi kisközösséget. 

A jelentkezési lapokat a városháza portáján elhelyezett gyűjtőládába dobva, vagy elektronikusan 

a tisztaudvar@godollo.hu e-mail címre küldhetik el. 

Városszerte folynak a felújítási
munkák, a játszóterek, közterü-
letek szépítése mellett zajlik a
járdák felújítása is. 

Megkezdődött és a tervek szerint halad

a munka a Szentháromság templom

előtti területen, ahol a park kialakítása

mellett felnőtteknek szánt szabadtéri

sporteszközöket, ivókutat és padokat

helyeznek ki. Helyet kap itt egy ró-

zsakert is, ahová az egyházközségben

születő gyerekeket jelképező rózsatö-

vek kerülnek majd. 

Dolgoznak az Alsóparkban is, ahol a

központi játszóteret bővítik. Itt is meg-

kezdték a tereprendezést, s rövidesen

kikerülnek azok a sporteszközök, amik

– mintegy az erőtér új

állomásaként – a fel-

nőttek számára teszik

lehetővé a szabadtéri

mozgást. 

Zajlanak a munkák

a Grassalkovich An-

tal utcában is, ahol az

Arany János és a Ber-

csényi Miklós utca

közötti szakaszon te-

szik akadálymentessé

a járdát. Eltüntetik a lépcsőket, így ba-

bakocsival mindenütt megoldható lesz

a közlekedés, s ahol a terepviszonyok

lehetővé teszik, ott kerekesszékkel is

járhatóvá válik az út. 

jb

Új játszóeszközzel gazdago-
dott a Ligeti Juliska utcai ját-
szótér Blahán. A mászásra is,
függeszkedésre is alkalmas
„várat”, amiről csúszdán is tá-
vozni lehet, május 23-án, pén-
teken délután adták át a gyere-
keknek.

A játszótér adakozásból és sok dolgos

kéz hozzájárulásával gyarapodott,

mondta az eseményen Pecze Dániel

alpolgármester, a városrész önkor-

mányzati képviselője. Ő és Gémesi

György is felidézte, hogy pár héttel

ezelőtt, a várostakarítási napon már

többen fáradoztak a tér szépítésén.

Értékelni kell a pici lépésekkel való

előrehaladást is. Egy kis közösségnek

mindig az a legfontosabb, amit a sa-

játjának mondhat. Ehhez a város is

igyekszik hozzá tenni a magáét, hang-

súlyozta a polgármester.

Pecze Dániel köszönet mondott az

adományozóknak és akik megvalósí-

tották a fejlesztést: a VÜSZI Kft. dol-

gozóinak és Ferenczi Győző gödöllői

vállalkozónak, továbbá Dombrádi

Jánosnak és Stefán Mihálynak, akik

a kerítés megújítását vállalták anyag-

költségen, valamint a szintén nagy se-

gítséget nyújtó Csató Sándornak. A

fejlesztés nagyon jó példája annak,

hogy megvalósul, amit négy éve a

Blaháért Társasággal a zászlójukra

tűztek, nevezetesen a közösségépítést.

Ez utóbbi ugyanis még az építmé-

nyeknél is erősebb.

Jó hír a kisgyermekeseknek, hogy a

következő napokban más játszóte-

rekre is kerülnek ki új játszóeszkö-

zök. lt

Még több játék a Blahán

Már áll a vár
Megújuló parkok, játszóterek

Többfunkcióssá válnak a közterek

Megszűnt a korábbi lépcső
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Közös fotó Csíksomlyón

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

Sokan azonban csak a hazaérkezést követően értesülnek arról, hogy Gödöllőről

is nagy létszámban vettek részt a szentmisén. Idei esztendőben szeretettel hí-

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

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

téséhez egy közös fénykép elkészítésére.

Varga Árpád, Pelyhe József

(Folytatás az 1. oldalról)  A megnyitó után a gödöllői városrészi egyesületek képviselői kisfákat ül-

tettek el az arborétum területén. A programok özönét a szép időben sok száz érdeklődő élvezhette,

egészen addig, amíg a kiadós esőzés közbe nem szólt. A kitartó eső elől sokan „elmenekültek”. A

délutáni és esti koncertek vagy elmaradtak vagy sok csúszással kerülhettek a színpadra. Az elma-

radt koncerteket június 20-án pótolják az arborétumban. (t.a.)

Vihar után pótlás

II. ArboFeszt
(Folytatás az 1. oldalról)  A gyerekeket a programok mellett ajándékok is várták, hi-

szen a játékok résztvevőit csokival, ajándékokkal jutalmazták, de lufiból is jutott

mindenkinek, még válogatni is lehetett a színek között. Ahogy az egyik unokájá-

val érkező nagymama mondta: ez a vasárnap a gyermekek ünnepe volt.              jk

Az áprilist és a májust a városszépítés-

nek szentelték a városrészi egyesületek. 

A Rómer Flóris utcai játszótérre a napok-

ban is új növények kerültek ki; Harka
Csaba aranyérmes virágkertész ugyan-

is100 darab kánna „gumót” ajánlott fel

terület virágosítására, amit a Tündérkert

Egyesület aktivistái el is elültettek. 

Az adományozónak Halász Levente ön-

kormányzati képviselő mondott köszö-

netet, s egyúttal örömmel segített a nö-

vények elültetésében is.

Az elmúlt tanév sikerei után az Erkel Ferenc Általános Iskola legif-

jabb énekkara, a Kicsinyek kórusa 4. és 5.a osztályos tanulókkal a so-

raiban nemzeti kórusversenyen való megmérettetésre készül. Az

énekkar június 4-8. között a Nemzeti Tehetség Program NTP-TV-13

pályázatának eredményes részvételével érdemelte ki a lehetőséget, hogy június 4-8-ig a csehországi Olmützben, az

Énekek Ünnepe Kórusfesztiválon részt vegyen.

A versenyt immáron 42. alkalommal rendezik meg. Az Erkel iskola kórusa B2 kategóriában (gyermekkarok 12

éves korig) méretteti meg magát. A kórus utazását az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő–Nemzeti Tehetség Prog-

ram, Gödöllő Város Önkormányzata, a Szülői Közösség, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az Iskolánk

jövője Alapítvány és a Sztármédia Kft támogatja.

Magyarnóta Est
A Gödöllői Kulturális és Szocális Közhasznú

Egyesület meghívja az érdeklődőket magyar-

nóta estjére.

Időpont: 2014. május 30., péntek, 19 óra

Helyszín: Művészetek Háza színházterme

Fellépnek: Szeredy Krisztina, Nádasdi László,

Smidéliusz Éva és Farkas Zsolt

Az előadóművészeket kíséri: Gödöllő Város Népi Zenekara

A műsort vezeti:Kubatov János

Belépőjegy:1800.-ft, nyugdíjasoknak: 1500.- ft.

Jegyelővétel: Művészetek Háza Gödöllő, a Polgármesteri Hivatal portáján

Kubatov Jánosnál, valamint Balogh Gyulánál, Bercsényi u. 39. (Telefon: 529-

180, 529-117, 06-70/235-1273, 06-20-3211-241.

Az Erkel iskola kórusa Csehországban

Adomány a Rómer Flóris utcai játszótér szépítésére

Sporttal, koncertekkel és játékkal 

Fergeteges gyermeknap
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– Gyere játszani! – hangzik a hí-
vás, a gyerek pedig szalad. Jö-
het a bújócska a legózás vagy a
labdázás. A lényeg a közös já-
ték, amibe mindenki be tud
kapcsolódni. De mi van akkor,
ha nem hallja meg a hívást? Ho-
gyan játszhat együtt a többiek-
kel, ha kerekesszékben ül?
Hogy tud bekapcsolódni a kö-
zös mókába, ha nem lát?  

Nehéz kérdések, amikre meg kell ta-

lálnunk a választ. Vagy sokkal egysze-

rűbb a megoldást, csak a gyerekek sze-

mével kell nézni, és az ő fejükkel kell

gondolkodni? Ők ugyanis könnyen és

gyorsan megoldják ezeket a feladato-

kat és fenntartások nélkül elfogadják a

másikat olyannak, amilyen. 

Bartos Erika, a Bogyó és Babóca al-

kotója ezúttal Samu, Lili, Misi és Vio-

la segítségével ismerteti meg a gyere-

kekkel azoknak a mindennapjait, akik

hallás-, látás- vagy mozgássérültként

élnek köztünk. A teljesen hétköznapi

történetek szereplői óvodások és isko-

lások, akik együtt élnek egészséges

társaikkal. Közösen jönnek rá, min-

denki tanulhat valamit a másiktól, ki

ebben, ki abban ügyesebb. Mert lehet,

hogy Lili, aki nem lát, nem tud kár-

tyavárat építeni, de ő ismeri fel leg-

ügyesebben a hangokat. Samu – bár

kerekesszékben ül – épp úgy be tud

kapcsolódni a táncosok műsorába,

mint egészséges társai, akik nem kis

kihívással néznek szembe, amikor el-

határozzák, ők is a kerekesszékkel mu-

tatják be produkciójukat. 

A szerző jól ismeri ezt a világot, ugyanis

régóta aktívan foglalkozik speciális

szükségletű vagy súlyos betegségek-

kel küzdő gyerekekkel; meséinek egy

része Braille nyomtatásban és jelnyel-

ven is elérhető.  

A könyv azonban nem csak a gyere-

keknek tanulságos. A szülők számára

talán még nagyobb kihívást jelent, ha

sérült gyermekkel találkoznak. Sokak

számára már a közeledés is probléma.

Míg a felnőtt zavarban van, és azt sem

tudja hová nézzen, addig a kisgye-

rekek természetesnek tekintik, hogy

vannak, akik másmilyenek, máshogy

élnek, és ledöntik a láthatatlan falat,

ami sokszor ott emelkedik az egész-

séges és sérült emberek között. 

A nemrég lezajlott „Esélyegyenlőség

hete” programsorozat sérült társaink

mindennapjaiba engedett bepillantást

éppúgy, mint Bartos Erika elfogadás-

ról szóló meséi. A négy kis történet rá-

világít, hogy egy kis figyelemmel,

megértéssel és szeretettel nemcsak so-

kat segíthetünk, hanem nagyon sok

örömet is szerezhetünk azoknak, akik-

nek nem adatott meg a látás, a hallás

vagy a mozgás képessége. Mindezért

pedig csodálatos dolgokat kaphatunk:

mosolyt és szeretetet. 

(Bartos Erika: Őrangyal) 

nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Mesék az elfogadásról

Az invenciózus előadást végig a színpa-

don kísérte Menyhei Ádám zongora-

művész, míg a jeleneteket összekötő Sors

szerepében vendégművészként Falk

László játszott. A táncokhoz méltó verse-

ket Gémesi Gergely írta, amiket Gémesi

Márta és Gombos Viktor adták elő.

Az előadás apropója az I. világháború ki-

törésének 100. évfordulója volt, a Gö-

döllő Táncszínház ezzel a produkcióval

csatlakozott A Régi Ház – Kezdet és Vég

című kulturális tematikus évhez. 

Isadora Duncan az Egyesült Államokban

született 1877-ben és Nizzában halt meg

1927-ben. Nevéhez fűződik a táncnak a

klasszikus balettel ellentétes új értelme-

zése. Szavai szerint „a jövő tánca annak a

fejlődésnek a következménye lesz, ame-

lyen az emberiség végigmegy. Vissza-

térni a görögök táncaihoz éppen olyan le-

hetetlen volna, mint amilyen felesleges.

Nem vagyunk görögök, tehát nem tu-

dunk görögül táncolni.”

A „mezítlábas táncosnő” előadásait fest-

mények, költemények is ihlették. A szín-

padon kivetített képek pedig meg-

elevenítették a múlt századforduló korá-

nak világát a két kontinensen. Isadora

Duncan Budapesten is fellépett 1902-

ben, az Uránia Színházban. Ugyancsak

az ő szavait idézve „egyik este jeleztem a

zenekarnak, hogy ráadásul játsszák el

Strauss Kék Duna keringőjét, amelyre

aztán rögtönözve táncoltam. A siker

frenetikus volt. A közönség felugrálva

ünnepelt szinte szünet nélkül.” Oroszor-

szágban Jeszenyin ejtette rabul, mégis, a

költő halála után a francia tengerparton

érte az értelmetlen halál. Egy sportkocsi

kipróbálása közben fojtotta meg a sálja,

amely beleakadt a kerékbe. Ezzel a pilla-

nattal fejeződött be a gödöllői előadás és

remélhetően ezzel a produkcióval kez-

dődik Safranka-Peti Zsófia ígéretes pá-

lyafutása. lt

Mundruczó Kornél Fehér Isten
című filmje nyerte a 67. Cannes-i
Nemzetközi Filmfesztivál Un
Certain Regard díját. A Palais
Salle Bunuelben tartott díját-
adón a zsűri argentin elnöke,
Pablo Trapero adta át a díjat a
magyar filmrendezőnek. A zsűri
a szekcióban induló 20 film kö-
zül választotta ki a Fehér Isten-t.

Mundruczó Kornél a filmvilág egyik

legsikeresebb magyar rendezője: a

Fehér Isten az ötödik filmje, amelyet

beválogatnak a Cannes-i Nemzetközi

Filmfesztivál programjába – ám a

film egyúttal egy új alkotói korszak

kezdete is.

A Fehér Isten Mundruczó Kornél

meghatározása szerint „politikai

melodráma”, s annak a nagyon jó

nemzetközi sajtóvisszhangja után el-

sősorban az otthoni fogadtatásra

kíváncsi. „Nagyon bízom abban, hogy

a magyar társadalom hajlandó lesz

ezzel a filmmel kommunikálni”.

A filmes és színházi munkáival is vi-

lágszerte elismert Mundruczó Kornél

hatodik nagyjátékfilmje egy kislány

és egy kutya barátságának történetét

meséli el. A filmben egy új törvény 

szerint minden korcs után különadót

kell fizetni, ezért ebek százait dobják

ki a tulajdonosok. 

A film június 12-től látható a magyar-

országi mozik műsorán.

Mundruczó Kornél filmje
fődíjat nyert Cannes-ban

Május 31-én fúvószenétől lesz hangos

Gödöllő városa. Délelőtt a kastély ud-

varán, délután pedig a főtéren szólnak

majd az indulók,  a koncerteket pedig

látványos mazsorett felvonulás színe-

síti. 

Az idén hazai együttesek részvételével

rendezik meg a fesztivált, tudtuk meg

Ella Attilától, a Gödöllői Városi Fú-

vószenekar vezetőjétől. 

A fellépők közül a dányi együttest

2008-ban, az abonyit pedig 2010-már

hallhatta a helyi közönség. A gödöllői

fúvósok valamennyi fellépővel kiváló

szakmai kapcsolatot ápolnak, ennek

során ismerték meg  mogyorósbányai

együttest is, akik első alkalommal

vesznek részt a fesztiválon. 

A kastélyban a három vendégegyüttes

ad térzenét, délután a főtéren valamennyi

résztvevő önálló koncerttel, majd a ma-

zsorett felvonulás után a  négy zenekar

közös produkcióval örvendezteti meg

az érdeklődőket.  

A Gödöllő Táncszínház tematikus évi előadása

A „Sors”:  premier és bemutatkozás 

Négy fúvószenekar koncertezik a fesztiválon 

Szombaton fújhatják 

Először látta a közönség a Gödöllő Táncszínház társulatában a Művé-
szetek Háza színpadán péntek este Safranka-Peti Zsófiát, a Magyar
Táncművészeti Főiskola Táncpedagógusképző Intézetének hallgató-
ját, aki városunk kiemelt művészeti együttesében rögtön a „címsze-
repet” kapta. Ő formálta meg ugyanis a „Sors” című előadás premier-
jén Isadora Duncan-t, a modern táncművészet úttörőjét, akinek élet-
útját két részben, számos képben elevenítették fel az önkormányzat
felkérésére Kézér Gabriella és Vajda Gyöngyvér rendezők és koreog-
ráfusok. 
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Május 31-én és június 1-jén
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel:
dr. Vaskó Márta állatorvos

Tel.: 20/991-3057

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

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

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

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

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

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő

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

Dr. Székely Dániel, Tel.: 30/5888-590.

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

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

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.
Dr. SZÉKELY DÁNIEL

Tel.:06/30-588-8590.
H-P: 10-12 és 17:30-19.00

Szo: 10-12 és V: 17:30-19.00
Háznál történő kezelések

megbeszélés szerint.
Turul Állatorvosi Patika

H-P: 9-19, Tel.: 06-30/9439-898.
Cím: 2100 Gödöllő, Faiskola u. 2.

Május 24-én, szombaton, speciális kutya show-t és kiállítást rendeztek az Alsóparkban, ahol három klub részvételével

spánielek, uszkárok és agarak versengtek azért, hogy a hazai és a nemzetközi zsűri kit ítél meg kategóriájában a legjobbnak.

A „megmérettetésen” összesen 300 kutya vett részt, így a döntnököknek nem volt könnyű dolguk kiválasztani azt a három

„négylábú versenyzőt”, aki fajtájában a legjobbnak bizonyult. A helyszínen a köztudottan nagy kutyabarát Erzsébet király-

né, azaz Sisi is tiszteletét tette, aki szívesen fényképezkedett a győztes kutyákkal és gazdáikkal (Ehhez kapcsolódó hír, hogy

június 7-én, a Koronázási Hétvége első napján a Magyar Farkasagár Klub is bekapcsolódik abba a menetbe, ami hintóstól,

lovastól, farkasagaraktól kezdve a Királyi Várótól a Királyi Kastélyig halad majd – mint tudjuk, a királyné egyik kedvenc

kutyafajtája a farkasagár volt. Emellett június 7-én a múzeum előtt és a főtéren lehetőség nyílik majd arra, hogy mindenki

fényképezkedjen Erzsébet királynéval és kutyáival). Városunk különdíjban részesítette a legszebb négylábúakat, így egy

borzoi (orosz agár), egy fekete baby toy uszkár és egy angol cocker spaniel baby lett a gödöllői díjas. A rendezvény emellett

nemes célt is szolgálat, ugyanis adakozni lehetett a szerbiai árvíz kutya- és más állatáldozatai javára. 

Ismét kutyák lepték el Gödöllőt

Az egyik gödöllői különdíjas, egy borzoi (orosz agár), aki 
egyben az agár best in show győztese is lett

A super best in show nyertese egy fekete angol cocker spániel lett

Ígéretes bizonyíték van arra, hogy a bo-

gyós gyümölcsök (áfonya, ribizli, eg-

res, málna, szeder, szamóca, kökény,

csipkebogyó) már kis mennyiségben

fogyasztva is csökkenti a daganatok

kockázatát. 

A bogyósok daganatellenes hatásukat

számos biológiai tényező szerencsés

együttállásának köszönhetik. Ezek kö-

zött említhetők a bioaktív növényi ha-

tóanyagok, fitonutriensek, például a

gyümölcsök élénk színét adó polife-

nolok (flavonoidok, proantocianidok)

és a ligninek.

A hatásmechanizmus valóban sokrétű,

egyrészt a sejteket károsító szabad-

gyökök semlegesítése (antioxidáns és

gyulladáscsökkentő effektus), másrészt

valószínű, hogy a bogyós gyümölcsök

hatóanyagai többek között számos, a

tumorsejtek anyagcseréjében, növeke-

désében és a sejtek osztódásában részt-

vevő enzim, növekedési és gyulladást

generáló faktor működésére is hatással

vannak. A legújabb kutatási eredmé-

nyek szerint ezek a hatóanyagok a da-

ganatos betegségek kezelésében is se-

gítségünkre lehetnek, hiszen érzéke-

nyebbé teszik a kóros sejteket a kemo-

terápiás készítmények hatására, illetve

segíthetnek kivédeni az agresszív te-

rápia mellékhatásait.

Bár étrendünkben számos más bogyós

gyümölcs is szerepelhet, az említett

vizsgálatban az Észak-Amerikában

széles körben fogyasztott fajták (fekete

és vörös áfonya, fekete és vörös málna,

szeder, szamóca) hatását vizsgálták. A

kísérletben nem csupán az izolált ható-

anyag, hanem a tényleges fogyasztási

forma (például gyümölcslevek, fa-

gyasztott, szárított gyümölcs) hatását

vették górcső alá és állapították meg

daganatmegelőző hatásukat.

Azonban a bogyós gyümölcsökben

megtalálható polifenolok esetleges to-

vábbi daganatmegelőző hatásmecha-

nizmusának megismerése és a bioló-

giai hasznosulás kérdése a jövő kuta-

tóinak feladata.

A bogyós gyümölcsök nemcsak egész-

ségesek, de fogyni is lehet velük: A

„fito” szó görög eredetű, és „növény”-t

jelent. A növények azért termelnek ha-

tóanyagokat, hogy megvédjék magukat

a baktériumoktól, vírusoktól, pené-

szektől és élesztőktől valamint a nap-

sugárzás káros hatásaitól. Amikor nö-

vényi hatóanyagokat tartalmazó élel-

miszereket fogyasztunk, ezek a vegyü-

letek segítenek megóvni szervezetün-

ket a szabad gyökök és néhány karci-

nogén (rákkeltő) anyag ellen, valamint

hozzájárulnak jó egészségi állapotunk

megőrzéséhez és ahhoz, hogy tovább

éljünk. 

Hogyan óvhatnak meg a bogyós gyümölcsök a ráktól?

Természetes védelem
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A Hajós Alfréd Általános Iskola uszo-

dájában, 06.16 – 07.04. között
naponta 8-10 óráig úszásoktatást
szervez a FUT Alapítvány 5-12 éves

korig (kezdőknek és már úszni tudók-

nak) Részvételi díj (15 alkalom): 17

000.-. Jelentkezés és érdeklődés

naponta: Bencsik Ernő tanár úrnál a

06/28-420-632-es számon.

ÚSZÁSOKTATÁS!

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

3./ Nevezési határidő: Június 4.

(szerda)/ Nevezési díj: 15.000

Ft/csapat. 

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

mányos Balaton Kupán egy adott

hétvégén két lehetőséget kínálnak a

sportolni, focizni vágyóknak a szer-

vezők. A hagyományos, immáron 24.

alkalommal megrendezésre kerülő

Balaton Kupa, míg a  másik lehető-

ség a 2. alkalommal meghirdetett egy-

napos villámtorna, a Balatonboglár

Kupa. Szállás és étkezés igény esetén

korlátozott számban az önkormányzat

üdülőjében Balatonlellén!

A torna időpontja: 2014. 06. 13-15.

(péntek-szombat-vasárnap)

Nevezési határidő: Június 12. (kedd)

Nevezési díj:15.000 Ft/csapat

Mindkét programmal kapcsolatban

részleteket és a sorsolást www.
sevo.hu honlapunkon folyamatosan

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

mon vagy tokain@freemail.hu
Támogatók: Gödöllő Város Önkor-

mányzata, AQUAWORLD, Oxi-Job 

OXIJOB.HU Kispályás Labdarúgó Kupa 

24. Balaton Kupa és 
2. Balatonboglár Kupa

Nyolcadik gödöllői Manó Mara-

ton ovis futó versenyre kerül sor

a Kirchhofer SE rendezésében

május 31-én az Alsóparkban, a

Világfa körül.

Nevezés az óvodákban, vagy a

helyszínen 8:45-től, első rajt

9:30-kor.

Részletes információ:

www.kirchhofer-se.hu

A Kirchhofer SE atlétika jellegű

sporttábort szervez 6-11 éves

gyermekek részére június 16-

20-ig Gödöllőn, napi két edzés-

sel és háromszori étkezéssel. 

Érdeklődni a 06/20-492-75-64-

es számon lehet, illetve a kirch-

hofer.se@gmail.com címen.

8. Manó Maraton Nyári tábor 

A Pelikán Horgász Egyesület május

31-én (szombat) törpeharcsa halfogó

gyermek horgászversenyt rendez a

városi iskolák tanulói részére. A ver-

seny első három helyezettje - lányok

és fiúk külön - oklevelet és értékes 

nyereményt kap.

A rendezvény helye: Isaszegi tavak,

IV-es tó (Parkolás a Pelikán HE zárt

parkolójában.)

Jelentkezés: Május 29-ig az alábbi cí-

men: Juhaszne.Orsolya@godollo.hu

A verseny rossz idő esetén (nagyon

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

a 28/816-887-es telefonszámon lehet. 

Mindekit szeretettel várunk!

GYERMEK HORGÁSZVERSENY AZ ISASZEGI TAVAKNÁL

2014. június 28-án ötödik alka-
lommal kerül megrendezésre a
Szabadság Napi futás-tekerés,
Gödöllői Erdei Terep Félmaraton.

Nagy Zoltán ötlete, szervező munkája,

Gödöllő Város Önkormányzatának

anyagi támogatása és jónéhány szpon-

zoráló cég, barátok, ismerősök segítsé-

ge tette lehetővé, hogy immár hagyo-

mánnyá válhatott ez a versengés.

A Gödöllői-dombság változatos terep-

viszonya teszi ezt a versenyt az ország

egyik legtechnikásabb, legembertpró-

bálóbb viadalává.

A futók 5, 12, 21 km-en mérhetik össze

erejüket, a terepbringások 21 km-t te-

kerhetnek. Évről-évre egyre többen in-

dulnak a különböző távokon hazánk 

szinte minden szegletéből érkezve.

Várunk hát mindenkit, aki részt sze-

retne venni a versenyen versenyzőként,

segítőként vagy szponzorként.

Találkozunk június 28-án a Máriabes-

nyői Kegytemplom székelykapujánál! 

További információ: 

www.szabadsagnapifutas.hu

Újra itt a Szabadság Napi Futás-Tekerés

Garantált izomláz!

Nyert, így már szinte biztos,
hogy bent maradt a Gödöllői SK
első csa-pata a megyei I-ben. A
GEAC a majdnem bajnok Iklad
otthonában ért el döntetlent,
míg a GSK kettő Sződligeten re-
mizett.

A megyei I-ben szereplő GSK Nagy
Roland duplájával, hátrányból felállva

nyert az Üllő ellen, így két fordulóval a

bajnokság vége előtt magabiztosan örzi

a biztos tagságot jelentő 8. helyet. A

Gödöllő 38 pontos, 5 ponttal előzi meg

legközelebbi üldözőjét, a Nagykőröst.

Pest megyei I. osztály, 28. forduló
Gödöllői SK – Üllő SE 2–1 (0–1)

Gól: Nagy Roland (2)

Megyei II. osztály – Bravúrpont

Bravúrnak mondható pontot rabolt a

bajnokaspiráns Iklad otthonából a

GEAC. Sztriskó István együttese a 28.

játéknapot követően 32 pontjával a 11.

helyen áll csoportjában.

Június 1-jén (17 óra) a 2. helyen álló

Verőce látogat az Egyetemi sporttelep-

re.

Pest megyei II. osztály északi cso-
port, 28. forduló: Iklad KFC – GEAC

1–1 (0–0) Gól: Angyal Zoltán

Megyei III. osztály – Mindenk-
inek jó iksz

Mindkét félnek elfogadható döntetlen

született a GSK kettő Sződligeti rande-

vúján. Legéndi György csapata egy

fordulóval a bajnokság vége előtt 39

pontjával a 5. helyen áll a tabel-

lán.

A következő játéknapon, júni-
us 1-jén 17 órai kezdettel a Tán-

csics M. úti Sportcentrumban a

listavezető Pécel csapatát fogad-

ja a Gödöllő.

Pest megyei III. osztály közép

csoport, 25. forduló: Sződligeti

SMTE – Gödöllői SK II. 

1–1 (1–1) Gól: Orbán Levente.

Coca Cola Cup – Országos dön-
tőben a TIG

Május 23-án rendezték Gödöllőn a

Coca Cola Cup Pest megyei döntőjét,

ahol a Török Ignác Gimnázium VI. 

korcsoportos fiú csapata megnyerte a

versenyt, így 31 csapatot maguk mögé

utasítva, Pest megyét képviseli majd a

június 1-jén Budapesten megrendezés-

re kerülő országos döntőben.

A megyebajnok csapat tagjai: Szikes

Tibor, Gombás Bence, Gombás Máté,

Jancsó András, Korsós Péter, Lihotzky

Adrián, Simon Illés, Sziva Norbert, 

Szeleczki Bence, Szilágyi Dániel, test-

nevelő: Tokai Norbert. -ll-

Labdarúgás – Egy győzelem, két döntetlen a hétvégén

Bentmaradást érő siker

Május 3-án Városrészek közötti
asztalitenisz bajnokságot ren-
dezett a Gödöllői SK asztali-
tenisz szakosztálya és a Lokál-
patrióta Klub a Török Ignác Gim-
názium tornatermében, ame-
lyet a Városközpont csapata 
nyert meg.

12 csapat nevezett, közel 70 amatőr já-

tékos állt asztalhoz a 8 évestől a szép-

korú sportemberig. A csapatok 3 fordu-

lóban, kijátszva valamennyi helyezést,

egy-egy sportoló 16 meccset játszott.

Az amatőr pingpong ünnepén, „bece-

nevén” az utcabajnokságon a Cseh Pé-
ter, Cseh Gábor, Rólik Imre és Rólik
György összeállítású Városközpont

színeiben induló csapat nyerte a ván-

dorserleget. Második helyezést ért el a

Blaháért Egyesület, a 3. helyen a Csa-

nak városrész „A” csapata végzett, míg

4. lett a Fenyves I. csapata. Sportszerű

és nagyszerű játékkal képviselték vá-

rosrészeiket: a Kertvárosi csapat, az Al-

végi Civil Társaság, a Máriabesnyői csa-

pat, a Fenyves további három csapata, a

Csanak „B” együttese, és a Gödöllőért

alkalmi társaság. Betartotta ígéretét

Bartha Tibor, a szervezőbizottság tag-

ja is, ami így szólt: „Valamennyien el

fognak fáradni”. A kiváló hangulatról a

fantasztikus szurkolók is gondoskod-

tak, a bíztatásért a csanakiaknak külön

díj járt volna.

-gyb-

Asztalitenisz – Városrészek között amatőr verseny

A Városközponté a vándorserleg

Életmű díjakkal, aranyplakettekkel és

hallgatói díjakkal ismerte el május 25-

én a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Sportszövetség (MEFS) azoknak a sza-

kembereknek és hallgatóknak a mun-

káját és tevékenységét, akik a felsőok-

tatás sportéletének népszerűsítéséért,

eredményességéért a legtöbbet tették az

elmúlt években. Posztumusz Aranypla-

kett kitüntetésben részesítette a MEFS

Benkő Ákost, a GEAC múlt év végén

elhunyt edzőjét, elnökét. 

MEFS díjátadó ünnepség

Posztumusz elismerés Benkő Ákosnak

A Baranyai Pál edzette gödöllői U17-es

és a Tóth László irányítása alatt készülő

szintén gödöllői, de Rubeola FC Csömör

színekben versenyző U18-as (U19-ben  

induló) futsal csapat is bejutott a május

31-én, illetve június 1-jén Gyöngyösön

megrendezésre kerülő országos négyes

döntőbe, miután megnyerte a közép-

döntőt. Az U17-ek az Aramis, míg az

U18-ok a Szegeddel elődöntőzik majd.

Futsal utánpótlás bajnokság – Remeklő fiatalok

Két csapat az országos döntőn

Május 25-én, a Városi Gyermek-
nap keretében tartották meg a
hagyományos Gyermeknapi fu-
tóversenyt, amelyen összesen
1356 fő teljesítette a kijelölt
2000 méteres távot.

Az iskolák közötti versengésben össze-

sen 10 iskola vett részt, a legtöbb futót a

Montágh iskola mozgósította, ebben a

számításban a Damjanich iskola vég-

zett a második- míg a Hajós iskola a 3.

helyen. További sorrend: 4. Erkel, 5.

Petőfi, 6. Szent Imre, 7. Török, 8. CE-

AS, 9. Premontrei, 10. Líceum.

Az egyéni kategóriákban az I-VI. kor-

csoportos fiúk és lányok, valamint fel-

nőtt női és férfi kategóriákban vehetett

át díjakat az első három helyen célba

érő futó. A díjakat dr. Gémesi György
polgármester és Pecze Dániel alpolgár-

mester adták át. 

A kategóriák első három helyezettje:

I. kcsp, fiúk: 1. Batizi András, 2. Fe-

kete Csanád, 3. Lauber Kolos (mindhá-

rom Hajós), lányok: Batizi Emese

(Szent Imre), 2. Pintér Petra (Damja-

nich), 3. Varga Emes (Hajós); II. kcsp,
fiúk: 1. Jambrik Márton (Hajós), 2.

Korsós Zoltán (Erkel), 3. Balogh Péter

Botond (Hajós), lányok: 1. Novák Kíra

(Damjanich), 2. Daróczi Kata (Pető-

fi), 3. Ács Julianna (Hajós); III. kcsp,
fiúk: 1. Fekete Simon Hajós), 2. La-

uber Tardos (Hajós), 3. Kollár Kristóf

(Petőfi), lányok: 1. Eszenyi Napsu-

gár (Hajós), 2. Gódor Fanni (Erkel),

3. Soós Dorina (erkel); IV. kcsp, fiúk:

1. Kovács Balázs (Hajós), 2. Kapitány

Márton (Erkel), 3. Jenei Botond (Pre-

montrei), lányok: 1. Pótha Johanna

(Erkel), 2. Varga Vivien (Hajós), 3. Né-

meth Eszter (Erkel); V. kcsp, fiúk: 1.

Hadnagy Richárd (Hajós), 2. Pitlik

Marcell (Premontrei), 3. Koncz Máté

(Premontrei), lányok: 1. Keresztes

Viktória (Premontrei), 2. Darcsi Beáta

(CEAS), 3. Dzsacsovszky Virág (Pre-

montrei); VI. kcsp, fiúk: 1. Hegedűs

Balázs (Premontrei), lányok: 1. Si-

moncsik Hanga (Török), 2. Urbán Van-

da (Hajós), 3. Dajka Dalma (Török);

Felnőtt nők: 1. Iker Judit (Damjanich),

2. Szabó Kriszta (Hajós), 3. Magyariné

Sz. Krisztina (Hajós), férfiak: 1. Pintér

Sándor (Petőfi), 2. Csenteri Csaba

(Montágh), 3. Béres Szilárd (Dam-

janich). -tt-

Gyermeknapi futóverseny

A Montágh mozgosított a legjobban
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A Gödöllői Iparművészeti Mű-
hely Alkotóházában  Művész-
sorsok a boldog békeidők
után című, csoportos kiállítás
látható .

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

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

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

Május 29., csütörtök 18.00: Bubenyák
Zoltán (jazz-zongora) növendékeinek
hangversenye.
Május 31., szombat, 10.00-19.00:
Főtér (a városháza előtt illetve a város
különböző helyszínein): V. Gödöllői
Fúvószenekari Fesztivál. Térzenék, kon-
certek, menetzene, zárókoncert közös
számok előadásával.
Június 1., vasárnap 18.00: Művésze-
tek Háza színházterme: 40 éves a Fré-
déric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola – Zenekari díszhangverseny az
iskola együtteseinek közreműködésé-
vel.
Június 2., hétfő, 18.30: Juniki Sparta-
kus (hegedű) növendékeinek hangver-
senye
Június 3., kedd, 15.30: Művészeti alap-
vizsga – I. hangverseny. 18.00: Nagy-
terem: Kovács Zsolt (ütő) és Lázár Atti-
la (kürt) növendékeinek hangversenye;
18.00: Kamaraterem: Z. Molnár Ildikó
(furulya) növendékeinek hangver-
senye
Június 4., szerda, 15.00: Művészeti
alapvizsga – II. hangverseny; 18.00:
Művészeti alapvizsga - III. hangverseny

A Frédéric Chopin 
programjai

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

A Királyi Váró 2014. május 31-én
technikai okok miatt zárva tart!

Továbbra is várjuk az iskolás csoportokat
a múzeumi foglalkozásainkra.
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 I. világháború során.
Minden családból szolgált valaki a hadse-
regben, minden családban aggódtak vala-
kiért. Minden család megtapasztalta a nél-
külözést, mindenki a saját bőrén érezte,
milyen a modern háború. A múzeumi fog-
lalkozásokon korabeli dokumentumok se-
gítségével idézzük fel, milyen volt az élet a
Nagy Háború éveiben itthon és a fronton.
Jelentkezni lehet: Ivókné Szajkó Ottíliánál
munkaidőben
E-mail: sz.ottilia@godolloimuzeum.hu
Tel.: (28) 419-068; mobil: (20)-269-2007



10 Gödöllői Szolgálat Közérdek 2014. május 27.

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

Május 26-jún. 1-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419-749.
Június 2-8-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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

06/30-331-8822.

06-20/524-0340; +36/30/621-2522

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜGYELETEK

Közérdekű telefonszámok

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

KÖZVILÁGÍTÁS 
HIBABEJELENTÉS: 

tel.: 06-40-980-030
(munkaidőben) 

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

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

VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 
410-295

DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: 

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

ÜDÜLÉSI  LEHETŐSÉG
BALATONLELLÉN

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

Gyermeküdülőjében 
(Balatonlelle, Úszó u.5.) 

üdülési lehetőséget ajánlunk fel
gödöllői családok részére,

fürdőszobás szobákban.

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

7 nap teljes ellátással:

– Három év ala� gyermek után
nem kell fizetni!

– Óvodás korú gyermek:
15.400.-Ft/fő

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

– Felnő�: 
48.923.-Ft/fő

Széchenyi Pihenőkártyával 
is lehet fizetni!

Tájékoztatást kérni és időpontot
egyeztetni személyesen a Kalória

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

(a húsbolt fele�) 
vagy telefonon lehet: 

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

(Balatonlelle, üdülő)

KÉMÉNYSEPRÉS

A Magyar Kémény Kft. értesíti a

tisztelt lakosságot, hogy a 2012. évi

XC. törvény a kéményseprő-ipari

közszolgáltatásról, valamint a

63/2012. (XII.11.) BM rendelet és a

347/2012. (XII.11.) Kormányren-

delet értelmében előírt kötelező ké-

ményseprő-ipari közszolgáltatás kö-

rébe tartozó feladatokat – a telepü-

lési önkormányzat közigazgatási ha-

tárain belül – a Magyar Kémény

Kft. alkalmazottai látják el. Gödöl-

lőn 2014. május 21. és 2014. de-

cember 20. között keresik fel. A

társaság alkalmazásában álló dolgo-

zók fényképes igazolvánnyal, illetve

névre szóló megbízólevéllel rendel-

keznek. 

2014. JÚNIUS 4., SZERDA, 18 ÓRA

Helyszín: a Művészetek Háza Gödöllő melletti Trianon emlékmű

A műsorban közreműködnek: a Club színház művészei 

Közreműködik: a Gödöllői Városi Vegyeskar

A megemlékezés koszorúzással folytatódik, a programot az egyházak ökumenikus áldásával zárjuk.

Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb június 2-ig Tábikné Surman Szilviánál,

hétköznapokon 9-16 óráig a +36/70-376-6544-ös telefonszámon.

Egyben kérjük, hogy a rendvényhez méltó helyszíni előkészületek segítése érdekében szíveskedjenek 
a koszorúkat lehetőleg 17 óráig a helyszínre juttatni. Megértésüket köszönjük.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓNAP VÁLTOZÁS

Tisztelt Lakosság!
PECZE DÁNIEL alpolgármester 

2014. JÚNIUS 8�I FOGADÓNAPJA AZ ÜNNEP MIATT ELMARAD.

A KÖVETKEZŐ FOGADÓNAP IDŐPONTJA: 2014., július 14., hétfő. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Bánkúti Béláné Lipták Erzsébet 2014.

május 19-én, életének 83. évében elhunyt. Köszönetet mondunk mind-

azoknak, akik utolsó útjára elkísérték, részvételükkel fájdalmunkat eny-

híteni igyekeztek. Gyászoló család

KEDVES VÉRADÓ!

Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó 

napunkon. Lehetőségei szerint kérjük, segítsen az új véradók 

toborzásában, a térítésmentes véradó mozgalom népszerűsítésében

azért, hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen az életmentő, 

pótolhatatlan vér.

Véradás helye: Polgármesteri Hivatal, Gödöllő 

Véradás ideje: 2014. június 2. (hétfő), 10-18 óráig

Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TB kártyáját és véradó 
igazolványát feltétlenül hozza magával!

Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!

Trianoni megemlékezés

SZERETETTEL meghívjuk Önt és kedves családját

2014. JÚNIUS 4�ÉN, SZERDÁN 17 ÓRÁRA

PAPP GÁBORNÉ (Rózsahegyi Piroska) (1934-2014)

rajztanár EMLÉKKIÁLLÍTÁSÁNAK megnyitójára 
A VÁROSHÁZA földszin	 galériájába

Köszöntőt mond: GÉMESI GYÖRGY, Gödöllő polgármestere

Megnyitó beszédet tart: SZEKERES ERZSÉBET tex	lművész

Közreműködnek A Premontrei Szent Norbert Gimnázium diákjai
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2014. JÚNIUS 3.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Berényi Mónika, Kossuth L. u. 23.,
Liptay Réka, Hegedűs Gyula u. 13. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte: :
Ternyik Lászlóné, Erzsébet király-
né krt. 15., Nagy István, Sajó u. 3. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Vincze István-
né, Kazinczy krt. 11. 
A Városi Mozi belépőjét 
nyerte: Pászti Dominik, Klapka Gy.
u. 38/a., Kovács Ferenc, Csalogány
u. 7. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Csordás Lilla,
Lázár Vilmos u. 60., Gyuricza Em-
ma, Váradhegyfok u. 7.

Utazz velünk:
Kassa környékére 2.

Felvidéki kalandozásunkat kastélylátogatással
folytatjuk, először a 2012. márciusában leégett
Krasznahorka várát célozzuk meg, bízva benne,
hogy jól halad a felújítás és legalább részlegesen
látogatható az egykori Andrássy birtok, de csalód-
nunk kell, mert egyelőre csak az ideiglenes
tetőszerkezet készült el és talán valamikor 2015-
ben nyitják meg a látogatók előtt az épületegyüttes
egyes részeit. Tető nélkül is impozáns látványt
nyújt a kúpszerű dombra épült vár, de a fegy-
vergyűjtemény, az eredeti várkonyha, a XVII-
XVIII. századi bútorok és a családi sírbolt
meglátogatása egy későbbi alkalomra marad.
Betlér felé vesszük az irányt, az eklektikus stílus-
ban korszerűsített egykori Andrássy kastélyt gyö-
nyörű angolpark veszi körül, tóval, vízesésekkel
és az egykori állatkert maradványaival. Itt sincs
szerencsénk az előszezoni időponttal, az utolsó
vezetett látogatás délután 2 órakor volt, így a ba-
rokk könyvtárat és a híres vadásztrófea-gyűjte-
ményt nem tudjuk megnézni, marad egy kiadós
séta a parkban. Már sötétben érünk vissza Kassára,
vacsoránkat a főutcán lévő hangulatos Med Ma-
lina vendéglőben költjük el, ahol lengyel és szlo-
vák specialitásokat kínálnak, az ételek finomak és
bőségesek az adagok is.
Másnap reggeli után visszatérünk Magyarország-
ra, Hollóházán megnézzük a porcelánmúzeumot
és vásárolunk néhány apróságot, majd Füzért 
programozzuk a GPS-be . A vár „természetesen”
felújítás alatt áll, de legalább látogatható. Kicsit
szuszogunk, mire felérünk a meredek dombol-
dalon, főleg egy gyerekkel a nyakban, de fentről
igazán pompás a kilátás a környékre. A vár már a
tatárjárás idején állt és az egyik érdekessége, hogy

1526-ban Perényi Péter koronaőr legalább egy
évig itt rejtegette a Szent Koronát. 
Szerettük volna még megnézni Boldogkőváralját
is, de sietni kellett vissza Aggtelekre, így ez a ki-
rándulás néhány hónapot még várat magára…

Sissy Utazási Iroda ajánlásával


