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Gödöllő utcáira egyre na-
gyobb számban kerülnek ki a
különböző gyümölcsfák, amik
az ingatlanok tulajdonosait és
az utcán sétálókat egyaránt
megörvendeztetik gyümöl-
csükkel. 

Sokak számára azonban gondot je-

lent a betakarítás, így a gyümölcs a

fákon marad. A VÜSZI az elmúlt év-

ben már elindított egy akciót annak

érdekében, hogy segítse a gyümölcs-

fa tulajdonosok és azok egymásra ta-

lálást, akik örömmel vállalnál a szü-

retet, cserébe pedig részesülnének a

termésből. 

Nem kell más tenni, mint felhívni az

ügyfélszolgálatot a 28/410-295 tele-

fonszámon és jelezni, hogy szeret-

nének  bekapcsolódni az akcióba, a

VÜSZI pedig összehozza a gyü-

mölcsfával rendelkezőket a szedni

akarókkal! 

A cél, hogy a városban beérő gyü-

mölcsök ne a földön végezzék. Az

akcióban mindenki saját felelőssé-

gére vehet részt! 

jk

Új akciót indít a VÜSZI

Szedjük közösen!

FELHÍVÁS � MŰVÉSZETEK HÁZA 

JÚNIUS 20�ÁN, PÉNTEKEN 10�18 ÓRA KÖZÖTT 
A BELVÁROSI JEGYIRODA ÁRAMSZÜNET MIATT ZÁRVA TART.

A Művészetek Háza Gödöllő Kulturális és Konferencia Központ előre is köszöni
a látogatók szíves megértését.

A napokban befejeződnek a blahai

városrészt a belvárossal és ezzel a

vasútállomással összekötő kerékpá-

ros nyomvonal  munkálatai, ami  már

évek óta nagyon markáns igényként

fogalmazódott meg a blahai lakók

részéről. A megvalósításra két zsák-

utca, az Ádám és a Rigó utca bekap-

csolásával került sor. A nyomvonal a

Lumniczer utcától indul a Bethlen

Gábor-Ádám-Fecske-Hunyadi János

utca-Blaháné út-Galamb utca-Rigó

utcán keresztül egész a Rét utcáig.

Építési munkákra két helyszínen, az

Ádám utcánál volt szükség, valamint

a Bethlen Gábor utcában, ahol a Vo-

lánbusz megállója került áthelye-

zésre. Ez azonban csak a fejlesztés-

nek csak az első üteme, a tervek sze-

rint ugyanis a második ütem során a

Blaháné úton az M3-as hídja alatt

külön kerékpáros és

gyalogos sávot építe-

nének ki. Ehhez azon-

ban egyrészt jelentős

forrásokra, másrészt a

Magyar Közút Zrt.

hozzájárulására van

szükség. 

Az ütemterveknek

megfelelően zajlanak

az Ibolya utca munká-

latai.  Jelenleg a szegélyépítésen és

az útalap kialakításán dolgoznak. Az

aszfaltozásra a tervek szerint július

elején kerül sor.  

A Palotakerten azonban már be is fe-

jeződtek a munkák, itt a HÉV sínek

melletti parkoló kapott martaszfaltos

burkolatot. jk

(Folytatás az 1. oldalról)

Mivel 2014-ben kilenc gyermekkel gyarapodtak, az első

töveket az ő szüleik helyezték a földbe. A virágültetést

követően Szecsődi Péter plébános szentelte fel a parkot,

ahol egyaránt lehetőség nyílik arra, hogy egy padon ülve

gyönyörködjenek a virágokban, vagy az aktív pihenést

választva a mozgás örömeinek szenteljék idejüket az itt

élők. A terület felső részén egy evezőpad, egy dupla ke-

rék, egy air walker és egy csípőformáló várja a mozogni

vágyókat. Aki megszomjazik annak ivókút áll a szolgá-

latára, míg a növények vízigényét korszerű öntöző-rend-

szer biztosítja.   A leendő Szentháromság-kert átadására a

gyülekezeti tagok mellett sokan eljöttek a lakótelepen

élők közül, míg mások az erkélyekről kísérték figyelem-

mel a rendezvényt, amit a  Frédéric Chopin  Zeneiskola

növendékeinek és tanárainak műsora színesített. A ren-

dezvényen részt vett Pecze Dániel és Tóth Tibor alpol-

gármester, Varga András, a lakótelep önkormányzati

képviselője, és Pelyhe József önkormányzati-képviselő,

aki a LISZI képviseletében egyben a rendezvény házi-

gazdája volt. jb 

Elkészült a palotakerti játszótér és az erőtér bővítéseként ki-
alakított sporttér, ahol szabadtéri sporteszközök várják a mo-
zogni vágyókat, amiket a héten már használatba is vehetnek. A
játszótér és a park felől egyaránt megközelíthető létesítmény-
ben kar-  és láberősítők, valamint evezőpad szolgálja a lakosság
egészséges életmódját. 

A rendhagyó átadásra szerdán reggel 8-kor kerül sor. A szokásostól eltérő

módon megtartásra kerülő rendezvényen Pál István testnevelő tanár vezeté-

sével közös reggeli tornára invitálja az érdeklődőket Tóth Tibor alpolgár-

mester, a városrész önkormányzati képviselője. 

Megkezdődött a megújulás a Pataktéren is. Jelenleg a földmunkák zajlanak

és a játékterek kialakítása. A következő időszakban ide is  négy felnőtt sport-

eszköz és a gyermekeknek egy játszótér kerül, ami július elejére készül el.  A

fejlesztés azon jövőre folytatódik, amikor a tervek szerint egy tengó pályát is

kialakítanak.   

A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő

Zrt. kérelme alapján, a képviselő-tes-

tület korábbi döntésének megfele-

lően a Budapest (Rákos)–Hatvan

vasútvonal átépítéséhez szükséges

településrendezési tervmódosítás

tervezői munkái – az út-vasútterve-

ző UVATERV Zrt. költségviselé-

sében – jelenleg folyamatban van-

nak. A tervmódosítás célja elsősor-

ban a sebesség növelése miatti vasúti

pályakorrekció, az új vasútállomás

épületei és a külön szintű vasúti át-

vezetések megvalósításához szüksé-

ges területek kiszabályozása. 

Beavatkozási területek:

– Máriabesnyő, Besnyő utca meg-

lévő különszintű átvezetésének át-

építése, rávezető utak kiszélesítése,

melynek területigénye magántelke-

ket is érint;

–Vasútállomás átépítése, új intermo-

dális központ kialakítása;

– Köztársaság úti vasúti átjáró felül-

járóval történő kiváltása, melynek

nyomvonalát az érintett lakosság

véleményének több ízben való ki-

kérése után a képviselő-testület 8

pontban felsorolt feltétellel fogadott

el (szerviz utakkal tervezetett ki-

alakítása magántelkeket is érint);

– Állami telepeknél vasúti átjáró fe-

lüljáróval történő kiváltása, melynek

területigénye állami és magánte-

rületeket érint.

A szerkezeti és szabályozási tervet

módosító tervjavaslat elkészült,

melyet Gödöllő Város Településfej-

lesztéssel és Településrendezéssel

Összefüggő Partnerségi Egyeztetés

Szabályainak megfelelően előzetes

véleményezésre bocsátunk. 

A vasútfejlesztési projekt kiemelt

központi beruházás, így a rendezési

tervmódosítás egyeztetési eljárása

gyorsított, ún. tárgyalásos eljárásban

történik. 

A tervet az érdeklődők megtekint-

hetik a www.godollo.hu oldalon

vagy a Főépítészi Irodán (hétfőként

8-18 óráig, egyéb napokon 8-12

óráig). 

Észrevételeiket a Főépítészi Iroda

2014. június 26-ig fogadja.

Több mozgáslehetőség

Újabb közösségi terek
11,5 millió forintból újult meg a leendő Szentháromság-kert

Új néven, új külsővel

Előzetes tájékoztatás szabályozási terv módosításáról

A biztonságosabb közlekedésért

Zajlanak az építési munkák

Pál István már kipróbálta a sporteszközt
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A Történelmi Vitézi Rend és a Rákóczi Szövetség

gödöllői szervezete június 12-én koszorúzási ünnep-

séget szervezett a református líceum udvarában, a Rá-

kóczi szabadságharc tiszteletére elhelyezett emlék-

táblánál. A Rákóczi Szövetség nevében Tóth Tibor

alpolgármester, a Történelmi Vitézi Rend képvisele-

tében dr. Bucsy László mondott beszédet.

A megemlékezés célja, hogy a magyarság körében ma

is tisztalelkű és becsületes vezetőként éljen tovább a

fejedelem emléke, aki a felkínált közkegyelmet nem

volt hajlandó elfogadni, s végig kitartott a magyar

függetlenség ügye mellett. Az ünnepség végén a résztvevők a templom falán található – a Rákóczi-szabadságharc tiszte-

letére korábban állított – emléktábla alá helyezték el a megemlékezés koszorúit.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sokan zarándokoltak el Gödöllőről a csík-

somlyói búcsúba. Megható érzés volt, hogy minden eddiginél nagyobb létszám-

ban érkeztek a magyar nemzethez tartozók az ünnepi szentmisére a Kárpát-me-

dence és a világ minden tájáról.

A ragyogó napsütésben megtartott szentmise után, hagyományteremtő céllal az

oltár előtt találkoztak a Gödöllőről érkező zarándokok csoportjai.

Jubileumi évet zárt a Gödöllői Hajós Alf-

réd Általános Iskola, amit többek között

nagyszabású gálaműsorral és családi

nappal ünnepeltek.  

– A tanév utolsó hetei az ünneplések je-

gyében teltek – tudta meg lapunk Zmák

Júlia igazgatótól – de az év minden ren-

dezvényében jelen volt a „Hajós 40” ér-

zése, ami emlékeztetett arra, hogy ez egy

különleges esztendő. 

Az igazgató asszony elmondta, az elmúlt

negyven év alatt az iskola sok értékkel

gazdagította szűkebb és tágabb környe-

zetét. Városi és szülői támogatással épült

fel az uszoda, a sportcsarnok, és névadó-

jához méltóan sportgenerációk nemze-

dékét nevelte és neveli. De az élet más te-

rületén is találunk olyan kiemelkedő te-

hetségeket, akik innen indultak.  A 40 év

alatt több oktatási újítás, innováció szü-

letett meg, és ennek és más folyamatok-

nak az eredménye, hogy a közel 700

diákos iskola a Magyar Olimpiai Akadé-

mia támogatott iskolája, Kiváló Akkre-

ditált Tehetségpont, a British Council

partneriskolája. Zmák Júlia elmondta, a

város vezetése is elismeri munkájukat,

mint ahogy a jubileumi díszünnepségen

is elhangzott, ahol Gémesi György pol-

gármester 250.000 forintot adott át az

iskolának, amit a sportélet fejlesztésére

fognak fordítani. 

Az igazgató úgy fogalmazott: jó volt

megállni egy kicsit ünnepelni, visszate-

kinteni és megállapítani: Jó úton halad-

nak. jk 

Négy évtizede jó úton – Ünnepi évet zár a Hajós Iskola

A múlt hét eleje nagy forrósággal köszöntött ránk és ilyenkor rendkívül fontos, hogy elegendő mennyiségű folyadékot fo-

gyasszunk. Mint minden kánikula idején, városunkban ekkor is folyamatos volt a vízosztás. A Gödöllői Lokálpatrióta Klub

tagjai a belvárosban gondoskodtak frissítőről, továbbá az üzemelő párakapu is segítséget jelentett ilyenkor.

Megkoszorúzták a Rákóczi szabadságharc emléktábláját

Lokálpatrióta Klub – Vízosztás a kánikulában

Gödöllőiek Csíksomlyón
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Napjainkban, amikor egyre na-
gyobb figyelmet kap természeti
értékeink védelme, igyekszünk
minél többet megtudni a bennün-
ket körülvevő környezetről, s egy-
re inkább odafigyelünk szárnyas
barátainkra is, akiknek egyre ne-
hezebb körülmények között kell
megvívni harcukat a létért. Sze-
rencsére évről-évre nő azok szá-
ma, akik igyekeznek madárbarát
környezetet kialakítani, függetle-
nül attól, hogy nagyvárosban
vagy falusi kertes otthonban él-
nek. Nem is kell messzire men-
nünk, hiszen az elmúlt évben Gö-
döllőn a Tiszta Udvar- Rendes Ház
program kiemelt szempontja volt
a madárbarát környezet kialakí-
tása. 

S, hogy milyen egy madárbarát környe-

zet? Erről mindent megtudhatunk Or-

bán Zoltán Madárbarátok könyve cím-

mel megjelent munkájából. A színes fo-

tókkal és rajzokkal illusztrált kiadvány

egyaránt segítség azoknak, akik egysze-

rűen csak szeretnék megismerni a ha-

zánkban élő madarakat, és azoknak, akik

szeretnék, ha „lakótársukká” válna a

rigó, a cinke, vagy a rozsdafarkú.  Meg-

tudhatjuk, hogyan csalogathatjuk ma-

gunkhoz az egyre fogyatkozó fecskéket,

milyen etetőt alakítsunk ki, ha a szárnya-

sok mellett egy cicával is osztozunk ott-

honunkon, s azt is, miért fontos, hogy a

mesterséges odúk teteje nyitható legyen. 

Nyár közeledtével sok jó tanácsot kap-

hatunk ahhoz, hogyan tegyük elviselhe-

tővé a kánikulát a kertünkben élő mada-

rak számára, vagy például hogyan véd-

jük meg autónkat (és persze a madarakat)

a külső visszapillantó, és a tükröződő ab-

laküveg okozta balesetektől, amire nem-

csak kirándulás alkalmával számítha-

tunk. Ha pedig nem sikerül megelőznünk

a bajt, mit tehetünk az elkábult madárral. 

A szerző igyekszik tárgyilagosan szem-

lélni a madarak és az emberek közötti

kapcsolatot, így nemcsak az együttélés

pozitív oldalát mutatja be, hanem felhív-

ja a figyelmet azokra a problémákra is,

amiket egy kis odafigyeléssel megelőz-

hetünk.  A fák doktoraként is emlegetett

harkályok például több milliós károkat is

okozhatnak, ha lázas buzgalommal szét-

bontják házunk hőszigetelését, arról pe-

dig ne is beszéljünk, mennyi gondot je-

lentenek a városok terein nagy számban

jelenlévő galambok. Javaslatokat kapha-

tunk egy gyakori problémára is: mit te-

gyünk, ha fészekből kipottyant vagy már

szárnyait próbálgató, ám tapasztalatlan

kis szárnyas akad az utunkba. 

Nem árt azonban, ha nem csak a mada-

rakkal való együttélés alapjaival va-

gyunk tisztában, hanem azokkal is, ame-

lyek a többi velünk élő állatcsoportra,

többek között a sünökre, a békákra és a

rovarokra vonatkoznak, ezekkel ugyanis

az ő mindennapjaikat is megkönnyíthet-

jük és sokat tehetünk annak érdekében,

hogy a következő generációk is megis-

merhessék mindazokat az élőlényeket,

amik bennünket körülvesznek. 

(Orbán Zoltán: Madárbarátok könyve) 

nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Barátaink a madarak (és egyéb állatfajták)

(Folytatás az 1. oldalról)

A kiállítást köszöntő Pecze Dániel alpol-

gármester bevezetőként elmondta, hogy

az a minden évben rendszeresen megren-

dezett nyári tárlat, a Kert folytatása, ma-

gába foglalja a hagyományokat s erre

építve több is annál, hiszen Katona Sza-

bó Erzsébet kérésére a különböző művé-

szeti ágakban tevékenykedő alkotók

nemcsak a háború témáját dolgozták fel,

hanem kilépve „komfort zónájukból”, a

mű születéséről is írtak. Megható törté-

neteknek lehetünk tanúi, és ezen túl vala-

mi többel is gazdagodhatunk.

A művek gondolati és formai harmóniá-

jára hívta el a közönség figyelmét meg-

nyitójában dr. Csorba László, a Magyar

Nemzeti Múzeum főigazgatója. Kifej-

tette, hogy a több millió magyar áldozatot

követelt török kor után már a XVIII. szá-

zadban kisebbségben maradt a magyar-

ság a Kárpát-medencében és ez a közös-

ség úgy élte át a következő század re-

formkorát és modernizációját, a modern

nemzetté válás folyamatát, hogy nem tu-

dott szembenézni, illetve mit kezdeni ez-

zel a drámai helyzettel. 

Az első világháború iszonya sajátos mó-

don anekdotikusan jelentkezik az emlé-

kezetben, annak ellenére, hogy a gyors

háború mindkét oldali ígéretével szem-

ben korábban nem látott drámai kifejlet

következett. A történész szerint az ötve-

nes években még mindennapos haszná-

latban voltak a doberdói viccek.

A kiállító művészek számára még hús-

vér emberek voltak az első világháborút

átélt emberek, rokonok, ismerősök. Még

élő szóban hallhattak a kiszemelt vőle-

gényről, aki mégsem lett nagyapa, mert

még azelőtt meghalt, hogy először lehull-

tak a levelek a háborús világon.

Rendkívül izgalmas tehát a téma, és talán

a várakozásokat is túlteljesítő a megva-

lósítás. Metaforák mellett konkrét élmé-

nyeket is vászonra festettek, tárgyakkal

együtt kollázsokba szerkesztettek a gö-

döllői kiállítás alkotói, akiknek munkáját

Katona Szabó Erzsébet textilművész kö-

szönte meg, egyben új sorozotat indítá-

sára kérte fel Orosz István grafikusmű-

vészt, írót, aki készülő regényéből olva-

sott fel. A következő időszakban a többi

képző- és iparművésznek is tollat kell

venni a kézbe, mert a Kert után a Tör-

ténetek ciklus következik a GIM-Ház

„életében”. A kiállítást D. Udvary Ildikó

művészettörténész rendezte és szeptem-

ber 30-ig tekinthető meg minden szom-

baton és vasárnap 14 órától 18 óráig.      lt

Különleges koncertélményt ígér a Gödöl-
lői Szimfonikus Zenekar, a Gödöllői Vá-
rosi Vegyeskar, a Talamba Ütőegyüttes
Gödöllő, a Frédéric Chopin Zeneiskola
Gyermekkórusa és a Szent István Király
Oratóriumkórus július 5-ei koncertje. A
kastély lovardájában ez alkalommal
Orff: Carmina Burana című műve csen-
dül fel, neves szólisták közreműködésé-
vel. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel  – az
esti koncert jegyei már elfogytak – el-

képzelhető, hogy két alkalommal is fel-
csendül Orff műve. A délutánra tervezett
előadásra a Művészetek Háza pénztárá-
ban előjegyezhetők belépőjegyek. 

A Carmina Burana műfaját Orff úgy ha-
tározta meg: világi dalok szólóénekesek-
re és kórusokra, hangszerkísérettel és
mágikus képekkel. A szerző eredeti el-
képzelése szerint színpadi játék egészíti
ki, legtöbbször azonban oratóriumsze-
rűen mutatják be, így láthatja majd a gö-

döllői közönség is. A kantáta alapjául
szolgáló XIII. századi latin–német–fran-
cia nyelvű gyűjteményt a bajorországi
Benediktbeuren kolostorában találták
meg 1803-ban. A kézirat 254 verset és
drámai szöveget tartalmaz, keletkezési
idejük jórészt a 11–12. század, de akad
néhány olyan is, ami a XIII. századból
való. Akadnak köztük bordalok, szeren-
csejátékról szóló vagy moralizáló ver-
sek, a legjelentősebb téma azonban a 
szerelem. A szerzők egyetemi diákok,

vándorköltők, papok – vágánsokként
vagy goliárdokként ismeri őket az utó-
kor. 
Carl Orff műve 28 számból és az ezeket
összefogó négy nagy részből áll: I. Ta-
vasszal (I primo vere), II. A zöldben (Uf
dem anger), III. A borospincében (In
taberna), IV. Szerelmi udvarlás (Cour
d’amours). Erős formai abroncsként a
művet a végén visszatérő grandiózus 
nyitókórus keretezi, melyben pogány
módon nem Istenhez, hanem a forgandó 

Szerencséhez fohászkodik a kantáta
esendő hőse. A világi élvezeteket dicső-
ítő a tavasz, a bor és a szerelem himnu-
szaként is ismert művet Frankfurtban
mutatták be 1937. június 8-án. 
A július 5-ei koncerten Sáfár Orsolya
(szoprán), a Magyar Állami Operaház
magánénekese, Bátki Fazekas Zoltán
(bariton), a Magyar Állami Operaház
magánénekese és Gavodi Zoltán (kont-
ratenor) közreműködése teszi teljessé a
zenei élményt. Karnagy: Horváth Gábor. 

Arany medállal tért haza Olmützból az

Erkel Ferenc Általános Iskola Kicsinyek

kórusa. A gyerekek három alkalommal

léptek fel a cseh városban megrendezett

nemzetközi kórusversenyen. 

Az Erkel iskola kórusa a Nemzeti Tehet-

ség Program NTP-TV-13 pályázatának

eredményes részvételével érdemelte ki a

lehetőséget, hogy június 4-8. között részt

vegyen az Olmützben 42. alkalommal

megrendezett Énekek Ünnepe Nemzet-

közi Kórusversenyen.  A rendezvényen

16 kategóriában ötvennégy kórus indult,

akik a világ különböző tájairól érkeztek.

A június 4-i főtéri megnyitón sor került a

kórusok rövid bemutatkozására, ahol a

Somogyiné Kovács Andrea vezette

énekkar a Himnuszt, majd Cerubin: Dó,

szó, lá, Steiner: A pomázi faluvégen,

Gryllus-Szabó: Maszkabál és Szőnyi: Az

ürögi faluvégen című műveit mutatták

be. A versenyre június 5-én került sor, a

megmérettetésnek a város főterén talál-

ható színház Reduta terme volt a hely-

színe. 

Az iskola kórusa által is képviselt kategó-

riában (B2 – gyermekkarok 12 éves ko-

rig) 11 kórus mérte össze tudását. Köztük

törökök, csehek, szlovákok, szlovének,

oroszok. A gödöllőiek előadásában itt

Szunyog: Kis szvit, Kocsár: Birka irka

és Pulyka szégyen, Tóth: Gyalogbéka és

a Williams: Double trouble című műveit

szólaltatták meg.  A zsűri döntése nyo-

mán 1 bronz és 9 ezüst, valamint egy

arany medál került kiosztásra. Az iskola

kórusa a mezőny legjobb eredményét ér-

te el, elhozva így a győztesnek járó

aranyérmet és oklevelet. Az eredmény-

hirdetést követően természetesen ismét

színpadra álltak a gyerekek, hogy még

egyszer bizonyítsák, megérdemelten

kapták az elismerést. A kórus és az iskola

köszönetet mond támogatóiknak, hogy a

versenyen való részvételt biztosították.

Fő támogatók: Nemzeti Tehetség Prog-

ram, Emberi Erőforrások Minisztériuma,

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Okta-

tás Kutató és Fejlesztő Intézet.

Carmina Burana: Óriási érdeklődés, dupla koncert várható – Éljen a tavasz, a bor és a szerelem!

A GIM-Ház alkotóinak kiállítása az I. világháborúról

Művek és történetek – emlékezés

Aranyérmes lett a Kicsinyek kórusa

Erkeles siker Olmützben
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Június 21-én és június 22-én
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel:
dr. Vaskó Márta állatorvos

Tel.: 20/991-3057

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Lola: 8 éves beagle szuka.
Sajnos hajlamos szökni és a
bezártságot is nehezen viseli,
így szökésbiztos kerítéssel
rendelkezőknek ajánljuk

Berci: 1 év körüli keve-

rék kan. Más kutyákkal

nagyon jól kijön, nagy já-

tékmester!

Marci: 1 év körüli keverék

kan. Még picit bizonytalan,

ismerkedik a világgal.

Géza: Pincsi keverék fiatal
kanocska. Embercentrikus,
nagy csóválógép. Más kutyu-
sokkal is kijön.

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.: 30/551-1346.

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

GAZDIT KERESŐ KUTYA

Szerető, gondos gazdit keresünk ennek az ivar-
talanított, szobatiszta, bújós, körülbelül 3 éves
tünemény kisfiúnak. 

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

Gödöllőn, a Királytelepről veszett el
egy 1,5 éves,  Dolli (Dollár) névre 

hallgató tricolor cica. Gyógykezelés
alatt áll. A megtalálónak jutalom! 

Pap István (autóüléshuzatos): 
20/544-7532, 20/450-8036. 

A 45 éves állatot még májusban pusztí-

tották el orvvadászok mérgezett nyilak-

kal a Tsavo Nemzeti Parkban, tetemét jú-

nius elején találták meg, és szakértők

mostanra azonosították. A vadorzók szét-

szabdalták Satao fejét, hogy hozzájussa-

nak értékes agyarához, állatvédők azon-

ban füle és néhány más jellegzetesség

alapján kétséges kizáróan megállapítot-

ták, hogy Kenya kedvenc elefántja pusz-

tult el.

A Tsavo Trust természet- és állatvédő 

szervezet „mélységes szomorúsággal”

jelentette be a hét végén „az egyik le-

gemblematikusabb és legkedveltebb vas-

tagbőrű” halálát.

„Egy nagyszerű életnek kellett megsem-

misülnie egy vadorzó nyilától, hogy vala-

ki valahol távol egy csecsebecsével dí-

szíthesse a kandallóját” – írták közlemé-

nyükben az állatvédők.

Satao óriási termete és hatalmasra nőtt

agyarai miatt vált messze földön ismertté.

Az állat egy 1000 négyzetkilométeres te-

rületen élt, amelyet méretei miatt nehéz

ellenőrizni.

Afrikában tavaly több mint 20 ezer ele-

fántot mészároltak le vadorzók agyaruk

miatt, Kenyában hivatalos adatok szerint

csak mintegy százat, szakértők szerint

azonban valójában ennek a tízszeresét.

Vadorzók végeztek az egyik legnagyobb 
és legnépszerűbb elefánttal

Nap mint nap különleges él-
ményben lehet része azoknak,
akik az Alsóparkon át közle-
kednek. Mindegy, hogy kelle-
mes sétaként vagy a napi rutin
részeként ezen át közelíti meg
valaki a vasútállomás felől a
belvárost, a parkon át a ma-
dárvilág számos példányában
gyönyörködhet. 

A fákat, bokrokat a verebek és a cin-

kék mellett, tengelicék, csúszkák né-

pesítik be. Az avarban a feketerigó

keresi táplálékát, s ha szerencsénk

van, a fakopáncs mellett zöldküllőt

és feketeharkályt is láthatunk, de

megfigyelhetjük a balkáni gerle köl-

tését is. Le sem kell térni a sétá-

nyokról, s egyre többször találkoz-

hatunk szajkókkal, és az utóbbi idő-

ben dolmányos varjúval, hogy csak

néhányat emeljünk ki a madarak kö-

zül, amelyek benépesítik az Alsópar-

kot. Ha sokáig szeretnénk bennünk

gyönyörködni, fontos, hogy biztosít-

suk számukra a megfelelő élőhelyet,

ahol nemcsak fészkelhetnek, hanem

táplálékot is találnak maguknak. A

madárbarát környezethez kicsit vál-

toztatnunk kell szemléletünkön, mi-

szerint csak a rövidre vágott füvet

tarjuk elfogadottnak, mint ápolt kör-

nyezetet.  Bár meglepőnek tűnik, a

fűvel, gyeppel borított területeken az

egyik legkárosabb tevékenység a fű-

nyírás. Ez ugyanis nem azonos azzal,

amit a kaszálókon mindig is művel-

tek őseink. 

Az oly sok madárnak táplálékot adó

ízeltlábúak megritkultak, a legtöbb

helyről el is tűntek. Ennek oka pedig

elsősorban a fűnyírás. A fűnyírás,

ami ma már sajnos nem kaszálás. A

legtöbb helyen elektromos-, vagy

benzinmotoros, forgórendszerű gé-

peket, eszközöket használunk. A bal-

esetek elkerülése miatt pedig a for-

góeszközöket körbe perem (dob,

ponyva stb.) védi. A levágott fűszá-

lak a forgás adta lendület miatt neki-

vágódnak ennek a területnek és… És

minden, ami rajtuk megkapaszko-

dott, rovarok, bogarak, lárváik, pe-

téik, kisebb puhatestűek, a becsapó-

dástól elpusztulnak – tájékoztatta la-

punkat Dudás Ildikó, a VÜSZI park-

fenntartási részlegének vezetője és

Heltai Miklós, a Szent István Egye-

tem VadVilág Megőrzési Intézetének

igazgatóhelyettese. Mint elmondták,

ez az egyik legfontosabb oka a füves

területeken az élővilág elszegénye-

désének. Az alkalmazott eszközök

másik hatása, hogy a kor elvárásai-

hoz igazodva igyekszünk a füvet mi-

nél kisebbre (minél kisebb tarló ma-

gassággal) vágni. Ennek következ-

ménye pedig a kétszikű, virágzó nö-

vények eltűnése, a gyepalkotók mel-

lett ugyanis csak kevés tőrózsás nö-

vény (gyermekláncfű, százszorszép,

pásztortáska), viseli ezt el. Azaz a

rendszeres fűnyírás nemcsak az állat-

világ, hanem a növényvilág változa-

tosságát is csökkenti.

Mindezek miatt döntött úgy Gödöllő

Város Önkormányzata, a VÜSZI és a

civil szervezetek (Magyar Madártani

Egyesület Gödöllői Helyi Csoportja

és a Gödöllői Fészek Nagycsaládo-

sok Egyesülete) tanácsadói, hogy az

Alsópark területén részben kaszá-

lásmentes területeket jelölnek ki. Az

sűrűbb, bokrosabb részeket és a ter-

mál kutakkal szemben található terü-

leteket tehát nem elfelejtették kaszál-

ni a VÜSZI munkatársai, hanem

szándékosan hagyták magasabban a

füvet és az aljnövényzetet. A gondo-

zás azonban itt sem marad el. Ezeket

a helyeket rendszeresen ellenőrizni

fogják, s gyomosodás esetén más

technológiával beavatkoznak. A szak-

emberek bíznak abban, hogy a kísérlet

sikeres lesz, s amellett, hogy sikerül

madarainknak megfelelő környezetet

biztosítani, hamarosan a tücskök ze-

nekara adja majd a kíséretet mada-

raink énekéhez.

jk

Fűnyírásmentes területek az Alsóparkban

Madárbarát környezet
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A Kirchhofer SE atlétika
jellegű sporttábort szer-
vez 6-11 éves gyermekek ré-

szére június 16-20-ig Gö-
döllőn, napi két edzéssel és
háromszori étkezéssel. 
Minden érdeklődőt várnak
sok szeretettel a szervezők!

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

Nyári tábor 

Szenzációsan szerepelt Gémesi
Csanád a június 7-14. között a
franciaországi Strasbourgban
megrendezett vívó Európa-baj-
nokságon. A gödöllői kardozó
egyéniben bronzérmes lett, míg
csapatban az 5. helyen végzett
Szilágyi Áron, Decsi Tamás és
Szatmári András oldalán.

Gémesi Csanád június 10-én lépett

pástra a férfikardozók egyéni verse-

nyén előszőr az Eb-n. Navarette Jó-
zsef tanítványa 59 vívó közül egészen a

bronzéremig vívta magát. A csoport-

mérkőzéseket 4 győzelemmel és 1 ve-

reséggel abszolválta a GEAC kardfor-

gatója és jutott be ezzel a legjobb 16

közé. Itt a lengyel Skrodzki következett,

akit 15:9-re vert, majd a nyolcaddön-

tőben a nagy rivális fehérorosz Bujke-
vicset verte 15:13-ra. Az elődöntőben

az orosz és végül ezüstéremig jutó,

világbajnok Resetnyikov jelentette a

végállomást, akitől 15:12-re kapott ki

Gémesi és lett ezzel bronzérmes.

Ez volt a 27 éves vívó első felnőtt érme

a nemzetközi porondon. A magyarok

közül az olimpiai bajnok Szilágyi
Áron a 10., Szatmári András a 16.,

míg a sérülés miatt feladó Decsi Tamás
a 31. helyen végzett egyéniben.

Következett a csapatverseny, ahol már

egymás mellett vívtak a mieink. 12

nemzet versengett a kontinensviadalon

a csapataranyért, köztük a Gémesi, Szi-

lágyi, Decsi, Szatmári alkotta magyar

kard csapat, akik végül az 6. helyen vé-

geztek. 

A csapat a nyolcaddöntőben a spanyo-

lokat verte 45:34-re, majd következ-tek

a németek, akiktől óriási csatában 2

tussal kaptak ki a mieink, így a foly-

tatásban az 5-8. helyekért meccselhet-

tek Gémesiék. Itt előbb a házigazda

franciákat vertük 38-ra, míg a románok

ellen nem jött össze semmi, 38-ra nyer-

tek keleti szomszédaink, így a Gémesi

Csanád, Szilágyi Áron, Szatmári And-

rás, Decsi Tamás alkotta magyar csapat

a 6. helyen végzett az idei vívó Európa-

bajnokságon férfi kard fegyvernem-

ben. 

Gémesi Csanád így értékelte a szere-

plését: – Köszönöm szépen ezt a sikert

elsősorban a feleségemnek, és utána az

edzőmnek, a csapattáraknak és a csalá-

domnak! A verseség pillanatában nem

voltam felhőtlenül boldog, mert sze-

rettem volna nyerni, ha már az elődön-

tőig eljutottam, de így utólag termé-

szetesen elégedett vagyok, ráadásul ez

az első felnőtt érmem. 

Edzője, Navarrete József így értékelt: –

Nagyon örülök Csanád sikerének, ez

óriási eredmény. Persze, egy edző, 

ahogy a versenyző, mindig gondolko-

zik azon, hogy mit lehetett volna más-

ként, jobban csinálni az elvesztett elő-

döntőben. Ugyanakkor úgy gondolom,

hogy Csanád az elmúlt két évben fo-

lyamatosan fejlődik, és most ismét lé-

pett egyet előre. Tavaly a pesti vébén

döntős volt, idén volt Világkupa má-

sodik helye, és most bronzérmet nyert

itt, Strasbourgban. Hiszem azt is, hogy

még messze nem ez az út vége. Szeret-

ném megköszönni ezt az eredményt

Csanád nevelőedzőjének, Schubert
Lászlónak és az egész csapatnak, akik

itt segítettek nekünk. -ll-

Vívás – Európa-bajnokság, Strasbourg 

Szenzációs Gémesi Csanád

Remekül sikerült a Táncsics Mi-
hály úti sportcentrumban június
7-8. kö-zött megrendezett Top-
Football Juniális gyermek labda-
rúgó kupa, amelyre a 8 korcso-
portban összesen 111 csapat je-
lentkezett, ez a Régióban egye-
dülálló.

A focikupán a 2008-2001-es korcso-

portig versengtek a csapatok, valamint

egy felnőtt női kupa is színesítette a két-

napos programot, amelyen megközelí-

tőleg a játékosokkal és a szülőkkel

együtt 5000 ember vett részt az ország

minden szegletéből. Gödöllői eredmé-
nyek: 2006-ban 3. hely, 2003-ban 4.

hely, 2005-ben 5. hely, 2004-ben 11.

hely, 2001-ben 6. és 12. hely. 

A rendezvény szervezője, Tóth László,

így értékelte az eseményt: Kollégám-

mal Tokai Norbertel közel 10 éve 

szervezünk gyermek és felnőtt labda-

rúgó kupákat, eddig ez volt eddig a leg-

nagyobb rendezvényünk. Ezúton kö-

szönjük Gémesi György polgármes-

ter úrnak, hogy elvállalta a  fővédnöki

szerepet. Természetesen támoga-tók

nélkül nem tudtuk volna megrendezni a

tornát, így köszönettel tartozunk a vá-

rosnak, a pályaüzemelteű VÜSZI Kft-

nek, a TopFootball-nak, a Sólyom

Transz Kft-nek, az Aquaworld élmény-

fürdőnek, a Rabel Dekornak, az Aqua-

rius Aquanak, hogy mellénk álltak, míg

a hang-technikáért köszönet Mester
Attilának és a Kirchhofer SE-nek.

-il- 

Gyermektorna – TopFootball Juniális Kupa

111 csapat, 5000 ember
Négy gö-
d ö l l ő i
éremnek
ö r ü l h e t -
tek azok,
akik kilá-
togattak a
június 8-
án meg-
rendezett
IFAA 3D
minősítő

versenyre. A Gödöllői SK HUN-
TER sportolói közül Szabóné

Ónodi Judit első, Magyary Lenke
és Tóth Emese első és második,
míg Czakkel István 3. lett.

Gödöllőn került megrendezésre június

8-án, az IFAA 3D vadász íjász minősítő

verseny, melyet a GSK HUN-TER

Íjász Szakosztálya rendezett. A verseny

több szempontból is fontos volt, egy

részt a június végén Franciaországban

megrendezésre kerülő Európa-bajnok-

ságra utazó magyar válogatott tagjai-

nak biztosított felkészülést, másrészt

pedig a jövő évi Gödöllőn megrende-

zésre kerülő IFAA Világbajnokságon

induló versenyzőknek nyújtott lehető-

séget versenytapasztalat szerzésre.

A Magyar Íjász Szövetség támogatásá-

val rendezett 14 célos, 2 körös verse-

nyen 80 íjász vett részt, nők és férfiak,

akik gyerek, junior, felnőtt és veterán

korosztályban, 6 íj kategóriában verse-

nyeztek. A vb felkészülés jegyében a

Gödöllői SK HUN-TER ISZ sportolói

is teljesítették a célokat, melynek ered-

ményeként felnőttek közt Szabóné
Ónodi JuditAFFU kategóriában 1. he-

lyezést, juniorok közt Magyary Lenke
és Tóth Emese JFBB(R) kategóriá-

ban 1. és 2. helyezést, míg a veteránok

között Czakkel István VMBH(R) ka-

tegóriában lett harmadik. -tt-

Íjászat – IFAA 3D verseny 

Négy gödöllői érem

A Jumpers TSKE versenyzői
Szerbiában, Újvidéken vettek
részt Világbajnokságon a WADF
(World Artistic Dance Federati-
on) nemzetközi táncszövetség
rendezésében, amely 11 ország
táncosai vettek részt.

A gödöllői Jumpers versenyzői ha már

ott votak  a mezőnyben nem tértek haza

üres kézzel. Junior Show szóló fiú

kategóriában Monori Dominik 3., Ju-

nior Show szóló lányban Horváth Lé-

na 1., míg Junior Modern szóló lány

mezőnyben Virágh Gyöngyvér 3. he-

lyezés értek el.

A JTSKE csapata, kiegészülve  a buda-

pesti MFHD SE tagjaival első helyen

végzett a Junior Show formációval és

Junior Jazz csoporttal is. -vgy-

A Magyar Sport Házában került sor

június 4-én a „Magyarország Jó Tanu-

lója – Jó Sportolója 2013” pályázat díj-

átadó ünnepségére. A rendezvényen dr.
Hoffmann Rózsa köznevelésért fele-

lős államtitkár és dr. Simicskó István
sportért és ifjúságért felelős államtitkár

adott át oklevelet azoknak a diákoknak,

akik kiváló tanulmányi eredményük

mellett kiemelkedő sportteljesítményt

nyújtottak a 2013. esztendőben. Minte-

gy nyolcvanan részesültek itt szemé-

lyesen elismerésben abból a négyszáz

fiatalból, akik kiérdemelték a díjat.

Köztük volt a gödöllői Török Ignác

Gimnázium hetedik osztályos tanuló-
ja, a GEAC tőrvívója, Hanzl Lilla
Zsófia. Osztályfőnöke: Thuróczy Er-
zsébet, edzője: Czakkel István.

-lt-

“Magyarország Jó tanuló, Jó sportoló 2013”

Hanzl Lilla országos elismerése

Tánc – Nemzetközi siker

Jumpers érmek Szerbiából

Június 14-én, a Táncsics Mihály
úti Sportcentrumban hivatalo-
san is átadtuk a nagyközön-
ségnek azt a két felújított sa-
lakos teniszpályát, amelyet au-
gusztus 31-ig kedvezményes

áron lehet igénybe venni. 

Bízunk benne, hogy a Sportcentrum-

ba látogatók most már nem csak a lab-

darúgás miatt, hanem eme nemes

sportág miatt is ellátogatnak az Erzsé-

bet-park szomszédságában található

pályára.

Tenisz – Mostantól teniszezni is lehet a Sportcentrumban!

Átadták a városi teniszpályát

Ez bizony igazi, erősítheti meg Csanád.
Fotók: hunfencing.hu

A boldog mesterrel

Hét aranyérmet, 3-3 ezüst- és
bronzérmet szereztek a GEAC
atlétái az elmúlt hétvégi nyílt
nemzetközi Budapest bajnok-
ságon.

Aranyérmes lett Pásztor Gábor 200

méteren 21,27 mp-es idővel, Deák
Nagy Marcell 400-on 47,61-el, Kap-

tur Éva 100 és 200 méteren. Előbbi

távon 11,82-es, utóbbin 23,53 másod-

perces időt futott.100 méter gáton Ré-
pási Petra lett első (13,50 mp). Sza-
mosi András a serdülő korcsoportban

rúdugrásban 380 cm-es ugrással lett

aranyérmes, míg Koós Blanka hárma-

sugrás junior mezőnyében lett első

11,02 méteres távolsággal.

A GEAC eredményei, felnőtt: 100 m:

6. Pozsgai Dániel; 200 m: 1. Pásztor

Gábor, 4. Pozsgai Dániel, 6. Móré

Győző; 400 m: 1. Deák Nagy Marcell,

3. Kovács Zoltán, 7. Pásztor Gábor;

800 m: 8. Pápai Márton; rúdugrás: 9.

Herdovics Bálint; női 100 m: 1. Kaptur

Éva, 2. Budai Alexandra; 200 m: 1.

Kaptur Éva; 400 m: 4. Kálmán Csenge;

5000 m: 7. Nagy Imola (az egykor GE-

AC-os, most UTE színekben ver-

senyző Erdélyi Zsófia nyert); 100 m
gát: 1. Répási Petra (13,50); Junior,

hármasugrás: 1. Koós Blanka (felnőt-

teknél 7. hely); magasugrás: 2. Renner

Luca, 5. Kovács Emma. Ifi:, rúd: 5.

Fatér Zoltán; diszkosz: 6. Esz-tergály

Koppány; 100 m gát: 3. Szemjanyinov

Paula; Serdülő, 300 m: 14. Jenei

Botond; 1500 m akadály: 3. Kapitány

Márton, 4. Kovács Balázs, 5. Kapitány

Benedek, 8. Voloncs Balázs, 9. Kocz-

kás Péter; rúd: 1. Szamosi András, 2.

Simonváros Csa-nád, 4. Mihály Ádám;

gerely: 7. Váczi Dániel; 100 m: 6.

Csernyánszky Flóra; 1500 m: 5. Erőss

Katica; rúd: 4. Kriszt Annamária, 7.

Kondrák Réka, 9. Frei Dalma.

Öt GEAC-os az Európa Kupán

Öt GEAC-os atléta kapott meghívót az

Európa Kupán induló magyar váloga-

tottba. Kovács Zoltán 400 és 4x400

méteren, Pásztor Gábor 200-on és 

4x100-on, Deák Nagy Marcell 4x400-

as váltóban, Kaptur Éva 200-on,

4x100-as és 4x400-as váltóban, míg

Répási Petra 100 gáton és a 4x100-as

váltóban kép-viseli hazánkat.

Atlétika – Budapest nemzetközi nyílt felnőtt bajnokság

Hét GEAC aranyérem
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„Mű - Történetek – Az emlékezés éve 1914-2014” című csoportos képző- és
iparművészeti kiállítás látható.

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

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

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

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

A GIM-HÁZ 2014. JÚNIUS 1-TŐL 13-IG ZÁRVA TART!

Június 21., szombat, 17 órától:
A Múzeumok éjszakája

rendezvényeinek keretében

FEKETE-FEHÉR: 

Zongoraművek Debussytől 

a ragtime világáig

Zene és játék – Koncertek és zenei totó

A Frédéric Chopin 
Zeneiskola programjai

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

2014. június 17., kedd, 18 óra

Undi Flóra, Gellér Katalin:

Undi Mariska családja 

és művészete, valamint 

az Undi-lányok c. könyv bemutatója

Vendégek: 

Dr. Undi Flóra

nyugalmazott főiskolai docens, 

anatómus

Dr. Gellér Katalin művészettörténész

A beszélgetést vezeti:

Őriné Nagy Cecília művészettörténész

A program 

a Gödöllői Városi Múzeum 

és a Gödöllői Városi Könyvtár

közös szervezésében valósul meg.

2014. június 22-én vasárnap, 

a Múzeumok Éjszakája után

a Gödöllői Városi Múzeum

és a Királyi Váró

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

Június 16-22-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u.
1. Tel.: 416-551.
Június 23-29-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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY – PIAC KFT.

A Gödöllői Piac Kft. (2100. Gödöllő, Szabadság út 3.)

pályázatot hirdet a piaci csarnok (296 hrsz.) galériáján

lévő étterem 1 éves időtartamra szóló bérleti jogának

megszerzésére, mely évente meghosszabbítható. 

A pályázaton a teljesen felújított konyha, raktárak,

mosdó. vendégtér és szociális helyiségeket is magába

foglaló, mindösszesen 445 m2 alapterületű helyiség-

csoport bérleti joga szerezhető meg, kizárólag büfé-fa-

latozó, éttermi vendéglátás céljára. 

A bérlemény megtekinthető a piac nyitvatartási ideje

alatt (6-18 óráig, szombaton 6-13 óráig.) Bővebb fel-

világosítással Vilhelm Ferenc, a piac ügyvezetője szol-

gál a helyszínen, vagy a +36/30/503-0777-es telefon-

számon. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2014. június 25., (szerda), 12 óra. 

FELHÍVÁS – Veszélyes hulladékgyűjtési akció

Gödöllő Város Önkormányzata környezetvé-
delmi és fenntarthatósági szempontoknak
megfelelve ismételt veszélyes hulladékgyűjtési
akciót hirdet.
A felhívás keretében elhasznált elemeket és fény-
forrásokat, égőket a Gödöllői Polgármesteri Hi-
vatal portáján található gyűjtőedényekbe bárki el-
helyezheti.
Az akció időtartama: 2014. június 10-24.

Lakossági tájékoztató  – Szakrendelési szünet 

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

egyben az egészségügyi dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap is.

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

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

igénybe. Kérjük szíves megértésüket! Az intézet vezetése

Felhívás – Mozgáskorlátozottak Gödöllői területi csoportja
Kedves Tagok, Mozgássérültek! 

Újra vár minden mozgássérült személyt, érdeklődőt fogadóórára a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi

Regionális Egyesületének Gödöllői területi csoportja  a gödöllői kistérségből.

Időpont: minden pénteken 14-16 óráig. 

Helyszín: Civil Ház, 2100  Gödöllő, Szabadság út 23.  www.godolloi-civilek.hu

E-mail: mkmore.godollo@gmail.com

Telefon: 06-30-2952456

Weblap: www.mozgasserultek.hu

Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:

– tagkönyv érvényesítése;

–  információszolgáltatás "Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások" (LÁT)  ügyintézéséhez;

– tanácsadás akadálymentesítéssel kapcsolatban;

– segédeszköz beszerzésben való  segítségnyújtás;

– parkoló kártya, gépjármű adókedvezmény igénylésének feltételei,  autószerzési támogatás igénylése;

– sorstársi tanácsadás, információs szolgálat mozgáskorlátozottak és egyéb fogyatékossággal élők számára,

– kirándulások, rendezvények szervezése stb.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. JÚNIUS 24.

Megfejtés: 120 éve született költő, emlékiratíró, Ady egyik múzsájának neve.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Spányik Anna, Szőlő u. 28., Or-
mos Miklósné, Sík Sándor u. 25. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tuboly Imre, Szent János u. 1/c.,
Zelnik Péter, Palotakert 9.  
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Centner János, Öreghegyi út 6.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Száraz Tiborné, 2192 Hévízgyörk, Úttörő u. 18., Személyi Se-
bestyén, Kampis tér 3. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Hornyákné Pász-
tor Erzsébet, Asbóth u. 5., Megyeri János, Csalogány u. 7.

Utazz velünk:
Nápoly környékére I.

Május első heté-
ben valóra vált
egy régóta dédel-
getett tervünk,
Nápolyt, Caprit
és a Sorrentói-
félsziget legszebb
városait próbál-
tuk  6 nap alatt
felfedezni, több-
kevesebb siker-
rel.
A Wizzair köz-

vetlen járatával alig több, mint 1 óra a repülési
idő és a menetrend is kényelmes napközbeni
időpontra szól, így délután már Sorrento
hangulatos utcáin sétálgatunk, majd a va-
csoránkat egy hangulatos étteremben költjük
el, az étlapról nem hiányozhatott a bruschetta
és a frissen sült hal.
Másnap  Nápolyt  Sorrentóból a helyi tömeg-
közlekedéssel közelítjük meg, a szerelvények
kopottabbak, mint a gödöllői HÉV és tele van-
nak turistával, de a jegy olcsó és útba esik Pom-
pei és Herculaneum is, így ideális választás a
környék felfedezésére, mi délután visszaútban
mentünk be Pompeibe, akkor már tömeg sem
volt és nyugodtan sétálgathattunk az ókori
romváros utcáin. A Vezúv Kr. u. 79-ben történt
kitörése több méter vastagságú hamu, láva és
porréteggel fedte be az akkor kb. 25.000 lakosú
várost, a feltárási munkák 1748-ban kezdődtek
el és Pompei mára a Világörökség részeként az
egyik  leglátogatottabb turisztikai célpont 
Olaszországban.
Nápolyt nehéz leírni néhány
szóban, hiszen keveredik a
történelmi múlt a modern jelen-
korral, a sokszor elhanyagolt
lakóépületek látványa a gyö-
nyörűen felújított dómmal, a szűk
utcákon kavarog a sokaság, a
kikötőben hatalmas óceánjárok
várakoznak az utasokra, de a min-
dennapi életben fellelhető még a
múlt néhány emléke is; az emeleti
lakásból kis kosarat enged le egy
néni és az árus abba pakolja
portékáját egy másik házban az

utcára nyíló kis konyhában, a combóban az
ebédet főzik, a nápolyiak még most is úgy élik
mindennapjaikat, mint évtizedekkel ezelőtt.
Szívesen ajánlom olvasmányként az útra Márai
Sándor San Gennaro vére című könyvét, mely
kiválóan mutatja be a háború utáni élet minden-
napjait a városban, hiszen az ott leírtak egy
része és a város hangulata nem sokat változott.
Este fáradtan, de tele élményekkel értünk vissza
sorrentói szállodánkba és készültünk a
következő napra, hiszen Positano és Amalfi volt
tervbe véve.                                     (Folytatjuk)

Sissy Utazási Iroda ajánlásával


