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HELYREIGAZÍTÁS

Elmúlt heti lapszámunkban a „Hazaérkeztek a testvérvárosainkat felkereső bringások”
c. cikkünkben az jelent meg, hogy Almási Attila és Végh Tibor több mint kétezer km-t
tett meg az út során. Ezzel szemben a kerékpárosok 3230 km-t tekertek le.

Idén is Gödöllő adott otthont a Magyar

Orvostörténelmi Társaság konferenciá-

jának, amit a Gödöllői Királyi Kastély

Barokk Színházában rendeztek meg

május 30-án. A Tormay Károly Egész-

ségügyi Központ és a Tormay Károly

Alapítvány részvételével megtartott ta-

nácskozás témája kapcsolódott az első

világháború idei tematikájához. Az elő-

adások az orvoslás és háború témakörét

dolgozták fel kitérve többek között az I.

világháború, azaz a „Nagy Háború”

gyógyszerkészítési, fejlesztési változá-

saira, de szó esett más, a történelem ko-

rábbi időszakának témákról is, mint

például Tormay Károlynak a hazai ka-

tonai egészségügy kialakításában betöl-

tött szerepéről.                                                kj

A Doberdó-fennsík talán a leghírhedtebb az I. világháború helyszínei

közül. Az 1917 őszén vívott rendkívül súlyos harcok helyszínén Kra-

tochvil Károly még a háború idején négy, úgynevezett emlékgúlát

emeltetett. „A Nagy Háború” blog kutatóinak sikerült beazonosítani a

nagyváradi 4-es honvéd gyalogezred Isonzónál álló negyedik emlék-

gúláját. Széles körű összefogás eredményeként sikerült a Görz (ma Go-

rizia, Olaszország és keleti része Nova Gorica, Szlovénia) fölé maga-

sodó Monte San Gabriele (szlovénul Skabrijel) hegyen álló romos em-

lékgúlát újjáépíteni, ami az itt küzdött 20. honvéd gyaloghadosztály

harcai és elesett hősei emlékét is hirdeti. Az emlékgúla felavatására május 29-én került sor. Mivel a blog szerkesztői, Pintér

Tamás és munkatársai jó kapcsolatot ápolnak a gödöllői Református Líceummal, a rendezvényre az intézmény is meg-

hívást kapott. A helyszínen Márton Danku István,  Lőrincz József, Hatolkai Szaniszló és Pintér Zoltán a líceumé mel-

lett a város koszorúját is elhelyezték.  jb

A máriabesnyői általános iskola

(Vörös iskola) 1964-ben végzett

tanulóinak 50 éves osztálytalál-

kozójára került sor május 31-én

az Erzsébet Királyné Szálloda

éttermében, amely méltó hely-

színe volt a rendezvénynek. 

Az egykori diákok nagy örömé-

re, a hajdani  lány osztály osz-

tályfőnöke, Akác Jánosné,

Margit néni, és a fiú osztály

osztályfőnöke, dr. Tóth Zol-

tánné, Éva néni

megtisztelték jelen-

létükkel a találko-

zót. Az iskola igaz-

gatója,  Pál István

tanár úr, sajnos, már

nem ünnepelhetett

együtt volt diákjai-

val. A találkozó

résztvevői bíznak

abban, hogy jövőre

is együtt emlékez-

hetnek majd iskolás

éveikre. 

A gödöllői gyermeknapon 4 db. aján-

dék nem talált gazdára, mivel a rossz

időjárás miatt a Művészetek Háza dol-

gozói a sorsolást nem tudták befejezni. 

Június 5-én 17 órától dr. Szabó Vero-

nika közjegyző jelenlétében a megma-

radt ajándékokat kisorsolták. 10 alkal-

mas uszodabérletet nyert: Madarász

Patrícia és Sárosi András Gézáné,

500 perces bérletet nyert a Tótágas Ját-

szóházba: Radics Evelin, 2 személyes

Csokoládé Múzeum belé-

pőt nyert: Oravecz Regi-

na, pizzautalványt nyert:

Lauber Kolos.

A Raab Karcher gyermek-

napi rajzversenyének

győztesei: Prisztóka Lili,

Máté Marcell, Godla

Lilla, Süttő Klaudia,

Lauber Zille, Fekete

Vince. 

Különdíjasok: Szentjánosi Anna, Spen-

del László, Németh Alexandra.       muza

Orvoslás háború idején

Emlékgúla avatás a Monte San Gabrielén

Gödöllői koszorú is került az emlékműre

Félévszázados osztálytalálkozó  

Gyermeknapi nyeremények pótsorsolása 
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Végy néhány tolvajt, gyilkosságot
és kalandvágyó fiatalokat (lehet-
nek szerelmesek is), fűszerezd
egy hatalmas, jól ápolt, különle-
ges bajusszal és a hozzá tartozó
piperkőc detektívvel, majd adj
hozzá némi romantikát. Keverd
össze, s ha elkészült, helyezkedj
el egy kényelmes fotelben, s már-
is fogyaszthatod! Vigyázat: mel-
lékhatásként libabőr vagy hátbor-
zongás jelentkezhet! Függőséget
okozhat!

Agatha Christie receptje évtizedek óta

hatásos, garantált a kikapcsolódás, akár a

szerző valamelyik novelláját vagy bűn-

ügyi regényét vesszük kézbe. Nincs ez

másként az Európa Könyvkiadó soroza-

tában megjelent „Az álmok háza” című,

kilenc novellát tartalmazó kötettel sem,

ami több szempontból is különleges.

Egyrészt mert Christie korai írásait vehe-

ti kézbe az olvasó, másodsorban azért,

mert köztük nemcsak bűnügyi története-

ket találunk. A „Magányos Isten” című

szerelmi történetről azonban senki sem

mondhatja, hogy egy fokkal is kevésbé

izgalmas, mint az utánozhatatlan Poirot

nevével fémjelzett „A bagdadi láda rejté-

lye” vagy a szintén semmiféle bűncse-

lekményt nem tartalmazó, mégis az ol-

vasót mindvégig feszültségben tartó cí-

madó mű, „Az álmok háza” vagy a „Tej-

fehér falakon belül”.  

Harmadsorban a könyv a szerző egy kü-

lönleges marketingmunkáját is tartal-

mazza. „A Man szigeti kincs” ugyanis

nem másért íródott, mint hogy minél

több turistát csaljon a szigetre. Az újszerű

ötlet 1929 telén a sziget egyik tanácsno-

kának a fejéből pattant ki, s bár az elöl-

járók egy része kezdetben fenntartások-

kal fogadta, végül mégis támogatták az

ötletet, miszerint a helyi legendákra épít-

ve az üdülőszezon kezdetén valódi kincs-

vadászatot szerveznek, amiben csak a tu-

risták vehetnek részt, a sziget lakói nem.

A kincsvadászat útmutatója az írónő el-

beszélése volt, amit az egyik manchesteri

lap folytatásokban közölt. Az ötlet pedig

bevált, a turisták térképekkel, a sziget

népi hagyományait és történetét ismer-

tető könyvekkel felszerelkezve vágtak

neki a különleges kalandnak, ami nagy

visszhangot kapott a korabeli sajtóban. 

A kötet azonban nem csupán mindvégig

izgalmas olvasmány, hanem egyfajta

Agatha Christie-kalauz is, mivel az ol-

vasók megismerhetik az egyes novel-

lákhoz kapcsolódó történeteket, s a szer-

ző életének azokhoz kötődő részleteit is. 

(Agatha Christie: Az álmok háza)        nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Nem csak krimiben királynő

A Frédéric Chopin Zeneiskoka díjnyertes

együttesei léptek színpadra június 1-jén a

Művészetek Házában. Az idén fennál-

lásának 40. évfordulóját ünneplő intéz-

mény növendék-együttesei a

2013/2014-es tanévbentöbb rangos or-

szágos megmérettetésen kiemelkedő

eredményt értek el. Öregbítették a gö-

döllői zeneoktatás hírnevét, többek kö-

zött az április 25-27. között Dunaúj-

városban megrendezett VIII. Országos

zeneiskolai zenekari versenyen, ahon-

nan hat díjat hoztak el a zenekarok és a

pedagógusok.

Június 1-jén őket hallhatta a közönség:

színpadra lépett a Cilibri énekegyüttes,

a Csenderes együttes, a Forest Dixie

Band, a gitárzenekar, a Gödöllei legé-

nyek, a gyermek vonószenekar, az ifjú-

sági fúvószenekar és az ifjúsági vonós-

zenekar. 

A versenyt megelőzően a zenekarok

egy felkészítő zenei táborban vehettek

részt, melynek költségét a Nemzeti Te-

hetség Program pályázatán elnyert tá-

mogatásból finanszírozták. A pályáza-

tot a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú

Művészeti Iskola és a Klebelsberg In-

tézményfenntartó Központ közösen

nyújtotta be. Az NTP-AMI-13-0025

azonosító számú pályázat 1.300.000

forintot nyert el a „Tehetséggondozó

zenekari alkotótábor és koncert” című

projekt megvalósítására. Ennek kö-

szönhetően az együttesek Szigetszent-

mártonban tölthettek három napot, egy

Duna-parti táborhelyen, ahol párhuza-

mosan folytak a próbák. A tábor nem-

csak szakmailag volt jó hatással a gye-

rekekre, hanem rendkívüli módon ösz-

sze is kovácsolta a csapatot. Ennek az

eredményes szereplés mellett a június

elsejei konert is ékes bizonyítéka volt.   kj

A gödöllői Boda Anikó négy festményét

láthatják az érdeklődők az Art IX-XI Ga-

léria június 6-án megnyílt Tradíció-prog-

resszió című kiállításán. A néhány évvel

ezelőtt városunkban bemutatkozó mű-

vész az elmúlt években itthon és küldföl-

dön is több kiállításon szerepelt – nagy si-

kerrel.

Az anyai ágon hódmezővásárhelyi

szármzású Boda Anikó munkáira a

Tornyay János Múzeumban figyeltek

fel a szervezők. A most megnyílt buda-

pesti kiállításon négy csendélettel mu-

tatkozik be, a képek egyikét, a két em-

beri szívet ábrázoló realista alkotást

korábban Debrecenben, a MODEM

műteremgalériájában már láthatta a

közönség. Emellett egy tárgytanul-

mányt, valamint egy, az evangélikus

múzeum pályázatára készült festményt

láthatnak munkái közül. A kép témája

a szerelem, amit azonban ironikusan

jelenik meg a vásznon. A negyedik kép

egy gyümülcsöket és virágokat ábrá-

zoló csendélet, ami szintén eltér a ha-

gyományos megközelítéstől. A kiállí-

tást június 25-ig láthatja a közönség.

jb

Idén is a Gödöllői Irodalmi Díj átadá-

sával egy időben jelent az IRKA, azaz,

az IRodalmi KerekAsztal legújabb,

immáron harmadik kötete. Az elmúlt

év vers- és prózaterméséből készült

összeállítást Álmok hajótöröttje cím-

mel vehetik kézbe az olvasók.

2013 a Szecesszió Éve volt Gödöllőn, s

ez alkalommal az IRKA tagjai is olyan

műveket vetettek papírra, melyek

hangulata, formája vagy tartalma ezt a

stílust idézik meg. Írásaikban a „kivo-

nulás” egyet jelent a meneküléssel a 

realitás elől az álmok, a fantázia, az ér-

zékek birodalmába. 

A kötetben helyet kaptak a Gödöllői

Irodalmi Díj pályázatának 2013. évi

nyertes munkái, valamint a Szecesszió

Évében született írások és a Kabai Ló-

ránt vezette kortárs költészeti kurzus

alkotásai – tudtuk meg Istók Annától,

az IRKA vezetőjétől.

Az antológia egyben tisztelgés Eme-

riczy Enid emléke előtt, aki az alapítás

óta tagja volt az IRodalmi KerekAsz-

talnak, s akit a múlt esztendőben vesz-

tettek el az alkotótársak. Az IRKA  idén

is bekapcsolódik a Múzeumok Éjsza-

kája programsorozatába. A Gödöllői

Városi Könyvtár és Információs Köz-

pontban 18 órakor kezdődő Stílusgya-

korlatok című program során a „Ne félj

babám, nem megyek világba!” című ki-

állításhoz kapcsolódóan megjelentetett

„Gödöllői Harsona” egyik cikkét pre-

zentálják különböző stílusban.  A zenés

felolvasóestre egyébként várják azokat,

akik vállalnák a felolvasást. 

Jelentkezni Istók Annánál lehet az  

istoka@gvkik.hu e-mail címen.           kj

Papp Gáborné, született Rózsahegyi

Piroska tavaly júniusban hunyt el, de a

városháza földszinti kiállítótermében –

és a képkiállítása megnyitójára érke-

zők sokasága előtt kitárt nagyteremben

– közöttünk éreztük őt, a földrajz és 

rajztanárt szerda délután. Portréiról –

melyek egy részét a múlt század ötve-

nes éveiben rajzolta, ceruzával és szén-

nel –, valaha élt gödöllői és szadai em-

berek nagyon kifejező képmásai tekin-

tettek ránk. Az ő arcképét pedig Szeke-

res Erzsébet textilművész rajzolta fel

a rá oly jellemző emberszeretettel és

tisztelettel.

Az érdeklődők nagy száma annak az

embernek a nagyságát tükrözi, akinek

emlékét képeinek válogatásával idézi

fel a kiállítás – mondta köszöntőjében

Gémesi György polgármester, aki ar-

ról is megemlékezett, hogy Rózsahe-

gyi Piroska férje, Papp Gábor szintén

tiszteletben álló polgára volt Gödöl-

lőnek. 

A kiállítás képeit Papp Gáborné 70.

születésnapja alkalmából rendezett el-

ső kiállítására, 2005-ben Szekeres Er-

zsébet textilművész válogatta össze. A

negyedik kiállítást sajnos már nem él-

hette meg. Bizonyára örömmel hall-

gatta volna Szekeres Erzsébet méltató

gondolatait arról, hogy szívesen fogad-

ta Remsey András és Remsey Gábor

tanácsait, vagy hogy maga is jelent-

kezett tanulni Bada Márta rajzszak-

körébe, és a gyerekek között sem szé-

gyellt új technikákat elsajátítani.

Szekeres Erzsébet megjegyezte, az

ember leginkább a legszigorúbb ta-

náraira emlékezik. Piroska néni ese-

tében viszont a szeretet, a gyerekek

iránti feltétlen tisztelet volt az a meg-

különböztető jegy, amivel kiérdemelte

a megbecsülést.  A művész szavait a je-

lenlévők sokasága hitelesítette.

jk

Zeneiskolai együttesek koncertje Boda Anikó kiállítások

Válogatás az IRKA munkáiból

Álmok hajótöröttjePapp Gáborné emlékkiállítás a városházán
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Június 7-én és 8-án
szombaton és vasárnap

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:

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. Székely Dániel, Tel.: 30/588-8590.

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

Minden nap nyitva!
Turul Állatorvosi Rendelő

Dr. MILEI LÁSZLÓ
Tel: 06/30-551-1346

Dr. SZÉKELY DÁNIEL
Tel: 06/30-588-8590

H-P: 10-12 és 17:30-19.00
Szo: 10-12 és V: 17:30-19.00

Háznál történő kezelések 
megbeszélés szerint.

TURUL ÁLLATORVOSI PATIKA
H-P: 9-19, Tel: 06/30-9439-898

Cím: 2100 Gödöllő, Faiskola u.2.
KUTYA, CICA KOZMETIKA

Tel: 06/30-2412-567

Állatorvosi kiadások, balesetek,
betegségek, póráz, etetés – csak
néhány költség, ami ránk vár, ha
kutyánk van. Apró kiadások,
amik évek alatt óriásira duzzad-
nak. Érdemes mérlegelni, válla-
lunk-e ekkora felelősséget és ki-
adáshalmot, mielőtt összekötjük
az elkövetkező 10-15 évet egy 
négylábúval.

Egy felelős állattartó aligha spórolhat

kisállatán. Ritkán találni a többinél jó-

val olcsóbban dolgozó állatorvost, és

ha például a kullancs- vagy bolhairtó

szeren szeretnénk spórolni, kutyánk

egészsége bánja. A kötelező oltások hi-

ánya is egészségügyi problémákat

okoz, ráadásul óriási bírságot kap-

hatunk, ha hiányzik például a veszett-

ség elleni oltás.

A költségek a „beszerzésnél” kezdőd-

nek. Bár sokan menhelyi kutyát visz-

nek haza, ott is illik (vagy kell) fizetni,

amikor elhozunk egy ebet. Minimum

egy oltás árát a legtöbb, állatokkal fog-

lalkozó intézmény szívesen fogadja, ez

általában 4000-10.000 forintot jelent.

Ha valaki tenyésztőtől vásárol, termé-

szetesen magasabb költségekre szá-

míthat. A fajtatiszta kutyák 15 ezer fo-

rintról indulnak, de a határ a csillagos

ég: például választhatunk 900 ezer fo-

rintért brazil masztiff kölyköt is. 

Miután megvan az eb, jöhet az egész-

ségügyi ellátás. Az alap kölyökkori ol-

tások nem kötelezőek, de ha nem adat-

juk be, súlyosan veszélyeztetjük az ál-

lat életét. A kombinált oltásokból négy

kell, ez összesen 15 ezer forintról indul

általában, plusz még egy parvo vírus

elleni, 4500 forint körüli áron. A ve-

szettség elleni oltásból (ha mondjuk,

tizenöt éves korú kutyával számolunk)

tizenhét kell. Tarifája válogatja, így al-

kalmanként 4950-7000 forint közötti

összeget kell fizetnünk.

Rendeletileg csak a veszettség elleni

oltás, a féreghajtás és 2013. január el-

seje óta a 4 hónapos kort betöltött ku-

tyák esetén a mikrochipes megjelölés a

kötelező. A mikrochip minimum 3500

forint. Ezek az indulóköltségek tehát,

innentől minden betegség kezeltetése

pluszban jön ezekhez, és a legtöbb he-

lyen minden alkalommal vizsgálati dí-

jat is kell fizetni a kezelési díjon túl, ez

3000-5000 forint körül mozog. Egy át-

lagos vérvizsgálat 7000-10.000, egy

kisebb műtét 15.000-25.000, de egy

csonttörés operációja akár 50.000-

60.000 forint is lehet. Az egyedi tarifák

mellett az ár attól is függ, mekkora ter-

metű a kutya, illetve hogy mikor érke-

zünk az állatorvoshoz. Ugyanis az esti-

éjszakai időben és hétvégeken, ünnep-

napokon, azaz az ügyeleti időszakban

a szolgáltatási díjakat 100 százalékos

pótdíjjal terhelik.

Az állat etetése sem olcsó, különösen

azért, mert ha túl alacsony árú termé-

ket választunk, könnyen árthatunk vele

neki, mert ezekbe gyártási mellékter-

mékek kerülnek bele, de baromfi toll-

liszt, és baromfiürülék is lehet bennük.

Egy közepes termetű kutyát, ha kon-

zervvel etetünk, napi egy darab kell a

felnőtt kutyának. A kiszerelés az állat

méretéhez igazodik, és az ár is: egy do-

boz 400 forinttól körülbelül 1000 fo-

rintos árskálán mozog. Ha száraztápot

veszünk, egy közepes felnőtt kutyának

vásárolhatunk egy 3 kilós kiszerelést

5600 forintért. Ha napi 30 dekát szá-

molunk egy adagnak, ez 10 napra elég,

és 560 forint a napi kajaköltségünk. A

legolcsóbb talán, ha magunk főzünk az

ebnek (persze, ha nem számoljuk a

maradékokkal való etetést, de attól

aligha lesz kiegyensúlyozott táplálko-

zása a kutyának), szintén egy közepes

méretűre számolva például marha-

szívvel, rizzsel és répával a napi költ-

ség 250 forint, plusz a munkaidő, ener-

gia. 

Ezek mellett azonban sok kutyának

speciális tápra van szüksége, ami sok-

kal drágább. Lehet kapni cukorbeteg-

ségre, májbetegségre, ízületi vagy ve-

seproblémákra, de gluténmentes tápo-

kat is. Ez utóbbiból például egy 12 kilós

kiszerelés 12.000 forint (kapni 20.000-ért

is), ami egy hónapra elegendő. 

Összességében aligha úszhatjuk meg

napi 500 forint alatt, ami egy hónapban

15.000 forintot jelent. És akkor még

nem beszéltünk a jutalomfalatokról,

amit esetleg tanításhoz használunk,

vagy a fogtisztító rágcsákról, amiket a

fogkőképződés megelőzésére adha-

tunk a kutyáknak. 

Tehát az egyes költségeket átlagban

nézve tizenöt évig élő kutyánkra tete-

mes summát költünk. Ha vesszük a ku-

tya örökbefogadási költségét, ehhez

hozzáadjuk az oltási költségeket, a

chipet, akkor 93.000 forintnál tartunk.

Az etetése havi 15.000 forinttal szá-

molva a tizenöt év alatt 2.700.000 fo-

rint. Ehhez hozzájöhet a minden egyes

alkalommal kifizetett állatorvosi vizs-

gálati díj, ne adj isten műtéti költségek,

gyógyszeres kezelések, és egyéb költ-

ségek. penzcentrum.hu

Nem is gondolná, milyen sokat költ a kutyájára
Igazi kincs, mégsem ritkaság, hiszen

az ország minden táján megtalálha-

tó. Gyengéd és hatásos, külsőleg és

belsőleg is alkalmazható – ez a ka-

millavirág. 

Az egészség és szépség gondozójaként

is meghatározhatjuk a jellegzetes illatú

kamillát. Vadon termő virágát begyűj-

tik, de termesztett vál-

tozata is létezik. Ne-

mesítése nálunk jó fél

évszázada kezdődött,

gyógyászati célokra a

nemesített fajtákat

használják.

A kamilla többféle ha-

tóanyagot is tartalma-

zó kék színű illóolaját

a kozmetikai ipar nagy mennyiségben

használja alapanyagként, s miután seb-

gyógyító, gyulladáscsökkentő hatású,

elsősorban kézkrémekhez, popsikenő-

csökhöz, ekcéma elleni készítmé-

nyekhez ajánlják. Otthon az illóolaj

borogatáshoz, bedörzsöléshez, fürdőbe

is használható, a kamillafőzet pedig

nagyon jó arc- és hajápoláshoz. Nyug-

tatja a bőrt, hetenkénti kamillafőzetes

arclemosással a bőrünk frissé és üdévé

válik. A kamillás mosástól a haj fényes

lesz, de szőkítő hatásáról se feledkez-

zünk meg!

Az orvosi székfű néven is ismert ka-

milla virága frissen és szárítva is jó,

külsőleg és belsőleg egyaránt használ-

ható. Teája gyulladáscsökkentő és fer-

tőtlenítő hatása révén tisztítja a lég-

utakat, ezenkívül – mivel görcsoldó is

– gyomor-, bél-, hólyag- és epezavarok

esetére is javallott. A leforrázott virág

gőzét inhalálva pedig csökkenthető a

köhögés, emellett a kamillás pára tisz-

títja a légutakat, és fertőtlenít. A főzet

sebkezelésre is kiváló, öblögetve pedig

kezelhető vele a fogíny-, a száj- és a to-

rokgyulladás. Régebben szembeteg-

ségekre gyulladáscsökkentő boroga-

tásként és lemosószerként is hasz-

nálták, de mivel allergiát okozhat,

ezért ma már ellenjavallt ez a fajta al-

kalmazása.

A kamilla nem csak a bőrre hat nyugta-

tólag, kevésbé ismert, hogy relaxáló

hatása is van: illóolajként és teának el-

készítve egyaránt hatásos álmatlanság,

depresszió és fejfájás ellen.

Egy igazi kincs: a kamilla

GAZDIT KERESŐ KUTYA

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

Tel.: 30/955-1300; 30/647-9306.
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2014. június 28-án ötödik alka-
lommal kerül megrendezésre a
Sza-badság Napi Futás-Tekerés,
Gödöl-lői 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

Újra itt a Szabadság Napi Futás-Tekerés

Garantált izomláz!

Kiosztották az idei gólkirályi címeket a

2013/2014-es kézilabda bajnokságok-

ban. A számos díjazott között két

gödöllői, Trézsi Norbert és Hornyák

Bernadett is átvehette a gólkirálynak,

illetve királynőnek járó elismerést idei

teljesítménye után.

Trézsi Norbert 214 góllal lett az NB

I/B keleti csoport junior bajnokságának

gólkirálya a Gödöllői KC színeiben,

míg Hornyák Bernadett az MTK tag-

jaként lett gólkirálynő, miután az NB I-

es ifjúsági női bajnokságban 195 talála-

tot szerzett.         -tt-

Kézilabda – Gólvadászokat díjaztak

Két gödöllői lett első

Az idei korosztályos futsal baj-
nokságok négyes döntőjébe két
gödöllői alakulat, a Corvitas Kft.
U17-es csapata, valamint a Ru-
beola FC Csömör színeiben ver-
senyző U18-as csapat is eljutott,
előbbi 2., míg utóbbi a 4. helyen
végzett korcsoportjában.

Baranyai Pál U17-es csapata az elő-

döntőben az Aramis együttesét verte

könnyedén 4–0-ra és jutott a bajnoki

döntőbe, ahol ugyan a Kelen SC ellen

alulmaradt (1–9), ennek ellenére joggal

lehetnek büszkék arra, hogy a második

legjobb futsal csapat lettek az idén az

U17-es korcsoportban 20 csapat közül.

A Tóth László edzette U18-as fiatalok

egyedüliként az országban eddig min-

den évben bejutottak az aktuális kiírás-

ban az ország legjobb négy csapata kö-

zé, ami már önmagában is megsüve-

gelendő. Az idei kiírásban az egy évvel

idősebbek között, azaz az U19-es baj-

noksában sikerült eljutni a négyes dön-

tőig, ahol az elődöntőben a végső győz-

tes Szeged ellen óriási izgalmak köze-

pette maradtak alul a gödöllői fiatalok

(1–2), így jöhetett a bronzmeccs. Itt a

korosztály tavalyi ezüstérmese, a Vác

volt az ellenfél és ugyan sokáig vezet-

tek a mieink, végül a váciak nyertek 8–

6-ra, így az idén a 4. hely jutott a Csö-

mör színeiben versenyző gárdának a 25

csapatos mezőnyben.

-ll-

Futsal – Két csapat a legjobb négyben

Ezüstérmes az U17-es csapat

Május 31-én rendezte meg a
Pelikán Horgász Egyesület a
hagyományosnak mondható
gyermek horgászversenyt az
Isaszegi tavakon.

Gerőfi László, a Pelikán HE elnöke

megnyitójában elmondta a gyerekek-

nek, hogy: “Törpeharcsa ugyan már

nincs a tóban, de senki se keseredjen,

hiszen keszeg és kárász apróhalakra

pe-cázhatnak a mostani versenyen.”

A gyermek kategóriában a Hajós is-

kola növendéke, Vágó Gergely volt

a legfürgébb pecás, 18 halall Ő lett

az idei győztes. A képzeleztbeli do-

bogó másidik fokára Pávlisz Bence
(Erkel) állhatott fel 17 kifogott hal-

lal, míg a 3. helyen Fecske Csaba
(Damjanich) végzett 13 kifogott hal-

lal.

A felnőtteknél is hírdettek győztest,

itt Horváth Zsolt 4,3 kilogrammal

lett első, a 2. helyen Nemes Ferenc
(3,2 kg), míg a harmadikon Csatári
Zoltán (3 kg) végzett. 

A gyerekek ajándékutalványt, okle-

velet és a győztes egy kupát, vala-

mint minden résztvevő tízórai cso-

magot is kapott a szervezőktől.

-il-

Horgászverseny – Retteghettek a halak

18 hal és 4,3 kiló a győztesektől

Május 31-én a miskolci Városi
Gyermek Atlétika Versenyen
vett részt a GEAC csapata 8 fő-
vel, ahol minden atléta érmet
szerzett, amire még nem volt
példa.

A DVTK stadionban megtartott ver-

senyen kiemelkedő teljesítményt nyúj-

tott több gödöllői atléta: Sinka Balázs
kislabda hajításban lett első 41 méteres

dobásával, míg 3. helyezést ért el 300

m-en 48.9 másodperces idővel és távol-

ban is egyéni 424 cm-t csúcsot ugrott.

Lipcsei Marcell mindhárom számában

döntős volt, 2. lett magasugrásban 128

cm-rel, 428 cm-es egyéni csúcsot ug-

rott távolban, a 60m-es döntőben pedig

7. lett. Ratkai Panna 3. helyen végzett

60 m-en 8,6 mp-s idővel, 300-on pedig

dobogó közelben végzett, sőt távolug-

rásban is egyéni csúcsot teljesített (442

cm). Mihajlovich Alex kislabda hají-

tásban lett második, távolban egyéni,

446 cm-es csúcsot ugrott, a 60 m-es

gátfutás döntőjében pedig 4. helyezett

lett 10,6 mp-el. Daróczi Kata ezüstérmet

nyert 1000 m-en, 3,51 mp-es idővel.

További eredmények: Kaló Johanna,

Novák Kíra, Szabó Flóra, akik szintén

3 számban indultak, majd a váltóver-

senyben bronzérmet szereztek Ratkai

Pannával kiegészülve. Edzők: Kör-

mendy Katalin és Kovács Zoltán.    -kk-

Atlétika – Gyermek atlétika verseny Miskolc

Minden gödöllői érmet szerzett
Az elmúlt hétvégi, utolsó játék-
nappal véget értek a megyei 
bajnokságok. A Gödöllői SK a
megyei I-ben kapott ki 3–2-re,
míg a GEAC a megye kettő észa-
ki csoportjában nyert ugyan
ilyen arányban idegenben zá-
rásként.

A GSK a 30. fordulóban a Százhalom-

battát fogadta. Hazai szempontból már

nem volt tétje a meccsnek, ellenben a

vendégek a bent maradást jelentő 9. he-

lyért küzdöttek és nyertek is 3–2-re

(Nagy Roland duplázott), ezzel a Gö-

döllő vereséggel búcsúzott és a 8. he-

lyen végzett a bajnokságban 41 ponttal. 

Pest megyei I. osztály, 30. forduló
Gödöllői SK – Szálhalombattai LK 2–

3 (0–2) Gól: Nagy Roland (2).

Megyei II. osztály – Kurunczi
tripla, győztes GEAC búcsú

A Gödöllői EAC a megyei II. osztály

északi csoportjában a záró játéknapon

Isaszegen lépett pályára és a GSK-hoz

hasonló forgatókönyvű meccsen tudott

nyerni   a GEAC 3–2-re, így a 15 csapa-

tos mezőnyben 35 ponttal a 10. lett.

Pest megyei II. osztály észak, 30. for-
duló: Isaszegi SE – GEAC 2–3 (0–2)

Gól: Kurunczi Dániel (3).

Brazíliára figyel a világ – Novo
Caféval vb lázban

Június 12-től Brazíliára figyel a labda-

rúgó társadalom, ugyanis itt rendezik a

20. labdarúgó-világbajnokságot. Ma-

gyar szempontból ezúttal sincs miért

izgulnunk, de ez minden bizonnyal a

foci szerelmeseinek hangulatát nem

rontja el, hisz mindenki megtalálhatja a

számára legszimpatikusabb csapatot és

szurkolhat nekik majd. Akik ezt nem

otthonról szeretné megtenni, azoknak a

Művészetek Házában működő Novo

Café hozhattja el a vb hangulatát. A Lo-

kálpatrióta Klub támogatásával létre-

jött kezdeményezésnek köszönhetően a

kávézóban az összes meccset nyo-mon

követhetik majd az érdeklődők, sőt,

sztárvendégekkel is színesítik majd a

programot. A nyító mérkőzésen, a

Brazília-Horvátország találkozón az

olimpiai bajnok Szűcs Lajossal néz-

hetik közösen a június 12-én 22 órakor

kezdődő párharcot. A műsorvezető

Géczi András lesz majd a 21 órakor

kezdődő felvezetőben. Június 16-án a

lengyel Lech Poznan játékosával, a gö-

döllői Lovrencsics Gergővel közösen

tekinthetik meg a Brazília-Mexikó ta-

lálkozót majd (22 óra). 

Részletes vb program: nso.hu

Labdarúgás – 3–2 volt a gödöllői sláger

Vége a szezonnak, jöhet a Világbajnokság

Május 24-25-én a budapesti
Dr. Koltai Jenő sportközpont
pályáján rendezték a Ma-gyar
Egyetemi és Főiskolás Atléti-
ka Bajnokságát (MEFOB), va-
lamint egy meghívásos ver-
senyt. A mérleg: 8 arany-, egy
ezüst- és kettő bronzérem.

A MEFOB-on  kiemelkedően szere-

pelt a SZIE első éves MSc-s hall-

gatója Kaptur Éva, aki a 100 m és a

200 m síkfutást is fölényesen nyerte,

az előbbiben ráadásul kiváló idővel

(11,48 másodperccel), míg Zsíros
Zsanett a 400 m gátfutásban szerzett

bronzérmet.

Ugyanezen a pályán párhuzamosan

zajló meghívásos versenyen Pozsgai

Dániel, a GEAC sprintere az előfu-

tamban megengedett hátszélben óri-

ási egyéni csúccsal, kiemelkedő

eredménnyel, 10,72 mp-es idővel 

nyert, amit a döntőben a megenge-

dettnél nagyobb hátszélben 10,42

mp-re javított és aranyérmes lett,

míg 200 m-en 2. lett. Kriszt Botond
teljesítménye is kiemelendő, aki éle-

te első 10 próba versenyén első éves

juniorként érettségi vizsgái közben

közel 6500 ponttal, a felnőtt MEFOB

győztestől mindössze 100 ponttal el-

maradva lett első. Aranyérmes lett

még Móré Győző 200 m-en, Deák
Nagy Marcell 400-on, Budai
Alexandra 100- és 200 m síkon, míg

Karlik Ádám 100 m-en harmadik

lett. -tt-

Hornyák Bernadett joggal lehet boldog Trézsi Norberttel robogott a Gödöllő

A hagyományoknak megfelelő-
en a 2014-es évben is jutalmaz-
za a város azon általános- és kö-
zépiskolás tanulókat, akik a

2013/2014-es tanévben kiemel-
kedően teljesítettek tanulmányi
téren, illetve a sport területén,
valamint a zenei és szakmai ver-

senyeken.
A gödöllői intézményeknek június 10-

ig kellett leadniuk a jelöltek névsorát. A

feldolgozást követően a Jó tanuló, Jó

sportoló díjátadó ünnepségre június
23-án 11 órás kezdéssel kerül majd sor

a Művészetek Házában.

Kik lesznek iskolájuk „Jó tanuló, Jó sportolói”

Idén is jutalmazzák a diákokat

MEFOB – GEAC -SZIE érmek

Két verseny, 8 arany  

Tisztelettel meghívunk minden
kedves sportbarátot, érdeklő-
dőt, kezdőt és haladót egyaránt
a Sportcentrum területén meg-
újult, minőségi teniszpályák ki-
próbálására.

2014. június 14-én 10-20 óra, június

15-én 8-20 óra között ingyenesen ki-

próbálhatja pályáinkat, előzetes beje-

lentkezés esetén. (06/30-318-72-55) 

Sőt! Minden kedves játékosunk vendé-

günk egy frissítőre a játék után!

Június 16-tól augusztus 31-ig kedvez-

ményes, 900 Ft/fő/óra áron várjuk

Önöket. minden napszakban.

Programjaink, gyermekeknek:  7-8

éves kortól egyénileg vagy csoporto-

san.

Felnőtteknek: Oktatás egyénileg vagy

csoportosan.

Nyitvatartás: H-P: 7-11 és 15-20 órá-

ig, Sz-V: 8-17 óráig!

Foglalás: 06/30-318-72-55

2014. június 14-én 10-kor nyílik meg a
GÖDÖLLŐ VÁROSI TENISZ CENTRUM 
a Táncsics Mihály úti sporttelepen



Gödöllői Szolgálat 9ajánló2014. június 10.

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 köszönti Pecze Dániel, Gödöllő Város alpolgármestere
A kiállítást megnyitja dr. Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
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 10., kedd, 18.00:

Szabó Adrien (népi hangszerek) növen-

dékeinek hangversenye

Június 12., csütörtök, 17.00:

Barta Katalin (zongora) növendékeinek

hangversenye

Június 13., péntek, 16.00:

ÉVZÁRÓ HANGVERSENY ÉS BIZONYÍT-

VÁNYOSZTÁS

Június 13., péntek, 17.30:

CHOPIN – OPEN zenés évbúcsúztató

kerti mulatság

Június 21., szombat, 17 órától:

A Múzeumok éjszakája rendezvé-

nyeinek keretében

FEKETE-FEHÉR: Zongoraművek Debus-

sytől a ragtime világáig

Zene és játék – Koncertek és zenei totó

A Frédéric Chopin 
zeneiskola programjai

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

2014. június 17., kedd, 18 óra
Undi Flóra, Gellér Katalin:

Undi Mariska családja 
és művészete, valamint 

az Undi-lányok c. könyv bemutatója

Vendégek: 
Dr. Undi Flóra

nyugalmazott főiskolai docens, 
anatómus

Dr. Gellér Katalin művészettörténész

A beszélgetést vezeti:
Őriné Nagy Cecília mûvészettörténész

A program 
a Gödöllői Városi Múzeum 

és a Gödöllői Városi Könyvtár
közös szervezésében valósul meg.
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

Június 9-15-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2.
Tel.: 510-220
Június 16-22-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u.
1. Tel.: 416-551.

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

06/30-331-8822.

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

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜGYELETEK

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY – PIAC KFT.

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

pályázatot hirdet a piaci csarnok (296 hrsz.) galériáján

lévő étterem 1 éves időtartamra szóló bérleti jogának

megszerzésére, mely évente meghosszabbítható. 

A pályázaton a teljesen felújított konyha, raktárak,

mosdó. vendégtér és szociális helyiségeket is magába

foglaló, mindösszesen 445 m2 alapterületű helyiség-

csoport bérleti joga szerezhető meg, kizárólag büfé-fa-

latozó, éttermi vendéglátás céljára. 

A bérlemény megtekinthető a piac nyitvatartási ideje

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

világosítással Vilhelm Ferenc, a piac ügyvezetője szol-

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

számon. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2014. június 25., (szerda), 12 óra. 

Felhívás – Méhzárlat

A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala Gö-

döllő város közigazgatási területén belül az M3-as autópályától délre és az M31-es autópályától keletre, Domony köz-

ség domonyvölgyi területének Isaszeg Móricz Zsigmond utca és Diófa utcától északra eső területére 2014. május 29.

napjától a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegség miatt községi zárlatot rendel el a mézelő méhekre,

azok termékeire, valamint a velük érintkezésbe került ragályfogó tárgyakra. 

A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök elszállítása, méhek

beszállítása.  Vándorméhészek letelepedése nem engedélyezhető. A zárlat enyhítéséről illetve feloldásáról a Hi-

vatal intézkedik.

FELHÍVÁS – Veszélyes hulladékgyűjtési akció

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

SZERELMETES HISTÓRIÁK – A  SISI BARÁTI KÖR SOROZATA (X. RÉSZ)

2014. június  16., hétfő, 17 óra, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 

Szerelem a gödöllői művésztelepen
A Szerelmetes históriák című előadássorozat záróprogramjában a múlt század elején  Gö-
döllőn működő szecessziós művésztelepen élő fiatal emberek szerelméről, kapcsolatairól,
házasságáról lesz szó. Közülük Nagy Sándor és Kriesch Laura a legismertebbek. Fontos
még Körösfői-Kriesch Aladár és felesége, Újvárossy Ilka példamutató összetartozása, il-
letve a Medgyaszay házaspár romantikus élete (a felvétel az ő esküvőjükön készült, 100
évvel ezelőtt). Rajtuk kívül érdekes még Undi Mariska és Boér Jenő kapcsolata, továbbá
Remsey Jenő és Frey Vilma házassága, Sidló Ferenc és Undi Carla, Mihály Rezső és Boér
Lenke, valamint különleges Juhász Árpád és Belmonte Leo párválasztása is.
Róluk beszél majd Őriné Nagy Cecília, a Gödöllői Városi Múzeum művészettörténésze

A belépés díjtalan!














