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A Gödöllői Szolgálat 2014. március

18-ai számában  „Lesz zajvédő fal,

csak nem ott, ahol kellene – Döntés

egyeztetés nélkül” című cikkünkben

tájékoztattuk olvasóinkat, hogy az

M3-as autópálya gödöllői szakaszán

tervezett építési munkák során leál-

lósáv kialakítására kerül sor, vala-

mint ehhez kapcsolódóan a zajvédő

falat is átalakítják. A cikkben a ren-

delkezésünkre álló adatok és hivata-

los dokumentumok alapján az aláb-

biakat szerepeltettünk: 

„A tervek szerint a fejlesztés váro-

sunkat érintő részeként az M3-ason

Mogyoródnál és Gödöllőnél új leál-

lósávok épülnek a Domonyvölgy fe-

lé menő oldalon a blahai városrész-

nél a 28. km 850 m-től a 30. km 350

m-ig, valamint a Budapest felé ve-

zető oldalon a 30. km-től a 32. km

850 m-ig. Az autópálya jobb oldali

város felőli oldalán, a Blaháné út

után, 70 méteres szakaszon a jelenleg

meglévő 3 méter magas zajvédő fal

helyére 5 métereset alakítanak ki, és

tovább, Domonyvölgy irányába a 30.

km 350 m-ig szakaszosan, 5 méter

magas zajvédő falat állítanak. A bla-

hai oldalon azonban nem szerepel

ennek létesítése a tervek között”

Lapunk megjelenése után Vécsey
László országgyűlési képviselő 

e-mailt juttatott el szerkesztősé-

günkhöz, amiben állítja, a rendelke-

zésünkre álló adatok nem felelnek

meg a valóságnak. 

E-mailjében az alábbiakat közölte

szerkesztőségünkkel: 

„2015-ben Gödöllőn az M3 autó-

pálya BAL oldalán, a Blahai város-

rész felé eső oldalon a 27+ 670 km

szelvénytől a 28+ 440 km szelvényig

(a Sony telephelytől a jelenlegi zaj-

védő falig), 770 méter hosszban, 5

méteres magassággal, 3850 m2 fel-

ületű ÚJ zajvédő fal épül. 

A 28 + 440 km szelvénytől a 29 +

200 km szelvényig 760 méter hosz-

szon elbontják a jelenlegi 3 méter mag-

as falat és a helyére 3800 m2 felületű, 5

méter magas falat építenek.

Később a 28 + 850 km szelvénytől

a 30 + 350 km szelvényig a pálya

JOBB oldalán, tehát a város felé eső

oldalon másfél km hosszon a kapasz-

kodósáv mellett leállósáv épül, tervei

engedélyezés alatt állnak, az így ki-

alakuló új szélességhez terveztették

meg a várost védő zajárnyékoló falat

is, mely 5 méter magas és 7500 m2

felületű lesz.” 

Természetesen lapunk – mivel ezek az

információk nem egyeznek a ren-

delkezésünkre álló dokumentumok

adataival, – megkereste a gödöllői ön-

kormányzat illetékes irodáját, ők azon-

ban nem kaptak hivatalos tájékoztatást

a fejlesztés ezen részéről. Szintén meg-

kerestük a Magyar Közút Nonprofit

Zrt-t, hogy erről milyen hivatalos infor-

mációval rendelkeznek, lapzártánkig

azonban a Pest Megyei Igazgatóságtól

nem kaptunk válasz írásbeli megkere-

sésünkre. Természetesen, amennyiben

ez a későbbiek során megérkezik, a fej-

lesztéssel lapunk részletesen foglal-

kozni fog. jk

Vécsey László szerint több zajvédőfal lesz

A hivatalos adatok még mást mutatnak 

Visszautasítjuk Vécsey László hitelrontó állítását

Írásunk megjelenését követően Vécsey László több fórumon is minősítést tett újságunkra, miszerint a Gödöllői Szolgálat „Ismét súlyos valótlanságokat” állít.  A képviselő úr kijelentését lapunk 

visszautasítja.  A Gödöllői Szolgálat a fejlesztéssel kapcsolatos hivatalos dokumentumokban szereplő adatokat tette közzé. 

Képviselő úr e-mailjében nehezményezi, hogy a fejlesztésről szóló sajtótájékoztatón ő maga nyilatkozott az ügyben, amit lapunk elhallgatott. Bizonyára bővebb információkkal rendelkeztünk volna,

amennyiben az említett sajtótájékoztatóra lapunkat meghívja, de ezt nem tette meg, mint ahogyan az elmúlt években sem kereste meg szerkesztőségünket egyetlen alkalommal sem.

De természetesen utánanéztünk, a hazai sajtóban az említett sajtótájékoztatóról Vécsey László hozzászólásáról az alábbi híradás jelent meg: „Vécsey László, a térség országgyűlési képviselője

kiemelte az M3-as mogyoródi szakaszán megépülő 3 kilométeres zajvédő falat. Gödöllőnél pedig az M31-es mellett húzódó 3 méter magas falat cserélik 5 méteresre, mivel a mostani nem ad

elégséges védelmet.”  Megjegyezzük, ez a nem általunk megfogalmazott két mondat sem a képviselő úr által lapunkhoz eljuttatott adatokat fedi, hiszen ő maga is  mogyoródi szakaszon jelezte új fal

létesítését!

E-mailjében képviselő úr szintén nehezményezi, hogy lapunk négy éven át „agyonhallgatta” képviselői munkáját. Ez sem felel meg a valóságnak, hiszen amikor egyetlen alkalommal részt vett  a

képviselő-testület ülésen, lapunk arról is tudósított, mint ahogy a hulladékudvarral kapcsolatos lakossági fórumról, amin szintén részt vett, s ahogy arról is beszámoltunk, hogy  a múlt évben 3 alka-

lommal szólalt fel a Tisztelt Házban, 2010-es megválasztása óta pedig  – az országgyűlés honlapjának tanúsága szerint – összesen 14 alkalommal emelkedett szólásra az üléseken.

A múlt héten az Alvégben és a Kert-

városban is közbiztonsági fórumot tar-

tottak, melyeken a helyi civil szerve-

zetek és a lakosság bevonásával keres-

ték a megoldást a városrészekben ta-

pasztalt problémákra, valamint azzal a

céllal, hogy előkészítsék városrészi őr-

szolgálatok megalapítását. A rendez-

vényeken részt vettek az önkormány-

zat, a Közterület-felügyelet, a Gödöl-

lői Rendőrkapitányság, és az Ózon-Pajzs

Környezetvédő és Polgárőr Egyesület

munkatársai, valamint a területek ön-

kormányzati képviselői. 

Az alvégi március 24-ei rendezvény

két részből állt, egyrészt ekkor hivata-

losan is megalakult az Alvégi Civil

Társaság, aminek a vezetésére Bokor

Árpádot kérték fel a megjelentek. Az

est második részében a szervezethez

csatlakoztak a közbiztonsági szakem-

berek is, akik beszámoltak mun-

kájukról és tapasztalataikról, valamint

azokról a lehetőségekről, amikkel se-

gíthetik a városrész közbiztonságát,

valamint megoldást találhatnak a te-

rületen rendszeresen jelentkező köz-

területi hulladékkezelési problémákra. 

A Kertvárosban március 27-én megtar-

tott fórumon egész más témák kerültek

terítékre. Így például a kerékpáros 

nyomvonal fejlesztésével kapcsolatos

kérdésekről esett szó, és szóba került

az is, hogyan lehetne

a programba minél

jobban bekapcsolni

az iskolákat. 

A rendezvényen is-

mertették azokat a

közösségi munka le-

hetőségeket is, ame-

lyekbe bekapcsolód-

hatnak a városrész

szépítéséért tenni

akarók. Ezek között kiemelt helyet

kapott a Teleki tér és a Csokonai utcai

játszótér további szépítése és az Arany

János utcai buszmegálló kifestése. 

A résztvevők mindkét rendezvényen

egyetértettek abban, hogy a közbizton-

ság területén is fontos a hivatalos szer-

vek és a civilek összefogása.                         

jk

MEGHÍVÓ

A Haraszti Egyesület 2014. április 3-án 18 órai kezdet-
tel Közbiztonsági Fórumot tart a Táncsics Mihály úti
Óvodában (Gödöllő, Táncsics Mihály út 1.), melyre szere-
tettel várunk minden kedves érdeklődőt.
A Fórum témája: A Haraszti Őrszolgálat megalakítása
Meghívottak:
– Gödöllő Város Önkormányzatának Közterület Felügye-
lete,
– Gödöllői Rendőrkapitányság,
– Gödöllő Város Önkormányzata,
– Ózon-Pajzs Környezetvédő és Polgárőr Egyesület.

Varga András önkormányzati képviselő

FELHÍVÁS

Az Alvégi Civil Társaság 2014. április 5-én 9 órától

társadalmi munkát szervez a Faiskola utcai 

játszótér szépítésére 

(Cím: Gödöllő, Faiskola u.)

Várunk minden önkéntes jelentkezőt!

Kérjük kézi szerszámot, kesztyűt, ecsetet hozzanak

magukkal! A társaság a festéket biztosítja.

Bokor Árpád, az Alvégi Civil Társaság elnöke 

Varga Árpád önkormányzati képviselő

Összefogással a városrészekért

Közbiztonsági fórumok 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Sajnos, szinte nem múlik el úgy hónap,

hogy ne kelljen városunk valamely

közterületén történt rongálásról, kár-

okozásról beszámolni. Bár a Főtér szá-

mára részleges védelmet jelent, hogy a

térfelügyeleti rendszernek köszönhe-

tően jobban „szem előtt van”, azonban

sok esetben ez sem jelent semmit. Így

például nem véd azok ellen, akik szak-

nyelven szólva életvitelszerűen kíván-

ják használni. 

A hét végén többen is szóvá tették,

hogy a kihelyezett padok egy részére

nem lehetett leülni, s a Városi Múzeum

boltíves kapualját is célszerű volt elke-

rülni, azt ugyanis egyesek illemhely-

nek használták. Bár sokmindent meg

lehet magyarázni, ez utóbbira végképp

nincs mentség.

Még az sem, hogy a Főtéren nincs

nyilvános wc, hiszen amennyiben arra

valakinek szüksége van, akkor a Vá-

rosi Piacon lévő szociális helyiségeket

éppúgy igénybe vehetik, mint a pár lé-

pésre lévő Művészetek Háza mosdóját.

Amennyiben pedig arra valakinek

szüksége van, a Városházán is lehető-

sége van felkeresni az illemhelyet. 

E kirívó eset mellett persze más sza-

bályokat sem árt szem előtt tartani. A

főtér használatára vonatkozó, Gödöllő

város közterületeinek használatáról

szóló önkormányzati rendelet többek

között a főtéren való közlekedést is 

szabályozza. A főtéren nemcsak do-

hányozni, hanem gördeszkázni és gör-

korcsolyázni is tilos, 6 éves kor feletti

személynek kerékpárral közlekedni ki-

zárólag a kijelölt nyomvonalon lehet.

Fontos leszögezni, a rendeletalkotók

nem a kulturáltan kikapcsolódni vá-

gyók miatt kényszerültek a szigorítás-

ra, hanem azok miatt, akik korábban

jelentős károkat okoztak a terület bur-

kolatában és növényzetében, s nem a

megfelelő módon vették igényre a te-

ret. Hasonló okokból kényszerültek a

szakemberek arra a döntésre is, misze-

rint a főtér területére kutyát bevinni,

illetőleg beengedni – a segítő kutya ki-

vételével – tilos. 

Bár a közterület-felügyelet munka-

társai rendszeresen intézkednek,

amennyiben olyan cselekményt észlel-

nek, ami a rendeletbe ütközik, vagy el-

lentmond a kulturált viselkedés sza-

bályainak, fontos, amennyiben valaki

ilyen, vagy hasonló cselekményt ész-

lel, azt jelezze a közterület-felügyelet

munkatársainak, vagy a rendőrségnek.

Főterünk ugyanis csak akkor maradhat

ilyen szép és gondozott, ha arra vala-

mennyien vigyázunk.                            jb

Vigyázzunk rá!

Irány a főtér
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Tóth-Bagi Enikő, az egyre na-
gyobb sikereket elérő Club
Színház tagja még csak idén
érettségizik a Török Ignác
Gimnáziumban, de máris fel-
vételt nyert az  American
Academy of Dramatic Arts
(AADA) new yorki campusára,
ahol színészi tanulmányokat
folytat majd szeptembertől.

– Hogyan csöppentél a színjátszás
világába?
– Közhelyesen hangzik, de már kis-

koromban is mondogattam, hogy én

színésznő szeretnék lenni. Otthon ál-

landóan produkáltam magam, ké-

sőbb az iskolában szavaltam, külön-

böző eseményeken léptem fel, stb.

Ezek voltak az első szárnypróbál-

gatásaim a „pályán”.

– A következő lépcsőfokot pedig a
Club Színház jelentette.
– Így van. Körülbelül 4 éve jelent-

keztem a kezdő csoportjukba és

azonnal bedobtak a mélyvízbe; az

„Online” darab volt az első, amiben

szerepeltem az Országos Diákszín-

játszó Találkozón, ami igen neves 

eseménynek számít diákszínjátszó

körökben. Először rettentően izgul-

tam, ugyanis nagyon hirtelen jött ez

az egész. Később viszont már hozzá-

szoktam ehhez a helyzethez. Azóta a

Club Színház 6 darabjában játszottam.

– Honnan jött az ötlet, hogy fel-
vételizz az AADA-ra, ahol annak
idején például Kirk Douglas,
Robert Redford, Adrien Brody
vagy éppen Carrie-Anne Moss is
tanult?

– Már régen kinéztem ezt az iskolát,

gondoltam, egy próbát megér. Egy

igen komoly motivációs anyagot kel-

lett először küldeni nekik, amiben

sok minden szerepelt: tanári, szak-

mai ajánlás, milyen darabokban ját-

szottam, tánc- és énektudás, illetve

még számtalan egyéb más informá-

ció. Majd következett a felvételi

vizsga.

– New Yorkban?
– Nem, Londonban. Ott például a

színpadon két monológot is elő kel-

lett adnom: egy Csehovot, illetve egy

modern amerikait. Ez a három nap

felejthetetlen a számomra: mindenki

nagyon kedves és segítőkész volt, a

szervezés pedig vérprofi. Hogy az

amerikaiak milyen komolyan veszik

a válogatást, arra jó példa, hogy a

campus első embere is részt vett az

eseményen. A lényeg viszont az,

hogy a világ minden tájáról összesen

35 embert vettek fel, köztük engem

is.

– Ősszel irány a tengerentúl…
– Nagyon várom ezt a két évet, ami

rendes egyetemi diplomát ad. Az

órák reggel 8-tól este 9-ig tartanak

majd, vagyis intenzív „munkára”

számíthatok. A drámaelemzéstől

kezdve a kamerakezelésen és smin-

ken át a színpadi mozgásig, beszé-

dig, különböző akcentusok elsajátí-

tásáig igen széles lesz a paletta.

– Mit szólt a család, hogy pici lá-
nyuk átevez az óceánon túlra?
– Felkészültek rá és nagyon büszkék,

mindenben támogatnak. De ugyaní-

gy örülnek ennek a Club Színházas

kollégáim, barátaim is. Nagyon so-

kat köszönhetek az ott töltött idő-

szaknak.

– Mi lesz két év múlva?
– Ezen nem gondolkodom. Nekem

már az is fantasztikusan nagy dolog,

hogy abban a neves intézményben

tanulhatok.

– Kedvenc színész?
– Clint Eastwood, ez egyértelmű.   rk

Tóth-Bagi Enikő nagy ugrásra készül

A Club Színházból Manhattanbe

Premontrei Esték

A Premontrei Gimnázium szeretettel vár minden érdeklődőt a Premontrei

Esték előadás-sorozat következő alkalmára.

Időpont: április 8., kedd, 17  óra

Címe: A két világháború közti konzervatív magyar irodalom

Előadó: Takaró Mihály Magyar Örökség-díjas író, irodalomtörténész

Helyszín: Premontrei Gimnázium Fényi Ottó terme

Március 26-án rendezték meg a Ha-

jós Alfréd Általános Iskolában a vá-

rosi riporterversenyt; a rendezvény a

magyar nyelv hete programsorozat

részeként valósult meg. A megméret-

tetésen a város hat iskolája képvisel-

tette magát.

Az idei témát az iskola fennállásának

40. évfordulója adta, a kis riporte-

reknek „Diákélet, Diákévek…” cím-

mel kellett interjút készíteniük a ri-

portalanyokkal, Bucherna Szilviá-
val, Rinyu Margittal, Vajdai Ág-
nessel, Koncz Krisztiánnal és Sza-
bó Donáttal, akik valamennyien az

iskola tanulói voltak korábban, és

többen közülük már hajósos szülők.

A szűrizést Liskáné Fóthy Zsuzsan-

na, a városi könyvtár szakmai igaz-

gatóhelyettese, Oravecz-Kis Éva, a

királyi kastély múzeumpedagógusa

és Bánáti Zsombor, a Művészetek

Háza munkatársa látta el.

Első helyezést ért el Juhász Kris-
tóf, a Petőfi Sándor Általános Iskola

tanulója, második lett Barabás Esz-

ter, az Erkel Ferenc Általános Is-

kolából, míg a harmadik díjat a Pre-

montrei Szent Norbert Gimnázium

diákja, Molnár Apor Vajk szerezte

meg.

Megosztott negyedik helyezést

kapott Radnai Vivien, a Szent Imre

Katolikus Általános Iskola és Mitru
Nikolett, a Gödöllői Hajós Alfréd

Általános Iskola tanulója.

Pataki Pálmával találkozhattak az érdeklődők a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ rendezvényén március 24-én,
akivel Gémesi György polgármester beszélgetett a Városháza
első emeleti folyosógalériáján látható Nyitott szívvel élni (Fotók
Nepálból és Indiából) című, korábban megnyílt kiállítása apro-
póján.

Pataki Pálma Buda-

pesten született 1968-

ban és 18 évesen elindult

a nagyvilágba. Felnőtt

évei legnagyobb részét

Ausztráliában és Ameri-

kában töltötte. Sok év

után rádöbbent arra,

hogy a tartós boldogságot tárgyak felhalmozásával és különböző kapcsolatok

magához láncolásával nem találhatja meg. Ekkor rátért a spirituális útra.

Megfogalmazása szerint az egyetlen célja az maradt, hogy a Teremtővel való

kapcsolatát mélyítse, s megtalálja és beteljesítse földi küldetését. A szolgá-

latkereső élet vezette el Ázsiába, ahol közel 25 év keresés után megtalálta

kérdéseire a választ.

Városi riporterverseny a Hajósban

Beszélgetés Pataki Pálmával

Nepál és India csodái
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„Murphy egyik törvénye sze-
rint, amikor az első gyereked
elejti a cumiját, fertőtleníted a
cumit, megfürdeted a gyere-
ket és tiszta ruhát adsz rá.
Amikor a másodikkal történik
ugyanez, lemosod a cumit a
csap alatt, majd visszadugod a
gyerek szájába. A harmadik-
nál szólsz a kutyának...” 

Igen, valahogy ilyen dolog a gyer-

mekekkel való foglalkozás, és a ne-

velés. Az elsőnél vakarjuk a fejün-

ket, hajlamosak vagyunk túlbonyolí-

tani a dolgokat, azután megtanuljuk

túltenni magunkat a feladatokon, ne-

hézségeken, s a végén egész lazán

kezeljük a dolgokat.  Egész addig,

amíg megoldhatatlannak tűnő aka-

dály elé nem állítanak minket ked-

venc csemetéink. És ezek közül még

a kellemesebbek közül való, hogy a

kétéves kisgyerek hisztizni kezd a

boltban, az óvodás nem hajlandó

reggel felöltözni. Az ötödikes otthon

duzzog, pedig elmehetne a barátai-

val játszani. Hogy a kamasz mivel

kerget bennünket az őrületbe, azt

már ne is említsük. Miért nehezítik

meg a gyerekek oly gyakran szüleik

és nevelőik életét? Na, az erre a kér-

désre adott válaszok közül nem fel-

tétlenül mindegyik kívánkozik pa-

pírra, maradjunk abban, hogy a szak-

emberek szorgalmasan keresik rá a

választ. 

Daniel Siegen és Tina Payne
Bryson most megjelent úttörő jel-

legű és nagyon gyakorlatias könyve

a néha megmagyarázhatatlannak tű-

nő gyermeki megnyilvánulásoknak

az agy fejlődésével kapcsolatos ösz-

szefüggéseire mutat rá.

A szerzők a legújabb tudományos

eredmények alapján felvázolják, ho-

gyan alakul ki a különféle agy-

területek közötti egészséges munka-

megosztás és harmonikus együtt-

működés. Tizenkét nevelési techni-

kát ismertetnek, amikkel a szülők

elősegíthetik mindezt. Elvetik az

olyan megközelítéseket, amik min-

denáron a teljesítményt és a tökéle-

tességet állítják a középpontba, ehe-

lyett olyan módszerekre összponto-

sítanak, melyekkel a gyerekek job-

ban önmaguk lehetnek, könnyebben

megtalálhatják a helyüket a világ-

ban, nagyobb rugalmasságra és több

erőre tehetnek szert. Megközelítésük

lényege, hogy az összes helyzet – a

stresszes, dühös pillanatok éppúgy,

mint az örömteli percek – felhasz-

nálhatók annak elősegítésére, hogy

gyermekeink felelős, gondoskodó,

tehetséges személyekké váljanak.

Példák sokaságán keresztül mutatják

meg a leggyakoribb gyermeki reak-

ciókat, s adnak magyarázatot annak

okaira, valamint javaslatokat az

adott helyzet megoldására. Erre per-

sze mondhatjuk, minden gyerek

más, nem mindenkinél használható

ugyanaz a módszer. Ez igaz, mint

ahogy az is, ha tudjuk, hogy milyen

agyi fejlettségi szinten áll gyerme-

künk, milyen folyamatok játszódnak

le nála, könnyebben megtaláljuk a

megoldást, egy adott problémára,

mint, ha minden áron felnőtt tudá-

sunk birtokában közelítjük meg a fel-

adatot.  

(Daniel Siegen és Tina Payne

Bryson: A gyermeki elme)

nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Túlélési technikák

A Felszállott a páva 2014-es
műsorait sokan kísérik figye-
lemmel. Sokak örömére a ver-
senyzők között ott találhatjuk
Annus Rékát is, akit legutóbb
nemzeti ünnepünkön, március
15-én hallhattunk.

Annus Réka a „Csercsel” tagjaként

lépett színpadra a szólóénekes és

énekegyüttes kategóriában. A Kon-
koly Borbálával, Nádasdy Fanni-
val és Tari Borbálával közös pro-

dukció során az elődöntőben ormán-

sági dalokat szólaltattak meg. A lá-

nyok valamennyien a Zeneakadémia

2. évfolyamos növendékei, akikkel

csodálatos előadásuknak köszönhe-

tően a középdöntőben is találkozhat-

nak majd a televíziónézők. 

Annus Réka lapunknak elmondta: az

összeállítást saját maguk készítették,

a felkészülésben mentorként Navra-
til Andrea volt segítségükre. Az esé-

lyekről úgy fogalmazott, nincs köny-

nyű dolguk, hiszen valamennyi fellé-

pőtől magas színvonalú produkciót

mutatott be, nagyon nehéz mezőny-

ben kell helytállniuk. 

Mint megtudtuk, a Csercsel a kö-

zépdöntőben zoborvidéki, szentiván-

éji tűzugró dalokat ad elő. A fordulót

április 12-én a Duna Televízió is köz-

vetíti. bj

A gödöllői Frédéric Chopin Ze-
nei Alapfokú Művészeti Iskola
2014. április 3. és 5. között he-
tedik alkalommal rendezi meg
a háromévi rendszerességgel
sorra kerülő Országos Népze-
nei Versenyt, melynek során
az ország alapfokú művészeti
iskoláiban népzenét tanuló 
fiatalok mérhetik össze tudá-
sukat.

A verseny célja a hagyományőrzés,

zenei anyanyelvünk értékeinek meg-

ismertetésén keresztül ösztönzést ad-

ni a fiataloknak a népzene tanulá-

sára és bemutatkozási lehetőséget

nyújtani a tehetséges fiataloknak.

A területi válogatókon közel ezren

mutatták be tudásukat, akik közül

szakmai zsűri válogatta ki az orszá-

gos verseny résztvevőit. Az országos

döntőre hetvennégy szólista és har-

minchárom együttes jutott be, köztük

a Frédéric Chopin Zeneiskolából a

Gödöllei Legények, a Cibri és a Ci-

libri énekegyüttesek. Hazánk tehet-

séges, ifjú népzenészei öt kategóriá-

ban – szólóének, szólóhangszer,

hangszeres együttes, énekegyüttes,

hangszeres-énekes együttes – és

négy korcsoportban mérettetnek meg

a hét végén.

A zsűriben Jánosi András, a Liszt

Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Népzene tanszékének tanára, a Já-

nosi Együttes vezetője,  Juhász Eri-
ka népdalénekes, a Nyíregyházi Fő-

iskola adjunktusa és Széles András
citeraművész foglalnak helyet. A

zsűri titkára: Buka Enikő, a Frédéric

Chopin Zenei AMI igazgatója.

A versenynek ebben az évben is a

nemrég újjáépített Damjanich János

Általános Iskola ad otthont. A rangos

megmérettetést Vavrinecz András
népzenekutató nyitja meg.

jk

VII. Országos Népzenei Verseny 

Énekszóval, muzsikával

Felszállott a páva 2014

Annus Réka középdöntős

Különleges forma és színvilág jellemzi

azokat az alkotásokat, amiket március

31-től láthatnak az érdeklődők a Művé-

szetek Házában. Az Esse Bánki Ákos

által alkotott művek szabályos, olajjal

vászonra festett táblaképek és papír-

ívekre rögzített akvarellek, illetve ve-

gyes technikájú kompozíciók. A fiatal

festő művein nem a formáé, hanem a fé-

nyeké és a színeké a főszerep.  

„Mintha nyitott és zárt terek jelennének

meg előttünk, amelyekben szabadon ka-

varognak a szín- és formajelenségek, és

melyekben szabályozottak a dolgok,

amelyekben felragyognak, helyenként

tobzódnak a színek és amelyekben fe-

gyelmezett, esetenként fojtott árnyaltsá-

gúak. Egymástól elhatárolódó és egy-

mással összeolvadó foltok, sávok, nya-

lábok jelennek meg, melyekben fények

csillannak fel, amik kompozícióiban di-

namika feszül. Feszültségek élednek,

hogy aztán megnyugvásokkal egyenlí-

tődjenek ki, ellentétek pólusai körvona-

lazódnak, az ellentétek összecsapnak és

elenyésznek, feloldódnak. És ez már

ma-ga az izgalmas képtörténés. Az 

absztrakt képépítő nyelvezet szabályo-

zatlan szabályrendszere szellemében

nincsenek lehatárolások, nincsenek illu-

zionisztikus térbeli viszonyítási pontok,

nincs képi előtér, középtér és háttér,

nincs kiemelt főmotívum: a képszövet

minden eleme egyenrangúan hangsú-

lyos.” - Így vall Esse Bánki Ákos mun-

káiról Wehner Tibor művészettörténész. 

A Líceumi kiállításként látható tárlatot

április 14-ig tekinthetik meg.

kj

Esse Bánki Ákos csillanó fényei
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Minden nap nyitva!

TURUL ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

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

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

Tel.: 06-30/551-1346.
H-P: 10-12 és 17:30-19.00

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

megbeszélés szerint.
Turul Állatorvosi Patika

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

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról

Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását

a városi állatorvosi rendelőkben az alábbi időpontokban kedvezményes

áron adathatják be.

Március 31-április 5-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig,

szombaton délelőtt 9-11 óráig.

Kovavet Bt. rendelője, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Április 7-12-ig: hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig, szombaton

délelőtt 9-11 óráig.

Plútó Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97.

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

9-11 óráig.

dr. Koleszár István rendelője, Árpád u. 32.

A szintén kötelező bélférgek elleni kezeléshez szükséges féreghajtó tabletta

ára 300 forint/10 testtömeg kilogramm.

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

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

lítunk ki, aminek a költsége 500 forint.

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

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

fizetni.

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

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

elérő ebet saját költségén veszettség ellen beoltatni és féregteleníteni, majd

mindezt 6 hónap múlva megismételni.

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

Fontos tudnivaló:

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

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

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

el kutyája microchippes jelöltetését, a veszettség elleni védőoltás alkalmával

ezt is kérheti, aminek költsége 4.900 forint.

Pótgazdit keresek 2 középtermetű,
ivartalanított kislány 
kutyusaim részére. 

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

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

ignaczbeatrix7094@gmail.com

Március 29-én és 30-án
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 06-20/482-3058

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Bubi: Terrier keverék kan.
Kedves, barátságos, jól
szocializált kutyus. Szeret-
nénk ha jó gazdihoz ke-
rülne.

Csaszi: Pincsi kanocska.
Nagyobb kutyákkal ke-
kec, de emberekkel ked-
ves kis legényke. 

Fixi: Kölyök vizslakeverék

kan. Játékos, szocializált ku-

tyus. Gyerekes családba is

kitűnő választás lenne!

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

Hétvégén is nyitva tartó 

állatorvosi rendelő

Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat: 10-12,  vasárnap: 17.30-

19-ig. Gödöllő, Faiskola u. 2.  

Dr. Milei László, Tel.: 30/5511-346.

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

GAZDIT KERESŐ KUTYUS

Nevem: Maci, egy ivartalanított,
azonosítóval, védőoltással rendelke-
ző, jó természetű, kedves kan kuvasz
kutyus vagyok és szerető gazdira vá-
gyom. Jelenleg az újpesti Rex állat-
védő menhelyen lakom. 
Érd.: +36-70-207-4433.

Március 23-án megérkezett Halász

és Hajnal, a híres nagyhalászi gó-

lyák. Hetedik éve figyelhetjük életü-

ket webkamerán keresztül, s azóta

sok-sok ezren kedvelték meg őket.

Az elmúlt években több millió oldal-

letöltés volt a gólyakamera oldalán.

golya.mme.hu/golyakamera/ha-
laszstream/

De nemcsak Halászék érkeztek meg

ezen a hétvégén, hanem több másik

webkamerával megfigyelt fészek

lakói.

Valószínűleg a múlt pénteken ér-

kezhettek meg a Kárpát-medencébe

a fehér gólyák első nagyobb csapa-

tai. A webkamerás fészkek közül

Röszkére és Nagybajomba, s az er-

délyi Sáromberkére is megérkezett a

fészek egy-egy lakója. Azóta néme-

lyikbe a párjuk is megjött, s vasárnap

Zalaistvándra is megjött az első lakó.

Tíz napja érkeztek olyan hírek, pél-

dául az izraeli Hula-völgyből, hogy

az ottani esős időjárás miatt sok-sok

gólya „feltorlódott” és vonulásában

néhány napos kényszerpihenőt töl-

tött a Közel-Keleten. Talán ennek és

a hét második felében régiónkban ta-

pasztalható erőteljes déli áramlások-

nak is köszönhető, hogy ezen a hét-

végén ilyen tömegesen érkeztek meg

hazánkba a gólyák. (Esős, hideg

időben a gólyák és más nagytestű

vonuló madarak nem tudnak a fel-

szálló meleg légáramlatokon a ma-

gasba emelkedni, így az ilyen napok

a vonulásukat hátráltatják.)

A fiatal jeladós gólyáinknak viszont

eszük ágában sincs hazajönni, s őket

nem is sietteti a költés kényszere. 2-3

éves korukig kóborolnak, s némelyi-

kük addig még Európába sem jön

vissza. 

Egyelőre a 4 Afrikában lévő és aktív

fiatal jeladós gólyánk továbbra is

Szudán déli részén és Tanzániában

van.

mme.hu 

Megérkezett Halász és Hajnal – és még sokan mások

A négy aktív jeladós fehér gólyánk

útvonala és aktuális helyzete

Az elmúlt másfél évtizedben nem

megtizedelődött, hanem sajnos meg-

feleződött a hazai fecskeállomány,

azaz mára minden második madár el-

tűnt az ereszek alól, az ablak- és er-

kélybeugrókból, és nemcsak a váro-

sokban, hanem a falvakban is.

A megfogyatkozás hátterében az élő-

helyek átalakítása (fészkelőhelyek

megszűnése, táplálékbázis csökke-

nése például a nem megfelelően vég-

zett szúnyogirtás következtében), a

klímaváltozás, és ami a legmeg-

lepőbb, kedvezőtlen társadalmi vál-

tozások, a fecskefészkek leverése és

a madarak gyakran „nagyüzemi” ri-

asztása áll.

Fecskéink eltűnése nemcsak a termé-

szetvédelm, hanem az életminősé-

günk szempontjából is kedvezőtlen

folyamat. A lakott területeken élő

molnár- és füsti fecskék ugyanis – a

szintén itt élő denevérkolóniákkal

együtt – hozzájárulnak a települések

légy- és szúnyogmentesítéséhez, ami

a melegedő klímában hazánkban is

feltűnő új fajok és az általuk hordo-

zott betegségek miatt egyre fonto-

sabb kérdéssé válik.

A sárfészket építő, napjainkra teljes

egészében városiasodott fecskék ál-

lományfenntartásában a lakosságnak

egyedülállóan fontos, gyakorlatilag

nélkülözhetetlen szerepe van. A kü-

lönböző fecskevédelmi eszközök és

módszerek alkalmazásával, ezek kö-

zött egyre inkább műfészkek kihe-

lyezésével is, lassíthatjuk, megállít-

hatjuk a létszámcsökkenést. Ha ezt

társadalmi összefogással nem sikerül

elérnünk, könnyen előfordulhat,

hogy az évszázad közepére ez a ma-

dárcsoport a még most is százezres

helyett csak néhány száz, maximum

egy-két ezer párban lesz jelen Ma-

gyarországon.

mme.hu

Segítsük a fecskéket műfészkek kihelyezésével!
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Május 3-ai kezdéssel városrészek kö-

zötti amatőr asztalitenisz versenyt hir-

det a Gödöllői SK Asztalitenisz 

szakosztálya.

A verseny célja, a mindennapi mozgás

népszerűsítése, az amatőr asztalitenisz já-

tékosok számára versenyzési lehetőség

megteremtése olyan tömegsport rendez-

vényen, ahol a városrészüket képviselő

csapatok példát mutatnak sportszerűség-

ből és kitartásból, a csapattársak pedig

egymást és valamennyi érdeklődőt ösz-

tönzik a rendszeres testmozgásra, az

egészséges életmódra, és a Gödöllő Kupa

megnyerése a 2014. évben.

Jelentkezni 5 fős csapatokban lehet, a

2014. május 3-ai versenyre, melynek

helyszíne a Török Ignác Gimnázium tor-

naterme! Nevezési határidő: Április 24.

Csanaki városrész: Darabont Tibor,

info@csanakert.hu

Fenyvesi városrész: dr. Simonváros

Péter, simonvaros@upcmail.hu

Városközpont, LISZI:  Pelyhe Jó-

zsef, telefonszám: +36/70-773-01-66, 

pelyhe.jozsef@gmail.com

Kertvárosi rész: Katona Viktória, tel:

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

Blahai városrész: Malikné Bajnóczi Eri-

ka, tel: 20/250-6563, 

erika.malikne@gmail.com

A szerveződő csapatok vezetői ide ír-

janak: utcabajnoksag@gmail.com

Rendező a GSK Asztalitenisz szakosz-

tály és Gödöllői Lokálpatrióta Klub!

„GÖDÖLLŐ KUPA”
Városrészek közötti amatőr 

asztalitenisz verseny

Sport

Kihozta a minimumot a TEVA-Gö-
döllői RC csapata az idei évből,
miután a bajnokság bronzcsatá-
jában a harmadik meccsét is si-
mány nyerte Horváth András csa-
pata az Aluprof-FT ellen, ezzel a 3.
helyen végzett a küzdelemsoro-
zatban.

A gödöllői hölgyek az első két mérkőzés

eredményéből kiindulva (3:0, 3:1) maga-

biztosan várhatták a harmadik felvonást.

A hazai pálya előnye mellett a nagyobb

tudás is a mieink mellett szólt, amit a ta-

lálkozón demonstrált is a TEVA-GRC és

könnyed játékkal nyerni tudott 3:0-ra, ez-

zel megszerezte a 2013/2014-es hazai

sorozatban a bronzérmet.

A bajnoki küzdelemben az előzetes 

esélylatolgatások alapján a döntőben vár-

ta mindenki a gödöllőieket, ennek elle-

nére összességében pozitívnak is nevez-

hető az idei mérleg, ugyanis a bajnoki

bronz mellé egy

Magyar Kupa

ezüstöt is kirak-

hatnak a dicső-

ségfalra a klubnál.

Az edző így érté-

kelt: – Csak gra-

tulálni tudok a lá-

nyoknak. Nagyon

jól dolgoztak

mindhárom talál-

kozón. Van potenciál a csapatban, lehet

dolgozni velük, bár a jövőt illetően csak

ezután kezdődnek a tárgyalások, nem

zárkózom el attól, hogy velem folytassa a

csapat azt a munkát, amit körülbelül egy

hónapja elkezdünk. Persze, most az ün-

neplésé a főszerep. Az érmeket Gémesi

György, Gödöllő polgármestere, vala-

mint Szőke Csaba, a TEVA Zrt. igaz-

gatója adták át a lányoknak.

Női bajnokság helyosztó a 3. helyért, 3.

mérkőzés: TEVA-Gödöllői RC – Alu-

prof-TF Budapest 3:0 (15, 21, 14) 

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó

párharc végeredménye: 3–0 a Gödöllő ja-

vára.

Utánpótlás – Happy Volley

„Happy Volley”, azaz vidám röplabdá-

zás: Ez volt a szlogenje a hétvégén meg-

rendezett utánpótlás röplabda tornának,

amelyen 4 klub vett részt és világszerte

már tíz véve járja hódító útját. A házigaz-

da gödöllőieken kívül az Érd, a KRK, va-

lamint a Vajdaságból érkezett egy klub.

Minden klub két csapatot indított és kör-

meccses lebonyolításban élvezték a röp-

labdázást a serdülő leányok. Szabados

István főszervező, valamint Tóth Tibor

alpolgármester nyitották meg a rendez-

vényt és egyben Gödöllő címeres aján-

dékpólókkal kedveskedtek a szerbiai kis-

lányoknak. -li-

Röplabda – Női NB I, bronzpárharc

Megérdemelt érem

Álló sor (balról): ifj. Árpás Géza gyúró, Bajáriné Pesti Anikó
másodedző, Merkószki Tünde, Szekeres Judit, Hackl Szilvia,
Kriegel Zsófia, Széles Pet-ra csapatkapitány, Csengeri Petra, 
Szakmáry Gréta, Mester Orsolya, Horváth András edző, Huszár
Éva szakosztályvezető. Térdelnek: Erdős Zsófia, Lados Szilvia,
Kovács Adél, Lékó Lilla, Lutter Liza, Antal Anett.

Ismét változatos hétvégén van-
nak túl a gödöllői labdarúgók. A
Gödöllői SK első számú csapata
Vecsésen szaladt bele egy zakó-
ba, a GSK két értékes pontot szer-
zett az éllovas Zsámbok ellen,
míg a GEAC csapata szintén lista-
vezetőt fogadott és vert meg egy
gólzáporos meccsen.

A Pest megyei I. osztályban szereplő Gö-

döllői SK a savanyúságáról is híres ve-

csésieknék vizitált. A házigazdák hamar a

gödöllőiek tudtára adták, hogy ki a jobb

csapat és végül sima, 3–0-ás vereséggel

küldték haza a mieinket. Jenei Sándor

tanítványai a 20. játéknapot követően 27

pontjukkal a 8. helyen állnak.

Pest megyei I. osztály, 20. forduló

Vecsés FC – Gödöllői SK 3–0 (2–0)

Következik: Április 5., szombat 16 óra,

Táncsics Sportcentrum: Gödöllői SK –

Hévízgyörki SC

Megyei II. osztály – Gödöllői
bravúr

Bravúros győzelmet ért el Sztriskó Ist-

ván csapata, akik a forduló előtt még

listavezető Erdőkertes csapatát verték ha-

zai pályán 4–3-ra. A GEAC a játéknapot

követően 23 ponttal a 10. helyen áll jelen-

leg csoportjában.

Pest megyei II. osztályú bajnokság,

Északi-csoport, 20. forduló

Gödöllői EAC – Erdőkertesi SE 4–3 (3–

1) Gól: Somogyi Zsolt, Menyhárt Péter,

Szilágyi Károly, Barkóczi Ádám

Megyei III. osztály – Még
veretlenül

Szintén listavezetőt fogadott a GSK

kettő. Legéndi György legényei most

sem kaptak ki, ezúttal a zsámbokiakkal

remiztek, így tartják tavaszi veretlensé-

güket. A csapat 25 ponttal a 6. helyet fog-

lalja el a Közép-csoportban.

Pest megyei III. osztályú bajnokság,

Közép-csoport 17. forduló

Gödöllői SK II. – Zsámboki SE 1–1 (1–

1) Gól: Orbán Levente. -lt-

Labdarúgás – Éllovast vert a GEAC

Nem ízlett a vecsési a GSK-nak

Március 29-én, első alkalommal
rendezett Gödöllőn a Jumpers
Tánc és Sportegyesület, valamint
a Magyar Felsőoktatású Hallga-
tók Diák Sportegyesülete
(HFHDS) táncversenyt, amelynek
helyszíne a Damjanich János Ál-
talános Iskola tornaterme volt. Az
I. Gödöllő Kupa nevet viselő tánc-
versenyen a gödöllői fiatalok  egy
arany- két ezüst- és egy bronz-
érmet szereztek.

Az országos pontszerző verseny állomá-

saként gyermek, junior és felnőtt korcso-

portban három stílusban, jazz, modern és

showtánc stílusban összesen 230 táncos

mutathatta meg tehetségét a zsűri előtt. A

gödöllői Jumpers Tánc és Sportegyesület

táncosai modern junior szóló kategóriá-

ban Sajgál Sára (képen balra) révén egy

második, míg Virágh Gyöngyvér (ké-

pen jobbra) jóvoltából egy 3. helyet sze-

reztek. A junior jazz formációban (20 fő)

a 2., míg felnőtt show duó kategóriban a

Nagy Lili, Philipp Noémi páros az első

helyen végzett. A dobogósokon kívül

több gödöllői végzett még a 4-6. helye-

ken.

Vajda Gyöngyvér értékelte a versenyt: –

Nagyon jó hangulatú volt a verseny, 

amely a szövetség által is elismert gyö-

nyörű helyszínen volt megrendezve. Ezt

fokozta még, hogy Tóth Tibor alpolgár-

mester megtisztelte jekenlétével a ren-

dezvényt, ezzel is emelve a rangját az 

eseménynek. A verseny a két egyesület,

valamint gödöllő városa és a Művészetek

Háza támogatásával lett megrendezve.

Ezúton is köszönjük a támogatást. -tt-

Tánc – I. Gödöllő Kupa

Jumpers: négy dobogós hely

A gödöllői egyetemi sportcsar-
nok adott otthont az idén is a fo-
gyatékkal élők országos Diák-
olimpia döntőjének asztalitenisz
sportágban. Városunkat két spor-
tolóval a Montágh Imre Iskola is
képviselte.

A Fogyatékosok Országos- és Szabad-

idősport Szövetsége (FODISZ), valamint

Pest megyei tagszervezete, a Fogyatékkal

élők Pest megyei Sportszövetsége által

rendezett országos döntőre összesen 53

diák jutott el. A III-IV. és az V-VI. korcso-

port fiú-lány kategóriájában lebonyolított

pingpong viadalon a gödöllői Pásztor

László és Baranyai József az utóbbi 

korcsoportban jutott el az országos dön-

tőig. Mindkét fiatal remekül teljesített, de

ezúttal a csoportból már nem jutottak to-

vább, így 9-14. helyen végeztek. Felké-

szítő tanár: Hegyiné Kugler Beatrix.

-il-

Asztalitenisz – FODISZ országos döntő

Gödöllői döntősök

Az elmúlt fordulóban Szegeden
vendégszerepeltek a Gödöllői
KC csapatai. Az NB I/B keleti-
csoportjában szereplő gödöllői
felnőttek a Pick Szeged máso-
dik formációja ellen léptek pá-
lyára és kaptak ki simán, ellen-
ben a juniorok nyerni tudtak.

Bartos Gábor alakulata az esélytele-

nek nyugalmával lépett pályára Szege-

den, ami végül az eredményben is

megmutatkozott: 35–28-ra kapott ki a

GKC, ezzel továbbra is 1 pontos és se-

reghajtó, 14. helyen áll csoportjában.

A juniorok két nyeretlen meccs után

végre ismét győzelemnek örülhettek és

26 pontjukkal az 5. pozíciót foglalják

el a bajnoki tabellán.

NB I/B. Keleti-csoport, 21. forduló

Pick Szeged II. – Gödöllői KC 35–28

(20–16) 

Juniorok: Pick Szeged II. – Gödöllői

KC 25–28 -ll-

Kézilabda – NB I/B

Az érem két oldala

Március 29-én rendezték meg Ér-
den az I. ÉTC Kupát, az idei év első
versenyét. A Grassalkovich SE 7
egységgel indult a versenyen. A
legfontosabb feladatot teljesítet-
te a Papp Csenge, Papp Kinga, Al-
ton Sophie leány hármas a 12-18
éves korosztályban és a Szabó
Csilla, Darabont Zsanett, Kőhler
Kitti leány hármas a 11-16 éves
korosztályban: mindkét egység
kiválóan és fegyelmezetten ver-
senyezve teljesítette a nyári fran-
ciaországi világbajnokságon való
induláshoz szükséges előfeltéte-
leket. 

Természetesen mindkét hármas arany-

éremmel térhetett haza a versenyről, 

ahogy a Darabont Júlia, Zamecz

Kitty, Lőrincz Boglárka leány

hármas is a most először megren-

dezett School Class kategóriában.

Második lett a Varga Levente,

Kőhler Csaba újonc fiú páros,

valamint a Trézsi Richárd, Nyer-

ges Anna vegyes páros a 11-16

éves korosztályban. 

A gyermek korosztály leány páros ver-

senyszámában 5. helyet ért el a Méder

Boróka, Császár Emma páros és 9. lett

a Tóth Boglárka, Császár Inez egység.

Kőhler Viktória edző: az év első verse-

nyén három egységünk számára a legfon-

tosabb cél a sikeres kvalifikáció volt.

Mind a három egység jól teljesített.

Kettőnek sikerült a kvalifikáció a nyári

franciaországi vb-re. Több egységünk is

egy korosztályt feljebb lépve bizonyíthat-

ta ügyességét. Az új egység számára ez az

összeszokás időszaka. Három sportolónk

most versenyzett először, ők átélték a ver-

seny izgalmát, szépségét és helytálltak.

Csodás évkezdet, nagy reményekkel néz-

hetünk az idei év elé. -ké-

Akrobatikus torna – I. ÉTC Kupa

Két egység is a világbajnokságon

A megnövekedett igény miatt április 2-tól

szerdánként már két csoportban folyta-

tódnak az ingyenes Nordic Walking fog-

lalkozások. A találkozó továbbra is az Er-

zsébet-parki HÉV megállóban lesz. A

kezdőknek és a lassabban gyaloglóknak 

15.30-tól, a haladóknak 17.30-kor kez-

dődnek a botos gyaloglások. A táv körül-

belül 6 km az Erzsébet-parkbak kijelőlt

futó és nordic walking pályán, ami kb.

1,5 órát vesz igénybe. A kezdőknek bo-

tokat biztosítunk. További infó: Pálffy

Tibornál a 06/30-295-36-66-os számon.

NORDIC WALKING
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A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány tisztelettel
meghívja Önt  2014. április 12-én (szombaton) 17
órára a GIM-Házba – Művészsorsok a boldog bé-
keidők után című, csoportos kiállítás megnyitójára.

Id. Barabás Márton festőművész (1893-1974) és
Barabás Márton Munkácsy-díjas képzőművész

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 köszönti: Gémesi György polgármester és Katona Szabó Erzsébet textilművész, a kiállítás kurátora 
A kiállítást megnyitja: Antall István, a Magyar Rádió irodalmi szerkesztője
A kiállítás méltatja: Kernács Gabriella művészettörténész
A kiállítás megtekinthető 2014 május 31-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 VII. ORSZÁGOS NÉPZENEI
VERSENY PROGRAMJA:

Április 3., csütörtök:
15.30: Ünnepélyes megnyitó
A versenyt megnyitja: Vavrinecz 
András népzenekutató
Emlékezés dr. Halmos Béla népzene-
kutatóra – Albertné Joób Emese
Közreműködnek: Lukács Lilla Réka
és a Csenderes Együttes
16.00-20.00: Versenyprogram
20.30: Szakmai beszélgetés. Vezeti:
Benedek Krisztina
Április 4., péntek:
9.30-18.00: Versenyprogram
19.30: „Félre bánat, félre bú” –
könyvbemutató. Dr. Joób Árpád nép-
zenekutató ismerteti vidám, tréfás
népdalokat tartalmazó kiadványát.
20.30: Táncház. Vezeti: Benedek
Krisztina, zenél: Bori és Bandája
Április 5., szombat:
9.30-13.30: Versenyprogram
14.00: A Gödöllő Táncegyüttes in-
teraktív folklór műsora
16.00: Ünnepélyes díjkiosztó és Gá-
lakoncert 

A Frédéric Chopin 
Zeneiskola programjai

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

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

Ennek a háborúnak ugyanis az újsze-
rűsége éppen abban rejlik a korábbi
háborúkhoz képest, hogy a végki-
menetel nem korlátozódott a hadve-
zetés és a hadsereg teljesítményére,
hanem a teljes hátországot érintette,
hiszen annak is a legnagyobb áldoza-
tokat kellett meghoznia a háború
során. 
A kiállításban az általános jelenségek
bemutatásán túl fontos helyet kapnak
a helyi sajátosságok: a királyi kastély-
ban működött üdülőkórház és a gö-
döllői művésztelep.

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

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

e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM



10 Gödöllői Szolgálat Közérdek 2014. április 1.

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

Március 31-április 6-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

Április 7-13-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,             
06-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410-653,
06/30-331-8822.

06-20/524-0340.

+36/30/621-2522

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜGYELETEK

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

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

2. A díjban évente legfeljebb 3 személy részesíthető.

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

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Gémesi György polgármester
fogadónapját április hónapban az alábbi időpontban tartja: 

2014. április 9.,  10-12 óra valamint 14-16 óra között.

FELHÍVÁS – VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS

1. A  veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű betegség.

2. A betegség legfőbb terjesztője a RÓKA.

3. A védekezés  leghatékonyabb,   legkorszerűbb  módszerét – a rókák veszettség elleni vakcinázását – Európában

évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdődött   a   rókák   vakcinázása.   Első   alka-

lommal a nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csa-

létek-vakcina.

4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös, de a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe

rejtik, ami kb. 4 cm átmérőjű, kb. 1,5 cm magas, szürkésbarna színű. A róka, miközben megeszi a csalétket, szét-

rágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.

5.  A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik.

6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan. VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csalétek-

hez ennek ellenére NEM   SZABAD   HOZZÁNYÚLNI!  Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a

vakcina vírus  a  bőrbe,   szájba,   szembe,   orrba,   sebbe  kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik, az alábbi

biztonsági előírásokat  kell alkalmazni:

a) Ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy ennek hiányában 70 %-os al-

kohollal történő lemosás. Mindkettő beszerezhető a gyógyszertárakban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata

során keletkezeti  barnás folt   szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs

szükség.

h) Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDULNI!

7. A  helyi  vakcinázási kampány megkezdésétől számított tizennégy napig az ebeket megkötve, vagy zárva kell tar-

tani (ebzárlat) és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGEL-

TETÉS! Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek

vagy legelő állatok ne vehessék fel a róka számára kihelyezett csalétkeket.

8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő,  vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladékta-

lanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT VAGY VADÁSZ-

TÁRSASÁGOT.

9. Kérjük, a fentiekről  gyermekét  is tájékoztassa!

10. További felvilágosítással az Önök körzetében élő állatorvosok és orvosok szolgálnak.

A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDŐPONTJA: 2014. április 5- 10-ig.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

2014. április  14. (hétfő), 17 óra 
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

SZÉCHENYI ISTVÁN ÉS ESTERHÁZY  LEOPOLDINA

A legnagyobb magyar gyakran vendégeskedett
Gödöllőn, Grassalkovich III. Antalnál, akinek fe-
lesége nagy hatással volt rá.

Előadó:
Gáspár János, a Magyar Közlekedési Közmű-
velődésért Egyesület ügyvezető igazgatója.

A  Sisi Baráti Kör sorozata (VIII. rész)

A belépés díjtalan!

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ

„KUKUCSKA”

Tisztelt Szülők!

Május elején  várjuk azokat a

szülőket akik  gyermeküket a 

2014-2015-ös nevelési évben

bölcsődébe szeretnék íratni. 

A városban 3 önkormányzati

bölcsőde működik, melyek 

nincsenek körzetesítve, így a szülők

lakcímtől függetlenül bármelyik in-

tézménybe igényelhetik gyermekük

bölcsődei elhelyezését. 

Április 14-15-16-án 9-11 óráig, 

várjuk azokat a   gödöllői  

családokat akik nem ismerik 

intézményünket. 

Kérjük látogassanak el hozzánk,

hogy megismerjék bölcsődénket,

nevelési programunkat, valamint az

intézményekben  zajló életet.

Előzetes telefonos 

időpontegyeztetés szükséges. 

Címünk: Gödöllő, Palota-kert 17.

Telefonszám: 06-28-410-906

Varga Gyöngyi intézményvezető

SZERELMETES HISTÓRIÁK
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2014. ÁPRILIS 8.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Bóbis Etelka, Kör u. 4., Mácsár La-
jos, Hajó u. 6.  
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Berta Béla, Semmelweis u.66., Je-
lencsik Krisztina, Kazinczy krt. 8. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Rostásné Abo-
nyi Mária, Kazinczy krt. 23., 
A Városi Mozi belépőjét 
nyerte: Varjú Mátyás, Sztelek D. u.
2/a., Személyi Balázs, Kampis tér
3. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Hiripi Abigél,
Balaton u. 11., Spreitzer Gábor, Lo-
vas u. 1.


