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Főúri programok a Barokk Kastélynapokon 

Időutazás Mária Terézia korába

Befejeződtek a munkák a Bajcsy-Zsilinszky
Endre utcában, ahol a közeljövőben meg-
változik a parkolási rend. 

(2. oldal)

Gödöllői Napot tartottak Szarvason. Az  el-
múlt szombaton a város művészeti csoportjai
mutatkoztak be a Holt-Körös parti város-
ban. ( 5.oldal.)                 

Az oroszországi vívó világbajnokságon Gé-
mesi Csanád bronzérmet nyert a magyar
kardcsapat tagjaként.

(8. old.)

Tizenkettedik alkalommal rendeztek

Barokk Kastélynapokat a Gödöllői

Királyi Kastélyban, Mária Terézia

1751-es gödöllői látogatására emlé-

kezve. A színes programok idén is sok

látogatót vonzottak. 

Hagyományosan a „királynő” megér-

kezésével vette kezdetét a programso-

rozat, akit „Grassalkovich I. Antal” fo-

gadott, majd a  látogatók előtt is meg-

nyílt a kastély kapuja, s két napon át vá-

sári komédiákkal, koncertekkel, kéz-

művesvásárral  szórakoztatták a közön-

séget. 

A XXI. századi látogatók ez alkalommal

arról is képet kaphattak, hogyan tölthette
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esztendővel ezelőtt. Igaz, most nem vi-

lágították ki a kastélyparkot hetvenezer

lámpással, mint annak idején Grassal-

kovich, de élőképek segítségével meg-

elevenedett az egykori pompa, s – ha

csak rövid időre is – részesei lehettek a

főúri vendéglátásnak. 

Az élőképes előadások,  a Zrínyi Miklós

Katonai Hagyományőrző Egyesület be-

mutató, a vásári komédiák egyaránt

nagy sikert arattak a gyerekek és a fel-

nőttek körében. Még a legkisebbek is ki-

próbálhatták, milyen lehet hercegnőnek

lenni. Mindezek mellett természetesen a

kastély kiállításai is várták az érdeklő-

dőket, valamint lehetőség nyílt a park

növényvilágának megismerésére is.

A barokk napok különleges vásárfiákat

is kínáltak, ez alkalommal kézművesek,

képző- és iparművészek munkái várták,

hogy gazdára találjanak. 

A vállalkozó kedvű látogatók persze

saját maguk is készíthettek emlékeket: a

kézműves foglalkozások szervezői a 

gyerekek és a felnőttek számára is kínál-

tak lehetőséget, hogy kipróbálják ügyes-

ségüket. 

A programsorozat kiemelkedő ese-

ménye volt a szombaton este a díszud-

varon megredezett Sorrentói szerenád

című koncert, melyen Domenico Meni-

ni énekes (tenor) és a zongorán közre-

működő Denis Biancucci varázsolta el

a közönséget itáliai dallamokkal. A kas-

télypark csodálatos díszlete előtt örök-

zöld operaáriákat és olasz slágereket,

mint például a Sorrentói emlék, az O

sole mio, a Funiculì, Funicula szólaltat-

tak meg. 

(Fotóösszeállításunk a 6. oldalon)

Fotó: Korondi Judit

Október 12-ére írta ki az önkor-

mányzati választást Áder János köz-

társasági elnök. A vosolás előtt nem

árt tudni, jó néhány változás van a

korábbiakhoz képest.

A legfontosabb, hogy míg 2010-ben

négy évre választottunk helyi önkor-

mányzati képviselőket és polgármes-

tereket, októberben már öt évre vá-

lasztjuk meg őket. Így „eltolódik” az

országgyűlési választáshoz képest az

önkormányzati: a parlamenti választá-

sokat továbbra is négyévente tartják,

az önkormányzatit pedig – az európai

parlamenti választással egy évben –,

ötévente.

A választópolgárok – hasonlóan az áp-

rilisi országgyűlési választáshoz – már

több jelöltet is ajánlhatnak. A jelöltek

ajánlóíveken gyűjthetik az ajánlásokat,

az ajánlóíveket a választási irodák bo-

csátják az indulni szándékozók rendel-

kezésére.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Októberben ismét:

Választás
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Megválasztották a választási és
szavazatszámláló bizottságot

Rendkívüli ülést tartott a képviselő-

testület július 31-én a Városházán. A

képviselők egyhangúlag megválasz-

tották a Helyi Választási Bizottság tag-

jait, dr. Szőke Pált, dr. Somlai Attilát

és Samu Mihályt, póttagok: Ipacs Pi-

roska és Szerdi Ildikó lettek. Szintén

egyhangúlag választották meg a nem-

zetiségi szavazókör szavazatszámláló

bizottságát is. A bizottság tagjai:

Bautista Soldevila Katalin, Fábián

Balázs Tamás, Fábián Katalin Ág-

nes, Mészáros Győzőné és Tihanyi

István Sándorné.

A képviselő-testület ugyancsak egy-

hangúlag fogadta el a távhőszolgálta-

tásról szóló törvény alapján a követ-

kező ármegállapítással, árváltozással

kapcsolatos állásfoglalását a Magyar

Energetikai és Közműszabályozási Hi-

vatal részére.

„A képviselő-testület megállapítja,

hogy a Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

gazdálkodásában már a 2014. október

1-jét megelőző rezsicsökkentésig ér-

vényes lakossági fogyasztói ár mellett

is folyamatosan veszteség képződött.

Ezt a veszteséget a nem lakossági fo-

gyasztói árak emelésével kompenzálni

nem lehet, mivel ez az érintett fo-

gyasztói körrel szemben súlyosan mél-

tánytalan lenne. Az önkormányzat,

mint közfeladat ellátására kötelezett

részéről az lenne az elfogadható meg-

oldás, ha a hatósági ármegállapítás

legalább az amortizációs költségek fi-

gyelembe vételével történne meg, a

közszolgáltatás fenntarthatóságának

biztosítása érdekében.

A képviselő-testület felkéri a Ma-

gyar Energetikai és Közműszabályo-

zási Hivatalt, hogy a távhő szolgáltatói

támogatás megállapítására irányuló el-

járás során tartsa szem előtt a gödöllői

távhőszolgáltatás fenntarthatóságához

fűződő hosszabb távú érdekeket.”

Az állami uszodaberuházás
helyzetéről kér tájékoztatást
Vécsey Lászlótól Gémesi
György

A képviselő-testület július 31-i ülé-

sén Gémesi György polgármester ar-

ról tájékoztatta a képviselőket, hogy a

következő levéllel fordul Vécsey 

Lászlóhoz, a gödöllői választókerület

országgyűlési képviselőjéhez, tájékoz-

tatást kérve az állami uszodaberuházás

helyzetéről.

„Tisztelt Képviselő Úr!

2014. március 6-án, a magyar sajtó

nyilvánossága előtt Balog Zoltán mi-

niszter úr Simicskó István államtitkár

úrral együtt a Szent István Egyetem

vezetésének jelenlétében bejelentette,

hogy Gödöllőn, az egyetem kertészeti

tanüzemének területén ezer néző befo-

gadására is alkalmas versenyuszoda

épül. Sajnálattal állapítom meg, hogy

az ezzel kapcsolatos határozatról, te-

endőkről, esetleges együttműködési

lehetőségekről, határidőkről mind ez

idáig hivatalos megkeresést és tájékoz-

tatást nem kaptunk. A nyilvánosan el-

érhető kormányhatározat szerint áp-

rilis 30-ig kellett elkészíteni és a kor-

mány elé terjeszteni a megvalósítha-

tósági tanulmányt, s kijelölni az építés-

sel kapcsolatos konkrétumokat is.

Tisztelt Képviselő Úr! Kérem tájé-

koztassa a város képviselő-testületét és

lakosságát arról, hogy elkészült-e a ta-

nulmány, a kormány tárgyalta-e és mi-

lyen döntéseket hozott. Kérem tájé-

koztatását abban is, hogy a július 17-

én bejelentett, az élsportot is érintő

zárolások mennyiben befolyásolják a

gödöllői uszoda építését, egyben 

mennyire tartható az Ön által is beje-

lentett 2015-ös uszoda átadási határ-

idő.

Tisztelettel:
Dr. Gémesi György polgármester”

Július utolsó napjaiban befejeződtek a Bajcsy-Zsilinszky utcában zajló munká-

latok. Az egyik oldalon elkészült a járda és a vízelvezetési rendszer, valamint be-

fejeződött a padka stabilizálása, a parkolóhelyek és a kocsibeállók kialakítása is.

Az utca páratlan oldalán a régi macskakövek helyett aszfaltozott járdát készített a

VÜSZI Kft., mellette pedig szikkasztó-vízelvezető rendszert alakítottak ki, valamint

murvával stabilizált, tömörített padkát készítettek, mellyel rendezettebbé és igénye-

sebbé váltak a parkolóhelyek. 

A páros oldalon egyelőre a padka felújítása történt meg, a további munkálatokra – a

rendelkezésre álló források függvényében – a következő években kerülhet sor.

Az átalakításoknak köszönhetően az érintett területen a parkolási rendet érintő

változások lépnek életbe a közeljövőben.

A lakosság és a Volánbusz kérésére, az eddigi áldatlan állapotok felszámolása, vala-

mint a biztonságos és folyamatos közlekedés biztosítása érdekében az úttesten, va-

lamint az úttestre „rálógva” megállni tilos lesz. Megállni, parkolni csak a padkán, az

erre kialakított helyeken – az úttestre nem rálógva – szabad. A közterület-felügyelet

fokozott figyelmet fordít az első időszakban az ellenőrzésre és a változott közlekedési

szabályok betartatására.

Kérjük a lakosság együttműködését és fokozott figyelmét a megváltozott parkolási

rend kapcsán!

Amikor néhány éve megkezdődtek a

Rézgombos Szolgáltató és Inkubá-

torház munkálatai, sokan aggódtak,

milyen épület kerül a város szívébe és

hogyan változik meg környezete, a

Mária-oszlop és környéke. A kezdeti

félelmek azután eloszlottak, az épület

pedig nemcsak beilleszkedett a város-

képbe, hanem a felújított, megszépült

Mária-kerttel új közösségi teret, a mű-

emlék szobor együttesnek a korábbinál

méltóbb környezetet biztosít. Az

épületben kialakított mélygarázs és az

üzleti szférának helyet adó alsó szint

már több mint egy éve szolgáltat a gö-

döllőieknek, szeptembertől pedig az I.

emeleten és a II. emelet egy részében

kialakított inkubátorház is várja a kez-

dő vállalkozásokat. A fejlesztésről

Csaba Antallal, a beruházó ELSZER

INVEST Ingatlanfejlesztő és Beruhá-

zó Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.

– Tulajdonképpen mit jelent az,

hogy inkubátorház?

– Az inkubátorház mikro-, kis és kö-

zépvállalkozásoknak segíti az elindu-

lását és megerősödését azzal, hogy

nagy kedvezményekkel biztosít szá-

mukra bérleti lehetőséget, és a műkö-

déshez szükséges infrastruktúrát. Az

igényekhez igazítva, lényegében 

komplett irodát, tárgyalóhelyiséget,

konferencia termet tudunk az érdeklő-

dők rendelkezésére bocsátani, amire

sok induló vállalkozásnak szüksége

lenne, de saját erőből nem tudja meg-

teremti. De gondolunk a legkisebbekre

is, hiszen vannak, akiknek ez is túl

nagy költséget jelent, számukra úgyne-

vezett munkaállomások kialakítását

tervezzük, mivel úgy tűnik, erre is van

igény. Ez esetben is járnak mindazok a

szolgáltatások, mint, ha helyiséget bé-

relne valaki. Emellett a gazdasági élet

minden fontosabb területével kapcso-

latosan (például menedzsment, jogi,

gazdasági, műszaki, pénzügyi, pályá-

zati) tanácsadást nyújtunk kedvez-

ményes feltételek mellett.

– A jelenlegi gazdasági környe-

zetben van érdeklődés erre a szolgál-

tatásra?

– Nagyon sok az érdeklődő, de úgy

tapasztalom, a vállalkozási elképzelé-

seknek kb. csak tíz százaléka realizá-

lódik. A legtöbb esetben a tőkehiány

nagyon komoly akadály. Az inkubátor-

ház pont azoknak nyújt jelentős segít-

séget, akik ilyen problémával küzde-

nek. Itt lényegében telephelyet hozhat-

nak létre, megoldottá válik számukra a

recepciószolgálat és a posta kezelés,

hogy csak néhány olyan apróságot em-

lítsek, ami megkönnyíti a működést. 

– Kezdő vállalkozásokról beszé-

lünk. Lehetne ezt kicsit konkrétab-

ban definiálni?

– Van néhány ide vonatkozó meg-

kötés, a legfontosabb azonban, hogy a

kis- és középvállalkozások, amelyek

szeretnének ide beköltözni, a bérleti

szerződés megkötésekor nem mű-köd-

hetnek három évnél régebben. A mikro

vállalkozásokra ez a megkötés nem

vonatkozik. 

– A beköltözők meddig maradhat-

nak?

– Az inkubációs időszak az uniós 

szabályozás szerint 5 év, ezt követően

– ha valaki változatlanul itt

szeretné folytatni a munkát –

újra kell tárgyalni a feltételeket. 

– Mi az oka annak, hogy

ez a tevékenység a Rézgom-

bos Szolgáltató és Inkubá-

torház átadása után több

mint egy évvel indul el? 

– Időközben sokat változ-

tak az építkezésekre vonat-

kozó szabályok s ezekhez is igazod-

nunk kellett. Ezek az alsóbb szinteket

nem érintették, így ott megkezdődhe-

tett a működés. 

De most már az inkubátorház rész-

ben is egy minden tekintetben kor-

szerű, akadálymentes létesítményt ad-

hatunk át.  

Az Inkubátor projekt az Európai Re-

gionális Fejlesztési Alap támogatásá-

val az Új Széchenyi Terv keretében

valósul meg. Jelenleg a próbaüzem 

zajlik, szeptember 1-től azonban vár-

juk a beköltözőket.

(x)

Rövidesen kezdődhet a második ütem 

Az ütemtervnek megfelelően haladnak a

munkálatok a gödöllői szennyvíztisztító

telepen. A fejlesztés kivitelezési munkái

idén februárban kezdődtek, augusztus-

ban pedig várhatóan már beüzemelik az

új műtárgyakat. Jó hír, hogy – miután sor

került a támogatási szerződés utólagos

felülvizsgálatára – a projekt a terve-

zettnél 87 millió forinttal kevesebbe ke-

rül a városnak.

Folyamatosan zajlanak a munkák a vá-

rosi szennyvíztisztító telepen, amely-

nek felújítására a „Gödöllő Város 

szennyvíztisztító telepének korszerűsí-

tése (KEOP – 1.2.0-11-2011-0005)”

projekt során, az önkormányzat ered-

ményes pályázatának köszönhetően

nyílt lehetőség. Az új műtárgyak elké-

szülését követően, várhatóan még au-

gusztusban sor kerül azok beüzeme-

lésére, s ezzel megkezdődhet a második

fázis, azaz a régi létesítmények felújí-

tása. 

Az 1,37 milliárd forint összértékű beru-

házásra azért volt szükség, mert az a ko-

rábbi állapotában már nem felelt meg a

jogszabályi előírásoknak, az úgynevezett

III. tisztítási fokozat megépítésével és a

jelenlegi rendszer korszerűsítésével

azonban jelentősen javulni fog a kibo-

csátott szennyvíz minősége, ami hozzá-

járul a Rákos-patak ökológiai értékeinek

megőrzéséhez.  

A fejlesztés részben önkormányzati for-

rásból, valamint az Európai Unió Kohé-

ziós Alapja és Magyarország központi

költségvetése közös finanszírozásával

valósul meg, s ráadásul a vártnál keve-

sebb önkormányzati forrást igényel. Az

elmúlt hónapokban sor került ugyanis a

támogatási szerződés utólagos felülvizs-

gálatára, aminek eredményeként jelentős

módosítás történt: a támogatás mértéke a

korábbi 85 százalékról, azaz 1,167 mil-

liárd forintról 92 százalékra, azaz 1,253

milliárd forintra nőtt, ami közel 87 millió

forinttal kevesebb önerőt kíván az önkor-

mányzat részéről.

jk

A földmunkákkal

megkezdődött a gö-

döllői skatepark

építése a Kornya

Mihály utcában, a

baptista imaház mö-

gött, a Rákos-pa-

takig húzódó terü-

leten. 

A létesítmény több

száz görkocsolyázó,

gördeszkázó és

bmx-es gyereknek, fiatalnak nyújt lehetőséget arra, hogy rendezett körülmények

között tölthesse el az idejét, és próbálja ki ügyességét. Az önkormányzati telken

mintegy 50 milliós beruházásból megvalósuló létesítményt szeptemberben adják

majd át. jk

Képviselő-testületi hírek

Vállalkozásbarát szolgáltatás a Rézgombosházban

Várja a vállalkozásokat az inkubátorház

Figyelem, változik a parkolási rend!

Megújult a Bajcsy-Zsilinszky utca

87 millióval kevesebbe kerül a városnak 
a szennyvíz-tisztító telep korszerűsítése

Készül a skatepark
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(Folytatás az 1.oldalról) 

Az aláírások összegyűjtésére azonban

a korábbinál  kevesebb idő áll rendel-

kezésre: négy évvel ezelőtt a voksolást

megelőző 27. napig lehetett ajánláso-

kat gyűjteni és a jelölteket bejelenteni

a választási bizottságoknál, most vi-

szont már a voksolás előtti 34. napon

lejár a határidő.  

Ugyanígy hét nappal rövidül a listák

bejelentésére rendelkezésre álló ha-

táridő is, a voksolás előtti 33. nap 16

óráig lehet majd megyei listákat és fő-

városi kompenzációs listákat bejelen-

teni.

Változnak a jelöltséghez szükséges

ajánlásszámok is. Az egyéni listás és

az egyéni választókerületi jelölt, a pol-

gármesterjelölt, a főpolgármester-je-

lölt, valamint a megyei lista állításához

szükséges ajánlások számát augusztus

18-án állapítják meg, az augusztus 15-

én a központi névjegyzékben szerep-

lők száma alapján.

A 10 ezer vagy annál kevesebb la-

kosú településen a helyi önkormányza-

ti képviselőket a település választópol-

gárai egyéni listás  választási rendszer-

ben választják meg, ahol a település

egy választókerületet alkot. A 10 ezer-

nél több lakosú településen és a fő-

városi kerületben a képviselők vegyes

választási rendszerben – egyéni vá-

lasztókerületben és kompenzációs lis-

tán – jutnak mandátumhoz. 

Egyéni listás, illetve egyéni vá-

lasztókerületi képviselőjelölt a korábbi

választásokhoz hasonlóan az lehet,

akit az adott választókerület választó-

polgárainak legalább 1 százaléka je-

löltnek ajánlott.

A 10 ezernél több lakosú településen

kompenzációs listát az a jelölő szer-

vezet állíthat, amely a település egyéni

választókerületeinek több mint felében

jelöltet állított. 

A megyei önkormányzati képvise-

lőket megyei listán választják a vá-

lasztópolgárok, minden megye egy vá-

lasztókerületet alkot, amelynek nem

része a megyei jogú város, valamint a

főváros. A megyei választókerületben

listát az a jelölőszervezet állíthat, mely

a választókerület választópolgárai 0,5

százalékának ajánlását összegyűjtötte

(négy évvel ezelőtt a választópolgárok

1 százalékának, nyolc évvel ezelőtt 0,3

százalékának ajánlására volt ehhez

szükség).

A polgármestert és a főpolgár-

mestert a települések választópolgárai

közvetlenül választják.

Polgármesterjelölt az lehet, akit a 10

ezer vagy annál kevesebb lakosú te-

lepülés választópolgárainak legalább 3

százaléka, a 10 ezernél több, de legfel-

jebb 100 ezer lakosú település esetén

legalább 300 választópolgár, a 100 

ezernél több lakosú település esetén

legalább 500 választópolgár jelöltnek

ajánlott (ehhez négy éve még legalább

2 ezer választópolgár ajánlására volt

szükség).

Változás az is, hogy a választópol-

gárok ajánlásainak ellenőrzésére a ko-

rábbi három helyett négy napjuk lesz a

választási irodáknak. A határidőig 

vissza nem vitt ajánlóívek miatt a

választási bizottságok – az országgyű-

lési és az európai parlamenti válasz-

táshoz hasonlóan – bírságot szabnak

ki, de ennek összege ívenként – a ko-

rábbi választásokon alkalmazott 50

750 forint helyett – 10 ezer forint lesz.

Változik a Braille-szavazósablon

igénylésének határideje is: az ország-

gyűlési és az EP-választáson egyaránt

a voksolást megelőző 2. napig lehetett

ilyet igényelni a helyi választási iro-

dánál, ezt októberben már csak a sza-

vazást megelőző 9. napig, október 

3-áig lehet kérni.

Változás van az átjelentkezéssel

szavazás feltételeinél is. A mostani vá-

lasztáson csak az jelentkezhet át a la-

kóhelyétől eltérő, másik magyarorszá-

gi településre, aki a választás kitűzését

megelőzően legalább harminc nappal

létesített tartózkodási helyet, és a tar-

tózkodási hely érvényessége legalább

a szavazás napjáig tart.

A helyi önkormányzati képviselők

és polgármesterek választásával egy

időben tartják a nemzetiségi választá-

sokat is. Ezt csak ott lehet kiírni, ahol a

legfrissebb (2011-es), önkéntes beval-

láson alapuló népszámlálás adatai

alapján legalább 25-en az adott nem-

zetiséghez tartozónak vallják magukat,

de csak azokon a helyeken tartják meg

a szavazást, ahol (a regisztrált nem-

zetiségi választópolgárok számától

függően) legalább három vagy négy

jelölt indul, és mindegyikükre legalább

öt érvényes ajánlás érkezik.

Újdonság az is, hogy egy nemzetisé-

gi választópolgár nemzetiségének több

jelöltjét is ajánlhatja. 

Az önkormányzati választási tudni-

valókról lapunk a következő hetekben

folyamatosan tájékoztat. 
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Július 6-12 között immáron har-
madik alkalommal rendezte meg
Gödöllő Önkormányzata a Nem-
zetközi Gyermektábort Balaton-
lellén, a város üdülőjében, ahol
közel száz gyermek ismerkedett
egymással, országaik szokásai-
val, kultúrájával.

A táborba testvérvárosaink, Dunaszerda-

hely, Zenta, Csíkszereda, Brandys nad

Labem-Stara Boleslav, Forssa, Valdemo-

ro és Zywiecz mellett az izraeli Beit Arye

városából és Gödöllőről érkeztek diá-

kok. Az egyhetes program során a fia-

talok megismerkedtek településünk

és a főváros nevezetességeivel, majd

Balatonlellén többek között az Euró-

pai Unióról szereztek ismereteket,

természetesen játékos formában.

A szervezők idén is érdekességekkel,

játékos – ugyanakkor hasznos – fel-

adatokkal készültek. A Magyar Vö-

röskereszt segítségével a résztvevők

elsajátították az életmentés legfon-

tosabb tudnivalóit, de megtudhatták

azt is, milyen kemény munkát végeznek

büntetésvégrehajtásban dolgozó ebek. A

kutyás bemutató, amit a Budapesti Fegy-

ház és Börtön intézetparancsnoka, Szé-

les Gábor bv. ezredes vezetésével tartot-

tak. Madarász Zsolt bv. zls., kutyaveze-

tő, kutyatelep vezető Kenny nevű mali-

nois kutyájával, Nagy Henrik bv. zls.,

kutyavezető Keny nevű német-juhász-

kutyájával és Neo nevű malinois kutyá-

jával, Prumek Krisztián bv. ftörm., ku-

tyavezető Zeusz nevű schnauzer kutyá-

jával, valamint Gyurika Zsolt bv. törm.,

kutyavezető Roy nevű malinois-mix ku-

tyájával, nagy sikert aratott. 

A diákok belekóstoltak az EU-parlament

munkájába, miután „létrehozták a Fiata-

lok Európai Unióját”. Az

esték is eseménydúsak

voltak, ilyenkor mutat-

koztak be a résztvevő te-

lepülések, aminek során

kulturális és gasztronó-

miai kalandozásra egy-

aránt lehetőség nyílt. A

gödöllői program során a

Fricska Táncegyüttes lé-

pett fel.  A diákok egy hét

után – idén is – fájó szívvel, de kellemes

élményekkel és új barátságokkal gazda-

gabban tértek haza. t

1914. július 28-án, egy hónappal
a szarajevói merénylet után Fe-
renc József, az Osztrák–Magyar
Monarchia uralkodója Bad 
Ischlben írta alá a hadüzenetet
Szerbiával szemben. Ezzel kez-
dődött el az akkor nagy háború-
nak nevezett I. világháború.

A háború, mely egész Európát átalakí-

totta, mai napig hatással van minden-

napjainkra. Még ma sem gyógyultak

be a sebek. Míg egyes országok je-

lentős területeket veszítettek el, addig

új nemzetállamok alakultak. 

A monarchia kora lejárt és új típusú

politikai berendezkedés alakult ki. A

fasizmus és a kommunizmus erősödött

meg szerte Európában, ami egy újabb

világégéshez vezetett. De ugyanakkor

letette egy új Európa alapjait is –

mondta Hannes Heide, Bad Ischl pol-

gármestere a 100. évforduló kapcsán.

Az osztrák kisvárosban tartott meg-

emlékezésre többek között meghívást

kapott Gémesi György, Gödöllő pol-

gármestere, valamint dr. Ivo Komsic,

Szarajevó polgármestere is. 

Bad Ischl és Gödöllő 3 évvel ezelőtt

létesített testvérvárosi kapcsolatot. Az

évforduló kapcsán tartott megemlé-

kezésen számos osztrák település pol-

gármestere, egyházi méltóság, vala-

mint a Habsburg család tagjai vettek

részt.

Gödöllőn 2014-ben szintén az I. vi-

lágháború kitörésének centenáriumára

emlékeznek a kulturális tematikus év

kapcsán több mint 50 rendezvénnyel,

kiállítással, koncerttel és konferenciá-

val. 

A tematikus évet december 13-án

zárják, amikor az egykori monarchia

területéről hívják meg a testvérvárosi

polgármestereket, majd egy konferen-

cián megerősítik a kapcsolatot a tele-

pülések között. A rendezvény záró 

programja pedig a Talamba ütőegyüt-

tes különleges premier előadása lesz.

Bad Ischlben  Hannes Heide, Ivo

Komsic és Gémesi György sajtótá-

jékoztatót tartottak, ennek keretében

jelentették be: a két település barát-

ságát kifejezve Gödöllőről jövőre sé-

tányt neveznek el.

pts

Önkormányzati választási tudnivalók

Októberben ismét voksolunk

100 évvel a Nagy Háború kitörése után 

Közös megemlékezés Bad Ischlben

Nemzetközi gyerektábor Balatonlellén

A jövő Európája
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Az Oscar-díjra nevező kilenctagú bizott-

ságban Andy Vajna filmszakmai kor-

mánybiztos mellett a filmszakmai döntő-

bizottság általa felkért tagjai kaptak he-

lyet. A döntést többségi szavazás útján

hozta meg a bizottság.

A több mint 200 kutya részvételével for-

gatott (mint tudjuk, a kutyákat Halász

Árpád állat-koordinátor, a Gödöllői Ku-

tyasport Központ vezetője képezte ki)

Cannes-ban díjazott mozifilm egy kis-

lány és egy kutya barátságának történetét

meséli el egy olyan utópisztikus világ-

ban, ahol a származás sorsdöntő kérdéssé

válik. A Fehér Isten a filmes és színházi

munkáival egyaránt világszerte elismert

Mundruczó Kornél hatodik nagyjáték-

filmje. A közlemény felidézi, hogy a Fe-

hér Isten világpremierjét nagy siker övez-

te a cannes-i filmfesztiválon májusban, a

film elnyerte az Un Certain Regard (Egy

bizonyos nézőpont) elnevezésű program

fődíját. A Fehér Isten négylábú főszerep-

lőjét, a Hagent alakító Body-t és Luke-ot

a legjobb alakításért járó Palm Dog-díjjal

(Kutya Pálma-díj) ismerték el Cannes-

ban. A nemzetközi premiert követően vi-

lágszerte elismerő kritikák méltatták a fil-

met. A közlemény kitér arra is, hogy a

film nemzetközi forgalmazója a The

Match Factory ügynökség, amely a can-

nes-i bemutatót követően már 24 terület-

re értékesítette az alkotást és további for-

galmazókkal folytat tárgyalásokat. A film

időközben számos nemzetközi feszti-

válon szerepelt nagy kritikai és közönség

sikerrel, ősszel is folytatja nemzetközi

fesztiválkörútját.

Magyarországon még mindig a mozik

műsorán van a film, itthon eddig mintegy

35 ezer néző volt kíváncsi rá. Ősszel

megkezdődnek a külföldi mozibemuta-

tók is, Németországban és Francia-

országban lesz először látható a film. 

Az Oscar-jelöltek listáját január 15-én

hozzák nyilvánosságra, a díjak átadása

február 22-én lesz Los Angelesben.

MTI

Új fejezet kezdődött a gödöllői civil

életben azzal, hogy az elmúlt évek kö-

zös munkájának köszönhetően szerve-

zeti formát öltött a civil összefogás és

létrejött a Gödöllői Civil Kerekasztal

Egyesület. A jövőben ez a szervezet se-

gíti a civilek munkáját, kapcsolatépí-

tését, az önkormányzattal való kapcso-

lattartást és a pályázati lehetőségek mi-

nél jobb kihasználását.

Mint azt Six Edittől, az egyesület el-

nökétől és Szabó Sándor vezetőségi

tagtól megtudtuk, a rendkívül színes gö-

döllői civil életben egyre inkább szüksé-

gessé vált egy olyan ernyőszervezet lét-

rehozása, ami jogi személyként is fel-

léphet a civilek képviseletében. Így ha-

tékonyabb munka folyhat a Civil Ház-

ban is, aminek a szolgáltatásait egyre

több szervezet veszi igénybe. Sorra je-

lentkeznek be azok a kisebb csoportok,

akik szűk körben végzik munkájukat, és

azok, akik szeretnének jobban megmu-

tatkozni, bekapcsolódni a városi életbe. 

A nemrég megalakult, pontosabban

egyesületté alakult civil összefogás ha-

tékonyabb érdekképviseletre is lehető-

séget ad azoknak is, akik nem tagjai az

egyesületnek. A cél ugyanis nem egy zárt

közösség létrehozása, hanem az, hogy

minél többeket tudjanak megszólítani. 

Ahogyan a városi civil élet, úgy az egye-

sület vezetése is sokszínű, különböző te-

rületeken működő szervezetek vezetői-

ből ál: Six Edit mellett Szabó Csaba

(Fészek, Nagycsaládos Egyesület), Sza-

bó Sándor (Megújult Nemzedékért Ala-

pítvány), Jánoskáné Varga Julianna

(Autonómia Aktív Nevelést Támogató

Egyesület) és dr. Reindl László (Margi-

ta Turisztikai Egyesület) vállalták a ve-

zetéssel kapcsolatos tennivalók ellá-

tását. Six Edit elmondta, szeretnének

minél hamarabb bemutatkozni, és az új

szervezeti forma céljait, előnyeit megis-

mertetni a gödöllői civil szféra sze-

replőivel. Ezért augusztus 22-én, dél-

után 17 órakor a Civil Ház udvarára 

úgynevezett Civil Piknikre invitálják a

városban működő civil szervezeteket,

ahol kötetlen formában nyílik lehetőség

a kapcsolatépítésre, egymás megisme-

résére és a tapasztalatcserére. 

Emellett pedig már készülnek az újabb

nagy megmozdulásra: szeptember 13-

14-én a Belvárosi Napokon a Civil Utca

ismét várja majd az érdeklődőket.         jk

CIVIL PIKNIK a CIVIL HÁZBAN

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesületének vezetősége szeretettel meg-

hívja az aktív gödöllői civil szervezetek képviselőit egy kötetlen beszélge-

tésre augusztus 22-én, pénteken 17 órakor.

Helyszín: a Civil Ház kertje, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23. 

A találkozó célja többek között, hogy szorosabbá fűzzük a Gödöllőn tevé-

kenykedő civil szervezetek közötti kapcsolatot és ismertessük a Gödöllői Civil

Kerekasztal Egyesület terveit, tevékenységét. 

A találkozóra örömmel fogadjuk az előzetes jelentkezéseket Kecskés Judit

civil referensnél (kecskesj.civil@gmail.com e-mail, Tel.: 20/508-3802).

Életének 64. esztendejében rövid,

súlyos betegség után visszaadta lel-

két Teremtőjének.

A szecessziós művésztelepig 

visszanyúló, több generációs mű-

vészcsalád sarjaként, önkéntelenül

szívta magába annak légkörét, és

vitte tovább jegyeit művészetében.

Hirtelen támadt betegsége nem törte

meg lelkét, sem munkavágyát,

mindvégig művészeti elképzelései

foglalkoztatták. Műveit a teremtett

világ csodálatától ihletve hozta létre. 

Remsey Flóra a Magyar Iparmű-

vészeti Főiskola szőnyegtervező és

gobelin szakán végzett 1975-ben,

mestere volt mások mellett

Plesznivy Károly és Bakay Erzsé-

bet. 

Számos egyéni és csoportos kiállí-

táson vett részt, köztük az 1985-ös

műcsarnokbeli Magyar Gobelin

1945-1985 című tárlaton vagy leg-

utóbb az I. világháború kitörésére

emlékező Mű - Történetek – Az em-

lékezés éve 1914-2014 című kiállí-

táson Gödöllőn.

Kiemelkedő iparművészeti tevé-

kenységéért 2009-ben Ferenczy

Noémi-díjat kapott.

Tagja volt többek között a Magyar

Kárpitművészek Egyesületének és a

Gödöllői Iparművészeti Műhely-

nek, melynek társelnökeként is te-

vékenykedett.

Művészetére nagy hatással volt a

huszadik század fordulóján működő

Gödöllői Művésztelep és annak

kézműves tradíciója, szecessziós

világa. „Klasszikus gobelintechni-

kával készített kárpitjain természeti

motívumok, növények, állatok je-

lennek meg a szecesszió formavi-

lágát idézőn, s művei határai gyak-

ran alkalmazkodnak a megidézett

motívumok körvonalaihoz, elhagy-

va a klasszikus négyzet vagy tég-

lalap alakzatot” – közölte a mú-

zeum.

Faliképein a hagyományos textúrák

és technikák mellett új anyagok is

megjelennek: az 1990-es évektől

rendszeresen alkalmaz ezüstpapírt,

fémszálakat, de szerepet kapnak

fémek, szögek és fa is.

Remsey Flóra sokoldalú tehetségét

jelzi, hogy függöny-, tapéta- és bú-

torszövet-rekonstrukciókat is készí-

tett a Gödöllői Királyi Kastély és a

budapesti Károlyi-palota számára,

emellett gyermekkönyvet is illuszt-

rált.

Remsey Flórát Gödöllő saját halott-

jának tekinti, református szertartás

szerinti búcsúztatására – lapzártánk

után – augusztus 12-én 15 órakor

került sor a Dózsa György úti te-

metőben.

A Rákóczi Szövetség szervezé-
sében Gödöllőn, az Erzsébet Ki-
rályné Szállodában rendezték
meg a Kárpát-medencei magyar
nyelv és irodalom szakos ta-
nárok találkozóját július 28-31.
között. A rendezvényen száz-
hatvanan vettek részt. 

A megnyitón köszöntőt mondott Halzl

József, a Rákóczi Szövetség elnöke,

Takaró Mihály irodalomtörténész,

Tóth Tibor, Gödöllő város alpolgár-

mestere – a Rákóczi Szövetség helyi

szervezetének vezetője – és Újváry

Tamás, a megnyitó

helyszínéül szolgáló

Gödöllői Királyi

Kastély igazgatóhe-

lyettese.

Halzl József a talál-

kozó egyik feladatá-

nak nevezte, hogy

elősegítse a Kárpát-

medencei magyar-

ság fennmaradását,

amelyhez elsősorban az kell, hogy mi-

nél több gyerek részesüljön magyar

oktatásban.

Az elnök hangsúlyozta: a nyelv és az

irodalom a legfontosabb identitás-

megőrző elem, de fontos szerepet ját-

szik ebben a nemzeti öntudat, a tör-

ténelmi tudat és tudás is.

A rendezvény céljairól és programjáról

szólva Takaró Mihály irodalom-

történész, a találkozó szakmai vezeté-

sét ellátó Kárpát-medencei Magyar-

tanárok Kulturális Egyesületének el-

nöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a

magyartanítás válságban van, a tantárgy

súlya pedig – különösen a középiskolai

oktatásban – egyre csökken. 

Az irodalomtörténész szorgalmazta a

tantárgy egy közös műveltségi stan-

dardjának létrehozását, amely 

Pozsonyban, Brassóban, Beregszászon

vagy az Őrvidéken minden gyerek

számára ugyanaz. Úgy fogalmazott: ez

szükséges a magyar nemzet határokon

túli egyesítéséhez, mert „a magyarság

közös kultúra és sorsvállalás”.

A  programsorozaton előadást tartott

többek között Németh Zsolt, az

Országgyűlés külügyi bizottságának

elnöke, Jókai Anna, Kossuth-nagydí-

jas író, a Magyar Szabadságért díj idei

kitüntetettje, és Raffay Ernő tör-

ténész. jk

Jobb szervezettség, több segítség, hatékonyabb munka

Együtt a civilek is erősebbek

Mundruczó Kornél filmjét, a Fehér istent nevezik Oscar-díjra

Elhunyt Remsey Flóra

Tanácskozás a magyar nyelv és irodalom oktatásról

Egységesen az egész Kárpát-medencében
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Az idei nyár egyik várva várt 
eseménye volt a focivébé, ami
világszerte kicsiket és nagyokat
egyaránt lázba hozott. Minden
rajongó arra vágyott, bárcsak ott
lehetne a helyszínen, hogy vala-
melyik stadion lelátójáról szur-
koljon. Természetesen a gyere-
kek is izgatottan várták a mérkő-
zéseket és figyelemmel kísérték
az előkészületeket. 

Tomi, Júlia, Miguel és Larissza, vagy,

ahogy magukat nevezik, a Szamba csa-

pat tagjai igazán szerencsésnek mond-

hatják magukat, hiszen amellett, hogy

Rio de Janeiróban töltik a nyarat, ráadá-

sul Júlia édesapjának, Pedrónak – aki a

brazil labdarúgó szövetségben dolgozik

magas beosztásban – köszönhetően je-

gyük is van a Maracana stadionba, ahol

– történetünk idején – már az utolsó si-

mításokat végzik. (Nem hiszem, hogy

létezik olyan olvasó, aki ne szeretne a

helyükben lenni.) A négy kíváncsi gye-

rek épp meglátogatja a helyszínen Ped-

rót, amikor robbanás történik. Rövide-

sen kiderül, nem balesetről vagy mű-

szaki hibáról van szó, hanem merény-

letről. Zsaroló fenyegeti meg a szerve-

zőket: ha nem kap 10 millió real értékű

gyémántot, újabb robbantások követ-

keznek. Mindez nem elég, a merénylet-

tel Miguel testvérét gyanúsítják, aki a

helyszínen dolgozik. Ezek után termé-

szetes, hogy a négy gyereknek eszébe

sincs a rendőrségre bízni a nyomozást,

pláne, hogy gyanúsítottjuk is van. Min-

den idejüket és erejüket a nyomozásra

fordítják, s még a második merénylet

sem tántorítja el őket. 

Hogyan is lehetne távol tartani négy fo-

cirajongó kiskamaszt ettől a nyomo-

zástól?! Bár tudják, nagy a veszély, min-

dannyian ott vannak a stadionmegnyi-

tón, és még akkor is figyelnek, amikor

magukkal ragadják őket az ünnepi ese-

mények. Naná, majd engedik tönkreten-

ni a VB-t, meg a stadionjukat! Mert az,

az övék. Magukénak érzik, épp úgy,

mint a taxis, aki segítségükre lesz, ami-

kor a zsaroló nyomába erednek. Félel-

met nem ismerve üldözik autóval, majd

gyalog. Számukra különösen nagy a tét,

hiszen Miguel testvérét csak akkor sike-

rül tisztázniuk a vádak alól, ha kézre ke-

rül a valódi robbantó.  Érzik, a siker –

legalábbis a nyomozásé – rajtuk múlik. 

A könyv sikerét pedig előre vetíti a szer-

ző, aki nem más mint Fabian Lenk, a

nagysikerű Idődetektívek című ifjúsági

sorozat szerzője.

(Fabian Lenk: A Szamba csapat – vész-

helyzet a stadionban)                               nyf

JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!

A Bagoly könyvesbolt a korábbiak-

hoz híven az idén is kedvezményt ad

azoknak a diákoknak, akik 

eredményesen zárták a 2013/2014-

as tanévet. Augusztus végéig 5%-

os kedvezménnyel vásárolhatnak

a bolt kínálatából azok, akik

kitűnő vagy jeles eredményt értek

el. 

A kedvezmény a bizonyítvány 

felmutatása mellett, egyszeri 

alkalommal vehető igénybe.

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Bombák és gólok

Ismét filmet forgat Pécsi Ildikó. A Kos-

suth- és Jászai-díjas színművész hosszú

idő után állt ismét a kamerák elé, de vál-

tozatlan energiával dolgozik és nagyon

élvezi a munkát.

Vaszary Gábor (1897-1985) Ketten Pá-

rizs ellen című, 1938-ban megjelent re-

génye a háború előtti Magyarország

egyik legnépszerűbb bestsellere volt. A

történet két budai gimnazista, Radonyi

Laci és Pali könnyed kalandjait meséli

el, ahogy nemes egyszerűséggel fogják

magukat és kimennek Párizsba, csak

azért, hogy Laci így tudjon tetszelegni

nőideálja előtt. Egy mukkot sem beszél-

nek franciául, a nyelvet szótárból kezdik

el tanulni. De sajnos elég ijesztő kö-

vetkezményei vannak annak, ha a ma-

gyar szavak francia jelentését véletlenül

egy sorral lejjebb olvassák és tanulják

meg…. Amikor úgy érzik, már eléggé

kiéhezték magukat, hazasürgönyöznek,

de  jelentősebb összeg helyett csak a rig-

orózus Berta néni érkezik meg, hogy

valóra váltsa a korábban beígért pofo-

nokat.

A filmbeli Berta nénit alakítja Pécsi

Ildikó, aki  – mint azt lapunknak elárulta,

örömmel tett eleget Papp Gábor Zsig-

mond rendező felkérésének. Mint meg-

tudtuk, Berta néni különleges figura, aki

– amikor váratlanul előkerül – egyben a

szereplők múltját is felidézi. Pécsi Ildikó

elmondta, nagy öröm számára a forgatás,

és az, hogy a stáb több tagjával már sokat

dolgozott együtt. 

A főszerepeket két fiatal színész, Sándor

Péter és Barna Zsombor alakítják, de

többek között Pindroch Csabával, 

Kecskés Karinával és Malek Andreá-

val is találkozhatnak majd a nézők. 

A forgatás augusztus végéig tart, a há-

romrészes TV-film a tervek szerint a jö-

vő nyáron kerül majd képernyőre. 

Fotó: Málics Gábor

Finn testvérvárosunkban, Forssában, illetve Kauniainenben ven-
dégeskedik a napokban a gödöllői evangélikus gyülekezet kórusa,
és a Cantus Ludus énekegyüttes, akik mindkét helyszínen templo-
mi koncerteket adnak. 

A kórusok a forssai evangélikus testvérgyülekezet, és a kauniaineni gyülekezet

kórusa – őket nyár elején látta vendégül a gödöllői gyülekezet – meghívásának

tesznek eleget augusztus 7-12-ig, tudtuk meg Joób Emesétől, az evangélikus

gyülekezet kórusá-

nak vezetőjétől. 

Műsorukban első-

sorban szakrális dal-

lamokat hallhat a

finn közönség, a Ká-

joni kódex dalla-

maitól a spirituáléig;

XVII. századi ópro-

testáns művek csen-

dülnek fel, többek

között az eperjesi

graduálból. Mint megtudtuk, a gyülekezeti kórus és a Cantus Ludus már ré-

gebben is adott közös koncertet, s mivel az énekegyüttes tagjai is kötődnek az

egyházzenéhez, most folytatják az akkor sikeres együttműködést. 

Finnországi műsorukat augusztus 5-én az evangélikus templomban a gödöllői

közönség is hallhatta. jb

Míg városunkban a barokk kort idéztük

meg, augusztus 9-én szombaton, Szarva-

son is Gödöllőre irányult a figyelem. A

Művészetek Háza Gödöllő szervezé-

sében ugyanis Gödöllői Napot tartottak a

Holt-Körös parti városban, ahol művé-

szeti csoportjaink egy része adott ízelítőt

a gödöllői kulturális életből.

Mint azt Kovács Balázs, a Művészetek

Háza Gödöllő igazgatója lapunknak el-

mondta, a program az intézmény Ma-

gyar Teátrumi Társaság tagságának kö-

szönhetően valósulhatott meg. Ennek

keretében jött létre ugyanis az együtt-

működés a Szarvasi Vízi Színpadot mű-

ködtető, Fekete Péter által igazgatott

Békéscsabai Jókai Színház és a Művé-

szetek Háza között, s született meg a kul-

turális program ötlete. A rendezvényen

Gémesi György polgármester mondott

köszöntőt, majd a Garabonciás Színtár-

sulat, a Gödöllő Táncegyüttes, a Gödöllő

Táncszínház, a Club színház, a Fricska

Táncegyüttes és a Gödöllői Fiatal Művé-

szek Egyesülete mutatkozott be, a prog-

ram zárásaként pedig Horgas Eszter fu-

volaművész és a Talamba ütőegyüttes

koncertjét hallhatta a szarvasi közönség.

Kovács Balázs elmondta, a tervek szerint

a szarvasi program egy sorozat első

lépése, szeretné ugyanis, ha rendszeressé

válna a „Gödöllői Nap” és a kulturális

csoportok bevonásával, minél több vá-

rosban bemutathatnák városunk kultu-

rális értékeket, s nem csak Magyarorszá-

gon, hanem külföldön is. kj

Július közepén a Cavaletta Nőikar Márton Danku István karnagy
vezetésével részt vett az V. Prágai Művészeti Fesztiválion, melyen
számos ország képviseltette magát közel 30 művészeti csoporttal. 

Érkeztek előadók Litvániából, Bulgáriából, Törökországból, Görögországból, az

Egyesült Államokból, Észtországból. 

Magyarországról több művészeti ágba tartozó csoport is bemutatkozott, többek

között fúvószenekar, néptánc -majorette és hastánc csoport, valamint énekkarok.

A Cavaletta Kórus a két és fél napos prágai tartózkodás során három koncertet

adott, két templomit valamint egy szabadtérit a Rudolfinum mellett.

A templomi fellépéseken szakrális műveket énekelt a nőikar, szabadtéren pe-

dig könnyebb hangvételű, világi slágerek is elhangoztak magyar és angol nyel-

ven. A művek kiválasztásakor hangsúlyt kapott az, hogy megismertessék a ma-

gyar hangzásvilágot a fesztivál résztvevőivel, hallgatóival, akár népdalainkon

vagy magyar nyelvű kórusműveken keresztül is.

S.D.G.

Művészeti csoportjaink a Holt-Körös partjának színpadán

Gödöllő Szarvasra költözött

Pécsi Ildikó kirándulása a ’30-as évekbe

Ha megjön Berta néni
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Gödöllői kóruskoncertek Finnországban

Évszázadok szakrális dallamai

Prágai Művészeti Fesztiválon járt 
a Cavaletta  Nőikar
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Tisztelői kezdeményezésére dom-

borművön örökítik meg Halászné-

Várady Ildikó nyugalmazott pe-

dagógus, a Magyar Leánycserkész

Szövetség volt vezetője emlékét. A

kezdeményezésről a képviselő-tes-

tület július 31-i ülésén Halász Le-

vente adott tájékoztatást. 

A Márvány Miklós által készített

bronz alkotást – a Cserkészfiú szobor

talapzatának negyedik, eddig üresen

álló oldalára helyezik el, s az előzetes

számítások szerint 800 ezer forintba

kerül majd. 

A megvalósítást az önkormányzat is tá-

mogatja, a teljes összeget azonban ado-

mányokból kívánják összegyűjteni.

Akik szeretnének hozzájárulni Halász-

né Várady Ildikó emlékének megörökí-

téséhez, adományaikat a Gödöllői Ér-

tékvédő Közhasznú Egyesület számlá-

jára utalhatják (Gödöllői Értékvédő

Közhasznú Egyesület, 2100 Gödöllő,

Batthyány Lajos út 30-32. Számlaszám:

65100266-11058186), vagy a Város-

háza 216-os szobájában, Szénási Szil-

viánál van lehetőség a készpénzes befi-

zetésre. A dombormű felavatását szep-

tember végére tervezik.                        kj

Kovács József és bajtársai emlékére
Harmincötször  19x14
100 esztendő telt el azóta, hogy meg-

kezdődött a sokáig „Nagy Háború” né-

ven emlegetett első világháború. Az

egykor csatába indulók már nincsenek

köztünk, emléküket azonban őrzik az

unokák, dédunokák. Rájuk emlékezik a

GÖMB Alkotócsoport és vendégeinek

19x14 című kiállítása, ami augusztus 

2-án nyílt meg a Levendula Galériában. 

1914. 19-14. Tizenkilenc centiméterszer

tizennégy centiméter. Ekkora felület is

elég ahhoz, hogy ki-ki megalkossa ví-

zióját – mondta megnyitó beszédében

Fábián Dénes Zoltán képzőművész.

„…Valami elkezdődött és valami el-

múlt. Elmúlt valami, amiben nagy-

apáink még hittek, mert hinni akartak.

Amiről nekik meséltek gyermekkoruk-

ban apáik. Becsületről, lovagiasságról,

az erény diadaláról, ezeréves hazáról és

igazságról.

Ma már elveszett illúziók...

Valami elmúlt és valami elkezdődött...

Milliók pusztultak el az esztelen küz-

delemben. Tudják, hogy a háború leg-

első hősi halottja a magyar Kovács Jó-

zsef közkatona volt, aki a szerb határon

esett el? Mi, az unokák happy end-es

történeteket hallhattunk nagyapáinktól.

Csak az mesélhetett, aki túlélte. Túl-

élte Doberdót, a galiciai mocsarak

poklát, hazajött és túlélte a forradal-

makat, a spanyolnáthát.” 

A happy enddel vitatkoznék, igaz, már

az is öröm volt, hogy valaki egyáltalán

hazatért...  

A Levendula Galéria kiállításán har-

mincöt alkotó munkái idézik fel

19x14 centiméteren, az 1914-ben

megkezdődött háborút. A kiállítás szep-

tember 18-ig tekinthető meg.

***

Különleges tárlat látható a Polgármes-

teri Hivatal első emeleti folyosóga-

lériáján is. Itt Magyar Judit Mária

„Feketén-fehéren+egy haiku” című ki-

állítása vendégeskedik, ami a kövek

más dimenzióba helyezésével, és egy-

egy különleges idézettel kápráztatja el a

látogatókat. Az alkotásokat szeptember

elejéig tekinthetik meg.

***

Érdemes betérni a Művészetek Házába

is, ahol a XXXI. Magyar Sajtófotó Kiál-

lítás anyagából összeállított tárlat lát-

ható. A tavasszal a Nemzeti Múzeum-

ban bemutatott kiállítás anyaga szep-

tember 29-ig ingyenesen tekinthető meg

az épület aulájában.

jk

Gödöllő kulturális életéből is
ízelítőt kaphattak a Kapolcsra
látogatók. Az idei fesztiválon a
Gödöllő Táncegyüttessel és Be-
nedek Krisztinával is talál-
kozhattak.

A Gödöllő Táncegyüttest Héra Éva, a

CIOFF magyarországi elnöke és a

Muharay Szövetség elnöke hívta meg

a rendezvényre, hogy a Veresi Ha-

gyományőrző Egyesülettel közös mű-

sorral lépjenek közönség elé. 

Mint azt Tóth Judit, a Gödöllő

Táncegyüttes csoportvezetője lapunk-

nak elmondta, komplex programmal

mutatkoztak be, a színpadi műsor mel-

lett kézműveskedéssel, tánctanítással,

régi játékok bemutatásával adtak íze-

lítőt Rákos-mente értékeiből,

hagyományaiból. 

Programjuk mottója: „hagyo-

mány és modernitás” volt.  A

komplex program mellett Tóth

Judit és Moussa Ahmed a

Gödöllő Táncegyüttes képvise-

letében mint szólótáncosok is

felléptek a Művészetek Völ-

gyében.

A rangos kulturális esemény részt-

vevője volt Benedek Krisztina is, akit

már jól ismer a kapolcsi közönség.

Mint azt lapunknak elárulta, már a

legelső fesztiválon is ott volt, s a

Kerekítő Hálózat tagjaként már har-

madik éve, hogy baba-mama foglal-

kozásokat tart a rendezvényen. 

Nagy örömére idén szinte családi 

programmá nőtte ki magát a sorozat,

mivel gyermekei: Palkó, Rubinka Ró-

za és Villő is segített a népszerű

foglalkozások lebonyolításában, amik

szabadtéren, a különleges helyszínen

óriási sikert arattak. 

A programba egyébként a Belvárosi

Napokon is belekóstolhatnak majd az

érdeklődők. jb

Dombormű készül Halászné-Várady Ildikó emlékére

Időutazás – Barokk Kastélynapok

Gödöllőiek a Művészetek völgyében

Gödöllői látnivalók
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Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő

Turul Állatorvosi Rendelő

Szombat: 10-12,  

vasárnap: 17.30-19-ig. 

Gödöllő, Faiskola u. 2.  

Dr. Milei László

Tel.: 30/551-1346.

Turul Állatorvosi Rendelő
Akciós szívférgesség szűrés!

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

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelők:

Augusztus 16-án és 17-én, 9-11 óráig: 
KoVaVet Kisállatrendelő, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 06-20/482-3058

A molnárfecskék egyedszáma
65 százalékkal, a füsti fecské-
ké 44 százalékkal, a partifecs-
kéké pedig 30 százalékkal
csökkent 10 év alatt Magyar-
országon. Ha ez a trend folyta-
tódik, 2020-ra a fecskeállo-
mány teljesen eltűnhet Ma-
gyarországról.

De miért fogyatkoznak ennyire a 

fecskék? A szakemberek szerint ki-

sebb katasztrófát jelentett nekik a

2007 és 2008 őszén beköszöntő ext-

rém hideg. De a fecskék drasztikus

fogyása nem csak nálunk jellemző:

szinte biztos, hogy a klímaváltozás-

sal van összefüggésben. Az extrém

időjárásnak, a nagy aszályoknak, a

hatalmas viharoknak, a megszokott

időjárás átalakulásának, felbomlásá-

nak valószínűleg egyaránt szerepe

van abban, hogy egyre kevesebb a

fecske. Ezek mellett az ember is hoz-

zájárul(t) a folyamathoz. Vidéken

gyakorlatilag összeomlott a háztáji

állattartás, ráadásul sok helyen nem

számítanak kedves vendégnek ezek a

madarak: leverik a fészkeiket, vagy

tüskés sávval akadályozzák, hogy az

ereszek alá fészket építhessenek. 

A fecskék pusztulását az is okozhat-

ja, hogy a sárba, amiből a fészek

épül, szemét, például bálazsinór ke-

rül, amitől a fiókák megfulladnak. A

tiltott helyen, a természetben lerakott

hulladék tehát a fecskék halálát

okozhatja. 

szeretlekmagyarorszag.hu

Végleg eltűnnek a fecskék Magyaroszágról?

Harapós teknősök inváziója
jöhet a magyarországi vizek-
ben, mert túl sokan gondolják
azt, hogy természetes, ha egy
gazda szabadon engedi nagy-
ra nőtt aligátorteknősét, vagy
más hasonlóan veszélyes hül-
lőjét – mondta Szilágyi István,
a Fehérkereszt Állatvédő Liga
kurátora a Közelről című mű-
sorban a Kossuth Rádióban. 

A szakember arról is beszélt, emlős-

fajoknál is lehetnek problémák, mi-

után egyre többen akarnak ormányos

medvével egy fedél alatt élni.

Egyre gyakrabban szerepelnek a

hírfolyamban a tavaknál, folyókban,

parkokban talált veszélyes állatok –

ezek közé tartozik például az aligá-

torteknős. 

A szakemberek az elmúlt évben

számtalan 10-12 kilós példányt fog-

tak be ebből a hüllőfajtából, amely-

nek harapása rendkívül veszélyes, az

embernek is komoly sérüléseket

okozhat.

Több begyűjtött ragadozó teknős a

szintén Veresegyházon található

medveotthonba került, ahol Szilágyi
István, a Fehérkereszt Állatvédő Li-

ga kurátora mesélt a különleges hül-

lőkről. A menhelyen két aligátor-

teknős-kifutó van, egy-egy kis tóval.

Eleinte csak két állat, a Biatorbágy-

ról ideszállított Artúr és Aranka éltek

itt, egymástól elkülönülve, majd

utóbbi átment fajtársa tavába. 

Miután újabb és újabb teknősök ér-

keztek, köztük egy szintén harapós

kínai lágyhéjú teknős is, Aranka 

visszatért az eredeti tavába, amelyet

hat másik példánnyal oszt meg, Artúr

pedig maradt egyedül.

Szilágyi István megjegyezte, a

múltkor egy galamb szállt le inni a

tónál, a gyanútlan madarat a villám-

gyors teknősök azonnal elkapták.

Jellemző rájuk, hogy mindenre tá-

madnak, ami mozog, az aligátor-

teknősök a nyakukat majdnem olyan

hosszan ki tudják nyújtani, mint a

páncéljuk hossza, ezen kívül a szá-

jukat pengeéles szarukávák szegé-

lyezik, végtagjaik pedig hatalmas

karmokban végződnek.

Az állatvédő attól tart, hogy tek-

nősinvázió következhet be, miután a

hüllőtartók internetes kommentjeiből

az derül ki, egyesek számára teljesen

természetes, hogy ezek az invazív,

vagyis betolakodó, emberre is veszé-

lyes fajok megjelennek a hazai vi-

zekben. Szilágyi István hangsúlyoz-

za, valamennyi említett állatot cso-

dálatos predátornak tartja, de nem

szabadna megvárni, hogy elterjedje-

nek Magyarországon.

hirado.hu
MTI Fotó: Szilágyi István

A Fővárosi Állat-és Növénykert-
ben eddig is sokan kedvelték,
de egy látogatói videónak kö-
szönhetően az interneten is
nemzetközi sztárrá vált Vali, az
állatkert 15 éves barnamedvéje,
miután megmentette egy dol-
mányos varjú életét.

Gyakran előfordul, hogy a dolmányos

varjak egy-egy nagyobb állat kifutó-

jában kíváncsiskodnak a fővárosi állat-

kertben. A medvék is megszokták már

a varjak jelenlétét, különösebben nem

foglalkoznak velük, június 19-én azon-

ban egy különös esetet rögzített az

egyik látogató kamerája. A kifutóhoz

tartozó medencébe pottyant egy varjú,

Vali, a népszerű barnamedve pedig ki-

mentette a vízből. Nem biztos, hogy a

mentés volt az elsődleges célja, inkább

a kíváncsiság vezethette, miután pedig

a madár az orrába csípett, inkább visz-

szatért a gyümölcsfalatozáshoz. A fel-

vételen az is látszik, hogy a partra ke-

rült varjú egy darabig mozdulni sem

tudott a sokktól. Valószínűleg ő maga

is meglepődött.

A dolmányos varjak állandó ven-

dégei az Állatkert légterének, mi több,

az elmúlt bő egy évtizedben kifejezet-

ten felfedezték maguknak ezt az élő-

helyet. Annál is inkább, mivel itt min-

dig találnak valamilyen táplálékot.

Legjellemzőbb tettük, hogy zárás után

a szemétgyűjtőket fosztogatják, nagy

területen szórva szét annak tartalmát.

De ha tehetik, apró állatokat is elragad-

nak, ezért például a szabad ég alatt tar-

tott tengerimalacok kölykeit külön vé-

denünk kell tőlük. Időnként a kis szu-

rikátákra is szemet vetnek, de ezek az

állatok – éppúgy, mint Afrikában – őr-

szemeket állítanak, így a veszélyről

mindannyian időben értesülnek, s így

el tudnak bújni a madarak elől. A kifu-

tók eredeti tulajdonosai általában nem

sokat törődnek a berepülő madarakkal,

bár nemrégiben az egyik varjú annyira

elmélázott, hogy a vadkutyák nyakon

csípték és a falka másodperceken belül

darabokra tépte – mondta az Origónak

Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője.

Bár a videón már nem látszik, hogy

a varjú elrepült volna, mivel az állat-

kert munkatársai nem találtak toll-ma-

radványokat, úgy sejtik, Vali tényleg

megmentette a madár életét.      origo.hu

Valódi sztár lett Vali, a varjúmentő medve

Az állatvédő elárulta: tart a veszélyes faj inváziójától

Az idei rendkívül erőteljes me-
zei pocok gradációt hatékonyan
fékezik a kék vércsék, vörös vér-
csék, parlagi sasok, egerészöly-
vek és pusztai ölyvek, sárga-
lábú sirályok, gólyák, nagy kó-
csagok, vetési varjak, molnár
görények, menyétek és rókák.
A ragadozók, legyenek mada-
rak vagy emlősök, tonnaszám
pusztítják el a mezei kártevőket
naponta. A pockok a vércsete-
lepek környékén nem is voltak
képesek számottevő kárt okoz-
ni a mezőgazdasági kultúrák-
ban, másutt viszont akár tarra
rágták a lucernásokat.

A költésellenőrzések során több mint

250 költőládát és mintegy 350 vetési

varjú fészket vizsgáltak át a kékvércse-

védelmi LIFE+program Vásárhelyi- és

Csanádi-pusztai projektterületén. A

korai költéskezdés miatt a vörös vér-

csék első fészekaljai már május 19-én

röpképesek voltak. Május végén nem

volt ritka a kirepülés előtt álló 6–7 fió-

kás, sőt kivételesen akár 8 fiókás fé-

szekalj sem. Hozzájuk hasonlóan a kék

vércsék is két-három héttel korábban

kezdtek költésbe. Az első kék vércse

tojás lerakása minden eddig ismert

időpontnál korábbra, május elsejére

datálható. 

Szokatlanul nagy, akár hatfiókás fé-

szekaljakat nevelnek a csókák is. Az

erdei fülesbaglyok 7–9 tojásos fész-

kekkel indítottak és

mostanára a második

költésüket fejezik be. 

A május végi fészek-

ellenőrzéskor már

190 vörös vércse, 104

kék vércse, 10 erdei

fülesbagoly és 70

csóka fészekalját ta-

láltak a ládákban és a

természetes fészkek-

ben, és ez a szám

folyamatosan emelkedik, hiszen a ko-

rai költéskezdés ellenére a vércsepárok

egy része a korábbi évekhez hasonlóan

később tud fészket foglalni, és akár au-

gusztus közepéig is fiókát nevel.

A rendelkezésre álló nagyszámú köl-

tőláda ellenére idén minden alkalmas

helyen találtak fészekaljakat. A vér-

csék a bőséges táplálék hatására szarka

és dolmányos varjú fészkek mellett ki-

korhadt fatörzsek üregeit, sőt, akár ala-

csonyan épült örvös galamb fészkeket

is elfoglaltak.

Mezőgazdasági munkák és táplálék-

monitoring a Kék vércse Life+ táb-

lákon

A Körös-Maros Nemzeti Park a Vá-

sárhelyi-pusztán saját állatállományá-

nak takarmány ellátása miatt termeszt

kukoricát, árpát, zabot,

lucernát és évelő rozst

kisparcellákon. 

Ezeken a mezőgazdasági

táblákon folyik ugyan-

akkor a kék vércsék po-

tenciális táplálékálla-

tainak vizsgálata is. Az

elmúlt év szeptemberé-

ben vetették el az évelő

rozst, a lucernát és a bú-

zát, az idén, március végén a tavaszi

árpát és a zabot, májusban a kukoricát.

Május második felében lekaszálták a

lucernát és az évelőrozs-táblákat.

falcoproject.eu

Szorgos mezőőrök munkában
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„Mű - Történetek – Az emlékezés éve 1914-2014” című csoportos képző- és
iparművészeti kiállítás látható.

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

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

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

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

Telefon/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu; e-mail: gimhaz@invitel.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

Változatlan nyitva tartással és 
szeretettel várja a látogatókat a

Gödöllői Városi Múzeum 
az ősz folyamán is

Programjaink 2014 szeptemberében:
Szeptember 9., kedd, 18 óra: 
a Gödöllő története II. című

helytörténeti monográfia bemutatója
A könyvbemutató helyszíne: 

Gödöllői Városi Múzeum.
A program ingyenes.

Szeptember 12., péntek, 18 óra:
Berecz András mesemondó estje 

Katonamesék címmel
Az előadás helyszíne: a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium aulája.

Jegyek elővételben a Gödöllői Városi
Múzeum jegypénztárában kaphatók

augusztus 27-től.

Szeptember 19., péntek, 18 óra: 
Kótyuk Erzsébet előadása 

A hátország egészségügyi csatái 
címmel az első világháború idején
pusztító járványokról és az ellenük

való védekezésről
Az előadás helyszíne: 

Gödöllői Városi Múzeum.
A program ingyenes.

Szeptember 20., szombat, 15 óra: 
Szakmai tárlatvezetés az 

„Adj király katonát!”– gödöllőiek az I.
világháborúban időszaki kiállításban,

ezt követően az első világháborús 
emlékhelyek bejárása.
A program ingyenes.

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Tisztelt Látogatóink!
Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy 
a Királyi Váró felújítás miatt előre
láthatólag augusztus végéig nem 

látogatható.
Szíves megértésüket köszönjük!

Figyelmükbe ajánljuk a Gödöllői Városi
Múzeum (Gödöllő, Szabadság tér 5.) 

és a Gödöllői Királyi Kastély kiállításait!
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TÁJÉKOZTATÁS

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ BELVÁROSI JEGYIRODA NYÁRI NYITVA TARTÁSA:

2014. július 14-től augusztus 31-ig (hétfő-péntek) 10.00-18.00
szombat-vasárnap: ZÁRVA

Találkozás 

Főtisztelendő Mieczyslaw Mokrzycki 

lembergi érsekkel

Időpont:
2014. augusztus 16. szombat 17.30 óra

Helyszín:
Művészetek Háza Gödöllő Színházterme

Az Érsek Urat köszönti: 
Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere

A beszélgetés koordinátora: 
Ft. Hugyecz János, a Gödöllői Szentháromság Plébánia plébánosa.

A belépés díjtalan!

Meghívó – Történelmi Vitézi Rend
Hősi halálának évfordulóján koszorúzással emlékezünk 
vitéz nagybányai 

Horthy István repülő főhadnagyra a Gödöllői Királyi Kastély parkjában
álló szobránál, 

2014. augusztus 17-én, vasárnap 18 órakor

Minden érdeklődőt szeretettel várunk

Történelmi Vitézi Rend

GÖDÖLLŐI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS   2014.
„AZ ÉN KEDVES GÖDÖLLŐI ÉRTÉKEM”

Arra vagyunk kíváncsiak:

1. MELYIK AZ A NEVEZETES ÉPÜLET, EMLÉKMŰ, SZOBOR, NÉPI EMLÉK, SÍREMLÉK, ÉPÍTETT VAGY

TERMÉSZETI ÉRTÉK A LAKÓHELYEDEN, GÖDÖLLŐN, AMELYRE A LEGBÜSZKÉBB VAGY ÉS AMIT A

BARÁTAIDNAK IS MEGMUTATNÁL? 

2. MELYIK AZ A RÉGI HASZNÁLATI TÁRGY, MEGŐRZÉSRE ÉRDEMES TÁRGYIASULT EMLÉK KÖZ-

VETLEN KÖRNYEZETEDBEN,  AMIT SZERETNÉL, HA MÁSOK IS MEGISMERNÉNEK?

ÍRD MEG TÖRTÉNETEDET,  KIEGÉSZÍTÉSKÉNT FOTÓZD VAGY RAJZOLD LE NEKÜNK!

Ha a fenti témakörben megfogalmazott felhívásunk megtetszett, akkor úgy mutasd be kedvencedet, hogy azt megértse

és megismerje a legjobb barátod is, meg az a személy is aki tőled távol a „net” előtt ül. A szüleid akikkel minden nap

láthatod, vagy akár egy arra tévedt turista, akinek te mesélsz először erről az értékről.   

Bátran fogalmazd meg gondolataidat egy rövid leírásban, kiegészítésként fotózd le vagy készíts rajzot róla, és ha akarod

egészítsd ki akár képzőművészeti alkotással (rajz, festmény, batik, tűzzománc, linó- és fametszet, stb.), akár egy CD-re

rögzített alkotással.

Az írásos pályamunkáknál nem könyvszagú leírásokat várunk, hanem önálló megfigyeléseket, önálló véleményeket,

egyéni érzéseidnek megfogalmazását (Amennyiben lehetőségetek van rá, kérjük digitálisan is küldjétek el pályamunká-

tokat!) 

Az írásos pályaművek terjedelme 5-10  A/4-es oldal lehet mellékletekkel, legalább 1/3 szöveges résszel. 

A pályaművek értékét növelhetik a témához kapcsolódó fotók, rajzok, térképvázlatok. 

Pályázni egyénileg és kiscsoportosan (max. 5 fő) is lehet.

A pályázati felhívásra a gödöllői általános iskolák tanulói által készített alkotásokat várjuk!

A pályázatok elbírálása korcsoportonként külön-külön történik. 

A pályázatokon kérjük olvashatóan a pályázó nevének, iskolája nevének, címének, vagy lakcímének, életkorának

feltüntetését!

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. október 30.

A határidő lejárta után beérkező munkák elbírálására nincs lehetőség! Kérjük a határidőt betartani!

Amennyiben a beadott pályázatot szeretnétek visszakapni, kérjük a pályázati anyagotokon tüntessétek ezt fel!

A DÍJAZOTTAKNAK TÖBB ÉRTÉKES NYEREMÉNY KERÜL SZÉTOSZTÁSRA.

A pályázat értékelésére  2014. év végén kerül sor. 

A pályázattal kapcsolatban bővebbi felvilágosítás az egyesületnél: Gödöllői Városvédő Egyesület (2100 Gödöllő, Szőlő

u. 22.). Tel.: 06-20-561-1818, illetve   e-mail-en: azenkedvesgodolloi2014@gmail.com.  
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D’Elia Szalon
Nőknek és férfiaknak

Esküvői és alkalmi ruhák készítése, 

kölcsönzése, eladása

Ruháinkat a kevesebb néha több 

gondolat jegyében álmodjuk.

2100 Gödöllő, Odray János u. 8.
Tel.: 06-28/410-035

info@delia.hu  /  www.delia.hu

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

Augusztus 11-17-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3.
Tel.: 430-069.
Augusztus 18-24-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2.
Tel.: 545-585.

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
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. AUGUSZTUS 19.

Megfejtés: A 25 éve meghalt Reviczky Gyula költő, író egyik legismertebb költeményének címe.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tuboly Imre, Szent János u. 1/c.,
Juhász Enikő, Király u. 18.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Géczy Katalin, Szabadság u. 163.,
Bek József, Szent István tér 3.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Kelemen Lili, Palotakert 9.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Bátorfi Ferencné, Ádám u. 34/a., Sztarenszky Tiborné, Mandu-
la u. 6. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Vajda Erika, Kö-
rösfői-Kriesch A. u. 32., Lőrincz Boglárka, Erdőszél u. 42.

Utazz velünk!
Vár a TUI világa!

Bár már biztosan sokan ismerik Magyarorszá-
gon és Gödöllőn is a TUI nevét és mosolygós
logóját, de talán nem árt egy kicsit bepillantani
a kulisszák mögé is és megtudni, milyen háttér
áll e rövid név mögött.
A hannoveri székhelyű és a német tőzsdén jegy-
zett  TUI AG Európa vezető turisztikai kon-sz-
ernje, a 2012/13-as évben 18,5 milliárd EUR
forgalom mellett 762 millió EUR üzemi ered-
ményt ért el, munkatársainak a száma a világon
jelenleg kb. 74.400 fő.

A cégcsoport több részből áll, A TUI Travel a
hagyományos nyaralóprogramok széles skáláját
biztosítja de olyan speciális piaci szegmensek-
ben is érdekelt, mint pl. az expedíciós utak,
yachtcharterek. A világon kb. 30 millió
ügyfélről gondoskodik 30 különböző márkanév
alatt szervezve az utazásokat.
A TUI Hotels & Resorts 24 ország 232 szál-
lodájában 155.000 ággyal rendelkezik. A szál-
lodák többsége a legkedveltebb üdülőrégiókban
található, megfelelnek a magas minőségi és
környezetvédelmi elvárásoknak, gondoljunk
csak az olyan ismert márkanevekre, mint a
RIU, Grecotel, Grupotel, Iberotel, Robinson
vagy Dorfhotel.
A harmadik nagy részleg a hajósutak szer-
vezéséért felel, a Hapag-Lloyd és a TUI
Cruises a 4-5*-os és prémium kategóriában is
széles kínálattal rendelkezik.
A magyarországi utazási piac sajnos nem túl
nagy, de a World of TUI-nak köszönhetően
honfitársaink számára is nyitva áll a világ. Ter-
mészetesen a legkeresettebbek a családok
számára kínált klubszállodák, ebből is a
legnépszerűbbek a Magic Life hotelek, ahol a
család apraja-nagyja megtalálja a saját
szórakozását. Aki épp nászútra készül, vagy
csak egy romantikus hetet szeretne eltölteni a

tenger mellett, azok számára kínálja a TUI a
Sensimar hoteleket, melyek hangulata olyan,
mintha saját házunk lenne a tengerparton. 
Megint más vendégkörre építette fel koncep-
cióját a Robinson szállodalánc, amely a fiatal
és idősebb korosztályt egyformán preferálja, de
mindenképp az aktív pihenésre vágyók fogják
ott jól érezni magukat. 
De ne csupán a tengerpartra gondoljunk, hiszen
számos olyan ember létezik, akit a hegyvidék,
a túrázás és a kristálytiszta levegő vonz. Őket
hívogatják a magasra épített házikók és well-
ness hotelek. 
Aki pedig igazán extrém élményekre vágyik, az
bérelhet egy hajót például  Írországban vagy
Franciaországban és egy általa kiválasztott
folyószakaszon töltheti a szabadságát. A
folyami hajózás nem csupán kishajóval lehet-
séges, szintén óriási élmény egy luxushajóról
végignézni például a Duna jobb és bal partját,
közben ki-kiszállva egy-egy kirándulásra a
kikötővárosok valamelyikében. 
Természetesen nem feledkezünk meg a kultúra
iránt érdeklődőkről sem, a világnyelveket
beszélők számára több száz körutazásra van
lehetőség.
Irodánk a TUI hivatalos franchise képvise-
leteként kínálja mindezt Önöknek! 
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