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Lapunk március 18-ai számá-
ban beszámoltunk az M3-as
autópálya tervezett fejlesztési
munkálatairól. A cikkre rea-
gálva Vécsey László ország-
gyűlési képviselő  e-mailt jut-
tatott el szerkesztőségünkbe,
amiben állítása szerint, a ren-
delkezésünkre álló adatok
nem felelnek meg a valóság-
nak, valamint a hivatalos do-
kumentumban szereplők he-
lyett új, egészen más adatokat
adott meg az M3-asra terve-
zett zajvédő fallal kapcsola-
tosan – ezt múlt heti szá-
munkban olvashatták.

Mivel lapunk számára fontos a hite-

les tájékoztatás, az adateltérés miatt

megkerestük a Magyar Közút Non-

profit Zrt.-t, aminek kommunikációs

osztályától – lapunk megjelenését

követően – április 1-jén az alábbi vá-

laszt kaptuk:

„2015-ben Gödöllőn az M3-as autó-

pálya bal oldalán, a Blahai városrész

felé eső oldalon a 27+670 km szel-

vénytől a 28+440 km szelvényig (a

Sony telephelytől a jelenlegi zajvédő

falig), 770 méter hosszban, 5 mé-

teres magassággal, 3850 m2 felületű

új zajvédő fal épül. A 28+440 km

szelvénytől a 29+200 km szelvényig

760 méter hosszon elbontják a jelen-

legi 3 méter magas falat és a helyére

3800 m2 felületű, 5 méter magas fa-

lat építenek.” – Ez a projekt (zaj-

árnyékoló falak létesítése a TEN-T

közúti hálózat elemein) engedélye-

zési és kiviteli szintű tervezést

(akusztikai vizsgálattal együtt) és

jogerős építési engedély megszer-

zését, valamint kivitelezést is tartal-

maz. Ebben nem terveztünk a jobb

oldalra zajárnyékoló falakat, mert a

leállósáv építések és az azok melletti

zajárnyékoló fal építés a másik pro-

jekt keretében megterveztük, enge-

délyezés alatt van. Tehát ezek az in-

formációk helytállóak.

Leállósáv építés a kapaszkodósá-

vok mellett a jobb pálya 19+800-

22+400 km (Mogyoród), 28+850-

30+350 km és a bal pálya 30+000-

32+850 km között valósulhat meg. A

bal pálya mellett (30+000-32+850

km) nincs védendő épület, arra a sza-

kaszra nem terveztünk zajárnyékoló

falat. A jobb pályán lévő kapaszko-

dósáv melletti leállósáv építéssel egy

időben a szakasz teljes hosszát meg-

vizsgáltuk és az akusztikai szakvé-

lemény alapján szükséges zajárnyé-

koló falakat megterveztettük (a

28+883-29+694 km szakaszon épül

új, változó magasságú zajárnyékoló

fal, helyenként a meglévő fal elbon-

tása után). Az építési engedélyezési

eljárás folyamatban van. Összegezve

ezek is helytálló adatok.”

Mint az a válaszból kiderül, két

különböző projektről van  szó, la-

punk tehát nem állított valótlant. 

A képviselő úr által említett fej-

lesztésről azonban eddig még a Ma-

gyar Közút Nonprofit Zrt. lapunknak

eljuttatott válasza az egyetlen hivata-

losnak tekinthető információ. Tá-

jékoztatásukat ezúton is köszönjük.

Nagyszabású felújítást végez a BKV,

ami egyaránt érinti a peronokat, a

műszaki berendezéseket, a kihelye-

zett kényelmi eszközöket és ahol

szükséges, az épületeket is. A mun-

kába a VÜSZI-nél foglalkoztatott

közmunkásokat is bevonják. 

A felújítási folyamat már a múlt év

végén elkezdődött, a végállomás üt-

köző bakjainak festése, a Szabadság

téri korlátsor elbontása és az Erzsé-

bet-park utasváró felújítása már

megtörtént.

A tavaszi időszak egyik jelentős

munkája a Palotakerti HÉV-megálló

rendbetétele, amihez április első nap-

jaiban hozzáfogtak. Ennek során fel-

újítják a Szabadság útnál lévő váltó-

kezelő házat, a két vágány közti kerí-

tésről eltávolítják a bozótot, majd jön

a festés. 

Hosszú idő után sor kerül az Állomás

úthoz csatlakozó terület rendbeté-

telére is, amit sokan parkolónak

használnak. Bár ez nem szerepelt az

eredeti tervek között, Tóth Tibor
alpolgármester elengedhetetlennek

tartotta, mivel a központ határán lévő

terület jelentősen rontja a városké-

pet. Mivel a terület részben a Magyar

Közút Nonprofit Zrt., részben pedig

az állam tulajdonában van, ezért je-

lenleg a szórt kő alap rendbetételére

és kátyútlanításra van lehetőség, a

végleges rendezésről további tárgya-

lások során születhet döntés. A mun-

kák a tervek szerint május végéig tar-

tanak. Ez azonban csak egy része a

gödöllői BKV területeket érintő fel-

újításnak. Az év folyamán valameny-

nyi megállóban kicserélik a hulla-

dékgyűjtő edényeket, megjavítják és

lefestik a padokat, valamint az ősz

végére felújítják a peronburkolatokat

is. jb

A Keleti pályaudvar bevezető szakasza

felett átívelő, Kerepesi úti híd felújí-

tása a Budapesti Közlekedési Központ

irányításával márciusban megkezdő-

dött. Az előkészítési munkák kezdet-

ben a vasúti közlekedés kisebb zava-

rása mellett folynak. Azonban a „Száz-

lábú híd” átépítése – első ütemben –

április 13. és május 27. közötti

időszakban már érinti a Keleti pá-

lyaudvar vasútvonalainak menetrend-

jét. A személyszállító vasúttársaság az

utasai szíves türelmét és megértését

kéri. A hat héten át tartó időszakban a

Keleti pályaudvar tehermentesítése

miatt változik számos vonat menet-

rendje, kiindulási és célállomása. 

A változás a Budapest-Hatvan vasút-

vonalon közlekedő vonatokat is érinti. 

A Budapest–Hatvan vonal elővárosi

vonatai módosított menetrend szerint

közlekednek. A Gödöllő-Állami tele-

pek megállóhelynél – a reggeli és esti

időszak kivételével – csak a munkana-

pokon közlekedő Budapest-Gödöllő 

(–Budapest) viszonylatú vonatok áll-

nak meg.

A kiindulási és célállomás változása

mellett az utasoknak számolniuk kell

azzal, hogy a vonatok összeállításában

is várhatók változások, a korszerű mo-

torvonatok és a hagyományos, elővá-

rosi ingavonatok közlekedtetése szá-

mos esetben felcserélődhet.

A vonatok közlekedésének jelentős

módosítása azért vált szükségessé,

mert a felújítás miatt folyamatosan

egy-egy vágányon szünetel majd a

vasúti forgalom és a teljes felső-

vezetéket is áramtalanítani kell a híd

alatt. Ezek a korlátozások jelentősen

leszűkítik a vonatok ki- és behaladását

a főpályaudvaron. 

Az érintett vasútvonalak vágányzári

menetrendjei a vasúttársaság honlapjá-

nak  (www.mavstart.hu) vágányzári ol-

dalán érhetőek el, de az ELVIRA me-

netrendi keresőben is megtalálhatóak,

de a MÁVDIREKT telefonos ügyfél-

szolgálat is az utasok rendelkezésére

áll a 06 40 49 49 49-es telefonszámon,

és az állomásokon elhelyezett hirdet-

mények is jelzik a módosításokat. 

(Forrás: mavstart.hu)

Az egyetemi városrészben és
a Harasztban tartottak lakos-
sági fórumot a múlt héten a
városrészi egyesületek szer-
vezésében. 

A Tündérkert Egyesület a Premont-

rei Szent Norbert Gimnázium épü-

letébe invitálta az érdeklődőket, ahol

Pecze Dániel alpolgármesterrel, Ha-
lász Levente önkormányzati képvi-

selővel (Gödöllői Lokálpatrióta

Klub), Zahorecz Sándor alezredes-

sel, a Gödöllői Rendőrkapitányság

közrendvédelmi osztályának vezető-

jével és munkatársaival, valamint a

közterület-felügyelet munkatársaival

tekintették át a városrész közbizton-

sági helyzetét. A résztvevők úgy vél-

ték, a területen főként az illegális

hulladéklerakás jelent gondot, vala-

mint az üdülőövezeti részeken törté-

nő lopások, rongálások. A fórumon

felhívták a figyelmet arra, nem sza-

bad megfeledkezni arról, hogy a te-

rület részben a Szent István Egye-

temhez tartozik, ahol az önkormány-

zat nem illetékes, és az egyesület is

csak korlátozottan tevékenykedhet. 

A haraszti városrész fórumán szin-

tén sok szó esett az illegális hulla-

déklerakásból adódó problémákról.

A Haraszti Egyesület által szerve-

zett, és a Táncsics Mihály úti óvodá-

ban megtartott rendezvényen Bálint
István, az Ózonpajzs polgárőr egye-

sület elnöke felhívta a figyelmet arra,

a lakosságnak is fontos szerepe van a

közbiztonság jó színvonalának meg-

őrzésében. Az egymásra való odafi-

gyelés megelőzési szempontból is

sokat számít. kj

Az elméleti és gyakorlati felkészítés,

valamint az ünnepélyes beiktatás ke-

retében történt meg a Gödöllő Ka-

tasztrófavédelmi Kirendeltség ön-

kéntes járási mentőcsoportjainak

rendszerbeállítása március 29-én.

Az Isaszegi-tavaknál megtartott ese-

ményen a délelőtt folyamán kataszt-

rófavédelmi, ár- és belvízzel kapcso-

latos ismeretekről kaptak szakmai tá-

jékoztatást a résztvevők. 

A program során a csömöri és a pé-

celi önkéntes tűzoltó egyesület tag-

jaiból alakult Rákos-mentőcsoport,

valamint az Iszapfaló Kft. tagjaiból

és civilekből álló Galga-mentő-cso-

port tagjai árvízvédelmi gyakorlást

és fakitermeléssel kiegészített mű-

szaki mentést hajtottak végre. 

A mentőcsoportok a jövőben a Gö-

döllői Katasztrófavédelmi Kirendelt-

ség munkáját segítik majd, felkérés

esetén kapcsolódhatnak be a műsza-

ki mentési feladatokba.

bj

Két különböző fejlesztés lesz az M3-as autópályán

Nem állítottunk valótlant

A lakosság is sokat tehet a közbiztonságért 

Közbiztonsági fórumok

Önkéntesek segítik a katasztrófavédelem munkáját

Rendezettebb lesz a palotakerti terület is

Felújítások a HÉV gödöllői szakaszán

Csomagautomatát he-

lyezett el a Magyar Posta

a vasútállomáson. Ezen a

terminálokon keresztül

hamarosam bármikor,

akár az éjszaka közepén

is átvehetők lesznek

megrendelt csomagjaink.

Az automata jelenleg

tesztelés alatt áll. 

Felújítás miatt változik a vasúti menetrend!
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Ha azt halljuk Cambridge, megjele-

nik szemünk előtt a tudás fellegvára,

ahol a legnagyobb tudósok, gazdasá-

gi szakemberek, politikusok és az

elit tanul. Azt  hiszem nem tévedek,

hogy hazánkban nem sokaknak for-

dul meg a fejükben, hogy ide jelent-

kezzenek az érettségi után. Pedig van

rá lehetőség, igaz, ehhez meg kell fe-

lelni a felvételin. Fehér Norbert-
nek, a Gödöllői Református Líceum

diákjának nemcsak a vállalkozó ked-

ve, hanem a tudása is meg van hozzá,

hogy a legendás University of 

Cambridge természettudományi ka-

rán folytassa tanulmányait.

– Pontosan mit is fogsz tanulni? –

kérdeztük a Líceumos diáktól, aki

már középiskolásként az MTA Kísér-

leti Orvostudományi Kutatóintézet-

ben, kutató diákként bekapcsolódott

az agykéreg vizsgálatába.

– Az első évben, sejtbiológiát, ké-

miát, matematikát és fizikát tanu-

lunk, hogy később mit lesz, azt még

nem tudom. A természettudományi

karon többféle szak van, ráérek vá-

lasztani, hogy mivel szeretnék fog-

lalkozni. De, ha most kellene dönte-

nem, akkor a biokémia szakot vá-

lasztanám, hiszen a biológia és a ké-

mia érdekel a legjobban.

– Ez az érdeklődés a családnak
vagy a tanáraidnak köszönhető?
– Mindig érdekeltek a természettu-

dományok, s ezt erősítette az is, hogy

a líceumban fantasztikus tanáraim

vannak, a biológiát és a kémiát Witt-
mayer Zsuzsanna tanítja, a fizikát

Borbáth Gábor, a matematikát pe-

dig Gombos Viktor – aki egyben az

osztályfőnököm is – és Unyi Tamás.

Nekik nagyon sokat köszönhetek.

– Miért éppen Cambridge?
– Először Amerikába akartam men-

ni. Tizennégy évesen jártam ott, és

nagyon megtetszett az egyik egye-

tem. Amikor kiderült, több barátom

is gondolkodik azon, hogy Angliába

felvételizzen, jött az ötlet: legyen

Cambridge!

– Milyen volt a felvételi?
– Először is be kellett adni egy moti-

vációs anyagot és egy tanári elem-

zést, ez alapján döntöttek arról, hogy

kit hívnak be szóbelizni. Ez nagyon

izgalmas volt, hiszen Cambridge-

ben harmincöt kollégium van, s min-

denhol más a gyakorlat. Én a szóbeli

előtt kaptam egy írásos feladatot, 

biológia és kémiai kérdések közül

kellett néhányat megoldani. Erre egy

óra állt rendelkezésre. Később a fel-

vételiztetők – egy biológus és egy

kémikus – ehhez kapcsolódó kérdé-

seket tettek fel. De ez csak az első

rész volt, utána a biológus elővett

egy doboz pillangót, s róluk kellett

beszélni, megfigyeléseket tenni,

majd kérdésekre válaszolni. Nem-

csak a lexikális tudást nézték, hanem

azt is, hogy áll helyt a felvételiző a

vizsgahelyzetben, mennyire tanítha-

tó, hogy lehet vele együtt dolgozni. 

– Mit szól a család, hogy ilyen
messzire mész?
– Megkönnyebbültek, hogy „csak”

ilyen messzire. Ráadásul elég rövid a

tanév, mindössze háromszor nyolc

hetet kell ott tölteni.

– Amikor az Akadémián tartottál
előadást, úgy nyilatkoztál, hogy az
orvosi pálya felé szeretnéd venni
az irányt...
– Most úgy gondolom, inkább a ku-

tatásra fogok koncentrálni. Mindig

érdekelt: mi miért történik, s kuta-

tóként valóban a dolgok mélyre lát-

hatok. jk

Fehér Norbert szeretne a dolgok mélyére látni

Cambridge-ben folytatja a Líceumos diák Környezetünk kulturált-

ságát helyezte közép-

pontba a Művészetek

Háza március 28-án. Az

intézmény dolgozói idén

tavasszal is megrendez-

ték azt az akciót, aminek

keretében az épület kör-

nyezetében szelektív

hulladékgyűjtést végez-

tek. Ennek során mint-

egy 1200 m2 területet

tisztítottak meg: az épület mögötti terület mellett a Rákos-patak medréből is

jelentős mennyiségű szemetet szedtek össze, összesen 25 zsák telt meg. Az

akció során az üvegek, petpalackok és fém italos dobozok mellett műszaki

cikkek, ruhaneműk és építkezési törmelék is előkerültek a bokrok alól. 

Gróf Teleki Pál (1879-1941) egykori miniszterelnökre, főcserkészre és tu-

dósra emlékeztek halálának évfordulóján a máriabesnyői temetőben. Az áp-

rilis 5-én megtartott tisztelgésen a civil szervezetek, az intézmények az és ön-

kormányzat koszorút helyezett el Teleki Pál sírjánál. Gödöllő önkormányzata

képviseletében Pecze Dániel és Tóth Tibor alpolgármesterek koszorúztak.

Az eseményen Bárdy Péter, a Teleki Pál Egyesület titkára bejelentette, hogy

a januárban elhunyt unoka, Teleki Géza antropológus, főemlőskutató ham-

vait a család kérésének megfelelően a máriabesnyői családi sírban szeretnék

elhelyezni. A tervek szerint búcsúztatása június 14-én, szombaton lesz.

Az Alvégi Civil Társaság társadalmi
munkára invitálta a környéken élőket
április 5-én, szombaton. 

A résztvevők a Faiskola téri játszó-
teret szépítették meg, ennek során a
játszótér korlátjait is átfestették. 

lt

Szépül az alvégi játszótér

Patakparti szemétszüret

Emlékezés a máriabesnyői temetőben

FELHÍVÁS – ROMAkkord – Roma Ifjúsági Ki Mit Tud?

Jelentkezz a gödöllői Művészetek Háza térségi roma

hagyományokon alapuló tehetségkutató versenyére!

A GIKSZER-projekt keretében megvalósuló rendez-

vényre olyan produkciókat várunk, melyek a roma kultú-

ra gyökereiből táplálkoznak és magukon hordják a jel-

legzetes roma művészeti jegyeket. 

A Ki Mit Tud? három kategóriában és két korcsoportban

kerül megrendezésre.

I. Kategória: Zene 14-17 évesek

II. Kategória: Zene 18-20 évesek

III. Kategória: Tánc 14-17 évesek

IV. Kategória: Tánc 18-20 évesek

V. Kategória: Próza 14-17 évesek

VI. Kategória: Próza 18-20 évesek

Jelentkezési határidő: 2014. április 20.

Előválogatás időpontja: 2014. április 27.

Középdöntő és döntő időpontja: 2014. május 18.

Jelentkezési lap letölthető a www.muza.hu és a 

www.gixer.hu web oldalról, valamint kérhető és leadható

a Belvárosi Jegyirodában, vagy elküldhető az alábbi 

e-mail címre: kimittud@muza.hu.

További információ: www.muza.hu és www.gixer.hu
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A müncheni Bergverlag
Rother kiadó 2010-ben hatá-
rozta el, hogy több száz kötet-
ből álló túrakalauz sorozatá-
nak folyamatos bővítése so-
rán elkészíti a Nyugat-Magyar-
ország túraterületeit bemuta-
tó kötetet is. A túrakalauz elő-
készítése során, a német nyel-
vű kiadás után a magyar nyel-
vű változat megjelentetése is
tervbe került, s az idei turista-
szezon elejére került a boltok-
ba.

Mivel hazánkban az elmúlt években

több turistáknak szánt kiadvány je-

lent meg, kíváncsian vettük kézbe a

kötetet: mit tartanak érdemesnek fel-

keresni a hazánkra elfogulatlanul te-

kintő szakemberek. 

Bár a kalauzban szereplő túraajánla-

tokkal sok esetben találkoztunk már,

a kiadvány mégis új, és sok esetben

fontos információval szolgál. Így

például valamennyi túrához térkép-

melléklet tartozik, s a szerzők a föld-

rajzi adatok mellett fontosnak tartot-

ták megemlíteni azt is, hogy a túrá-

zó útja során milyen vendéglátási,

pihenési lehetőségekből választhat.

Ez főleg a kisgyermekes családok

esetében lehet fontos. A kiadvány se-

gítségével letölthető GPS-trackek-

hez is hozzájuthatnak az olvasók.

A kötetben ajánlott kirándulások

Dunától nyugatra elterülő, a bakan-

csos turisták számára érdekesebb,

változatosabb középhegységi és

dombvidéki területekre fókuszálnak.

Számos túrát ajánlanak a Budapest

környéki hegykoszorú sokszor léleg-

zetelállító panorámát kínáló csúcsai-

ra. A vállalkozó kedvűek megcsodál-

hatják a Vértes és a Gerecse látvá-

nyos mészkőszirtjeit, bebarangolhat-

ják a Bakony erdőrengetegeit és lát-

ványos szurdokait vagy felfedezhe-

tik a Balaton-felvidék látványos vul-

káni tanúhegyeit és kilátópontjait.

Mindezek mellett kalandozhatnak a

Mecsekben, de Sopron környéki tú-

rákból és Kőszegi-hegységi túrákból

választhatnak a természetjárók. 

Persze mindenkinek vannak ked-

venc kirándulóhelyei. Nincsenek ez-

zel másként a túrakalauz szerzői

sem, akik egy TOP 10-es listát is

összeállítottak. Ezek között a Rám-

szakadék, a Pilis, a Hárs-hegy és Já-

nos hegy, a Római fürdő a bakony-

nánai Gaja szurdokban, a Kőris-

hegy, a Somló, a Tihanyi-félsziget, a

Kornyi-tó és a szetbékkállai kőten-

ger, a Szent György-hegy és a Jakab-

hegy szerepel. A természeti szépsé-

gek mellett a vár és kolostorromok-

hoz vezető kirándulásokból is akad

választék, de a szerzők nem feled-

keztek meg a könnyebben megköze-

líthető barlangokról és a túraútvona-

lak mentén található kilátókról sem.

Nem kell tehát mást tennünk, mint

belebújni egy megfelelő cipőbe, 

zsebre vágnunk a túrakalauzt – ami

egyébként tényleg elfér egy nagyobb

zsebben – s már indulhatunk is. 

(Marcus és Rosemarie Stöckl: Du-

nántúl – A legszebb hegyvidéki túrák

és kirándulások) 

nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

57 túra a hegyekben

(Folytatás az 1. oldalról) 

A zsűri elnöke Jánosi András nép-

zenész, a Liszt Ferenc Zenemű-

vészeti Egyetem népzene tanszéké-

nek tanára, a Jánosi Együttes ve-

zetője volt, tagjai: Juhász Erika

népdalénekes, a Nyíregyházi Főis-

kola adjunktusa, Széles András nép-

zenetanár, citeraművész, titkára pe-

dig Buka Enikő, a Frédéric Chopin

Zeneiskola igazgatója volt. 

Az április 5-ei díjkiosztón a zsűri

tagjai elismeréssel szóltak a verseny-

ről. Úgy fogalmaztak, a produkciók

átfogó képet adtak a Kárpát-medence

zenei sokszínűségéről, az előadások

színvonalukat tekintve pedig a Zene-

akadémiai felvételin is megállták

volna helyüket. 

A döntőben három gödöllői együttes

mutatta be tudását, igen szép ered-

ménnyel. 

A Gödöllei legények a II. korcso-

portban énekegyüttes kategóriában

III. helyezést értek el, előadásukban

gyimesi népdalokat hallhatott a kö-

zönség. A Cilibri énekegyüttes –

melynek tagjai csíkmegyei népdalo-

kat szólaltattak meg – II. helyezett

lett. A III. korcsoportosok között in-

duló – ez alkalommal a Kiscibrivel

kiegészült – Cibri is felállhatott a

képzeletbeli dobogóra, számukra III.

helyezést ítélt meg a zsűri. Ők szé-

kelyföldi népdalokat és Galga-menti

karikázó dallamokat mutattak be. Az

elismerésből nemcsak az énekegyüt-

teseknek jutott: tanáruk, Benedek
Krisztina tanári különdíjat vehetett

át. A zsűri az értékelés során ki-

emelte a dalok jó összeállítását és a

kiváló előadásmódot. A díjkiosztó-

hoz kapcsolódó gálakoncerten vala-

mennyi produkciót vastapssal jutal-

mazott a közönség. bj

Fantasztikus jazzkoncertet

adott az alig több mint fél éve

megalakult Balogh Kvartett  a

Gödöllői Városi Könyvtárban

április 6-án. A rendezvényte-

remben telt ház előtt adott ki-

váló tanúbizonyságot zenei

kvalitásairól Uher-Győrfi

Bálint (tenorszaxofon), legif-

jabb Balogh Gyula (zongo-

ra), Schildkraut Vilmos (bőgő) és Centgraf Benjámin (dob). A kvartett tagjai vala-

mennyien a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói.             (ta.)Április 4-én Elszabadulás napja cím-

mel nyílt meg Kolarovszki László fes-

tő kiállítása a Művészetek Háza ren-

dezvény- és kiállítótermében. A tíz év

terméséből válogatott huszonnyolc kép

bemutatása egy korszakot zár le a festő

életében, hangzott el a kiállítás megnyi-

tón.

A festés mellett verseket is író Kola-

rovszki László három költeményét

Németh Kristóf színművész tolmá-

csolásában hallhatta a közönség.

Gémesi György polgármester köszön-

tőjében figyelemre méltónak nevezte,

hogy egy sikeres üzletember sikeres

tud lenni egy olyan intui-

tív területen is, mint a

festészet vagy a költé-

szet. A kiállítást Lukácsi
László, Békéscsaba fő-

építésze nyitotta meg. A

tárlat április 27-ig tekint-

hető meg.                          cr

Gödöllői Művészek Marosvásárhelyen

Erdélyben vendégeskedik a Leven-

dula Galéria. A gödöllői művészeti

műhely ez alkalommal a marosvá-

sárhelyi Bernády Házban állította ki

tizenegy művész, köztük a gödöllői

Bányai Gizella, Bujdosó Ernő,

Lőrincz Ferenc és Posztobányi

Péter alkotásait. A bemutatkozási

lehetőség egy eredményes pályázat-

nak köszönhető. A marosvásárhelyi közönség nagy érdeklődéssel fogadta a március

25-én megnyílt kiállítást, ami április végéig tekinthetnek meg. bj

Egy verseny, négy díj Gödöllőnek 

VII. Országos Népzenei Verseny

Elszabadulás napja a Művészetek Házában

Jazz koncert a könyvtárban
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Kérjük, támogassa adója 1 százalékával

a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesületet!

Cím: 2100 Gödöllő, Batthyány u. 32.

Adószám: 18718252-1-13

Egyéb támogatásukat köszönettel fogadjuk!

Számlaszám:    65100266-11058186-00000000

GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Virágvasárnap a bűnbánatot je-
lentő nagyböjti időszak utolsó
vasárnapja, amivel a keresz-
ténység azt ünnepli, hogy Jézus
bevonult Jeruzsálembe, amikor
egyébként is zarándokok töl-
tötték meg a várost. Az előtte-
járó és utána tóduló sokaság
így kiáltozott: Hozsanna Dávid
fiának! Áldott, ki az Úr nevében
jön! Hozsanna a magasságban!
(Mt 21, 8). Ennek nyomán ke-
rült az ünnep szertartásai közé
a pálmás, Európa északi tájain
pedig a barkás körmenet.

A körmenet tehát jeruzsálemi eredetű,

ahol a legutóbbi időkig minden esz-

tendőben megismétlődött a jeruzsále-

mi püspök személyében az Úr jelké-

pes bevonulása a szent városba. A kör-

menet népe a falakon kívül gyüleke-

zett. Itt történt a pálmaszentelés. A ka-

pukat bezárták a menet előtt, csak ké-

sőbb nyitották meg. A püspök szamár-

háton vonult be, a kanonokok és hívek

pedig ruhájukat terítették eléje. A

szentelés középkori szertartásáról a

Pray-kódex tájékoztat bennünket. Ar-

chaizmusai közül említésre méltó,

hogy az egész falut megjáró körme-

netben az írás e szavainál: percutiam

pastorem, a papot a barkaággal meg-

veregették. Általános hagyomány sze-

rint Jézust vagy az evangéliumos

könyv, vagy pedig feszület jelképezte,

melyet zöldelő ágakkal díszítettek. 

A barkagyűjtésre általában az ün-

nep vigíliáján, virágszombaton került

sor. Ez általában mindenütt a gyerekek

dolga volt, és a közösség barkáját a

szentelésig együtt kezelték. A barkát a

nagymise előtt szentelte meg a pap,

majd kiosztotta a híveknek. Ezután az

ünneplő emberek barkával a kezükben

körmenetben megkerülték a templo-

mot. Közben a templomajtót bezárták

vagy legalábbis becsukták. Amikor a

körmenet eleje visszaérkezett a temp-

lom bejárata elé, a pap a körmeneti ke-

reszttel háromszor megzörgette az aj-

tót. Erre az ajtót kinyitották. A hívek

bevonultak a temp-

lomba, ahol meghall-

gatták a nagymisét.

A virágvasárnap haza-

vitt szentelt barkát a

nép nagyon sokféle

célra használta. Lenye-

lésével és elégetésével

gyógyítottak. A barkás

ággal vesszőzve varáz-

soltak. A barka jelen-

léte, például az állatok közelében, biz-

tosítéknak látszott a védelemre, sikerre.

A hagyomány szerint a szentelt barka

megvédte gazdáját a villámlástól és az

égiháborútól. Általában megállapít-

hatjuk, hogy a szentelt barka szerepe,

jelentősége a népéletben vetekedett a

szenteltvízével és a szentelt gyertyáé-

val.

Idén április 15-én kezdődik és
22-én ér véget a zsidó húsvét,
azaz a peszah, aminek héber
neve magyarul annyit tesz: el-
kerülés vagy kivonulás. Ez egy-
részt a tizedik csapásra utal (az
elsőszülöttek halála) ugyanis,
amivel Isten az elnyomó Egyip-
tom népét sújtotta, de a zsidók
házait elkerülte, másrészt arra
is emlékeztet, hogy a peszah
ünnepén szabadultak meg az
egyiptomi rabságból, vagy aho-
gyan a Biblia mondja: „a szol-
gaság házából”.

Maga a peszah ünnepe hét napig tart,

Izraelen kívül nyolc napig. Ennek az

eltérésnek az oka a héber naptárrend-

szerben keresendő. Az ősi

Izraelben ugyanis a hóna-

pok kezdetét, az újhold

megjelenését Jeruzsálem-

ben figyelték, s arról sür-

gősen értesítették a többi

hitközséget. A hegyek csú-

csain őrségek tanyáztak, s

ezek folyamatosan továbbí-

tották a híreket a Babiló-

niában és Perzsiában élő

testvéreiknek. Nappal füst-, éjszaka

pedig tűzjeleket adtak tovább egyik

hegyről a másikra. Így az újhold be-

köszöntéséről még azon az éjjel érte-

sültek a sok száz kilométer távolság-

ban működő hitközségek is. 

Az ünnep napjai közül csupán az első

emlékeztet a kivonulásra, az utolsó

pedig a Nádas tengeren való átkelésre,

a közbeeső napok félünnepek, amikre

a munkaszünetre szóló törvények nem

vonatkoznak, csupán az ünnepi litur-

gia különbözteti meg őket a közna-

poktól.

A peszah másik elnevezése a hág ha-

macot – a kovásztalan kenyér ünnepe.

Hagyományos helyen peszah előtt

nagytakarítást rendeznek, ami után

nem maradhat a házban egy szemer-

nyi kovászos (kenyér, ecet, lisztféle

vagy akár hüvelyes) sem. Az ünnepi

napokon kizárólag maceszt fogyaszt-

hatnak annak emlékére, hogy a Biblia

szerint olyan hirtelen (éjnek idején) tá-

voztak Egyiptomból, hogy nem volt

idejük megkeleszteni a tésztájukat. A

maceszt ugyanakkor lehem óni-nak, a

„nyomorúság kenyerének” is nevezik,

ami arra utal, hogy már korábban, a

szolgaság idején is ezt fogyasztották.

Az első estét, mely az ünnep előestéje

(idén április 14) Széder-nek nevezik,

ami rendet jelent. (Az est jelölésére

azonban csak a XI. század óta hasz-

nálják.) Egy bizonyos rend alapján

történik az étkezés, aminek során

imádsággal, hálaadással, emlékezé-

sekkel egybekötve elbeszélik az

egyiptomi kivonulás eseményeit. Jé-

zus utolsó vacsorája is a Széder volt

(Máté 26. Márk 14, Lukács 22.).  

(Forrás: zsido.hu, mazsihisz.hu)

Huszonhatodik alkalommal rendezték

meg a tavaszi emlékhadjáratot, aminek

résztvevői hagyományosan április 7-én

érkeztek Gödöllőre. A kastély díszud-

varán Pecze Dániel alpolgármester kö-

szöntötte a megjelenteket, majd Ke-

rékgyártó László történész foglalta

össze az egykori dicsőséges tavaszi

hadjárat eseményeit. A rendezvényen

Fülöp Tibor, az emlékhadjárat főszer-

vezője díszoklevéllel

köszönte meg Gödöl-

lő városának a meg-

emlékezés támogatá-

sát. A helyszínen a

Gödöllő Táncegyüttes

ünnepi műsora idézte

meg a kor hangulatát,

majd a lovasok a Dó-

zsa György úti teme-

tőbe vonultak, ahol az Isaszegi csata

emlékművénél helyezték el az emléke-

zés virágait. Az önkormányzat nevé-

ben Pecze Dániel koszorúzott.         kitti

Virágvasárnap (április 13.):
10.30: Ünnepi nagymise, barka-
szentelés, Passió éneklés
16.00: Besnyői Passió előadás 

Nagycsütörtök (április 17.):
7.00: Jeremiás siralmai, vezeklők
visszafogadása
10.00: Krizma szentelési mise Vácott
18.00: Esti mise az utolsó vacsora
emlékére

19.30: Virrasztási lehetőség a Bazi-
likában. Mise után Agapé, búcsú-
beszéd, éjszakai keresztút

Nagypéntek (április 18.):
9.00: Jeremiás siralmai
17.00: Keresztút a szabadtéri stá-
cióknál
18.00: Az Úr szenvedésének ünnep-
lése (csonkamise)

Nagyszombat-Húsvétéjjel (április
19.)

9.00: Jeremiás siralmai
Egész nap Szentsír látogatás – őrzés.
20.30: A húsvéti vigília szertartása,
Feltámadási körmenet, Agapé

Húsvétvasárnap és húsvéthétfő
(április 20-21.)
A szentmisék rendje: 9.00, 10.30, 18
óra.

Nagyhét programjai a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikában

PeszahVirágvasárnap

Virágvasárnap Máriabesnyőn

Gödöllőn jártak a „tavaszi hadjárat” lovasai
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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.

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

Április 12-én
szombaton 9-11 óráig: 

Plútó Állatorvosi Rendelő

Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel:

dr. Horváth Márk állatorvos

Tel.: 20/3855-726

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

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.

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.

A divat sok mindenre kiterjed. De ki gon-

dolná, hogy még a kutyafajtáknál is szá-

mít. Sajnos sokszor tapasztalható, hogy

egy-egy fajta hirtelen felkapott lesz, míg

egy másik szinte teljesen eltűnik. De ne

higgye azt senki, hogy a divatkutyáknak

is jót tesz a népszerűség, hiszen ilyenkor

szinte tömegével szaporítják őket, ami ge-

netikailag gyöngíti az állományt. De most

foglalkozzunk az eltűnőben lévőkkel.

Otterhound, vagy vidravadász kopó:

Napjainkra ezt a fajtát tartják a legveszé-

lyeztetettebbnek. A tavalyi évben mind-

össze 33 kölyök született és a teljes állo-

mány is maximum ezerre tehető. Cseppet

sem agresszív, inkább szelíd, kedves állat.

Gazdájához hűséges, ismerősökkel is ba-

rátságos, ismeretlenekkel szemben nem

annyira. Kicsit önfejű, ezért nevelése ki-

tartást igényel. Ha nem részesül nevelés-

ben, hajlamos a rombolásra, ha azonban

foglalkozunk vele, jó kutya válhat belőle.

Nem szeret otthon egyedül bezárva lenni,

egyébként játékos és vidám kutya. A vid-

ravadász kopót régebben nem tartották

családi kutyaként, ezért nem tartozik a

legengedelmesebb fajták közé és mivel

napjainkra a vidravadászat teljesen eltűnt,

így a jövőjük is bizonytalan.

Skye Terrier: Kialakulása az 1600-as

évekre tehető. A skóciai Skye-szigetekről

származik. Róka- és borzvadászatra te-

nyésztették ki. A legenda szerint, amikor a

spanyol Armada hajói hajótörést szen-

vedtek a Skye-szigetnél, néhány hosszú

szőrű kutya a partra vergődött, s megve-

tették a fajta alapjait. Feltűnő megjelené-

sű, kis termetű kutya. Különösen a feje le-

nyűgöző, bozontos szőrzetével, nagy fü-

leivel. Szeme sötétbarna, füle rendszerint

feláll, olykor előrebicsaklik. Teste nagyon

hosszú és szinte a földet súrolja, legaláb-

bis ezt a benyomást kelti dús, hosszú, 10-

20 cm-es szőrzete miatt. Színe ezüstszür-

ke vagy kékesszürke, fekete tűzéssel.

Egy híres skye terrier története:
Greyfriars Boddy egy Skye terrier volt,

aki Edinburgh-ban élt gazdájával, John

Gray, az Edinburgh City Rendőrség éjjeli-

őrével. John Gray azonban váratlanul

meghalt és kutyája 14 éven át őrizte a sír-

ját, nem törődve a hideggel, hóval, 

faggyal és végül 1872-ben gazdája sírja

mellett a temetőben halt meg. Halála után

egy évvel egy szobor és szökőkút épült az

emlékére.

Angol szetter: Talán sokan emlékeznek a

Fekete fülű, fehér Bim regényre, ami egy

édes angol szetterről szól. Sajnos, a re-

gény vége nem pozitívan zárul, de nap-

jainkra ez a fajta szetter is végnapjait éli.

Ez a kutya szeretetéről, ragaszkodásáról

és játékos természetéről ismert. Kedveli a

gyerekeket, a játékos helyzeteket, akkor

érzi igazán jól magát, ha viszontszeretik.

Rendkívüli alkalmazkodóképessége ve-

leszületett. Képes bármilyen szituációhoz

idomulni, például: 3-4 órás autóút, tö-

megközlekedés, szálloda, étterem, stb.

Nagyon könnyen tanítható, kifejezetten

okos fajta. Lakásban végtelenül nyugodt,

csendes és nem ugatós. Otthoni környe-

zetben alaptermészetére a megtestesült

nyugalom a jellemző. Eszét és játékos

kedvét vadász őseitől örökölte. Az angol

szetter fajta több száz éves múltra tekint

vissza. Angliában a szettereket keresésre

használták, feladatuk a szárnyas vad fel-

kutatása volt. A szetterek rendkívüli orrjó-

ságukkal tűntek ki más vadászkutya tár-

saik közül.

Sealyham Terrier: Egy ritka Wales vidé-

kéről származó kisméretű terrier fajta.

Nevét tenyésztője lakhelyéről, a Sealy-

ham-házról kapta. Az első világháború

után rendkívül népszerű volt, több Holly-

woodi sztár és amerikai elnök is tartotta.

Napjainkra azonban veszített népszerű-

ségéből.

Wales Corgi Cardigan: Nevéből is lát-

ható, hogy szintén egy wales-i kutyáról

beszélünk. A corgit sokan ismerik, hiszen

II. Erzsébet királynő is ezt a fajtát tartja,

de csak kevesen tudják, hogy két típusa

létezik. A népszerűbb pembroke – ezt a

fajtát tartja a királynő is –, illetve a cardi-

gan. Mindkettőt elsősorban a marhák te-

relésére tenyésztették ki. Igen okos fajta,

sokak szerint a 10 legokosabb kutya közt

találhatóak. De éppen ezért határozott

gazda kell hozzájuk. Mozgásigényük

nagy, a bezártságot nem tűrik. Kedvelt

családi kutyák. Sajnos napjainkra szintén

eltűnőben vannak.

Ó angol juhászkutya – Bobtail: Biz-

tosan sokan emlékeznek még a Jamie és a

csodalámpa mesefilmre, ahol a kisfiút kü-

lönleges utazásaira kutyája kísérte el, ami

egy Bobtail volt. Ez a mesefilm is hozzá-

járult népszerűségéhez. Magyarországon

a 80-as években is rengetegen tartották

ezt a fajtát. Szőre azonban sok munkát

igényel, így mára kevésbé népszerű. Ha-

zánk legnépszerűbb és legsikeresebb ku-

tyája is egy bobtail, Jimmy, aki 2014-ben

Budapesten, a kutya világkiállítás Best In

Show győztese lett. Jimmy feltűnik abban

a filmben is, amit a kiállítás népszerűsíté-

sére készítettek, és több jelenetét Gödöl-

lőn forgatták.

Dandie Dinmont Terrier: A legenda 

szerint a fajta a vidrakopó és egy ismeret-

len terrier fajta keveréke. Manapság az

egyik legritkább kutya, kölykök nem is

születnek minden évben.

Fáraó kutya: Közel 2000 éves múltja

van, de a jövője jelenleg bizonytalan. A

fáraókutya játékos, értelmes és barátsá-

gos, viszonylag engedelmes és kedves

természetű. Szorosan kötődik gazdájához

és családjához, anélkül, hogy túl tolakodó

lenne, s a lakásban általában igen nyugod-

tan viselkedik. A gyerekekkel rendszerint

jól kijön, az idegenekkel szemben viszont

tartózkodó, de nem agresszív, és nem is

félénk. Nem ajánlott macskákkal és más

háziállatokkal együtt tartani, mivel azokat

zsákmánynak tekinti. 

Angol rókakopó: A három rókakopó ku-

tyafajta egyike. A hagyományos angol ró-

kavadászat céljára tenyésztették, hogy

szag alapján találja meg és hajtsa a rókát.

Durva, rövid szőrű, erős, izmos testalkatú.

Rendkívül energikus fajta, mozgásigénye

nagy, ehhez sok helyre van szükség, ki-

váló idegrendszerű. Kis területre, például

egy lakásra korlátozva hajlamos a kár-

okozásra. Vérét sok egyéb fajta – így a

pointer – nemesítésére is fölhasználták.

Sokáig igen nagy népszerűségnek örven-

dett és nem volt olyan nemesi ház, ahol ne

tenyésztették volna. Büszkék voltak a sa-

ját vérvonalú kopóikra. Mostanra azon-

ban, hogy betiltották a rókák kopóval tör-

ténő vadászatát, számuk rohamosan meg-

fogyatkozott.

A sor természetesen folytatható lenne

még számos fajtával. Magyarországon

például egyre ritkább a mudi vagy a ku-

vasz, de az erdélyikopó fehér-cser válto-

zata is szinte teljesen eltűnt. pts

Eltűnőben lévő kutyafajták

Az enyhe időjárás miatt a szokottnál is korábban

borult virágba a híres gödöllői vén vadkörtefa a

Szent István Egyetem Botanikus Kertjében. Idén, a

tavalyihoz hasonló virágpompában csodálhatjuk

meg a matuzsálemi fát. Ez nem csupán látványos,

de rengeteg rovart is vonz, melyek közül 300 fajt ír-

tak le a kutatók. 

Emellett a látogató több impozáns növénnyel, pél-

dául liliomfával, apró nőszirommal, tavaszi hérics-

csel, kökörcsinnel, szellőrózsával is találkozhat.

Virágzik az ország fája



8 Gödöllői Szolgálat 2014. április 8.

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

A megnövekedett igény miatt április 2-tól

szerdánként már két csoportban folyta-

tódnak az ingyenes Nordic Walking fog-

lalkozások. A találkozó továbbra is azEr-

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

Márciusban rendezték Eger-
ben a Hungarian Open elne-
vezésű asztalitenisz Világkupa
versenyt, ahol a gödöllői Gre-
gor Zoltán csapatban aranyér-
mes lett.

A Magyar Paralimpiai Bizottság

Hungarian Open elnevezésű egri

nemzetközi asztalitenisz versenyén

24 ország 121 versenyzője állt asz-

talhoz. Három londoni paralimpiai

győztes mellett a GEAC versenyző-

je, Gregor Zoltán is ott volt a me-

zőnyben. A magyarok kiválóan tel-

jesítettek és hat arany-, három ezüst-

és hat bronzérmet szereztek a ver-

senyen. A gödöllői versenyző csa-

patban Csonka Andrással és 

Zborai Gyulával az oldalán  arany-

érmes lett miután megelőzték Olasz-

ország, Németország, Spanyolor-

szág és Szlovákia csapatait. A GEAC

versenyzője a Világkupa után a vi-

lágranglista 32. helyén áll.         

-gyb-

Mind a Gödöllői SK első, mind a
második csapata könnyedén 
nyert az elmúlt hétvégi játék-
napon. Előbbi hazai pályán verte
négy góllal a Hévízgyörköt, míg
utóbbi Galgamácsán nyert szin-
tén ilyen arányban.

A Pest megyei I. osztályban szereplő

GSK csapata a 21. játéknapon a Hévíz-

györk együttesét fogadta. A bentmaradás

szempontjából igen fontos három pontot

szerzett Jenei Sándor csapata, akik 4–0-

ra verték Galga-menti ellenfelüket és 30

pontjukkal tartják 8. helyüket a tabellán.

A kiesés szele ennek ellenére még csap-

kodja az együttes arcát. Jelen állás szerint

a 9-16. helyezettek biztosan kiesnek,

ugyanis a négy megyei II. osztáyú baj-

nok, valamint az NB III-as Pest megyei

kiesők 7 helyet biztosan elvesznek a kö-

vetkező szezonban.

Pest megyei I. osztály, 21. forduló

Gödöllői SK – Hévízgyörki SC 4–0 (1–

0) Gól: Nagy Roland, Polyák Balázs (2),

öngól.

Megyei II. osztály – Bagi kudarc

Nem tudta megismételni elmúlt heti bra-

vúrját a GEAC, akik ezúttal Bagon kap-

tak ki úgy, hogy még a szünetben ve-

zettek. Sztriskó István együttese a 21.

fordulót követően 23 pontjával a 11. he-

lyen áll csoportjában.

Pest megyei II. osztály északi-csoport,

21. forduló

Bagi TC – Gödöllői EAC 3–1 (0–1)

Gól: Szilágyi Károly.

Következik: Március 13., vasárnap 16

óra, egyetemi sportpálya: Gödöllői EAC

– Galgahévíz SK

Pest megyei III. osztály – Nyerő
ötös

Újabb győzelmet aratott a GSK kettő,

ezúttal Galgamácsán nyert 5–1-re. A ta-

vaszi ötödik bajnokiján is veretlenül ma-

radó gödöllőiek 18 játéknapot követően

az 5. helyen állnak 28 ponttal. Most saj-

nálhatják, hogy a klub vezetésének hibá-

jából az ősszel levontak a csapttól 4 pon-

tot, amellyel már dobogós lenne a csa-

pat...

Pest megyei III. osztály közép-csoport,

18. forduló

Galgamácsai ÉESIK – Gödöllői SK II 1–

5 (1–1) Gól: Szabó László (2), Orbán Le-

vente, Pakuts Barna, Szeles Dávid.

Következik: Április 13., vasárnap 16

óra, Táncsics M. Úti Sportcentrum:

Gödöllői SK II – Váchartyán KSE

-ll-

Labdarúgás – Kettős GSK siker

Könnyed gödöllői hétvége
Kiválóan szerepeltek a Gödöllői
Taekwon-do SE versenyzői az
elmúlt hétvégén Svájcban meg-
rendezett nyílt korosztályos Eu-
rópa-bajnokságon, ahonnan 4
arany- 2 ezüst- és 2 bronzérem-
mel tértek haza.

Az eddigi legnagyobb korosztályos

nyílt Taekwon-Do Európa-bajnokságot

a svájci Davosban rendzeték meg, ahol

25 nemzet 1300 versenyzője mérte

össze tudását. Gödöllőt hat versenyző

képviselte. Czeba Mihály, a Gödöllői

Taekwon-do SE 6 danos vezetője elé-

gedett lehetett tanítványaival, hiszen

Bontovics Babett felnőtt női erőtörés

kategóriában idén megvédte Európa-

bajnoki címét, így sorozatban már má-

sodszor lett bajnok. Ez mellett for-

magyakorlat versenyszámban bronzér-

met szerzett. Ugyancsak az első helyen

végzett gyermek kategóriában a gö-

döllői leány csapat (Tóbiás Boglárka,

Bali Zsófia, Kertész Viola, a képen

balról-jobbra elől) is, akik formagya-

korlat kategóriában lettek bajnokok,

legyőzve a nagyon erős orosz csapatot

a döntőben. Kertész Viola még további

két versenyszámban is kiválóan szere-

pelt, formagyakorlatban ezüstérmet 

szerzett, küzdelem kategóriában pedig

bronzéremmel zárta a versenyt. Hor-

váth Fruzsina formagyakorlat verse-

ny-számban 4. helyezést ért el, míg

Som Róbert ifi fiú küzdelem kate-

góriában svájci ellenféltől szenvedett

vereséget a döntőben, igy a korántsem

rossz 2. helyen zárta a versenyt.

-lil- 

Küzdősport – Nyílt korosztályos Taekwon-do Eb

Kiváló gödöllői szereplés

Asztalitenisz – Hungarian Open

Gödöllői Világkupa arany 

Április 6-án kerékpáros telje-
sítménytúrát szervezett a Gö-
döllői Margita 344,2 Turisztikai
és Sport Egyesület. A rajt és
cél a Táncsics Mihály úti sport-
centrum volt.

A versenyzők és a szervezők meg-

elégedettségére kellemes környezet

várta a bringásokat. Az 50, 35, 20 és 5

kilométeres távokon meghirdetett

erőpróba nagy siker és érdeklődés

mellett került megrendezésre.          -li-

Teljesítménytúra – Több kilométert tekertek

Jó időben kerekezhettek

Március 24-30. között Budapest
adott otthont a 6. fedett pályás
Ve-terán Atlétikai Világbajnok-
ságnak, amelyen több gödöllői
is rajthoz állt és ért el szép ered-
ményt.

A különböző korcsoportokban több

mint 2200 érem talált gazdára, a 22

versenyszámban 709 aranyérem került

kiosztásra. Hazai közönség előtt 320

magyar atléta lépett pályára, akik kie-

melkedő teljesítményekkel ragadtatták

tapsra a nézőket. Világbajnoki szerep-

lésük minden dicséretet megérdemel.

A magyar atléták összesen 67 érmet 

szereztek. A 22 aranyérem mellett 25

ezüst,- illetve 20 bronz a dobogós mér-

leg. Nagy örömünkre voltak gödöllői

atléták is az érmesek között.

Mezei futásban a GEAC atlétája, Sza-

bó István remekelt, aki az 50-55 éves

korcsoportban 8 kilométeren egyéni-

ben a 16. legjobb idővel ért célba (31

perc 12 másodperc) , míg csapat váltó-

ban a 3. helyet szerezte meg Kadlót
Zoltán és Blazsek Zoltánnal kiegé-

szülve. A gödöllői veterán atlé-

ta, valamint társai ideje 1 óra

34 perc és 55 másodperc volt.

Kiss Györgyi a hölgyek 40

éves kategóriájában lett 10

kilométeres gyaloglásban

bronzérmes csapatban, míg a 8

kilométeres mezei futásban a

100 százalékban gödöllőiek-

ből álló magyar női csapat a 4. he-

lyezett lett W35 (35 éves korcsoport)

kategóriában. A csapat tagjai voltak a

képen balról-jobbra látható: Somogyi

Brigitta, Lénárd Nóra, Tátrai Móni-

ka Andrea. Ifj. Kiss György 8000

méteren az M40-es kategóiában a 23.

lett, míg idősebb Kiss György M65-ös

korcsoportban 3 és 10 kilométeres

gyaloglásban indult és ért el utóbbiban

az M40-es csapat tagjaként 5. helye-

zést.

-lt-

Atlétika – 6. Veterán Világbajnokság

Szabó István vb bronzérmes

A Gödöllői Kalózok ameriaki foci csa-

pata március utolsó hétvégéjén Kom-

lón vett részt a második alkalommal

megrendezett “Jó Szerencsét” aréna

kupán, ahol a 3. helyet szerezte meg.

A komlói városi sportcsarnokban lebo-

nyolításra kerülő kupán a gödöllőiek

mellet a házigazda Miners, a Baja

Raiders és a Kaposvár Goldenfox vet-

tek részt. Városunk kalózai az ötcsap-

atos tornán a 3. helyet szerezték meg,

miután a csoportmeccsek folyamán

egy győztes és két vesztes ütközetet

követően a bronzmeccsen nyerni tu-

dott Huszárik Géza együttese.

-lt-

Amerikai foci – Aréna kupa, Komló

Bronzot raboltak a Kalózok

Nyolcvanadik születésnapját ün-
nepelte március 31-én Batizi Sán-
dor (a képen jobbra), a magyar
kardvívó válogatott, a Vasas, majd
a Gödöllő nagyszerű kardmes-
tere.
A Mester neve sokáig a Vasassal forrt

össze idehaza, az elmúlt húsz esztendő

pedig Gödöllőhöz köti. Többek között

Neki is köszönhető, hogy a gödöllői egy-

esület komoly utánpótlásbázis, melyről

válogatott kardvívók kerülnek ki folya-

matosan. ez úton is kívánunk Sanyi bá-

csinak jó egészséget, és természetesen

nagyon boldog születésnapot minden gö-

döllői sportbarát nevében! -tl-

Vívás – Születésnap

80 éves Batizi Sándor
Budapest serdülő B csoport: Gödöllői

SK – Óbudai Kaszások 74:54; Budapest

felnőtt nők B csoport: Gödöllői Bocskai

SE – FSZSE Angyalok 70:41; Pest me-

gye fiú kadet: Gödöllői Bocskai SE –

Budai XI. SE 61:58; Pest megye leány

gyermek: Gödöllői Bocskai SE – Szent-

endrei KSE 24:107; KLIKK Zsiráfok SE

– Gödöllői Bocskai SE 108:46; Pest me-

gye női felnőtt-junior: Gödöllői Bocs-

kai SE – HSE-Városmajor 106:35; Pest

megye férfi felnőtt: GEAC-SZIE –

Oroszlányi SE B 59:68

Fotó: Merényi Zita

Kosárlabda – 
Eredményturmix
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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 kiállítást rendezték: Katona Szabó Erzsébet és Kecskés József
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

Április 9., szerda, 17.00:

A fafúvós tanszak kiemelt hangver-

senye

Április 10., csütörtök, 17.00:

A zongora tanszak kiemelt hangver-

senye

Április 11., péntek, 17.00:

Deákné Ella Beatrix és Fritschéné

Ambrus Gabriella (fuvola) növendé-

keinek hangversenye

Április 12., szombat, 11.00:

Béres Ágota (hegedű) növendékei-

nek hangversenye

Április 14., hétfő, 14.00:

Hangszerbemutató koncert a szolfézs

előképzősök részére

Április 14., hétfő, 16.30:

Buka Enikő és Z. Molnár Ildikó

(oboa) növendékeinek hangversenye

Április 14., hétfő, 18.00:

Fodor László (klarinét) növendékei-

nek hangversenye

Április 15., kedd, 18.00:

Ella Attila (trombita, mélyrézfúvó)

növendékeinek hangversenye

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

Pérely Imre I. világháborús bélyegsorozata
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

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

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

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

06-20/524-0340.

+36/30/621-2522

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜGYELETEK

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.

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

SZERELMETES HISTÓRIÁK

1 SZÁZALÉK

Támogassa adója 1%-val a Kirchhofer József Sportegyesületet.
Manó maraton – Mini Maraton

Adószám: 18721728-1-13
Köszönjük!

A muhi csata 773. évfordulója 

alkalmából koszorúzással egybekötött 

megemlékezést tartunk

Kálmán herceg szobránál, 

a Szent István Egyetem épülete előtt.

Kálmán herceg, IV. Béla király öccse,

testvérét védve kapott halálos sebet a

tatárok ellen vívott küzdelemben.

A megemlékezés időpontja:

2014. április 11., péntek 11 óra

Mindenkit szeretettel vár a 

Premontrei Gimnázium igazgatósága 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
VÉGET ÉRT A „CSIRIBIRI INTEGRÁLT CSALÁDBARÁT PROGRAM”

2014/03/27

A Weöres Sándor Oktatási, Kulturális

és Szabadidős Egyesület közel 40 mil-

lió forint értékű vissza nem térítendő

uniós támogatásból eredményesen va-

lósította meg a „Családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése a Közép-Magyarországi régió te-

rületén” pályázati felhíváson nyertes, TÁMOP-5.5.1.B-11/-2012-0017-es azonosítószámú, “Csiribiri Integrált Családi

Program” című pályázatát. 

A Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület 2014. február 28-án tartotta projektzáró rendezvényét,

amellyel befejeződött a TÁMOP-5.5.1.B-11/1-2012-0017-es azonosítószámú, Csiribiri Integrált Családbarát Program

megvalósítása. 

A Csiribiri program 2012 júliusában indult. Célja volt olyan komplex szolgáltatások nyújtása, amelyek a fiatal, gyerme-

kes családok hosszú távú támogatását, a családok összefogásának erősítését, a családhoz, a gyermekekhez, a gyermek-

vállaláshoz kapcsolódó értékek erősítését szolgálják. 

Az előkészítést követően 2012 szeptemberében egy nagysikerű városi „Családbarát Nap” megrendezésével kezdtük el

megismertetni a programot szűkebb és tágabb közösségünkkel, első alkalommal egy Mihály-napi „bátorságpróbára”

hívtuk a várost. Dr. Gémesi György polgármester a rendezvény – és egyben a projekt – megnyitóján elmondta, kiváló

kezdeményezésnek tartja, hogy az egyesület, amely a gödöllői Waldorf intézmények fenntartója – bevonva a helyi isko-

lákat és civil szervezeteket – bemutatkozzon Gödöllő városának olyan programokkal, kezdeményezésekkel, amelyek kö-

zéppontjában a család áll. Az első Családbarát Napot még további 3, hasonló sikerű követte. Családi ünnepeinkből is íze-

lítőt adtunk a projekt 20 hónapos időtartama alatt: két majdnem teljes évkörön végigmenve az érdeklődők a közismer-

tebb ünnepek mellett újra felfedezhették pl. a Vízkereszt, a Márton-nap vagy a János-nap hagyományait, jelentését.

Az ünnepek, családbarát napok mellett a program keretében lehetőséget biztosítottunk különböző, a családok életét se-

gítő tréningeken való részvételre. Közösségi Szolgáltató Irodát működtettünk, ahol szakértők adtak tanácsot az érdek-

lődőknek a gyermekes családokat érdeklő és érintő témakörökben. Szívességbankot hoztunk létre, amelynek keretében

szolgáltatásokat és termékeket lehet cserélni a tagoknak. Kisebb-nagyobb közösségek kialakulásához, erősödéséhez ad-

tunk keretet, a tapasztalatcserére és ismeretszerzésre sokféle módon lehetőség nyílt. Programunk során végig igye-

keztünk az önkéntes munka, a kölcsönös segítségnyújtás pozitív hatásait erősíteni. 

A programhoz az Európai Unió és a Magyar Állam összesen 39.240.650 Ft támogatást nyújtott.

Bízunk benne, hogy a pályázatból elindított programjainkat, tevékenységeinket a jövőben is folytatni tudjuk.

Meghívó
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. ÁPRILIS 15.

Megfejtés: Idén lenne 95 éves az a neves művészünk, akinek neve és kitüntető címe a rejtvény meg-
fejtésében olvasható.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Sutka Gábor, Kossuth L. u. 64., Far-
kas Istvánné, Hársfa u. 11/a.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Vida Sándor, Százszorszép u. 20., 
dr. Tomasz Jenőné, Palotakert 6./a.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Kertész Klára, Kossuth L. u.
37.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Rente Györgyné, Béri Balogh Á. u. 13/1., Mészáros István,
Bethlen G. u. 35. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Koppányi István,
Országalma u. 8., Nyeső Gabriella, Lázár V. u. 68. 


