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A héten megkezdődik a kerék-
páros nyomvonal bővítése. Az
idei fejlesztés során két ütem-
ben, két új szakasz kialakítása
mellett döntött a Kerékpáros
Munkacsoport. Ennek során
az alacsonyforgalmú utak
használatával a blahai város-
részből és Máriabesnyőről is
az eddiginél jóval biztonságo-
sabban juthatnak majd a ke-
rékpárosok a belvárosba és a
vasútállomásra. 

A blahai nyomvonalra már évek óta

nagyon markáns igény van a blahai

lakók részéről, ezért egy – viszony-

lag – gyors megvalósítás mellett

döntött az önkormányzat, két zsákut-

ca, az Ádám és a Rigó utca bekap-

csolásával – tájékoztatta lapunkat

Tóth Tibor alpolgármester. A nyom-

vonal a Lumniczer utcától indul a

Bethlen Gábor–Ádám–Fecske–Hu-

nyadi  János utca–Blaháné út–Ga-

lamb utca–Rigó utcán keresztül egé-

szen a Rét utcáig. Ennek a kivi-

telezése azonban csak a fejlesztés

első üteme, a tervek szerint ugyanis a

második ütem során a Blaháné úton

az M3-as hídja alatt külön kerékpá-

ros- és gyalogos sávot építenének ki.

Ez azonban  nemcsak jelentős forrá-

sokat igényel, hanem a Magyar Köz-

út Zrt. hozzájárulását is. Igaz, a Bla-

háné út a város kezelésében van, a

híd azonban a Magyar Közút Zrt-hez

tartozik, így a hozzá tartozó területen

bármilyen munka csak a szervezet

hozzájárulásával végezhető. A ke-

rékpáros munkacsoport bízik abban,

hogy a közeljövőben megkapják az

ehhez szükséges hozzájárulást, és a

szükséges forrásokat is sikerül majd

biztosítani. 

A fejlesztés másik szakasza a Mária-

besnyőt a belvárossal összekötő sza-

kasz, ami nemcsak a kerékpárosok

munkába járását könnyíti meg, ha-

nem turisztikai szempontból is jelen-

tős, megvalósításával ugyanis egy

nyomvonalra kerül a Bazilika és a

Királyi váró. Ennek munkálataira a

nyár második felében, várhatóan au-

gusztusban kerül sor, összekapcsolva

a Tábornok utca felújításával. 

Tóth Tibor elmondta, a múlt évi, a

belvárosban kialakított nyomvonal

átadása óta egyre nagyobb az igény a

kerékpáros program folytatására. A

képviselő-testület döntése értelmé-

ben az idén is 20 millió forintot for-

díthat az önkormányzat erre a célra,

de sokat számít az is, hogy egyre töb-

ben csatlakoznak a fejlesztéshez,

például kerékpár támaszok kihelye-

zésével. Egyre nő a lakossági igény

is, és a lakossági egyeztetések során

sokszor megkérdezik, miért

nyomvonal, és miért nem

kerékpárút épül. Mint mond-

ta, ennek több oka van, egy-

részt a rendelkezésre álló

forrásokat igyekeznek minél

jobban kihasználni, más-

részt ebből az összegből

mindössze 600-700 méter a

jelenlegi szabályoknak

megfelelő kerékpárutat le-

hetnek megépíteni, így

azonban 5,4 km-en tehetik

biztonságosabbá a kerékpá-

ros közlekedést. De a dön-

tésben az is fontos szerepet

játszik, hogy ma már kül-

földön is egyre inkább az a

gyakorlat terjed el, misze-

rint a kerékpárosokat nem

elkülönítve, hanem a többi

gépjárművel egyenrangú

partnerként kezelik. A múlt évben át-

adott nyomvonal tapasztalatai alap-

ján pedig jól látszik, a gödöllőiek

hamar megszokták és elfogadták ezt

a megoldást, s korosztálytól függet-

lenül, egyre többen élnek a kerékpá-

ros közlekedés lehetőségével.

jk

Az Egyetem téri játszótéren pénteken értek véget a tavaszi munkák. A múlt

év szeptemberi játszótér átadáson dr. Gyuricza Csaba dékán által felajánlott

200 ezer forintot hasznosan költötte el a Tündérkert Egyesület. Megtörtént a

játszótér legveszélyesebb fájának veszélytelenítése, fagyöngy-mentesítése;

új hintát szereztek be, mellyel együtt immár három korosztályt kiszolgál a

játszótéri hinta „állomány”.  A kétállású hinta alá faapríték réteget terítettek

agroszövet alábéleléssel, gyepszőnyeg peremterület kialakításával. A pénteki

társadalmi munka során az avar, valamint a fű összegereblyézése, a hinták

alatti ütéscsillapító réteg fellazítása volt az elsődleges feladat és füvesítettek

is. A fejlesztés tovább folytatódik, a területre a későbbiekben felnőttek ré-

szére kültéri sporteszközöket telepítenek.

A Rómer Flóris utcai játszótér megépítésének  15. évfordulóját ünnepelték a

lakók a hét végén.  A különleges rendezvényen az egyetemi óvodába járó 

gyermekek valamint Simonváros Csenge és Zille és Kiss Luca műsorral

kedveskedtek az egybe-

gyűlteknek. Ezt követően

a helyi fiatalok a frissen

átfestett kapuk között

rendeztek focirangadót,

de pingpongban is össze-

mérhették tudásukat a

vállalkozó kedvű lakók.

A rendezvény jól példáz-

ta, hogy a játszóterek

nemcsak a gyerekek szá-

mára fontosak, hanem a

környéken élő minden la-

kónak is lehetőséget ad-

nak a közösségi életre. A

remek hangulathoz hoz-

zájárult a vendéglátás is,

amiről a Tündérkert

Egyesület tagjai és Ha-
lász Levente önkor-

mányzati  képviselő gon-

doskodott. A résztvevők abbéli reményüknek adtak hangot, hogy a következő

találkozóra nem kell 15 évet várni, hiszen a játszótér mindig nyitva áll a

közösség előtt. jb

Gödöllő önkormányzata számára mindig is fontos volt a biz-

tonságos közlekedés megteremtése, aminek érdekében külön

programot hívtak életre. Ennek részeként kezdődött meg a

napokban a gyalogosátkelők létesítése és az ehhez kapcso-

lódó járda átalakítások. A kijelölésekre a lakossági igények fi-

gyelembe vételével került sor. 

A gyalogosátkelőket az alábbi helyszíneken alakítják ki:

Lumniczer Sándor–Szent János u. kereszteződés,  Blaháné

út–Rét utca kereszteződés (Kápolna köz), Grassalkovich An-

tal–Arany János  utca–Babati út (2 db),  Babati út–Batthyány

Lajos u. kereszteződés,  Tessedik Sámuel utca–Repülőtéri út

–Honvéd utca (2 db), Berente István–Röges utca kereszte-

ződés (2 db), Török Ignác utca, valamint a Testvérvárosok útja–Nagyvárad u. kereszteződésben. jb

Játszóterek a közösség szolgálatábanKerékpárral is biztonságosan Blahára és Máriabesnyőre

Kezdődnek az idei kerékpáros nyomvonalak munkái

Elkészült a Kerékpáros munkacsoport kiadványa,
ami a Gödöllőn kerékpárral közlekedőknek igyek-
szik segítséget nyújtani

Megkezdték az új gyalogosátkelők kialakítását

Gyalogosan is biztonságosan

Gödöllő utcáira egyre nagyobb
számba kerülnek ki a külön-
böző gyümölcsfák, amik az in-
gatlanok tulajdonosait, és az
utcán sétálókat egyaránt meg-
örvendeztetik gyümölcsükkel.

Sokak számára azonban gondot je-

lent a betakarítás, így a gyümölcs a

fákon marad. A VÜSZI az elmúlt év-

ben már elindított egy akciót annak

érdekében, hogy segítse a gyümölcs-

fa tulajdonosok és azok egymásra ta-

lálást, akik örömmel vállalnál a szü-

retet, cserébe pedig részesülnének a

termésből. 

Nem kell más tenni, mint felhívni az

ügyfélszolgálatot a 28/410-295 tele-

fonszámon, és jelezni, hogy szeret-

nének  bekapcsolódni az akcióba, a

VÜSZI pedig összehozza a gyü-

mölcsfával rendelkezőket a szedni

akarókkal! A cél, hogy a városban

beérő gyümölcsök ne a földön vé-

gezzék. Az akcióban mindenki saját

felelősségére vehet részt! 

FIGYELEM!
A VÜSZI Nonprofit Kft. a fák per-
metezését végzi 2014. június 4-től
12-ig (vadgesztenye, hárs és pla-
tán), hétköznapokon este 10 és reg-
gel 6 óra között.
Kérjük a lakosságot, hogy ezen
időszakban munkavégzéskor az
ablakokat, erkélyajtókat ne hagy-
ják nyitva.

Új akciót indít a VÜSZI

Szedjük közösen!

Vackor emlék- és tájékoztató táblát avattak május 27-én a Szent István Egye-

tem gödöllői Botanikus kertjében. A felirat szerint „Kertünk híressége a „Vén

vadkörtefa” a 2013-as

magyarországi Év Fája

verseny győztese és a

2014-es Európai Év Fája

verseny második helye-

zettje!” Az emléktáblát

Gödöllő Város Önkor-

mányzata és a Szent Ist-

ván Egyetem állíttatta.

Az eseményen köszöntőt

mondott dr. Gyuricza
Csaba, a Mezőgazdaság-

és Környezettudományi

Kar dékánja, dr. Tőzsér
János, a Szent István

Egyetem rektora és dr.
Gémesi György polgár-

mester. lt

Emlék- és tájékoztató tábla az Év Fájánál
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Közös fotó Csíksomlyón

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

Sokan azonban csak a hazaérkezést követően értesülnek arról, hogy Gödöllőről

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

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

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

téséhez egy közös fénykép elkészítésére.                           Varga Árpád, Pelyhe József

Május 8-án a Lokálpatrióta Esték
rendezvénysorozat keretében
nyílt meg Lantai-Csont Gergely
fotográfus „Történetek Afriká-
ból” című kiállítása a Művésze-
tek Házában. 

A fotós már több alkalommal is bejárta

Afrikát, ahol számtalan felvételt készí-

tett az ottani emberekről, a fekete konti-

nens kulturális sokszínűségéről. A 24

éves közgazdász fiatal – akinek fotói a

National Geographic Magyarország

magazintól kezdve számtalan lapban je-

lennek meg – legutóbb 2013-ban járt

Afrikában, ahol négy hónap alatt 11 or-

szágot keresett fel, mint az Afrikai-Ma-

gyar Egyesület fotósa.  A kiállítás a

Nagy Kelet-Afrikai Expedíció első felé-

nek mozzanatait mutatja most be. A

megnyitó után került sor arra a beszélge-

tésre, melyen Lantai-Csont Gergely

beszámolt a tavalyi útjáról, kissé kö-

zelebb hozva Afrikát a gödöllőiekhez.

Az est keretein zajlott le a Facebookon

meghirdetett, a Lokálpatrióta Klub által

kiírt fotópályázat díjátadása is. A szer-

vezet négy fordulóból (tavasz, nyár, ősz,

tél) álló pályázatot hirdetett abból a cél-

ból, hogy Gödöllőről minél több saját

készítésű szép, igényes felvétel készül-

hessen, melyen bemutatásra kerüljön

egy adott évszakhoz kapcsolódóan lakó-

helyünk jellegzetes természeti, építé-

szeti, társadalmi, kultu-

rális értéke. A beérkezett

pályaműveket a közön-

ség szavazatai (like-jai)

mellett szakmai zsűri

(Danis János fotómű-

vész, Tóth Péter fotó-

művész és Pecze Dániel

alpolgármester) bírálta el.

A beérkezett alkotások-

ból készült kiállítás

ugyancsak a Művészetek

Házában látható. A díjakat Lantai-Csont

Gergely, Pecze Dániel és Tóth Tibor

alpolgármesterek és Danis János adta át.

A Gödöllő tavasszal pályázat helyezett-

jei: 1. Petényi Edina, 2. Maul Dóra, 3.

Turoczi Anett. Az évszak szakmai

különdíját Mácsárné Hevesi Mária

kapta.

A Gödöllő nyáron pályázat helyezettjei:

1. Merkl Kinga, 2. Bittó Dalma, 3.

Bardi Tünde. Az évszak szakmai

különdíját Merkl Kinga kapta.

Az őszi Gödöllő pályázat helyezettjei: 1.

Merkl Kinga, 2. Bardi Tünde, 3. Király

Gábor. Az évszak szakmai különdíját

Nemere Judit kapta.

A Zimankós Gödöllő pályázat helye-

zettjei: 1. Kiss Attila, 2. Bardi Tünde, 3.

Király Gábor. Az évszak szakmai kü-

löndíját Kiss Attila kapta.

A fotópályázat legjobb képének a zsű-

ri Kiss Attila pályázatát választotta.

Lokálpatrióta Estek: Lantai-Csont Gergely kiállítása 
és élménybeszámolója, Lokálpatrióta fotópályázat díjátadó

BAPTISTA GYÜLEKEZET – BEMERÍTÉSI ÖRÖMÜNNEP

A gödöllői baptista imaházban a 2014. június 8-án, pünkösd-vasárnap délelőtt

10 órától kezdődő istentisztelet keretében ismét Bemerítési örömünnep lesz.

Igét hirdet: dr. Lőrik Levente lelkipásztor, a bemerítés szolgálatát Asztalos

Imre, a gyülekezet korábbi lelkipásztora látja el.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Gödöllői Baptista Gyülekezet.

MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKA 
PÜNKÖSD ÜNNEPE 2014

Június 7., szombat, 18 óra: Pünkösdi Vigília szentmise a Bazilikában
19 órától Szentségimádás és Szentlélekváró virrasztás gitáros énekekkel 22
óráig.
Június 8., vasárnap: Szentmisék: 9 óra, 10.30, 18 óra. A 9 órai szentmise
keretében lesz a gyermekek tanévzáró Te Deuma.
Június 9., hétfő: 9.30: Szentmise; Egyházközségi Nap; 17 óra: Szentségimádás

Június 10., kedd: 18 óra: Pünkösdi Vesperás és Szentmise a Bazilikában; 19
órától Pünkösdi Egyházzenei Áhítat. Orgonán közreműködik Farkas Domonkos.

Népszerű dallamok csendültek fel a közönség nagy örömére a Művészetek Háza

színpadán május 30-án este a Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egye-

sület magyar nóta estjén. A rendezvényen Szeredi Krisztina, Nádasdi László,

Smidéliusz Éva és  Farkas Zsolt és Gödöllő Város Népi Zenekara gondoskodott

a jó hangulatról. 

Hagyományosan a Madách Imre Szak-

középiskola adott otthont a Pest Me-

gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Gödöllő Katasztrófavédelmi Kiren-

deltség és a Magyar Tartalékosok Szö-

vetsége Hagyományőrző Tagozata ál-

tal szervezett védelmi napnak. A ren-

dezvényt május 30-án tartották meg

több, mint  középiskolás diák rész-

vételével.

Az eseményen többek

között kábítószerke-

reső kutyás bemuta-

tót, műszaki mentést

láthattak a fiatalok,

akik megismerkedhet-

tek a katasztrófavé-

delem, valamint a

mentők, a honvédség,

és a rendőrség felada-

taival és eszközeivel, valamint a min-

dennapok során is hasznos ismeretekre

tehettek szert. A Gödöllő Katasztrófa-

védelmi Kirendeltség egy olyan bal-

eset szimulációját mutatta be, amikor

műszaki mentés szükséges a sérült

gépjárműből történő kiemeléséhez és

tűzoltást is végezni kell.

jb

Remek hangulat a magyar nóta esten

Látványos programok a védelmi napon

Hazaérkeztek a testvérvárosainkat felkereső bringások

Hétfőn fél egykor érkezett meg Gödöllőre Almási Attila, aki váci barátjá-

val, Végh Tiborral május 6-án indult el, hogy kerékpárral eljussanak Gö-

döllő és Vác testvértelepüléseire. 

Nemcsak pontosan, hanem jó időben is tértek vissza a főtérre több mint két-

ezer kilométerrel a pedáljukban, azaz a lábukban, azonban, mint az őket fo-

gadó Pecze Dániel alpolgármesternek elmondták, húsz napon át kísérte

őket az eső. A sok csomagból hamarosan előkerült egy nemzetiszínű mez,

amelyet a testvértelepülések képviselői szignáltak.

Kiss Attiláé a fotópályázat legjobb képe
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Kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy

gond – tartja a mondás, de, hogy ez 

mennyire igaz, azt csak az tudja igazán,

akinek a gyermekei már elérték a ka-

maszkort. Az ifjoncok szárny- és erőpró-

bálgatásai igencsak próbára teszik a szü-

lők idegrendszerét, miközben igyekez-

nek megérteni őket, s felidézni, hogy is

volt ez, amikor ők voltak fiatalok.  Köz-

helynek számít, hogy igen, a szülők is

voltak fiatalok, de az más világ volt. Pe-

dig ez is tény, s nemcsak a tágabb érte-

lemben vett világ változott meg, hanem

gyermekeink legszűkebb környezete, a

család is. Ma már szinte fehérhollónak

számít a többgenerációs család, melyben

egykor kialakult rendje és helye volt

mindennek, ahol mindenkinek meg volt

a feladata, a gyereknek éppúgy, mint a

szülőknek és a nagyszülőknek. A gyere-

kekre pedig mindenki odafigyelt és kö-

zösen nevelték őket.  A sláger is úgy szól:

„Vadnak születtünk, az utca nevelt, senki

nem vigyázott ránk.” A szülők pedig

döbbenten állnak, s nem értik, miért

olyanok a gyerekiek, amilyenek: miért a

barátnak gondolt haverokkal beszélik

meg gondjaikat, miért kockulnak egész

nap a számítógép előtt, vagy a tévét bam-

bulva, miért agresszívek és sorolhatnánk

tovább mindazokat a problémákat, ami-

ket a XXI. század magával hozott. 

Dr. Máté Gábor és dr. Gordon Neufeld

egyesült erővel elemzik korunk egyik

legégetőbb problémáját: a kortársak egy-

re inkább átveszik a szülők szerepét 

gyermekeink életében. A gyerekek tár-

saiktól tanulják meg, mi a jó és mi a

rossz, milyenek legyenek, hogyan visel-

kedjenek, ez azonban aláássa a családo-

kat, megmérgezi az iskola levegőjét, ag-

resszivitással és korai szexualitással teli

ifjúsághoz, a kamaszbandák, az iskolai

lövöldözések, a kamaszkori öngyilkossá-

gok számának emelkedéséhez vezet. Ne

hagyjuk! A család ereje visszahelyezi jo-

gaiba a szülőt, az elméleti háttér megis-

mertetésén túl pedig tanácsokkal szolgál,

hogy visszataláljunk ősi szerepünkbe.

Segít, hogy gyermekeinknek irányt mu-

tassunk, hogy megtapasztalhassák a csa-

lád erejét.

Manapság divat az ősi tudást emlegetni.

Nos, a két szerző által leírtak nem újdon-

ságok, de nem misztikus tudások, hanem

logikus, józan ész alapú nevelés. Erre pe-

dig igencsak szükség van,

(Dr. Máté Gábor, Gordon Neufeld A

család ereje - Ragaszkodj a gyermekeid-

hez!) nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Hogy ember legyen belőlük

A Gödöllői Városi Könyvtár és Infor-

mációs Központban szombaton hirdet-

ték ki a harmadik alkalommal meghir-

detett Gödöllői Irodalmi Díj pályázat

eredményét és bemutatták az Álmok

hajótöröttje című antológiát.

A díjat Gödöllő Város Önkormányza-

ta, a Gödöllői Városi Könyvtár Irodal-

mi KerekAsztala, az Irka és a Gödöllői

Ottlik Kör alapította 2012-ben. Célja

Gödöllő és a gödöllői kistérség tehet-

séges, pályakezdő irodalmi alkotóinak

felkutatása, támogatása, elindítása az

írói pályán, valamint elismerésben ré-

szesítése.

Az eseményen köszöntőt mondott dr.

Gémesi György polgármester, aki dr.

Nánási Éva címzetes főjegyzővel, Fü-

löp Attiláné igazgatóval és Dombó-

vári Lászlóval, a Gödöllői Ottlik Kör

elnökével együtt adta át a díjakat.

A város vezetője kiemelte: az önkor-

mányzat anyagilag támogatja a Gödöl-

lői Irodalmi Díj pályázatot, mivel már

az első két év bebizonyította, hogy az

általa született, ismertté vált alkotások

érdemben gazdagítják a település kul-

turális életét és értékeit. Köszönetet

mondott a szervezőknek és a szerzők-

nek és az utóbbiakat kérte, továbbra is

járuljanak hozzá alkotásaikkal szelle-

mi gyarapodásunkhoz. Hozzátette: A

pályázatok egy része jól kapcsolódott

az első világháború centenáriumához

kapcsolódó tematikus évhez. 

Istók Anna könyvtáros arról számolt

be, hogy a pályázatok szerint egyre több

alkotó érzi magát gödöllőinek, már a ha-

táron túlról is. A díj alapításának megfe-

lelően azonban továbbra is a városban és

a kistérségben élő alkotók számára kínál

a pályázat bemutatkozási lehetőséget.  A

72 pályázóból 62 munkáit bírálták el.

Ők 48 verssel és 41 novellával jelent-

keztek. A művek révén különleges élet-

utak válnak ismertté az olvasók számára.

Eredmények:

Próza: 1. Gődény Balázs; 2. Pecznik

Éva; 3. Dinnyés László.

A Gödöllői Ottlik Kör Ottlik emlék-

plakett különdíja: Mersdorf Ilona.

Vers: 1. Dr. Vitányi-Ratimovszky Or-

solya Anna; 2. Galló Kovács Zsuzsan-

na; 3. Szabó Eszter.

Gödöllői Városi Könyvtár különdíja:

Hegyi Attila Lajos.

A pályázatokat Czigány György József

Attila-díjas író, költő és Galántai Zol-

tán író, jövőkutató méltatták. A műsor-

ban közreműködtek a Tiszta szívvel iro-

dalmi színpad tagjai.  lt

A szerző 1968-ban a 4447 című re-

gényével jelentkezett először, s ezzel a

helyrajzi számot jelentő könyvcímmel,

egy család széthullását rejtő művével

„robbant be” a magyar irodalomba,

széles kritikai és olvasói elismerést 

szerezve. 

A józsefvárosi családi házban élő több

generációt Pap Éva Jászai Mari-díjas

színész, Varga Tamás, Ivancsics Ilo-

na,  Farkasházi Réka,  Kékesi Gá-

bor,  Szirtes Balázs, Gönczy Attila,

Chamie Gina személyesítették meg. A

darabot Kőváry Katalin Jászai Mari-

díjas művész rendezte.

Az előadást a Nemzeti Együvé Tar-

tozás Alapítvány kuratóriumának több

tagja, így Mádl Dalma, a kuratórium

elnöke is megtekintette. A játék utáni

kötetlen beszélgetésen Kósa Ferenc

Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmren-

dező gratulált a társulatnak. Jókai An-

nának pedig köszönetet mondott

azért, hogy „akkor,  abban a történelmi

pillanatban megírta, hol élünk”. A da-

rab ugyanis bemutatja, ki-ki hogyan

küzdött a maga szerencsétlen sorsával, a

gyakori kilátástalansággal, miközben a

hatalom azt hazudta, minden rendben

van és haladunk előre „a szocializmus

építésének útján”. A magyar művészet fe-

ladata volt a hazug hatalmi állítással és

önámítással szemben igaz képet adni ar-

ról, hogy hol élünk, mivel küszködünk. lt

Az elmúlt szombaton nagyszerű nappal ajándékozta meg a fúvószene kedvelőit a

Gödöllői Városi Fúvószenekar. Ünnepeink elmaradhatatlan közreműködői ezút-

tal is maguk varázsoltak ünnepet a kastélyba, majd a főtérre. Az V. Fúvószenekari

Fesztivál résztvevői az Abonyi Ifjúsági Fúvószenekar, a Dányi Ifjúsági Fúvósze-

nekar, a Mogyorósbányai Fúvószenekar és a Gödöllői Városi Fúvószenekar vol-

tak. Az együttesek mellett nagy

tetszést arattak az abonyiakat kí-

sérő mazsorettek és a zsámboki

Glamour Mazsorett Csoport.

A városháza előtti színpadon

előbb külön-külön léptek fel a ze-

nekarok, majd parádés vonulás-

ban játszottak, végül közösen fúj-

tak a közönség nagy örömére

még ráadásszámot is. A szebbnél szebb egyenruhában díszelgő zenekarok, a két

mazsorettcsoport és a tér színpompás virágai hamisítatlan fesztiválhangulatot

ébresztettek az utolsó tavaszi napon. lt 

Irodalmi díj átadó és könyvbemutató

Közel száz alkotással pályáztak 

Dr. Vitányi-Ratimovszky Orsolya Anna Gődény Balázs

V. Gödöllői Fúvószenekari Fesztivál

Jókai Anna kétszeres Kossuth-díjas író- és költőnő Fejünk felől a
tetőt című színpadi játékát láthatta a közönség a Művészetek Háza
Gödöllő Színháztermében május 27-én Ivancsics Ilona és Színtár-
sai előadásában. A produkciót követően a szerzőt köszöntötte a
színpadon Gémesi György polgármester és bejelentette, hogy az
írónő részesül az idén a Magyar Szabadságért Díjban, amit június
19-én adnak át a Magyar Szabadság Napja alkalmából.

A szerző is megtekintette a Fejünk felől a tetőt előadást

Jókai Anna a Magyar Szabadságért Díj idei kitüntetettje
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Május 31-én és június 1-jén
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel:
dr. Vaskó Márta állatorvos

Tel.: 20/991-3057

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Kölykök: A telepen szüle-
tett minimanó csapat keres
gondos, felelős gazdit! Kis-
testűek lesznek.

Frodó: Spicc keverék
kan kutyus. Gödöllőn
fogták be, azonosítója
nem volt. Reméljük hi-
ányzik valakinek.

Zsuzsi: Fiatal szuka kutyus,
emberekkel és más kutyák-
kal is nagyon barátságos. A
telep elé kötötték egyik éj-
szaka.

Marci: Staff keverék ivarta-
lanított kan kutya. Tapasz-
talt, felelős, sportos gazdit
keres!

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. 

Minden nap nyitva!
TURUL `LLATORVOSI

RENDEL
Chip: 3500 Ft.

Veszettség elleni oltás: 4.000,-Ft/állat
Féregtelenítés: 200,-Ft/10 ttkg

DR. MILEI LÁSZLÓ 
Tel.: 06-30/551-1346.
Dr. SZÉKELY DÁNIEL

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

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

megbeszélés szerint.
Turul Állatorvosi Patika

H-P: 9-19, Tel.: 06-30/9439-898.

A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME)
1979 óta választja vagy sza-
vaztatja meg az év madarát.
2015-re három faj: a búbos-
banka, a fekete rigó vagy a vö-
rösbegy társadalmi összefo-
gású védelme merült fel. Arról,
hogy melyik legyen a követke-
ző év madara, melyikről sze-
retnének többet hallani, töb-
bet megtudni, melyikért sze-
retnének többet tenni az em-
berek, az ország lakossága
dönthet.

Búbosbanka

A nyílt, ligetes területek országosan

elterjedt, viszonylag gyakori fészke-

lő madara. Hosszú, hajlott csőrével

képes a járataiból kipiszkálni a mezei

tücsköt, a lótücsköt (lótetűt), a földi-

gilisztákat és a pajorokat. Kedvelt

élőhelyei a rövidfüvű gyepekkel,

legelőkkel körülvett tanyák, ahol

nemcsak a táplálékbázis, de a fész-

kelőhelyek is rendelkezésére állnak.

Nem válogatós, a harkályok vájta

vagy korhadással keletkező faodúk

hiányában bármilyen résben, hasa-

dékban képes költeni: a tetőcserepek

alatt, földi lyukakban, vascsőben, ki-

állított ágyúban. Évente általában

egyszer, ritkán kétszer is költ, fé-

szekalja 5–8 tojásból áll. A fészek-

ben növekedő fiókák híg, bűzös ürü-

léket spriccelve védekeznek a ra-

gadozók ellen – ezért kapta egyik

beszédes, népi nevét: fostos bugybó-

ka.  Vonuló, a telet Afrika trópusi vi-

dékein tölti.

Fekete rigó

Leggyakoribb rigónk az öreg hímek

koromfekete színéről kapta a nevét.

A tojók egész életükben, a fészket el-

hagyó, mindkét nemhez tartozó fia-

talok néhány hónapon keresztül olaj-

barna színűek. A faj eredetileg a sík-,

hegy- és dombvidék erdős, bokros

területeinek lakója volt, de napjaink-

ra az állomány egy jelentős része vá-

roslakóvá vált, illetve ez az urbanizá-

ciós folyamat ma is tart. Fészkét bok-

rok, fák ágvillájába, lakott terüle-

teken épületek zugaiba, ereszcsator-

nák hajlatába építi. Évente kétszer

költ, alkalmanként általában 4–5, rit-

kábban 6 tojást rak. Táplálékát a tala-

jon keresgéli, földigiliszták, ízeltlá-

búak, apró csigák után kutatva átfor-

gatja a hullott faleveleket. Részlege-

sen vonuló, ősszel a Földközi-tenger

vidékére húzódik, de a települési ál-

lományok jelentős része helyben ma-

rad és áttelel.

Vörösbegy

Az erdős, bokros területek, nagyobb

parkok madara, ahol a leggyakoribb

kakukkgazda. Puha növényi részek-

ből álló, mohával és szőrrel bélelt

fészkét gyökerek közé, talajüregek-

be, ritkábban épületek réseibe, fara-

kásba építi és a „C” típusú mester-

séges odút is elfoglalja. Évente két-

szer költ, leggyakrabban 6–7 tojást

rak. Férgekkel, rovarokkal táplál-

kozik, ősszel és télen bogyókat is 

eszik. Vonuló faj, de egyre több pél-

dány át is telel, illetve nagyszámú

madár érkezik hozzánk Európa észa-

ki tájairól. Ennek köszönhetően

nemcsak a költési szezonban, de

ősszel és télen is találkozhatunk

velük, különösen lakott területeken

és az etetők, itatók közelében. Az

etetőn almát, apró magvakat (köles)

és napraforgómag-törmeléket fo-

gyaszt.

Interneten szavazni június 28-án,
12 óráig az alábbi oldalon lehet:
www.mme.hu/lakossagi-szavazas-
2015-ev-madararol-dontson

Lakossági szavazás 2015 év madaráról – döntsön Ön!

Búbosbanka, fekete rigó vagy vörösbegy?

Búbosbanka

Fekete rigó

Vörösbegy

Kora nyáron a legtöbb autós által úttesten elgázolt állat a sündisznó. Mivel a sü-

ni éjszaka vadászik, legtöbbször a sötétben útra tévedő egyedeket a gépjármű-

vek vezetői már későn észlelik. Az Orpheus Állatvédő Egyesület állatmentői

arra kérik az autóvezetőket, hogy a közlekedésbiztonságot nem veszélyeztetve,

az útra tévedő állatokra ilyenkor fokozottabban ügyeljenek. Megfelelő sebes-

ségválasztással a legtöbb gázolás elkerülhető lehetne. A sündisznó egyébként

védett állat, így az úttesten pusztuló egyedek eszmei értéke sem elhanyago-

landó. Seres Zoltán, az Orpheus vezetője sündisznómentéshez a következőket

javasolja: ha vezetés közben az úttesten sünt látunk, körültekintően álljunk le és

a forgalom által használt területről tegyük az út szélére a sünt. Ne vigyük túl

messzire, mert előfordulhat, hogy megmentett állat épp a kicsinyeinek kutatja

botorkálás közben az élelmet. A legtöbb természetben élő sün erősen bolhás,

tüskéi szúrnak, gépjárműbe tenni, hazavinni nem javasolt. A sün úttestről tör-

ténő leemeléshez használjunk újságpapírt, rongyot. Mindennapi apró tetteink is

hozzájárulhatnak a környezetünk védelméhez.

Mentsük meg a sündisznót!

Ha már kiválasztottuk a megfelelő he-

lyet, és szakszerűen el is ültettük a ró-

zsát, a továbbiakban még gondos ápo-

lásra is szüksége lesz, hogy bőségesen

virágozzon.

Fontos tudni, hogy a rózsák mélyen

gyökereznek, ezért nem is kell túl gyak-

ran öntözni őket. Csak a hosszan tartó

száraz időszakokban és különösen a for-

ró napok után szükséges bőségesen 

meglocsolni a növényeinket.

Ha nem juttatunk ki elegendő vizet, ak-

kor csak kis mennyiség szivárog le a ta-

lajba, és nem jut el a gyökerek alsó ré-

széig. A rózsa gyökerei kb. 15-30 cm

mélységben nyerik ki a tápanyagot a ta-

lajból, ezért egy felszíni öntözés nem

használ.

Csak a talajt öntözzük, lehetőleg öntö-

zőkannával. Nagyobb rózsaágyásban

megéri a vezetékes öntözőrendszer be-

szerzése, amellyel időről időre eláraszt-

hatjuk a töveket. Fogadjuk meg a taná-

csot: inkább ritkábban itassuk át teljesen

a talajt vfzzel, minthogy többször is csak

a felszínét nedvesítsük be

Ha a rózsaágy talaját sekélyen megka-

páljuk, lassabban párolog el a nedvesség

a talajból, és ezt a vizet a növények fel

tudják venni. Van más lehetőség is arra,

hogy hosszabb ideig megtartsuk a talaj

víztartalmát, méghozzá úgy, hogy a tö-

vek közé mulcsot (pl. lenyírt füvet) terí-

tünk. Trágyázás után is ajánlott a kiadós

öntözés, mert így a gyökerek könnyeb-

ben fel tudják venni a tápanyagokat.

Egy idő után minden gazda észreveszi

azokat a jeleket, amelyek arra utalnak,

hogy öntözni kellene a növényeket. A

talaj és a növények állapota egyértel-

műen jelzi a vízhiányt. Ha a talaj golyó-

vá gyúrható anélkül, hogy szétesne,

megfelelő a nedvességtartalma. Ha szá-

raz morzsákká esik szét, vagy ellen-

kezőleg, kemény rögökké áll össze, el-

jött az ideje az alapos öntözésnek. Fi-

gyeljünk rá, hogy öntözéskor a víz ne

fusson ki a növény alól, hanem annak a

tövénél szívódjon be. Ezért a növény

töve körül alakítsunk ki egy kis tölcsért,

amelyben majd megáll a víz. Ez külö-

nösen fontos akkor, ha a növényeket lej-

tőre, rézsűre ültettük.

A futórózsák vízigényesebbek, mint az

ágyásrózsák, ezért többet kell őket ön-

töznünk. A nyári hónapokban különösen

megnő a napsütötte falak elé ültetett

futórózsák vízigénye.

Hogyan öntözzünk helyesen?
– Reggelente, napkeltétől kb. 10 óráig

– Késő délután, egészen a sötétség be-

álltáig

– Hőség esetén este 6 óra előtt és reggel

8 óra után ne öntözzünk

– Tavasszal a melegebb napszakokban

öntözzünk

– Rendszeresen öntözzünk, mert ehhez

a növények hamarosan hozzászoknak

– Legjobb, ha állott esővízzel öntözünk.

Ennek mennyisége csak ritkán elegen-

dő, ezért a hiányt vezetékes vízzel pó-

toljuk

– Közvetlenül eső előtt ne öntözzünk.

Egy népi megfigyelés azt tartja, hogy

azok a növények, amelyek délben még

erőtől duzzadtak és délutánra már lógat-

ják a leveleiket, esőt jósolnak.

Tippek a rózsák öntözéséhez
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A Hajós Alfréd Általános Iskola uszo-

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

korig (kezdőknek és már úszni tudók-

nak) Részvételi díj (15 alkalom): 

17.000.-. Jelentkezés és érdeklődés

naponta: Bencsik Ernő tanár úrnál a

06/28-420-632-es számon.

ÚSZÁSOKTATÁS!

Az idei évben, kicsit frissítve a hagyo-

mányos Balaton Kupán egy adott

hétvégén két lehetőséget kínálnak a

sportolni, focizni vágyóknak a

szervezők. A hagyományos, immáron

24. alkalommal megrendezésre kerü-

lő Balaton Kupa, míg a  másik lehe-

tőség a 2. alkalommal meghirdetett

egynapos villámtorna, a Balatonbog-

lár Kupa. Szállás és étkezés igény ese-

tén korlátozott számban a gödöllői

önkormányzati üdülőben Balaton-

lellén!

A torna időpontja: 2014.06.13-15.

(péntek-szombat-vasárnap)

Nevezési határidő: Június 12. (kedd)

Nevezési díj:15.000 Ft/csapat

Mindkét programmal kapcsolatban

részleteket és a sorsolást www.
sevo.hu honlapunkon folyamatosan

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

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

mányzata, AQUAWORLD, Oxi-Job 

24. Balaton Kupa és 2. Balatonboglár Kupa

A Kirchhofer SE atlétika jellegű
sporttábort szervez 6-11 éves
gyermekek részére június 16-
20-ig Gödöllőn, napi két edzés-

sel és háromszori étkezéssel. 
Érdeklődni: 
06/20-492-7564
kirchhofer.se@gmail.com

Nyári tábor 

2014. június 28-án ötödik alka-
lommal kerül megrendezésre a
Szabadság Napi Futás-Tekerés,
Gödöllői Erdei Terep Félmara-
ton.

Nagy Zoltán ötlete, szervező munkája,

Gödöllő Város Önkormányzatának

anyagi támogatása és jónéhány szpon-

zoráló cég, barátok, ismerősök segítsé-

ge tette lehetővé, hogy immár hagyo-

mánnyá válhatott ez a versengés.

A Gödöllői-dombság változatos terep-

viszonya teszi ezt a versenyt az ország

egyik legtechnikásabb, legembertpró-

bálóbb viadalává.

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

erejüket, a terepbringások 21 km-t te-

kerhetnek. Évről-évre egyre többen in-

dulnak a különböző távokon hazánk 

szinte minden szegletéből érkezve.

Várunak hát mindenkit, aki részt sze-

retne venni a versenyen versenyzőként,

segítőként vagy szponzorként.

Találkozunk június 28-án a Máriabes-

nyői Kegytemplom székelykapujánál! 

Infó: www.szabadsagnapifutas.hu

A Gödöllői SK nyert Halásztelken a

megyei I-ben és a már biztos, hogy a 8.

helyen végeznek Jenei Sándor tanítvá-

nyai, míg a GEAC és a GSK kettő ki-

kapott soros bajnokiján. 

A megyei első osztály idei kiírásának

utolsó előtti fordulójában Halásztelken

lépett pályára a GSK, amelyen Varga
Bence 26. percben szerzett találata

döntött. Győzelmével a Gödöllő 41

pontos és az utolsó forduló eredmé-

nyétől függetlenül a 8. helyen végez.

Pest megyei I. osztály, 29. forduló
Halásztelek FC – Gödöllői SK 0–1 (0–

1) Gól: Varga Bence.

Következik: 

Június 7., szombat 17 óra, Táncsics
M. u. Sportcentrum: Gödöllői SK –

Százhalombattai LK

Megyei II. osztály – Alulmaradt a
GEAC

Parázs csatát vívott a GEAC csapata a

2. helyezett Verőce ellen (két vendég

játékost is kiállítottak a meccsen), de

alulmaradt, ezzel egy fordulóval a zárás

előtt 32 pontos, ezzel a 11. helyen áll

csoportjában a csapat.

Pest megyei II. osztály északi cso-
port, 29. forduló
GEAC – Verőce SE 0–1 (0–0)

Megyei III. osztály – Bajnokavatáshoz
statisztált a GSK

A Gödöllői SK második csapata a me-

gyei III. osztály utolsó fordulójában a

már bajnok Pécel kérésére felcserélve a

pályaválasztói jogot idegenben léptek

pályára és sajnos statisztáltak a baj-

nokavatáshoz, 6–1-re kapott ki Legén-
di György együttese (a 24. perctől em-

berhátrányban játszott a Gödöllő: Heil-
mann Lászlót küldte le a játékvezető

idő előtt). A GSK II. 39 ponttal az 5. he-

lyen végzett a közép csoportban.

Pest megyei III. osztály közép cso-
port, 26. forduló
Péceli SSE – Gödöllői SK 6–1 (3–0)

Gól: Pakuts Barna. -ll-

Labdarúgás – Egy siker a hétvégén

Nyolcadik helyen a Gödöllő

Május 17-én, Budapesten rendezték

meg az 4. BASE Bajnokságot. A Gras-

salkovich SE hét egységgel indult a

versenyen és összesen két arany- és két

ezüstérmet szerzett.

Aranyérmet szerzett fegyelmezett, ver-

senyzéssel a Darabont Júlia, Zamecz
Kitty, Lőrincz Boglárka leány hármas

School Class kategóriában. Első lett

még az újonc fiú négyes: Varga Le-
vente, Nagy Dávid, Jankó
Baján, Kőhler Csaba össze-

állításban.

Ezüstérmet szerzett a Szabó
Csilla, Darabont Zsanett,
Kőhler Kitti leány hármas és

a Trézsi Richárd, Nyerges
Anna vegyes páros a 11-16

éves korosztályban.

A gyermek leány hármas, Bálványos
Noémi, Márta Blanka, Rezsabek
Janka 5., a gyermek leány páros kate-

góriában Méder Boróka, Császár
Emma a 7., míg a Tóth Boglárka,
Császár Inez egység a  9. helyen vég-

zett.

Köhler Viktória edző értékelt: – A sze-

zon vége felé járunk, nagyon elfáradtak

versenyzőink. Szerencsére ez a helye-

zéseken nem látszott.                             -ká-

Akrobatikus torna – 4. BASE bajnokság

Grassalkovich SE érmek a fővárosból

A nyári szünet előtti utolsó meg-
mérettetésén vett részt a Gö-
döllői Contact ITF Taekwon-do
Sportegyesület. Május 17-én,
Hatvanban került megrende-
zésre a Nemzetek Kupája elne-
vezésű nemzetközi Taekwon-do
verseny. 
Az esemény népszerűségét bizonyítot-

ta, hogy a magyar kiválóságok mellett

szlovák, cseh, román, szerb, horvát és

szlovén csapatok is részt vettek. Az 

összesen 30 egyesület, mintegy 200 főt

számláló mezőnyében a gödöllőieket

ezúttal is Kókai Zsolt 4. danos mester

vezette, akik két első-, valamint három

3. helyet értek el. A sportolók jó teljesít-

ménye mellett Könczöl Alexandra
edzői, illetve Péter-Horváth Norbert
versenybírói teendőket látott el, előze-

tes felkérés alapján.

Serdülő korosztály: Bordács Sára

küzdelem -35 kg 1. hely, formagyakor-

lat 3. hely; Lovász Hanna küzdelem 

-45 kg 3. hely. Ifjúsági korosztály:

Meszlényi Kira formagyakorlat 1.

hely; Benedek Dániel Tibor küzdelem -

62 kg: 3. hely.                    -kk-

Harcművészet – ITF Taekwon-do

Négy érem Hatvanból

Május 25-én volt a Top Maraton so-

rozat első állomása, melynek Szil-

vásvárad adott otthont a gyönyörű

Bükki Nemzeti Parkban. 3 távon in-

dulhattak a versenyzők: rövid táv (33

km), közép táv (64 km) és hosszú táv

(107 km), mind tele kihívásokkal és

az elmaradhatatlan sárral. 

A gödöllői Bike-Zone egyesület csa-

pata nagy létszámban vett részt a

versenyen, mindhárom távon képvi-

seltetve magát. 

A körülbelül 1200 résztvevőből a

következő eredményekkel zártak a

gödöllőiek, amiben a dobogó legfel-

ső foka sem maradt el. 

Rövid táv eredmények: Kiss Móni-

ka abszolút 1. hely, Juhász József 21.

hely, Rigó Zsolt 59. hely, Szakonyi

Sándor 60. hely, Mayer Gábor 74.

hely, Molnár Zoltán 101. hely,

Közép táv: Móczar Adorján 34.

hely, Hosszú táv: Kiss András 19.

hely. -li-

Kerékpársport – Szilvásváradon a Bike-Zone

Kovács Mónika verhetetlen volt

Az elmúlt hét folyamán rendez-
ték a diákok számára az atléti-
kai egyéni országos döntőket,
ahol az idén is remekül szere-
peltek a gödöllői iskolák tanulói
és a GEAC versenyzői. 

A középiskolások az Ikarus pályán

küzdöttek, míg a fiatalabbak a Pus-kás

Ferenc Stadionban mérték össze tudá-

sukat. Annak ellenére, hogy a gödöllői

fiataloknak nem sikerült aranyérmet

nyerni, a 7 ezüst- és bronzérem igen

szép teljesítmény, melyek közül kie-

melhető a bakui Ifjúsági Olimpia kvali-

fikációs versenyre készülő Príma Ba-
lázs (Török Ignác Gimnázium) gerely-

hajításban, és a IV. korcsoportos Kriszt
Katalin (Líceum) 158 cm-es egyéni

csúccsal magasugrásban elért ezüstér-

me, míg Pápai Márton (Premontrei)

kiemelkedő teljesítménnyel két szám-

ban is, 800 és 1500 m-en is második

lett. A gödöllői diákok közül érmet 

nyert még Koczkás Dóra (Török) 800

m, Szamosi András (Líceum) rúd-

ugrás, Simonváros Zsombor (Líce-

um) magasugrás, Csernyánszky Dá-
vid (Premontrei) 3000 m akadályfutás

és a legfiatalabbak között Fábián Ta-
más (Hajós) kislabda dobás. Említést

érdemel még a két GEAC sportoló

Renner Luca és Kovács Emma ezüst-

érme, akik Budapesten tanulnak. 

V. korcsoport lányok: Koczkás Dóra

(Török) 400 méter 7. hely, Szemjanyi-

nov Paula (Török) 100 méter 5. hely,

200 méter 7. hely, Ferencz Anna (Pre-

montrei) 400 gát 8. hely.

V. kcsp. fiúk: Fekete Ábel (Líceum)

3000 méter 4. hely, 1500 méter 5. hely,

Simonváros Csanád (Líceum) rúdugrás

6. hely, Bencsik Dániel (Bp. Corvin)

1500 méter 7. hely; VI. kcsp. fiúk: Pre-

montrei Gimnázium 4x400 méteres fiú

csapata (Dékány József, Józsa Tamás,

Varsányi Áron, Pápai Márton) 5. hely;

IV. kcsp.: Hajós 4x100-as lány váltó 4.

hely, Csernyánszky Sára (Szent Imre)

300 m, Ferenc Ábel (Premontrei) 1500

m, Líceum 4x600-as lány váltója (Sza-

bó Petra, Ilosvai Zita, Kertész Boróka,

Erőss Katica) 8. hely.

-il-

Május 31-én rendezték meg az
Alsóparkban a Világfánál az idei
Manó Maratont, az idei mottó a:
„Nem a győzelem, hanem a
részvétel a fontos” volt. Ugyanis
mindenki ajándékot kapott.
Mind a 600 óvodás és bölcső-
dés korú gyerkőc nyakába jutott
érem a 400 méteres táv végén.

A rendezvényen Pecze Dániel alpol-

gármester köszöntötte a megjelent óvo-

dákat és bőlcsödéket, azon belül pedig

természetesen az gyerekeket. Ünnepi

köszöntőjében megköszönte a szerve-

ző Kirchhofer SE szervező munkáját. A

futóversenyen, szakítva a hagyomá-

nyokkal a  nyolc futam (négy korcso-

portban, fiúk és lányok külön futottak)

egyikében sem hirdettek győzteseket,

minden résztvevő kisfiú és kislány ke-

rámia érmet, csokoládét és üdítőt ka-

pott jutalomként. A célba éréskor az

óvónőket segítve Gémesi György pol-

gármester, valamint Gémesi Csanád
válogatott kerettag kardvívó akasztot-

ták a gyerekek nyakába az érmeket.

Az óvodák közötti versenyben első lett

az Egyetem téri Óvoda akiknél az óvo-

dájukba járó gyerekek 71% vett részt.

Ők nyerték a 100.000 Ft-os könyv vá-

sárlási utalványt és ismét ők vitték el a

Manó Maraton vándorkupát. 2. helye-

zett lett a Kazinczy Óvoda 69%-os lét-

számaránnyal., míg a 3. helyen a Marti-

novics Óvoda végzett 55%-kal. -tt-

Diákolimpia – Atlétika országos döntők
A Református Líceum volt a legsikeresebb

8. Manó Maraton – Minden gyerek érmet kapott

A részvétel volt a fontos

Újra itt a Szabadság Napi Futás-Tekerés

Garantált izomláz!
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A Gödöllői Iparművészeti Műhely tisztelettel meghívja Önt 
2014. június 14-én (szombaton) 16 órára  „Mű - Történetek – Az emlékezés
éve 1914-2014” című csoportos képző- és iparművészeti kiállítás megnyitójára.

A kiállítást megnyitja dr. Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigaz-
gatója
Új kiállítás sorozatunkat Orosz István grafikusművész, író vezeti be 
A kiállítás kurátora Katona Szabó Erzsébet textilművész
A kiállítást rendezte D. Udvary Ildikó művészettörténész
Kiállító művészek: Anti Szabó János képzőművész, Dobesch Máté grafikus-
művész, F. Orosz Sára DLA keramikusművész, Fábián Dénes Zoltán képző-
művész, Hager Ritta textilművész, Incze Mózes festőművész, Kákonyi Csilla
festőművész, Katona Szabó Erzsébet textilművész, Kecskés Ágnes textilmű-
vész, Kókay Krisztina textilművész, Kovács Péter képzőművész, Kun Éva ke-
ramikusművész, Orosz István grafikusművész, író, Pannonhalmi Zsuzsa
keramikusművész, Prutkay Péter képzőművész, Remsey Flóra kárpitművész, Rieger Tibor szobrászművész, Szup-
pán Irén textilművész.
A kiállítás a „Régi ház 1914-2014 – Kezdet és vég” tematikus év programja.
A kiállítás megtekinthető 2014. szeptember 30-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig, illetve
előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is.

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

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

Június 3., kedd, 15.30:
Művészeti alapvizsga - I. hangverseny

Június 3., kedd, 18.00: (Nagyterem)
Kovács Zsolt (ütő) és Lázár Attila (kürt)
növendékeinek hangversenye

Június 3., kedd, 18.00: (Kamaraterem)
Z. Molnár Ildikó (furulya) növendékei-
nek hangversenye

Június 4., szerda, 15.00:
Művészeti alapvizsga - II. hangverseny

Június 4., szerda, 18.00:
Művészeti alapvizsga - III. hangverseny

Június 5., csütörtök, 17.00:
Benedek Krisztina (népi ének) növen-
dékeinek hangversenye

Június 6., péntek, 19.00:
Bali János (furulya) növendékeinek
hangversenye

Június 12., csütörtök, 17.00:
Barta Katalin (zongora) növendékeinek
hangversenye

A Frédéric Chopin 
zeneiskola programjai

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

Továbbra is várjuk az iskolás 
csoportokat a múzeumi 

foglalkozásainkra.

Mi lett a sorsa? Hazatért, elesett, megse-
besült, megrokkant, hadifogságba került?
Mi történt itthon a családjával? 
A történelmi Magyarországról 3 és fél mil-
lió férfi vonult be az I. világháború során.
Minden családból szolgált valaki a hadse-
regben, minden családban aggódtak vala-
kiért. Minden család megtapasztalta a nél-
külözést, mindenki a saját bőrén érezte,
milyen a modern háború. A múzeumi fog-
lalkozásokon korabeli dokumentumok se-
gítségével idézzük fel, milyen volt az élet a
Nagy Háború éveiben itthon és a fronton.
Jelentkezni lehet: Ivókné Szajkó Ottíliánál
munkaidőben
E-mail: sz.ottilia@godolloimuzeum.hu
Tel.: (28) 419-068; mobil: (20)-269-2007
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

Június 2-8-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út
12. Tel.: 410-251.
Június 3-15-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2.
Tel.: 510-220

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. JÚNIUS 4., 

SZERDA, 18 ÓRA

Helyszín: 

a Művészetek Háza Gödöllő 

melletti Trianon emlékmű

A műsorban közreműködnek: 

a Club színház művészei 

Közreműködik: 

a Gödöllői Városi Vegyeskar

A megemlékezés koszorúzással folytatódik, a

programot az egyházak ökumenikus 

áldásával zárjuk.

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

Szilviánál, hétköznapokon 9-16 óráig 

a +36/70-376-6544-ös telefonszámon.

Egyben kérjük, hogy a rendvényhez méltó
helyszíni előkészületek segítése érdekében

szíveskedjenek a koszorúkat 
lehetőleg 17 óráig a helyszínre juttatni.

Megértésüket köszönjük.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓNAP VÁLTOZÁS

Tisztelt Lakosság!
PECZE DÁNIEL alpolgármester 

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

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

Trianoni megemlékezés

SZERETETTEL meghívjuk Önt és kedves családját

2014. JÚNIUS 4�ÉN, SZERDÁN 17 ÓRÁRA

PAPP GÁBORNÉ (Rózsahegyi Piroska) (1934-2014)

rajztanár EMLÉKKIÁLLÍTÁSÁNAK megnyitójára 
A VÁROSHÁZA földszin� galériájába

Köszöntőt mond: GÉMESI GYÖRGY, Gödöllő polgármestere

Megnyitó beszédet tart: SZEKERES ERZSÉBET tex�lművész

Közreműködnek a Premontrei Szent Norbert Gimnázium diákjai
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. JÚNIUS 10.

Megfejtés: 200 éve született építész, és egyik legismertebb épületének neve.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Skóza-Domján Szilvia, Deák F.

tér 2., Pintér Marcell, Gébics u. 2. 

A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Kiss Gáborné, Kazinczy krt. 13.,

Csapó-Imre Zoltán, Erzsébet királyné krt.4.

A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Sztriskóné Lőre Anikó, Dózsa

Gy. u. 26.

A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Magura Györgyné, Hős u. 8., Kiss  Pintér Máté, Kikerics u. 15.  

A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Nagy Lilla, Nagy-

várad u. 17., dr. Takács Irma, Akácfa u. 21. 


