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EKF 2023 – Jól hasznosíthatók
a pályázat tapasztalatai
Bár a múlt héten eldőlt, hogy
nem Gödöllő lesz Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban, városunk kulturális programjai is
részei lesznek a nagyszabású
rendezvénysorozatnak,
függetlenül attól, hogy Debrecen,
Győr vagy Veszprém kapja
majd a megbízást. A végső
döntésre azonban év végéig
várni kell.
Február 13-án és
14-én Nemzeti Múzeumban került sor
arra az előválasztási ülésre, amelyen
a tizenkét fős, független szakértőkből
álló testület meghallgatta a kandidáló településeket. Gödöllő
kedden délután került sorra, vá-
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Olvasóink több helyről is jelezték, hogy a Gödöllői Szolgálat politikai pártok szóróanyagával együtt került a
postaládákba.
Lapunk sem politikai hirdetésnek nem ad helyet, sem
politikai párt szóróanyagát
nem terjeszti.

rosunkat dr. Gémesi
György polgármester mellett Döbrönte
Katalin, Sz. Jánosi Erzsébet, Istók
Anna és L. Péterfi
Csaba képviselte.
A bíráló bizottság tagjai közül
tíz az unió országainak képvi-

seletében vett részt az ülésen,
magyar részről Káel Csaba, a
Művészetek Palotája vezérigazgatója, valamint dr. Fejérdy Tamás, az ICOMOS (az UNESCO
műemlékvédelmi világszervezete) Nemzeti Magyar Bizottság
elnöke vett részt a munkában.
(folytatás a 10. oldalon)

Elhatárolódunk minden ez
irányú törekvéstől.
A problémát a terjesztőnek
azonnal jeleztük, olvasóinktól a félreérthető helyzet miatt elnézést kérünk!
A Gödöllői Szolgálat
szerkesztősége
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Beszélgetés fülöp attilánéval, a könyvtár igazgatójával

„Mindig azt csináltam, amit szerettem”
Hamarosan új vezetője lesz a
Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központnak, a jelenlegi igazgató, Fülöp Attiláné
– ahogy a városban mindenki
ismeri: Mirza – ugyanis nyugdíjba vonul. Nehéz elképzelni,
mihez kezd majd a könyvtár,
élete első, és egyetlen munkahelye nélkül, ahol 43 évet
dolgozott. Ez alatt a több, mint
négy évtized alatt szinte valamennyi területtel megismerkedett. 2010-től igazgatóként
áll az intézmény élén. Gazdag
életpályájáról beszélgettünk
vele, aki március 15-én „Gödöllő Városért” kitüntetést vehet majd át.
– Közhelynek tűnik a kérdés,
hogy mikor kötelezte el magát
a könyvtáros pálya mellett, de
az ön esetében a válasz cseppet sem hétköznapi. Meséljen
a kezdetekről!
– Már kisgyerekként magához
vonzott a könyvtár. Általános
iskolás koromban a falunkban,
Szajolban, a községháza egy
hátsó épületében volt a könyvtár, ahol egy pedagógus - Lajos
bácsi - látta el a könyvtárosi feladatokat. Mivel már akkor sokat
olvastam és sok időt töltöttem a
könyvtárban, rövid idő alatt én
lettem a „segédje”. Ez azt jelentette, hogy ha a tanár bácsi nem
ért rá, odaadta a kulcsot, hogy

nyissak ki és kölcsönözzek. Ez
nekem maga volt a világegyetem! Azok a könyvek, amik körülvettek… nyitás előtt olvasni őket!
És amikor azután jöttek a többi
gyerekek, akiknek én ajánlottam
az olvasnivalót. De nagy élmény
volt a szolnoki Megyei Könyvtár
is. Gimnazistaként, amíg vártam
a buszra, beültem az olvasóterembe. Senkit sem lepett meg
hogy könyvtáros – népművelő
szakra jelentkeztem Debrecenbe. Az államvizsga után
kerültem ide Gödöllőre, mert
a férjem itt tanult az
egyetemen és 1975
július 8-án kezdtem el
dolgozni.
– Mi volt az első
munkája?
– Gyermekkönyvtárosként kezdtem, a Munkácsy úti iskolában. Akkor
még ott működött a városi
könyvtár gyermekkönyvtára. Molnárné Marika
nénit váltottam, akitől egy
nagyon tipp-topp könyvtárat vettem át. Nagyon
szerettem azt a munkát,
jó kis közösség alakult ki
azokból a gyerekekből,
akik gyakran jártak be. Ők
voltak a „kis könyvtárosok”
csoport, akik nem csak
helyre pakolni segítettek,
hanem maguk is ajánlot-

ták a többieknek a könyveket,
és segítettek a könyvek visszaszerzésében is.
Nagyon jó időszak volt. Akkor
bővítették ki a könyvtárat és a
Munkácsy útról a gyerekrészleg
ide kerül a Dózsa György útra,
a korábbinál nagyobb, olvasóteremmel bővített intézménybe kerültünk. Úgy éreztem, hogy egy
nagyon korszerű könyvtárba érkeztem. Ez az időszak a ’80-as
évek közepéig arról szólt, hogy
rengeteg programot, olvasóve-

télkedőket szerveztünk és folyamatosan gyarapodott a gyűjteményünk. József Attiláról, Móricz
Zsigmondról szerveztünk előadásokat, volt helytörténeti vetélkedő és sok könyvbemutató. Az
utóbbiak közül az egyik igencsak
emlékezetes. Az 1970-es évek
vége felé már megjelenhettek
olyan könyvek is, amelyek nem
mindenben a hivatalos álláspontot képviselték a társadalmi kérdések problémák taglalásában.
A Magvető Kiadó Gyorsuló Idő
sorozatban jelent meg Bánlaky Pál és Varga Csaba könyve,
„Azon túl ott a tág világ” című kis
kötet, ami élő társadalmi problémákat feszegetett. A szerzőknek
szerveztünk egy bemutatót, ami
ott mozgott a kultúrpolitika által
tűrt/ vagy tiltott határon.
– Ma vannak határok?
– Minőségi határok vannak.
Akármit nem lehet befogadni a könyvtárba,de a
választás az értékek és
nem a politika mentén történik.
– Az elmúlt évtizedek alatt
a könyvtár funkciója, szolgáltatásai is nagyon sokat
változtak. A gödöllői könyvtár ma már olyan közösségi tér, ahol az irodalmi estek, könyvbemutatók mellett
rendszeresek a koncertek,
tanfolyamok, kiállítások. Most
a kávézóban beszélgetünk.
Hogy élték meg azt a folyamatot, ami a funkció, a szolgáltatások változását hozta magával?
– A 80-as évek második felében
jelent meg az a gondolat, hogy
a kultúra áru, amiért pénzt lehet
kérni. Akkor Antal Teréz volt az
igazgató, aki a kulturális vállalkozási szemléletre nagy hangsúlyt
helyezett. Ekkor vásároltuk meg
a könyvtár első számítógépét.
A munkatársak ezen a tanulták
meg, hogy kell használni a számítógépet, sőt, a rendszerváltás
utáni első gödöllői újságot is itt,
ezen a gépen szerkesztették a
kollégák itt a könyvtárban!
Az akkori kezdeményezések
– vállalkozói adatbázis összeállítása, kiadványok készítése –
nem hozták meg a remélt anyagi
sikereket, mégis ennek később
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nagy hasznát vettük. Amikor Gloserné Szabó Györgyi átvette az intézmény vezetését, szakmai követelmény lett, hogy adatbázisban kell
a könyveket feldolgozni, a számítógép, az internet használata, más
könyvtárakat nagy kihívás elé állított, mi sokkal könnyebben vettük az
akadályt! Ezután jött az informatikai fejlődés korszaka… Érdekes történet, hogyan jutott a könyvtár az első internet hozzáféréshez. Az egyik
olvasónk, dr. Barta Endre olyan helyen dolgozott, ahol az elsők között
vezették be ezt a szolgáltatást. Ő beszélt először az internetről és arról
milyen nagy lehetőség ez a könyvtárak számára is. Meghívott bennünket a munkahelyére és bemutatta. Leesett az állunk. Egyik pillanatról a
másikra az Amerikai Egyesült Államok városi könyvtárainak összevont
adatbázisában keresgéltük a gödöllői dokumentumokat. És találtunk!
Ez 1995 körül volt. És akkor – már igazgatóhelyettes voltam – az egyik
telefonvonalon „betárcsázós” internet kapcsolaton keresztül értük el a
világhálót, és kezdtük tanulni, hogy is kell használni. Az alapokra, a
könyvtárba rendszeresen járó középiskolás fiatalember, B tanított meg,
aki iskola után „órákat adott” internethasználatból.
Később, mikor 2002-ben elkészült az új könyvtár, már mi indítottunk
tanfolyamokat. A jelenlegi épületünket 2002. június 1-jén adtuk át. A
21-dik század könyvtári épületében korszerű módon kellett könyvtárat
szolgáltatni. Ez már egy teljesen új világ.
– Időközben az ön feladatai hogyan változtak?
– Gyermekkönyvtárosként kezdtem, majd felnőtt olvasószolgálatos, azután pedig zenei könyvtáros voltam, amikor a zenei részleg elkészült.
Ezt követően felnőtt olvasószolgálat csoportvezető, majd igazgatóhelyettesként a szakmai irányítást végeztem és a helytörténet volt a szakterületem. 2010 óta vagyok igazgató.
„Több, mint könyvtár” – ezzel a szlogennel üzenjük az olvasóknak,
hogy a klasszikus könyvtári szolgáltatásokon túl, a gödöllőiek könyvtára az információ szerzés helye és közösség találkozóhelye is. Meggyőződésem, hogy a könyvtár akkor látja el jól kultúra közvetítő szerepét,
ha képes maga köré közösséget építeni. Az „olvasóközpontú könyvtár”
szellemében szervezzük a gyűjteményt, alakítjuk a szolgáltatásokat,
szervezünk programokat. A könyvtár égisze alatt jelenleg 11 kis csoport működik, közülük a legrégebbi az „Őszikék” nyugdíjas kör, az idén
lesz megalakulásuk 40 éves évfordulója. Az eltelt időszakban nagy
programok valósultak meg. Lehetőségünk volt nemzetközi szinten is
megméretni magunkat, egy nemzetközi projektben kilenc külföldi partnerrel együtt dolgozva valósítottunk meg informatikai képzéseket, játékokat. A másik éveken át tartó program a hagyományokról szólt. Talán
sokan emlékeznek a „Fa ága rügyével” magyar népmesemondó találkozó határon túli mesemondóira, a program a tovább élő hagyomány
megmutatásán túl a nemzet összetartozásáról is szólt. A könyvtár nagy
hangsúlyt helyez a gyerekek és a fiatal korosztály olvasóvá nevelésére.
A hagyományos módszereken túl, az „Erzsébet vers és prózamondó
verseny” megszervezésével, kreatív olvasásfejlesztési játékokkal, fiataloknak szóló könyvajánló adatbázissal, számukra szervezett programokkal, kiscsoportokkal érjük el, hogy a korosztály találkozóhelye legyen a könyvtár.
– Ha a könyvtáros pihenésként levesz valamit a polcról, mit választ? Melyek a kedvenc művei?
– Nagyon szívesen nyúlok Bulgakov Mester és Margaritájához. Ennek
a könyvnek mindig van új üzenete. A költők közül… minden korral változott: Ady volt az első, a kamasz -felnőtt ifjú kor idején József Attia volt
a kedvencem. Szívesen olvasok mai költőket is. Lackfi Jánost például,
mert nagyon játékos; T. Szabó Annát, mert vannak mélyebb tartalmú
üzenetei, a régiek közül pedig Pilinszky Jánost.
A zenéből a komolyzenét kedvelem és főleg a nagyzenekari műveket
és a hegedűversenyeket.
– Nehezen hiszem el, hogy búcsút mond a könyvtárnak...
– Van egy pont, amikor az ember érzi, hogy itt az ideje váltani. Olyan elkötelezett, jól képzett munkatársi csapat van a könyvtárban, ami mindig
képes a megújulásra. Jó lesz olvasóként is visszajárni, de nem mondok
végleges búcsút. Biblioterapeuta vagyok, és csoportokat fogok vezetni,
beszélgetéseket az életről és az irodalomról. És olyan jó rendezvények
lesznek idén is a könyvtárban, hogy nem győzöm beírni a naptárba,
hogy erre is, arra is jönni kell!
1975. július 8-án kezdtem, s most augusztus 31-én letelik az utolsó
munkanapom is. Azzal a jó érzéssel zárom az aktív könyvtárosi éveket,
hogy mindig azt csináltam, mit szerettem.			
(kj)

Meghívó

az 1848/49-es magyar
forradalom és szabadságharc
kitörésének 170. évfordulója

alkalmából tartandó ünnepségre

2018. március 15., 1000

Helyszín: Gödöllő város főtere, Petőfi-szobor

Nemzeti Dal

Köszöntot mond: dr. Gémesi György, Gödöllo város polgármestere
Közreműködnek:
Gödöllői Városi Fúvószenekar, vezényel: Ella Attila
Cimbaliband
Club Színház
Piros Hetes zenekar
A musort szerkesztette és rendezte: Unger Balázs, Halász Tibor

A műsort és a koszorúzást követően kerül sor a hagyományos
lovas felvonulásra a Tarsolyos Lovas Egylet szervezésében.
Meghívó – „Gödöllő Városért” kitüntetés
Tisztelettel meghívjuk
2018. március 15-én (csütörtök) 16 órára
a Művészetek Háza Gödöllő színháztermébe a
„Gödöllő Városért” kitüntetés átadó ünnepségére.
Kitüntetettek:
Dr. Nánási Éva, Gödöllő Város címzetes főjegyzője
Fülöp Attiláné, a Gödöllői Könyvtár igazgatója
Opel Gaál–Gaál Autóház Kft. kollektívája

Felhívás koszorúzásra
Tisztelt Ünneplő Közönség! Gödöllő város lakói!
Gödöllő város önkormányzata az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést
szervez 2018. március 15-én 10 órakor a Főtéren.
Az ünnepi műsor koszorúzással folytatódik a Petőfi téren.
Kérjük az intézményeket, rendvédelmi szerveket, pártokat, civil
szervezeteket, ünneplő vendégeinket, hogy
koszorúzási szándékukat szíveskedjenek
legkésőbb 2018. március 13-án 15 óráig jelezni,
hétfőtől péntekig 9-15 óráig
a +36/70-338-1838-as telefonszámon, hogy
a koszorúzás rendjét pontosan ki tudjuk alakítani.
Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése
érdekében szíveskedjenek a koszorúkat az ünnep napján
legkésőbb 9.30 óráig a helyszínre juttatni,
megérkezésüket munkatársainknak jelezni.

Fáklyás felvonulás

A hagyományos fáklyás felvonulás március 14-én, 18 órakor
kezdődik. A szokásoknak megfelelően a Petőfi-szobortól a Dózsa
György úti temető 1848/49-es emlékművéig tart a menet.
Tiszteletadás, koszorúzás az emlékműnél.
Közreműködnek: A Club Színház művészei és a Gödöllői Városi
Vegyeskar.
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Faápolási munkák: Fűzfasor-csere a patakparton
Mint arról lapunk korábbi számaiban már beszámoltunk, városszerte folyamatosan zajlanak a faápolási munkák. A következő időszak nagy feladata
a Szent János utca Rákos-patak mentén található fűzfasor
rendbetétele lesz. A fűzfasort a
fák egyöntetű, jelentős leromlása miatt a február – márciusi
időszakban fel kell újítani, azaz
a régi fák kivágását követően
megtörténik az újra telepítés.
Néhány éve egy erős vihar következtében jelentős mértékű széltörést szenvedett a fasor. A bekövetkezett kár már akkor is nagy
mértékű volt, a fák egészségi állapota nagyon leromlott. Az esetet
követően faápolási beavatkozáson
estek át a növények, a szükséges
gallyazást követően, a metszlapok
kezelését is elvégezték, amire a
fertőző növénybetegségek megelőzése céljából volt szükség.
Mint azt Barna Dánieltől, a VÜSZI
kertészeti részlegének vezetőjétől megtudtuk, mindezek ellenére
szinte minden fán fellelhetők a korhasztást okozó gombák – bükktapló, deres tapló – termőtestei,

melyek csak a jelentősen korhadt
fákon jelennek meg, valamint különböző rovarok – cincérek, illetve
farontó lepkék – lárvajárataiban
is bővelkedik a fák jelentős része.
Sok esetben szakadnak el száraz
ágak, valamint több fánál a korhadt
törzsből különböző méretű részek
esnek ki. A fűzfák szövetei jelentős
mértékben károsodtak, a tartószilárdságuk meggyengült, sok eset-

Ismét megrongálták az
Erzsébet-sziklát
Az év elején nagy felháborodást keltett, amikor ismeretlenek graffitivel rongálták meg az Erzsébet-sziklát. Még a
károkat helyre sem
tudták állítani, a múlt
héten újabb rongálás
történt.
A rongálók ez alkalommal nem a táblát,
hanem a sziklarészt
festették össze, aminek az eltávolítása
nem lesz egyszerű.
Az ügyben több olvasónk is megkeresett
bennünket. „Felháborító, hogy a közel
120 éve az Erzsébet
királyné szobra mögött a park legmagasabb
központi részén 9 méter
magasan emelkedő sziklacsoportot már második
alkalommal megrongálták,
meggyalázták” – írta Kovács Ádám, aki a területet járva már korán reggel
észlelte a károkozást.
Mint megtudtuk, az ügy-

ben a rendőrségi feljelentés megtörtént, jelenleg
folyamatban van a festék
eltávolításához szükséges

szakvélemény elkészítése. Mivel a szikla műemlék,
az Örökségvédelmi Hivatal kőrestaurátori szakvéleményt kért, ennek elkészülte után kerülhet sor a
helyreállításra.
Köszönjük a fotót Kovács
Ádám olvasónkank.
		
(bj)

ben balesetveszélyt is jelentenek.
A fák kivágását és tuskóeltávolítását követően új fűzfasor kerül telepítésre.
Gödöllő lakossága mindig szívén
viselte városunk fáinak sorsát, így
érthető, hogy lapunk sokszor kap
a témában aggódó megkeresést,
ha valahol gallyazás, fakivágás
történik. A VÜSZI főkertésze kérdésünkre megerősítette, csak a legszükségesebb esetekben alapos
vizsgálatok után döntenek egy-egy
fa kivágásáról. Ma már a műszeres vizsgálatoknak köszönhetően
a korábbinál is megalapozottabb
döntések születnek. Mint megtudtuk, a vizsgálat során pontosan
megállapítható a korhadás szintje.
A berendezés az egészséges növényi részeket zöld, a korhadtakat
piros színnel jelöli, amennyiben pedig üreges a fa belseje, kék színnel
jelöli a problémás részt. Az eredmény sok esetben a szakembereket is meglepi, sokszor, kívülről
egészségesnek tűnő fáról derül ki,
hogy belül beteg.
Szintén sok a félreértés a gallyazásokkal kapcsolatban is. A száraz
ágak eltávolítása mellett leginkább
a fagyönggyel fertőzött ágak eltá-

volítása szokta sokkolni a lakosságot. Fontos tudni, nem elég levágni
magát az élősködő növényt, annak
a fa belsejében húzódó „gyökerétől” is meg kell szabadítani a fát. Ez
sokszor, jóval nagyobb terület, mint
azt a laikusok gondolják. A szakirodalom ajánlása szerint pedig
legalább 10 cm-rel a fertőzés alatt
kell elvági az ágat, ahhoz, hogy a
növény helyrejöhessen.
(jk)

Első fokon 11 év 8 hónapot kapott
Berze Zsófia gyilkosa
A február 13-i tárgyalás után a Budapest
Környéki Törvényszék az alábbi sajtónyilatkozatot tette közzé.
A Gödöllői Járásbíróság 2018. február 13án nyilvános és folytatólagos tárgyaláson
hozott ítéletet annak a 36 éves férfinak a
büntető perében, akit az ügyészség halált
okozó közúti veszélyeztetés bűntettével
és más bűncselekményekkel vádolt.
Az ítéleti tényállás szerint a korábban
már büntetett vádlott rendszeresen fogyasztott bódulási célból nyugtatókat
és kábítószert, melyekre alkoholt ivott. A
cselekmény elkövetésének időpontjában
is ezen szerektől befolyásolt állapotban
volt, mikor meglátta a sértettet. A vádlott
észlelte, hogy a kapu kinyitásával elfoglalt
sértett a járművet járó motorral hagyta a
kapubejárón, és elhatározta, hogy a közeli boltba, ahol alkoholt akart vásárolni,
nem gyalog jut el, hanem a sértett gépkocsijával. A vádlott a gépkocsihoz ment,
beült a vezetőülésbe és hátramenetben
visszakanyarodott az utcára. A sértett
ezt észrevéve odarohant az autójához
és belekapaszkodott az ablakba. A férfi
a cselekmény ellenére nagy sebességgel megindult az autóval, majd behajtott
az árokba és maga alá gyűrte a sértettet,
aki a ránehezedő kocsi súlyától fulladásos halált szenvedett. A vádlott a balesetet követően a jobb első ajtó leengedett

ablakán keresztül kimászott a gépkocsiból, majd annak ellenére, hogy tisztában
volt azzal, hogy a sértett a gépkocsi alá
szorult, a helyszínen a baleset hangjára
összegyűlt emberek között elvegyült és
otthonába távozott. Később egy isaszegi
kocsmában fogták el.
A rendelkezésre álló szakértői vélemények, illetve a vádlott korábban tett, később
azonban visszavont beismerő vallomása
alapján a bíróság a vádirati tényállást apróbb kiegészítésekkel bizonyítottnak látta.
A bíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki
jármű önkényes elvételének bűntettében,
közúti veszélyeztetés bűntettében, járművezetés bódult állapotban vétségében és
segítségnyújtás elmulasztásának bűntettében. Ezért őt a bíróság halmazati büntetésül 11 év 8 hónap börtönben letöltendő
szabadságvesztésre, 5 év közúti járművezetéstől eltiltásra és 8 év közügyektől eltiltásra, mint mellékbüntetésre ítélte. A vádlott legkorábban a büntetés kétharmad
részének kitöltése utáni napon bocsátható
feltételes szabadságra.
Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a
vádlott és védője más minősítés megállapításáért és enyhítésért fellebbezett. Az
Ítélet nem jogerős. A bíróság fenntartotta a
vádlott előzetes letartóztatását, ami ellen
a vádlott és védője szintén fellebbezett.
				
(kj)
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Lakossági fórum a vasútfejlesztésről
Március 1-jén 18 órai kezdettel a Premontrei Szent Norbert
Gimnáziumban, lakossági fórum keretében tájékoztatják a
lakosságot a hamarosan megkezdődő vasúti munkákról az
önkormányzat, a beruházó
NIF Zrt., valamint a kivitelező
SWIETELSKY
Vasúttechnika
Kft. képviselői.
Mint arról lapunk a múlt héten beszámolt, márciusban már
megkezdődnek a munkálatok,
amelyek menetéről, valamint a
várható
forgalmirend-változásokról is információt kaphatnak
majd az érdeklődők.
A tájékoztatón elsősorban a
gödöllői vasútállomás és a Köztársaság úti felüljáró kialakításáról, valamint a Gödöllő–Hatvan
szakasz munkáival kapcsolatos
munkákról kapnak majd tájékoztatást az érdeklődők.
A Gödöllő és Hatvan közötti,
27,3 km-es szakaszon a fejlesz-

tés során a vasúti pálya 100120-160 km/h engedélyezett
sebességre épül át. A pályaépítéshez kapcsolódóan 1 új közúti
felüljáró, 1 új gyalogos felüljáró
és 3 új peronaluljáró létesül;
magasperonok épülnek az állomásokon és megállóhelyeken.
3 helyszínen 4 P+R parkoló létesül, átépítik a nyíltvonali és
állomási felsővezeték-hálózatot.
Több helyszínen zajárnyékoló
fal létesül a vasútvonal lakott
területet érintő szakaszai mellett. A szakasz korszerűsítésével
az utasforgalmi létesítmények
megújulnak.
Rákos–Hatvan között átépül
a vasúti pálya 55 km hos�szon. Korszerűsítésre kerülnek
a vasútállomások és a megállóhelyek, új különszintű közúti
keresztezések kerülnek kialakításra, felújításra kerül a villamos
felsővezetéki és a térvilágítási
rendszer, új elektronikus bizto-

Választás 2018: Elvittek
393.000 ajánlóívet
Hivatalosan is megkezdődött az
idei évi országgyűlési képviselő-választás kampányidőszaka.
A ajánlásgyűjtés első napjáig,
hétfőig 68 jelölőszervezet több
mint 392 ezer ajánlóívet igényelt
a választási irodáktól – jelentette
be Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke.
Az NVI közölte: 96 pártot és
13 nemzetiségi önkormányzatot vett nyilvántartásba az országgyűlési választásra. A jelölőszervezetek korábban már
bejelenthették igényüket az
ajánlóívekre, a választási irodák
vasárnap este 6 órától kezdhették az íveket kinyomtatni; egy
íven nyolc ajánlásra van hely. A
választáson indulni szándékozó
jelölteknek március 5-ig kell ös�szegyűjteniük az 500 érvényes
ajánlást. Pálffy Ilona felhívta a
figyelmet arra, hogy az ívek szigorú elszámoláshoz kötöttek:
ívenként tízezer forint bírságot
szabnak ki a választási irodák
az elveszett, vissza nem vitt ívekért.
Ajánlásokat a választópolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni. A törvény azonban
tiltja, hogy munkahelyen, munkavégzés közben, a fegyveres
erőknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban
lévőtől a szolgálati helyen vagy
szolgálati feladat teljesítése köz-

ben, tömegközlekedési eszközön, állami, helyi és nemzetiségi
önkormányzat hivatali helyiségeiben, iskolákban valamint kórházakban, rendelőkben gyűjtsék
azokat.
A választópolgároknak nagyon kell figyelniük az ajánlóívek
aláírásakor, mert mindenki csak
a lakóhelye szerinti választókerületben jogosult jelöltet ajánlani. (Egy jelölt csupán egy egyéni
választókerületben
fogadhat
el jelölést, egy választópolgár
azonban több jelöltet is ajánlhat.) Másrészt arra is figyelniük
kell, hogy csak az az ajánlóív
hiteles, amelyen szerepel a választási iroda pecsétje, az ív sorszáma, és fel van tüntetve rajta
az aláírásgyűjtő polgár neve és
aláírása
A kiállított jelöltek száma a jelölőszervezetek országos listaállítása szempontjából is fontos,
mivel országos listát csak az a
párt állíthat, amely legalább kilenc megyében és a fővárosban,
a 106-ból legalább 27 egyéni
választókerületben önálló jelöltet állított. Az országos listára leadott szavazatok 93 országgyűlési mandátum sorsát döntik el.
Az országos listákat legkésőbb
március 6-án kell bejelenteni a
Nemzeti Választási Bizottságnál.

(Forrás: MTI)

sítóberendezés, utastájékoztató
és
térfigyelő-kamerarendszer
létesül. A fejlesztés várhatóan
2020-ban fejeződik be.
A fórumon lehetőség nyílik a
beruházáshoz kapcsolódó kérdések megvitatására.

Mint az a MÁV utastájékoztatásából kiderül, a munkák miatt
márciustól több változás lesz a
vasúti közlekedésben. Erről a
MÁV honlapján a www.mavstart.
hu oldalon, valamint a vasútállomásokon tájékozódhatnak majd
az utazók.
(ny.f.)

Biztonságosabb
zebrák
Az elmúlt hetekben lapunk
is sokat foglalkozott a gyalogosátkelőhelyek védelmével.
Mint arról beszámoltunk, az
önkormányzat több helyen
is úgynevezett okoszebrákat
alakít ki, amelyek nagyobb
biztonságot nyújtanak majd
a gyalogosoknak és segítik
a gépkocsivezetőket, hogy
a rosszabb látási viszonyok
között is könnyebben észleljék a járdáról lelépő személyeket. A program részeként
a városi zebrák speciális világítást kapnak, ezek közül
az első már el is készült. A
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca
elején lévő zebránál a hét
elején már üzembe helyezték
azt a lámpát, ami az eddig
megszokottnál erőteljesebb
világítást ad.
(LT)

Újra Kinyithat a Manna
Hosszú ideje zárva tart a blahai Manna bolt. A városrész korábban
kedvelt üzletének sorsa sokakat foglalkoztatott az elmúlt időszakban. A lakossági jelzésekre reagálva az önkormányzat megkereste a Coop Zrt-t, az üzlet ugyanis annak tulajdona. Tájékoztatásuk
alapján jó hírekkel szolgálhatunk a blahai lakóknak: a tervek szerint húsvét előtt új vezetéssel ismét kinyit a városrész boltja.

(dz)
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Hagyományteremtő gasztronómiai
verseny, avagy a gödöllői kolbász titka
Különleges gasztronómiai esemény helyszíne lesz a Gödöllői Városi Piac március 3-án,
ahol első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal
rendezik meg a Gödöllői Kolbásztöltő Versenyt. Eddig tizenhat csapat jelezte indulási
szándékát, s nem csak városunkból, hanem a Budapestről,
sőt a kolbászkészítés fellegvárainak számító Békéscsabáról
és Gyuláról, valamint a szintén
Békés megyei Okányból is érkeznek versenyzők.

A verseny a piac zárása után
kezdődik, 13 órakor foglalhatják
el helyeiket a csapatok, majd
14 órakor kerül sor a sertéshús
kiosztására, s kezdődhet a gyúrás, majd a töltés. Az elkészítésre két óra áll rendelkezésre,
a zsűri 16 órától kóstolja a kész
kolbászokat, amikből 30 cm-es
darabot sütve kell feltálalni. A
csapatok csípős és csemege
kategóriában versenyeznek. Az
értékelésnél fontos szempontok a következők: íz, szín, állag,
nyers és sült állapotban.
A zsűri tagjai többek között dr.
Nánási Éva, címzetes főjegyző, Kulai László, a Napsugár

étterem tulajdonosa (a zsűri
elnöke) és Gyarmati Károly, a
verseny támogatója.
Ám a kóstolás és az értékelés
nem csak a zsűri feladata, hanem az érdeklődő közönségé
is!
A versenyzőknek a frissen sütött kolbászból kóstoló falatkákat kell készíteniük. Szavazni a
rendezőktől kapható ingyenes
tikettekkel lehet, külön a csemege és a csípős kolbászokra.
Aki szeretne kóstolni, annak
érdemes időben érkeznie, a tikettek ugyanis korlátozott számban állnak
rendelkezésre! A teendő, mindössze an�nyi, hogy a kóstolást
követően a tiketteket
annak a csapatnak
kell odaadni, akinek
a kolbászát a legfinomabbnak találták. Az
lesz a közönségdíjas,
aki a legtöbb tikettet kapja.
A fődíj egy kb. 8-10 kg-os füstölt parasztsonka, de emellett a
közönségdíj és több különdíj is
kiosztásra kerül. A zsűri értékeli
és jutalmazza a csapat egységes megjelenését, az asztal dekorációját, a népi hagyományok
bemutatását és a népi viseletet.
Eredményhirdetés 18 órakor,
ezt követően pedig kezdődhet a fergeteges Kolbász Buli,
amelyre nem csak a versenyző
csapatokat várják, hanem az
érdeklődőket, kóstolókat is. A jó
hangulatról – zenével – Kopka
Sándor DJ és Fekete Zoltán
(ének) gondoskodik.
(kj)

Kedves Véradó!
Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon.
Lehetőségei szerint kérjük, segítsen
az új véradók toborzásában, a térítésmentes véradó mozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen
az életmentő, pótolhatatlan vér.
Véradás helye:
MŰVÉSZETEK HÁZA Gödöllő
Véradás ideje:
2018. MÁRCIUS 7., SZERDA, 9:00-18:00 óráig
Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!
Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TAJ kártyáját
feltétlenül hozza magával!
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Arborétumi kisvasút
születik
Az Erdei Vasútért Egyesület példát mutat arra, hogy mekkora
értékőrző és értékteremtő erőt
képviselhet egy civil szervezet.
Kisvasút Gödöllőn? A kérdésfelvetés is elképzelhetetlennek tűnt
a lelkes és elszánt vasútbarátok
jelentkezéséig. Kezdeményezésüket Gödöllő város önkormányzata is támogatja. Terveikről
Kardos Zoltánnal, az egyesület
elnökével beszélgettünk.

ezekből érdemes lenne egy arra
alkalmas helyszínen kisvasúti pályát létrehozni és közjóléti célból
üzemeltetni. A gödöllői projektet
tavaly április elsején indítottuk és
folyamatosan csatlakoznak hozzánk segítők, magánszemélyek és
cégek a városból. Munkánkat teljes
mértékben vasútszeretetből végezzük, munkahelyi és családi kötelezettségeink mellett. A vasútépítés
és járműfelújítás hobbi, szerelem

– Honnan jött az ötlet, hogy a Gödöllői Arborétumban kisvasutat
építsenek?
– A Pilisi Parkerdő Zrt. terelgette
tervünket a Gödöllői-dombságba.
Eredetileg a Visegrádi-hegységben
jó 40 éve felszámolt kisvasút vis�szaépítésébe kezdtünk volna bele,
amihez tárgyi eszközökkel és kellő
elszántsággal rendelkeztünk. Erre
azonban a terület természetvédelmi előírásai miatt nincs lehetőség.
Az ötlet viszont megtetszett a főváros környéki állami erdőket kezelő
gazdaságnak, így jött szóba a Gödöllői Erdészeti Arborétum. Itt nem
volt soha kisvasút, de a fenntartó
turisztikai fejlesztési igényeibe tökéletesen beleilleszkedik. Az első
terepszemle után beleszerettünk a
helybe. Elköteleződésünket erősítette az önkormányzat, a helyi erdészet és a gödöllői civil szervezetek
támogató hozzáállása.
– A vasútépítéshez is kell egy csapat, Kérem, mutatkozzanak be!
– Főként budapesti vasútbarát fiatalokból tevődünk össze. Közel 20
éve ismerjük egymást. Többünk
közlekedési szakterületen tanult
tovább és helyezkedett el. Társaságunk egyik magja az önkéntes
munkával felújított és üzemeltetett
Kemencei Erdei Múzeumvasúton
tevékenykedett hosszú időn át.
Évek óta gyűjtünk kisvasúti járműveket, síneket és eszközöket. Két
éve jutottunk el oda, hogy mind-

és kikapcsolódás számunkra.
– Mik az eddigi eredményeik?
– Megépítettük a kisvasút telephelyi vágányzatát, valamint 200 méter
vasúti pályát a tervezett fővonalból.
A Fűtőháztól az arborétum bejáratánál található parkolóig összesen
egy kilométer vágányt kell lefektetünk. Az ehhez szükséges anyagi
forrásokat előteremtettük. Második
ütemben a Gödöllő Állami Telepek
MÁV megállóhelyig szeretnénk
meghosszabbítani a pályát. Bízunk
benne, hogy ehhez is támogatókra
találunk. Az egyik villanymozdonyunk teljes gépészeti és esztétikai
felújításon esett át. A másik felújítását is megkezdtük, jelenleg az ös�szeszerelésnél tartunk. Felújítottuk,
muzeális restaurálás keretében újra
építettük 2 darab kéttengelyes személyszállító kiskocsinkat. Együttműködési megállapodást kötöttünk
Gödöllő önkormányzatával, amiben
anyagiakkal támogatják munkásságunkat.
– Hogyan fogják üzemeltetni a
vasutat?
– Első körben önkéntes munkával, május 1. és október 1. között
hétvégenként, menetrend szerint.
Egyesületünkben többen is rendelkezünk vasút üzemeltetéshez
szükséges ismeretekkel és hatósági engedélyekkel. Közelgő, tavaszi
építőtáborainkba várunk mindenkit,
aki segíteni szeretne.
			
(lt)

Teleki Pál Egyesület
Tisztelettel meghívjuk és várjuk tagtársainkat és a
tevékenységünk iránt érdeklődőket közgyűlésünkre, amelyet 2018. február 24-én (szombat) az
alábbi napirend szerint tartunk a Premontrei Gimnázium B épületének aulájában (Gödöllő, Takács M. u. 2.).
A közgyűlés napirendje:
15.00-16.00: az adminisztrációs feladatok elvégzése
•(Regisztráció, tagdíjak, támogatások befizetése, jelentkezések kirándulásokra, a 2017-es évkönyv átvétele, stb.)
• Közben az elmúlt év eseményeiről készült képek folyamatos vetítése
16.00–17.00: • Beszámolók a múlt évi eseményekről, az egyesület
gazdasági munkájáról • A kitüntetések átadása
17.00–18.00: előadások
18.00-tól: baráti beszélgetés (pogácsás est) a gimnázium ebédlőjében

Meghívó – zebra
Óvodavezetők Szakmai Közössége meghívja az Iskolaköteles gyermekek szüleit, nagyszüleit egy közös beszélgetésre.
Téma: „Zebra” az óvodából az iskolába, avagy: hogy gyermekeink biztonságosan „ÉRJENEK át a túloldalra”.
Időpont: 2018. február 26., hétfő, 16.30 óra
Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
Résztvevők: Szülők, óvónők, tanítók
Moderátor: Majsai László pszicho-pedagógus
Tartalma:
1. „Szerinted mikor érett egy gyermek az iskolára?” („tortasütési kísérlet”)
2. „Jelzőlámpa is segít’” (iskolaérettségi vizsgálat, a külső szakemberek
„szelete a tortából”)
3. „Hogyan engedjem el a kezét?...és én hogyan fogjam meg azt?”(a
pedagógusok szerepe az iskolakezdésben)
4. „Azért az sem árt. Ha eleinte még nem egyedül kel át!”; (a szülők szerepe az iskolakezdésben)
5. „Véd és dacszövetség” (együttműködés szülők és pedagógusok között)
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Gödöllői Irodalmi Díj 2018

Az Ifjúság Éve Gödöllőn
„Olyan fiatal vagyok még, hogy
hagyhattál volna egyszerűen jelentés nélküli nagy mondatokat
mondani.” (Kemény Zsófi)
Gödöllői Irodalmi Díj 2018 – Keressük Gödöllő tehetséges, pályakezdő költőit, íróit.
Pályázni április 25-ig két kategóriában – próza és vers – lehet.
A pályázatra még nem publikált
(Facebook megjelenés nem számít annak) írásokat várunk olyan
alkotóktól, akiknek önálló kötete
még nem jelent meg (magánkiadás nem számít). Az írások témájukban kapcsolódjanak a mottóhoz. Egy pályázó maximum
kettő verset és egy prózai írást
küldhet be. Versnél terjedelmi
korlát nincs, prózánál maximum
15 ezer karakter (szóközökkel
együtt). A pályázatra a jelentkező kizárólag saját szellemi tulajdonát képező művet küldjön be.
Ha a pályázó máshonnét vesz át
szöveget/szövegrészletet, akkor
mindig pontosan tüntesse fel az
átvétel tényét.
A pályázat jeligés. Nevezési díj
nincs, a nevezés alsó korhatára
14 év, felső korhatár nincs.
A pályaműveket elektronikusan
az irodalmidij@gvkik.hu email
címre, valamint nyomtatott formában is a következő címre küldjétek:
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. út 8.
Mindkét esetben fel kell tüntetni

az üzenet tárgyában vagy a borítékon: Gödöllői Irodalmi Díj
2018.
A pályaművekre csak a jeligét
írjátok és a kategóriát (vers vagy
novella). Kézírásos pályaműveket
nem fogadunk el, és a pályaműveken személyes adat NE szerepeljen. A pályázathoz külön, zárt
borítékban (email-ben külön word
dokumentumban) kérünk egy
adatlapot: jelige, név, életkor,
kategória, lakcím, telefonszám,
email-cím, bemutatkozás. A jelentkezőktől pár soros bemutatkozást kérünk, valamint a gödöllői
kötődés részletezését, amennyiben nem rendelkezik állandó gödöllői lakhellyel.
A műveket neves személyekből
álló szakmai zsűri bírálja el:
• Borda Réka, költő, a Műút portál szerkesztője
• Czigány György, József Attila-díjas író, költő, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze,
• Kemény István, József Attila-díjas költő.
A pályázat összdíjazása bruttó
170.000 forint, melyet a zsűri a
beérkezett alkotások függvényében oszt meg. Ezen felül a díjazottak oklevélben részesülnek.
A Gödöllői Irodalmi Díjat 2018.
június 2-án, szombaton, a Könyv
Ünnepe Gödöllőn rendezvény keretében adják át.
További információ: Istók Anna
(06-70) 674-4199, vagy istoka@
gvkik.hu

A világűr előszobájában
Magyar szakértők egy 2,5 kilogrammos terhet elbíró meteorológiai
ballont juttattak fel a sztratoszférába a Szent István Egyetem gödöllői kampuszáról, mely 30 km
magasságig emelkedett. Ezzel a
technológiával lehetővé válik annak
tesztelése, hogy az egyes elektronikai műszerek és biológiai minták
miként viselkednének a világűrben.
Egy elektronikai eszköz vagy biológiai minta többféle módon is tesztelhető az űrben. Az egyik módja,
hogy a mintákat rakéta segítségével juttatják fel az űrbe, de az is
lehetséges, hogy laboratóriumi körülmények között mesterségesen
állítják elő a kívánt körülményeket.
A költséges megoldások mellett
azonban magyar kutatók egy széles körben elérhető megoldással is

kísérleteznek: meteorológiai ballonok segítségével juttatják fel a mintákat 30-40 km magasra.
A sztratoszféra tulajdonságai és
környezeti tényezői jóformán megegyeznek a világűrben tapasztalható körülményekkel, leszámítva
a mikrogravitációt. Ennek köszönhetően kiválóan alkalmas ez a
módszer arra, hogy minták űrbéli
viselkedését teszteljük. – mondta el
Szing Attila, a kutatást végző Stratolab Kutató, Fejlesztő és Innovációs Kft. ügyvezetője. Az ilyen tesztek
mezőgazdasági vonatkozásban is
hozhatnak jelentős eredményeket
például arról, hogy mely növények
és baktériumok képesek kibírni az
ilyen extrém körülményeket; s hogy
van-e olyan növény, amit például fel
lehetne vinni az űrállomásra.

Március 11-ig láthatók a kastélyban
Erzsébet királyné újraálmodott ruhái
A hét végén családi délelőttre várják
a Gödöllői Királyi Kastélyban azokat,
akik szeretnének egy kicsit többet
megtudni arról, hogyan öltözködött
Erzsébet királyné, mi volt a titka
a XIX. század hölgyei különleges
hajviseletének, és persze megcsodálni Erzsébet királyé ruháit, amiket
Czédly Mónika álmodott újra.
A kastély azonban nem csak egy
délelőtti játékra invitál, hanem a kiállításhoz kapcsolódva, alkalmi ruhatervező pályázatot is hirdetett a diákok
számára. Ha valaki korábbi információk alapján azt gondolná, no, erről
már idő hiányában lemaradt, az nagyot téved, a kiállítást ugyanis a nagy
érdeklődésre való tekintettel március
11-ig meghosszabbították.
Aki tehát eddig nem jutott még el,
hogy megcsodálja a királyné meseszép ruháit, még megteheti.
Erzsébet királynénak kevés hiteles
ruhadarabja, ám jóval több ábrázolása és fotója maradt fenn, ezeket
tanulmányozva Czédly Mónika ruhatervező 2006-ban határozta el,
hogy újraalkotja a ruhákat. Az első
öltözék 2007-ben, a koronázás 140.
évfordulójára készült el, az ismert
Rabending-fotó alapján. Azóta bizo-

nyított, hogy ez a ruha már 1866 tavaszán létezett. A koronázáson viselt
díszruhájában Székely Bertalan festette meg a királynét, aki az uszályt
később a Veszprémi Érsekségnek
ajándékozta, hogy miseruha készüljön belőle. A múlt évben, a koronázás
150. évfordulójára ez alapján készült
el a koronázási díszruha korhű másolata, amely elnyerte a Magyar Kézműves Remek díjat. A kiállításon a
páratlan szépségű ruhák mellett valamennyi, korábban készült remekmű is megtekinthető. Czédly Mónika
tizennégy ruharekonstrukciója első
alkalommal látható együtt.
			
(bj)
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Boldog család: Lehetséges küldetés
igaz! Kevin Leman pszichológus Péntekre boldog család
című könyve mindenkinek segít
átvészelni és megoldani a családjában felmerülő kritikus helyzeteket. Tény – s ezt a szerző is
elismeri – nem mindig könnyű a
megvalósítás. Ezt saját tapasztalataival támasztja alá, márpedig ő öt gyermeket nevelt fel!
Az öt napra lebontott „családterápia” első látszatra közhelynek
számító trükköket oszt meg:
szánjunk több időt a családi
együttlétre, legyenek közös családi beszélgetések, helyezkedjünk bele a egymás nézőpontjába stb. Ám a jólismert szólamok
mellé ez esetben számtalan
ötlet társul, hogy oldjuk meg
ezeket a feladatokat, miközben
igyekszünk utolérni magun-

Amikor az ember családot alapít,
általában van elképzelése arról,
hogyan él majd párjával, hogyan neveli gyermekeit, milyen
értékrend alapján rendezik be
mindennapjaikat, és boldogan
élnek, amíg meg nem halnak.
Az elképzelések között azonban a
legritkább esetben szerepelnek a
munkahelyükön túlterhelt szülők,
kimerült és hisztis iskolások, egymással versengő, hormon túltengéstől szenvedő kamaszok, csatatérhez hasonlító gyerekszobák,
és sorolhatnánk a végtelenségig
azokat a dolgokat, amik végül befolyásolják a családunkkal töltött
idő minőségét. Bizony sokszor úgy
érezzük, hiába teszünk meg mindent a siker érdekében kudarcra
vagyunk ítélve. Ez azonban nem

EKF 2023 – jól hasznosíthatók a
pályázat tapasztalatai
(Folytatás az 1. oldalról)
A bizottság döntését február 15-én,
csütörtökön délben, sajtótájékoztató keretében hozták nyilvánosságra. Eszerint a pályázó hét magyarországi – köztük Gödöllő – város
közül Debrecen, Győr és Veszprém jutott a második fordulóba.
Az eredmény kihirdetésekor a bizottság elismerően szólt a pályázó
hét város anyagáról. Mint elhangzott, meghatározott szempontok
szerint hozták meg a döntést. Figyelembe vették például, hogy milyenek a már meglévő adottságok,
vagy éppen milyen lehetőségek
rejlenek egy-egy adott helyszínben. Nem utolsó szempont volt a
gazdaságosság kérdése is, azaz,
hogy a város saját költségvetéséből mennyit tud hozzátenni a 2023as nagy, nemzetközi kulturális
program kavalkádhoz.
Gödöllő pályázatát illetően csak
elismerően tudtak nyilatkozni, városunk volt az egyetlen település,
aki nem megyeszékhelyként indult
a versenyben.
Bár Gödöllő nem jutott tovább a
második fordulóba, a pályázatnak
számtalan eredménye van.
Ahogy Káel Csaba, a testület elnökhelyettese is fogalmazott, meg-

mérettetés arra is jó lehetőséget
nyújtott, hogy a hét magyarországi
település egy nemzetközi grémiummal ismertesse meg kulturális
értékeit, valamint a nevezéshez
elkészített kulturális stratégia kiválóan használható a jövőben.

2018. február 20.
kat a munkával, háztartással stb.
Hogy ez milyen eredménnyel jár,
nem csak rajtunk, hanem azon is
múlik, melyik családtagunkkal kell
egyezkednünk! Leman, aki a születési sorrend szakértője, személyre szabottan bontja le a megoldási
lehetőségeket, első, másod, vagy
harmadszülött gyerekünkre, házastársunkra. A könyv számtalan érdekességet árul el arról is mi jellemzi
gyermekeinket attól függően, hogy
hányadiknak jöttek a világra.
Kevin Leman a védjegyévé vált
praktikus bölcsességgel, sok történettel és humorral avatja be olvasóit a jól működő családi élet mikéntjébe: hogyan építsen olyan családi
csapatot maga köré, amelyben a
szülők és a gyerekek egyaránt jól
érzik magukat, ahová szívesen
mennek haza, ahol lazíthatnak és
feltöltődhetnek, és kölcsönösen a
legjobbat hozhatják ki egymásból.
(Kevin Leman: Péntekre boldog
család)
			
(kj)

Névnapi est Körösfői-Kriesch
Aladár tiszteletére
Rangos művészeti programmal
emlékezett névadójára a Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány. Az Aladár napi esttel egy
családi hagyományt elevenítettek
fel néhány éve a művész unokái. A Frédéric Chopin Zenei AMI

mal Annus Réka (népdalénekes), Eszenyi Zsombor (klarinét
– a Zeneakadémia hallgatója),
Herczenik Anna (operaénekes),
Langer Ágnes (hegedűművész),
Puskás Máté (zongora – a Zeneakadémia hallgatója), valamint a

nagytermében megtartott rendezvényen Körösfői László, az alapítvány létrehozója idézte fel az
egykori Aladár névnapokat, amelyeken nagy szerep jutott a zenének, amit a kiváló festőművész is
nagyon kedvelt, aki maga is szívesen zongorázott. Ezt élesztette
újjá néhány éve az alapítvány, díjazottjainak közreműködésével.
A fellépők, és a rendezvényhez
tartozó kiállítás alkotói átfogó képet adtak arról, milyen sok művészeti ág képviselőinek pályáját
egyengette az alapítvány, valamint
milyen sok kiváló pedagógus munkáját ismerték el a Körösfői-Díjjal.
Az Aladár-napi esten ez alkalom-

zeneiskola kitüntetett tanárainak
– Gálné Bagi Márta, Bartha Katalin és Béres Ágota – növendékei. Zongorán kísért Cser Ádám,
Ferenczi Beáta és Sivadóné
Benyus Hedvig. Az eseményhez
kapcsolódó kiállításon Bajkó Dániel, Debreczeni Zsófia, Goschler Tamás, Horváth Orsolya és
László Lilla festőművészek, Hidasi Zsófia textiltervező iparművész, Katona Szabó Erzsébet
és Remsey Flóra és Szekeres
Erzsébet textilművészek, Lőricz
Áron építőművész s Remsey Dávid grafikusművész munkái láthatók. A tárlatot Sz. Jánosi Erzsébet
nyitotta meg.
(bj)

Az előkészítés során végzett munka nem csak a városi kulturális intézményeket, hanem a művészeti
csoportokat és a civil szervezeteket is összefogta.
A pályázaton való indulás jelentős
hazai és nemzetközi figyelmet irányított városunkra és új területeken
erősítette testvérvárosi kapcsolatainkat.
S bár nem Gödöllő lesz a rangos
rendezvények helyszíne 2023ban, ennek ellenére lehetőséget
kap majd kulturális értékeinek
bemutatására, a továbbjutót települések ugyanis vállalták, hogy
valamennyi kandidáló várost meghívják, és bemutatkozási lehetőséget biztosítanak számukra.
A bizottság ajánlását a magyar kormányzat jóváhagyása véglegesíti,
ezt követően a kiválasztott három
település tovább dolgozik a pályázatán. A tanácsadó testület 2018
végén tér vissza és tesz ajánlást az
EKF 2023 pályázat magyarországi
nyertesére.

2018. február 20.
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Kávéházi esték – Szabó Magda 100+1
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A Kávéházi esték rendezvénysorozat február 18-ai műsora a XX. századi magyar irodalom egyik legendás, legismertebb, legtöbbet fordított írónőjének, a költő és végzettségét tekintve tanár, Kossuth-díjas
Szabó Magdának állított emléket. Az Abigél és más népszerű regények szerzője tavaly ünnepelte volna születésének 100-ik évfordulóját; 2017-ben ebből az alkalomból az ország számtalan pontján
tartottak irodalmi megemlékezéseket. Az évfordulóhoz kapcsolódó
Szabó Magda 100+1-en a Királyi Váróban L. Péterfi Csaba beszélgetett Juhász Anna irodalmárral, a Szabó Magda centenárium házigazdájával, Tasi Gézával, az írónő keresztfiával és jogutódjával, valamint
Mészáros Beáta drámapedagógussal. Zongorán Ferenczy Beáta, hegedűn Dezső Piroska, csellón T. Pataki Anikó működött közre.

Benedek Benjáminnak, aki a Régimódi történet filmzenéjét lekottázta, így a darabot az est végén mindenki hallhatta) és a Für Elise saját
és szülei gyermekkorát, valamint a
XX. század elejének Debrecenjét
mutatja be.
De ami a leginkább érdekli az embereket egy híresség kapcsán,
az az, hogy milyen a magánéletében. Így volt régen és így van
ez manapság is. Tasi Géza ezzel

temen is az ókori Róma szépségápolásáról írta a szakdolgozatát).
Mindig elegánsan mutatkozott, a
külső-belső harmónia meghatározó volt a számára.
Ha valaki Szabó Magda nevét
hallja, akkor az Abigél (1970) jut
eszébe. És Debrecen, pedig a mű
Hódmezővásárhelyen keletkezett.
Az áttörést, a nagy sikert jelentő
regényt a mai napig minden évben
ki kell adni, mert örökérvényű üzenete van.
Szabó Magda tökéletesen beszélt
angolul, olaszul, németül, franciául
és spanyolul; nem szerette, ha a
regényeit lefordították, mert szerin-

Az első gondolat Szabó Magdáról? Mészáros Beáta a színjátszást hozta fel; ráadásul az általa
vezetett Garabonciás Színtársulat
az Abigélt is fel kívánja dolgozni,
iskolások részvételével. Az írónő
keresztfia szerint mindenkihez volt
egy jó szava, még az utcaseprőhöz

1950-es évek tehetnek. Költőként
semmi kedve nem volt Rákosit éltető versikéket farigcsálni. 1949-ben
megkapja az irodalmi Baumgarten-díjat, amit visszavesznek tőle,
állásából kirakják, ráadásul 1958-ig
nem publikálhat. Az elhallgattatás
éveiben a fióknak ír. Rengeteget

kapcsolatban megosztott egy-két
érdekességet. Szabó Magda egyszerű, református, puritán lélek volt.
Imádta a köménymagos levest, az
volt a kedvence. Emellett rajongott
az állatokért. 12 kutya, 14 macska,
számtalan madár tarkította az otthonát. Élete utolsó három évében
Tasi Géza kerepesi otthonában lakott, és ha az utcán meglátott egy
kóbor állatot, azt hazavitte. Géza
viccesen meg is jegyezte, hogy ha
lehet, akkor a jövőben már ne nézzen sehova, mert kicsi a ház.
Állatszeretetére visszaemlékezve,
megjegyzi, hogy „nálunk még légyfogó sem volt soha, a legyeknek
is jogai vannak.” Az egyszerűség
végigkísérte az életét, kivéve ha az
öltözködésről volt szó. Ott nem volt
puritán. Rendkívül fontosnak tartotta, hogyan is néz ki (már az egye-

te csak magyarul állja meg a helyét
igazán. Sokan nem tudják, de az
írónőnek két sírja van – tudtuk meg
Tasi Gézától. Az egyházjogilag elfogadott rész Debrecenben, a nem
hivatalos (a férjével együtt) pedig
Budapesten. Halála előtt, a 90-ik
születésnapján Juhász Anna édesapja, Juhász Ferenc így köszöntötte az írónőt (részlet): „a legnagyobb
magyar prózaíró szavainak ibolyaillata van“, „művei az anyanyelv
szívdobbanása“.
Az est további részében a megjelentek sorsoláson vettek részt,
ahol hat szerencsés nyertes Szabó
Magda kötetet vehetett át. Zárásként pedig egy jó hír: ha minden
jól alakul, akkor a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban létrehoznak egy állandó Szabó
Magda kiállítást.
(rk)

is, mondván, hogy „fontos munkát
végez“. Juhász Anna kivételes
helyzetben volt, hiszen édesapja
révén személyesen is megismerhette Szabó Magdát. Kiemelte,
hogy szerencsések vagyunk, hogy
az anyanyelvünkön olvashatjuk a
műveit. Pedig volt idő, amikor nem
nagyon lehetett Szabó Magdáról
hallani és olvasni: mindezekről az

köszönhet férjének, az ugyancsak
író Szobotka Tibornak, aki segít
neki visszatérni az irodalmi életbe.
A Freskó (1958) és Az őz (1959)
című regények hozták meg számára az országos ismertséget; ettől
fogva szabadfoglalkozású íróként
élt. Számos önéletrajzi ihletésű
regényt írt, az Ókút, a Régimódi
történet (külön köszönet a gödöllői

Szeretet, harmónia, elegancia Debrecenből
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Új Cimbaliband CD: Balkán Projekt!

A múlt év áprilisában a Művészetek
Háza színpadán mutatta be hatalmas sikerrel Balkán Projekt című
új anyagát a Cimbaliband. A sodró
lendületű, fülbemászó, autentikus
balkán dallamok most már CD-n is
hozzáférhetők. Az albumot a múlt
héten pénteken mutatták be a Fonóban, s azonnal az üzletekbe is
került.
Unger Balázs, a Cimbaliband ve-

zetője lapunknak elmondta, a hatalmas sikerű balkán zenei összeállítása a közönség kívánságára
került CD-re. A felvételen a Cimbaliband tagjai mellett a koncerteken is
közreműködő Danics Dóra énekel,
valamint Barity délszláv harmonikavirtuóz játéka teszi teljessé a
hangzást és a hangulatot, amit leginkább Kusturica híres Majcskajaj
című filmjéhez hasonlíthatunk. A
Balkán Projekt ízelítőt ad a Balkán
népeinek habitusából, virtuozitásából. Unger Balázst gyűjtőútjai során
lenyűgözte, ahogy az erről a vidékről származó zenészek egyedülálló
módon bánnak saját népdalaikkal,
népzenéjükkel, amire nem mint a
múlt emlékére tekintenek, hanem
mindennapjaik részét képezi. Az
albumot a zenekar Gödöllőn, az új
próbatermükben rögzítette.
			
(kj)

Valentin és a könyvek

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ idén is csatlakozott a Nemzetközi Könyvajándék Naphoz, aminek a hivatalos
dátuma február 14. A nemzetközi
megmozdulás célja, hogy még
több gyerek kapjon kedvet az
olvasáshoz. Mivel ez a nap idén
szerdára esett, a könyvtár február 13-ra tűzte ki a Valentin-nappal
összekötött ajándékozást, amivel nagy meglepetést és örömet
szerzett a gyerekeknek. Ez alkalommal a Hajós Alfréd Általános
Iskola diákjait lepték meg a könyvtárosok. A gyerekeket Fóthy Zsu-

zsanna, a könyvtár
igazgató-helyettese
mesével köszöntötte, majd munkatársaival átadta nekik
a Kossuth Kiadói
Csoport, a Cerkabella, a Scolar, a
Napraforgó,a Holnap, a Tessloff-Babilon, az Athenaeum Kiadó és az
Animus Könyvkiadó ajándék köteteit.
(bj)
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Megáldják a felújított Grassalkovich kriptát
Felújították a kastélyépítő Grassalkovich Antal és családjának
temetkezési helyéül szolgáló kriptát. A Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika altemplomához kapcsolódó temetkezési
helyet február 25-én, vasárnap ünnepi szentmise keretében áldja meg Stella Leontin kanonok, plébános A szertartás hálaadó
szentmise lesz a templomot és kapucinus kolostort alapító és
építtető Grassalkovich Családért.
Klobusiczky Terézia, I. Grassalkovich Antal harmadik felesége egy
loretói kápolnát tervezett építtetni Besnyőn, az egykori premontrei
templom erdővel benőtt romjainak helyén. Ásás közben az egyik
kőműves csontból faragott szobrocskát talált a földben 1759. április
19-én.
A besnyői kápolnát 1761. augusztus 15-én szentelték fel, és elhelyezték benne a loretói Mária-szobor cédrusból faragott másolatát.
A csodás körülmények között talált Mária-szobor zarándokok ezreit vonzotta ide, ezért I. Grassalkovich
Antal szükségesnek látta a kápolna kibővítését. 1768 és 1771 között Mayerhoffer János tervei alapján
építették hozzá az alsótemplomot és a loretói kápolnát magába foglaló felsőtemplomot. Felszentelésükre 1771. március 17-én került sor.
Az alsótemplomból nyílik a Grassalkovichok családi kriptája, ahol I. Grassalkovich Antalt, majd feleségét, Klobusiczky Teréziát nyugalomra helyezték. Koporsóikat vörös és fekete márványból faragott,
családi címerekkel díszített síremlék foglalja magába. 				
(jk)

A leghíresebb Bálint szerelmei
Városunk lakói már megszokhatták, hogy február 14-én a
magyar szerelmi líra megteremtőjeként számon tartott
Balassi Bálintra emlékezünk.
Így volt ez idén is, Valentin –
azaz Bálint napon – a Gödöllői
Királyi Kastély barokk színházában idézték fel a költő alakját.
A XIII. Balassi Est alkalmából a
Musica Historica együttes Joób
Emese közreműködésével varázsolt reneszánsz dallamokat a
színpadra. A „Kegyelmes szere-

lem” címet viselő műsorban többek között a költő megzenésített
versei csendültek fel. Az estet
hagyományosan
borkóstoló

zárta. Balassi Bálint különleges
helyet foglal el irodalmunkban,
a magyar líra első szerelmes
verseket író költőjeként tartjuk
számon. Bár lírája Petrarcából
és a német humanizmusból
gyökerezik, érzéseit magyar
nyelven vetette papírra. Művei
bepillantást engednek a kor
szépségkultuszába is.
(bj)

A Gödöllői Városi Múzeum
2017. október 24-én
megkezdte
A magyar cserkészet
története 1910-től
napjainkig, illetve a
Zsivajgó természet című
állandó kiállítás felújítását.
A munkálatokra való
tekintettel
cserkész
kiállításunk
már
nem látogatható
a felújítás munkálatok befejezéséig a Zsivajgó természet
című kiállításunk csak a
múzeumpedagógiai
csoportok számára
tekintethető meg.
Megértésüket köszönjük!
Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő
Szabadság tér 5.
www.godolloimuzeum.hu
Tel.: (28) 421-997
Nyitva tartás: szerdától
vasárnapig 10-16 óráig

Gödöllői Iparművészeti műhely
dokumentumok
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Atlétika – Fedettpályás felnőtt országos bajnokság

GEAC: öt arany- és kettő bronzérem
Az éremtáblázat első helyén
végző egyesület öt arany-, kettő bronzéremmel és sok értékes helyezéssel zárta a hétvégét.

Február 17-18-án került megrendezésre a fedettpályás Felnőtt országos bajnokság, ahol
közel 70 éves fennállásának
egyik legeredményesebb szereplését láthattuk a GEAC atlétáinak (fotó: Dr. Kriszt Balázs).

Az első számú gödöllői sztár
Nádházy Evelin (a dobogón középen, alatta edzője, Karakas
Józsefné), a Szent István Egyetem hallgatója volt, aki kiváló
időeredményekkel nyerte a 200
m-es (24,44) és 400 m-es (54,54)
női síkfutást és elévülhetetlen érdemei voltak a 4x400 m-es váltó
első helyezésében is. (A képen a
400 m-es eredményhirdetés). Ezzel ő lett a bajnokság legeredményesebb atlétája! Utóbbi számban kiválóan futott válogatott
gátasunk Répási Petra, továbbá
Csernyánszky Sára és Zsíros
Zsanett is.

Röplabda – Halasztott Penta-GRC vereség az MTK ellen

Kettőször 3:1, de...

Újabb két meccsen van túl a
Penta-GRC az NB I. Ligában.
A TFSE-t 3-1-re verte a csapat,
ellenben az MTK Budapest elleni, korábbról elmaradt párharcot a kék-fehérek nyerték
3-1-re, ezzel némileg távolabb
került az első hely a gödöllőiek
számára.
A veretlenek csatája, így lehetett

Az ügyességi számokban is remekeltek a GEAC-os versenyzők, elsősorban Simonváros
Csanád, aki 510 cm-es eredménnyel nyerte a férfi rúdugrást,
ami egyéni csúcs és egyben junior világbajnoki szint is. Csapattársai, a még ifjúsági korú Mihály
Ádám és Szamosi András egyaránt 470 cm-es egyéni csúccsal
lett bronzérmes, illetve negyedik.
Az ötödik aranyérmet a sokszoros országos
bajnok, egykori többpróbázó
magasugró
Renner Luca
szállította 177
cm-es ugrással,
akinek
igen
bíztató
kísérletei voltak a 182 cm-

10 meccs után győzelem a bajnokságban

November 13-án, éppen a
Gyömrő vendégeként nyert legutóbb a bajnokságban a gödöllői
alakulat, így joggal bizakodhatott
az elmúlt fordulóban a rossz sorozat megszakításában, miután
ismét a gyömrőiekkel csapott
össze Baranyai Pál együttese,
ezúttal hazai pályán. Nos, a talál-

kozót, ha nem is magabiztosan,
de nyerte a Covritas Gödöllő 4-2re, megszakítva ezzel 10 mec�cses nyeretlenségi sorozatát. A
CFT Gödöllő egy játéknappal az
alapszakasz vége előtt 13 ponttal a tabella 11. helyét foglalja el
csoportjában.
Futsal NB II. Keleti-csoport, 21.
forduló: Covritas Futsal Team
Gödöllő – UFC Gyömrő 4-2 (2-0)
Gödöllői gólszerzők: Blaubacher Pál, Csordás Barna, Magyar Zsolt, Gruber Bálint.
Magyar Kupa – Négyes döntő a
tét Gödöllőn
A futsal Magyar Kupa négyes
döntőjébe jutás a tét Gödöllőn
február 21-én, minek után a
Covritas FT Gödöllő, valamint

es magasságon is. 200 m-es férfi
síkfutásban a szintén SZIE-hallgató, Bézsenyi Gergely 21,98as idővel lett bronzérmes. Edzők:
Karakas Józsefné, Szörényi
István, Deutsch Péter, Körmendy Katalin, Farkas Roland, Zsivoczky Attila, Boris Volkov.
További gödöllői helyezések, 4.
helyezett: Répási Petra 60 gát;
5. helyezett: Raffai Péter 60 gát;
6. helyezett: Kriszt Annamária
rúd; 7. helyezettek: Kriszt Katalin magas, Pótha Johanna 60 m;
8. helyezettek: Kriszt Botond 60
gát, Fatér Zoltán rúd.
-kb-

beharangozni az MTK elleni ütkö- tően 17 ponttal a második helyen
zetet. A 3-1-es vendégsiker után áll az NB I. Ligában a csapat.
a fővárosiak makulátlan mutatója NB I. Liga, alapszakasz, 4. formaradt érintetlen, sőt, Id. Grózer duló: Penta-Gödöllői RC – MTK
György tanítványai lépéshát- Budapest 1-3 (-22, 19, -19, -21)
rányba is kerültek az aranyérmet NB I. Liga, alapszakasz, 7. forilletően az kék-fehérekkel szem- duló: TFSE – Penta-Gödöllői RC
1-3 (-12, -22, 21, -10)
ben.
-ttNem volt sok idő a búslakodásra, ugyanis hétvégén a TFSE
NŐI RÖPLABDA NB I.
otthonába látogattak Széles
LIGA MÉRKŐZÉS
Petráék (a képen, fotó: SzPort2018 02 24. szombat 18 óra
fotó). A párharc kimenetele nem
Penta GRC – Budaörsi DSE
volt kérdéses, nyert is 3-1-re a
(Török Ignác Gim. tornaterme)
Gödöllő, így hét fordulót köve-

Futsal – Magyar kupa: bravúrra készül a Gödöllő
Hosszú szünetet követően az
UFC Gyömrő 4-2-es legyőzésével ismét három pontnak
örülhetett a Covritas Futsal
Team Gödöllő az NB II-es bajnokság Keleti-csoportjában. A
bajnokság mellett még a futsal
Magyar Kupában is érdekelt
Baranyai Pál együttese, akik a
négy közé jutásért az NB I-es
Debrecen ellen mindössze 2-1re kaptak ki az odavágón.

2018. február 20.

A négyes döntőt az idén Nyíregyházán rendezik majd márciusban.
Futsal Magyar Kupa negyeddöntő, 1. mérkőzés
Debreceni EAC – Covritas FT
Gödöllő 2-1 (1-0) Gödöllői
gólszerző: Magyar Zsolt.

az NB I-ben szereplő Debreceni
EAC párharca nyitott maradt az
odavágót követően, ugyanis a
gödöllőiek bravúrosnak mondható, mindössze 2-1-es vereséget
szenvedtek idegenben. A talál- További párosítások: Rubeola
kozó akár döntetlennel is véget FC Csömör – FTC Futsal Fisher
érhetett volna, hiszen a házi- Klíma (első meccs 5-0), Swietelgazdák győztes találata 20 má- sky Haladás VSE – ELTE-BEAC
sodperccel a meccs vége előtt (em: 10-2), MVFC-Berettyóújfalu
született. A párharc esélyese – Dunakeszi Kinizsi Futsal (em:
továbbra is a DEAC csapata, de 10-1).
-ltaz esélytelenség nyugalmával pályára lépő Futsal Magyar Kupa negyeddöntő,
gödöllői fiatalok
visszavágó
okozhatnak még
Február 21., szerda 20:00
meglepetést, ha
a szebbik arCovritas Futsal Team Gödöllő –
cukat mutatva
Debreceni EAC
lépnek pályára
(Helyszín: Egyetemi sportcsarnok)
szerdán.

2018. február 20.

Kézilabda – Harcias Gödöllő nyerte a tavasz első meccsét

Győzelmet ért a szünet
Túl van első tavaszi meccsén
a Gödöllői KSE csapata, akik
az NB II. Északi-csoportjában
hazai pályán verték 28-25-re
a Budakalászi SC együttesét,
ezzel lépéselőnybe kerültek
riválisukkal szemben a dobogóért folytatott harcban.
Bartos Gábor tanítványai mind-
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járt egy rangadóval kezdték a
bajnokság tavaszi folytatását,
ugyanis mind a gödöllőieknek,
mind a vendég budakalásziaknak 14-14 pontjuk volt a fordulót
megelőzően. A vendégek kezdték jobban a párharcot, olyannyira, hogy több góllal is vezettek
már az első játékrészben, ami-

Akrobatikus torna – Angliában járt a Grassalkovich SE csapata

Bristoli tapasztalatok

Február első hetében az angliai Bristol városában vett
részt egy nemzetközi
versenyen a Kőhler
Ákos vezette Grassalkovich SE két csapata, akik hasznos
tapasztalatokkal és
élményekkel
gazdagabban térhettek
haza a versenyt követően.
A GSE 12-18 éves leány hármasa (bal oldali fotón): Méder Boróka, Szabó Csilla és

ből gödöllői szemszögből
nézve
sikerült egygólos
hátrányt varázsolni. Jót tett a szünet
a GKSE-nek, akik harciasabb
modorra váltottak, aminek meg
is lett az eredménye, ugyanis a
találkozó végére, megfordítva a
párharcot 28-25-ös győzelemnek örülhettek. A GKSE 16 ponttal a harmadik helyen áll csoportjában.

NB II. Északi-csoport, 12. forduló: Gödöllői KSE – Budakalászi SC 28-25 (12-13)
Utánpótlás eredmények, Ifjúságiak: Gödöllői KSE – Budakalász 26-17 (10-7); Serdülők:
Gödöllői KSE – Főnix ISE 34-17
(17-8), Gödöllői KSE – Nagykovácsi Sólymok SE 44-16 (21-10)
• Főnix ISE – B.Braun Gyöngyös
II. 37-32 (19-16)
		
-li-

Lőrincz Boglárka, valamint a Trézsi Richárd,
Kőhler Csaba alkotta
13-19 éves fiú páros állt
szőnyegre és mérettette
meg magát Bristolban
és ugyan nem kerültek
az élmezőnybe a gödöllőiek, de mindkét csapat helytállt. A csapatot
elkísérte Kőhler Ákos
mellett edzőként Kőhler
Ákosné és Alton Andrea, akik, elmondásuk
szerint szintén sokat
tanulhattak az angliai
verseny során szakmai
téren, amit megpróbálnak majd kamatoztatni a
klubnál.
-ká-

Sakk – Balszerencsés partik után

Kettős GSBE vereség

Nem kedvezett a szerencse az
NB II-ben és a megyei bajnokságban sem a Gödöllői Sakkbarátoknak a hétvégi fordulókban:
mindkét gödöllői csapat vereséget szenvedett, ezzel visszaestek a tabellán.
Az NB II-ben az MTK II. elleni 9-3as vereség papírformának mondható, de több táblán is esély volt
a győzelemre vagy a döntetlenre.
Vereségével a GSBE rontott pozícióján, holtversenyben jelenleg
a 7-8. helyen áll az Erkel-csoportban.
A Pest megyei
I/A-csoportban szereplő
GSBE kettő
a Tura együttesét fogadta
és 2-2-es állásnál a döntő
partiban maradt csak alul.
Vereségével a
kettes számú
alakulat a 10.

helyre csúszott vissza.
NB II Erkel csoport, 8. forduló
GSBE – MTK II. 3-9
Döntetlen: Veréb G., Kozma G.,
Kőszegi L., Maráczi E., Szabó Z.,
Pervai L.; Vesztett: Nagyajtai G.,
Somodi B., Sillye K., Hönsch P.,
Törőcsik J., Molnár L.
Pest megye I/A, 8. forduló
GSBE II. – Tura 2-3
Győzött: Fehér M., Nagy D.; Vesztett: Dr. Tallós E.. Nagy A., Nagy
J.		
-vb(a fotó illusztráció: www.hunonchess.com)
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Európa legritkább vadlibája a Dél-Alföldön
Utoljára 15 évvel ezelőtt, 2003ban volt szerencséje a dél-alföldi
madarászoknak a rövidcsőrű lúddal, amelynek egy példánya akkor a pusztaszeri Büdösszék-tónál vendégeskedett 2 napig.
Múlt hét pénteken a Kardoskúti
Fehér-tónál, nagy lilikek között
lett felfedezve egy példány, amely
azóta is a rezervátum vendégszeretetét és nyugalmát élvezi,
a kíváncsi madarászok nagy örömére.
A vetési lúdnál valamivel kisebb,
sötétebb fejű, pisze csőrű, rózsaszín lábú, feltűnően világos hátú
ritka vadliba Izlandon, a Spitzbergákon és Grönland keleti részén

Fotó: Molnár Márton, Tokody Béla
költ, Nyugat-Európa tengerpartjain telel, leginkább
Skóciában és Hollandiában, Belgiumban látható
nagyobb csapatokban, a

A világon egyedülálló nagymacska
bébik születtek

Már önmagában különleges,
ha egy oroszlánnak és egy
tigrisnek közös utódja születik, de a mostani kölykök
tényleg kuriózumok.
A liger, vagyis tigroszlán az
oroszlán és tigris hibridje.
Mivel mindkét faj nagymacska, eléggé hasonló a genetikai állományuk, hogy utódot
nemzenek (az utódok azonban nem
mindig szaporodóképesek).
A világon mindössze 1000 ilyen példány van, jó részük fogságban, hiszen
természetes úton ritkán keverednek
ezek a fajok.
A dél-karolinai Tigris Menedékben most egy még
különlegesebb dolog történt. Egymásba szeretett
ugyanis egy fehér oroszlán és egy fehér tigris, Ivory és Saraswati.
A fehér oroszlánok és a
tigrisek majdnem olyan
ritkák, mint a ligerek: csak
1200 fehér tigris és 300
fehér oroszlán van a vilá-

gon. Így óriási dolog, hogy ennek a két
ritka állatnak kölykei születtek! A kölykök a Yeti, Odlin, Sampson és Apolo
nevet kapták, és ami nagyon érdekes:
a négy picúr nem fehér!
(noizz.hu)

kontinens belsejébe nagyon ritkán vetődik. A világállománya
mindössze 400.000-ra példányra
tehető
(MME Csongrád megyei Csoport)

RITKA HÓBAGLYOK ÉRKEZTEK
DEBRECENBE

Hóbaglyok érkeztek a debreceni állatkertbe, ahol ezt az állatfajt
még soha sem láthatta a nagyközönség. A fiatal, nyolchónapos
hím testvérpárt az amszterdami állatkertből hozták. A hímek kétéves korukra válnak ivaréretté, addigra tojók is érkeznek hozzájuk, ezzel az állatkert hozzájárul majd a faj megmentéséhez. A
hóbaglyokat a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján
2017 végén a nem veszélyeztetett fajok kategóriájából a sebezhető fajokéba sorolta át, mivel három generáció alatt, elsősorban a
klímaváltozás miatt több mint 30 százalékkal csökkent a számuk.
Európában jelenleg mintegy 500 egyedet tartanak nyilván. A két
hóbagoly már jól érzi magát a röpdében, amelyet nyáron beárnyékolnak a Nagyerdő fái, így a hőséget is könnyebben vészelik
majd át a madarak. A hóbaglyok természetes élőhelye Grönland,
Észak-Amerika és Eurázsia északi részének háborítatlan, fátlan
vidékei. Szabadban átlagosan 15 évig élnek, Magyarországon
igen ritka téli vendégek.
FORRÁS: FACEBOOK / DEBRECENI ÁLLATKERT, NÖVÉNYKERT ÉS VIDÁMPARK - NAGYERDEI KULTÚRPARK
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Hat hasznos légtisztító szobanövény
Bemutatunk néhány növényt,
amely remekül mutat a kertben,
de a NASA kutatói szerint jobb, ha
cserépbe ültetve a hálószobában
kap helyet. Pihenéskor ugyanis
rengeteg stressztől, szorongástól
és szennyező anyagtól szabadít
fel minket, hozzájárulva az egészséges, kiegyensúlyozott alváshoz.

lószoba levegőjének frissen tartásában. Egyrészt azáltal, hogy
éjjelente folyamatosan oxigént
bocsát ki, másrészt szembeszáll a levegőben található káros benzollal és formaldehiddel,
amelyek a műanyagokból és
tisztítószerekből szabadulnak fel.

1. Areca pálma
A madagaszkári csodanövény tisztítja a
szoba levegőjét. Bizonyított, hogy remek hatással van azokra, akiket ledöntött a nátha,
vagy netán valamilyen
felső légúti megbetegedés.

3. Angol borostyán
Hatásos fegyver a levegőben
lévő penész ellen. Egy kutatás kimutatta, hogy az angol
borostyán mindössze 12 óra
alatt a légtérben jelenlévő penészgombák mintegy 78%-át is
képes eltüntetni.
4. Törpe datolyapálma
Újabb pálmaféle, amely őrzi
egészségünket.
A törpe datolyapálma is kiveszi
a részét a levegő megszűréséből a káros xilolok ellen vívott
harccal. Nem mellesleg jól tűri

2. Aloe vera
Mindenki jól ismeri, a bőrre gyakorolt jótékony hatása miatt régóta becsben tartjuk. A kutatók
megállapították, hogy az aloe
vera fontos szerepet játszik a há-

TURUL

5. Boston páfrány
Remekül mutat, és a formaldehid legnagyobb ellensége.
6. Rákvirág
Rendkívül igénytelen, más növényekkel ellentétben a lakás
minden zugában vígan elél, és
rendkívül gyorsan fejlődik, ami
már csak azért is jó hír, mert
minél nagyobb, annál több méreganyagot képes megszűrni.
		
(haon.hu)

Hétvégén is nyitva tartó

állatorvosi rendelő

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

Február 24-25- én

(szombaton, vasárnap)

9-11 óráig

(Gödöllő, Szabadság út 21.
a HÉV-fordulónál)

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

ÁLLATPATIKA

Rendel:
dr. Varga Ferenc
állatorvos

Hétvégén is nyitva tartó
ügyelet
9.00–19.00

Telefonszám:
06/20-48-23-058

Tel: 06-30-943-9898

öcsi: Másfél éves kan kutyus.
Rendkívül tanulékony, a gyerekkel
és más kutyákkal is nagyon barátságos.

a szárazságot,
és rendkívül egyszerű gondozni.

bella: Ivartalanítás előtt áll. Két
éves stredford lány, barátságos az
emberekkel szuka kutyákra veszélyes
lehet. Kinti-benti tartásra ajánljuk.

peti: 4 éves, ivaros kan. Jó házőrző, két hét intenzív foglalkozás
után elfogadja új gazdáját. Olyan
gazdajelöltek jöhetnek szóba, akik
kitartóan tudnak foglalkozni vele,
amíg örökbe adható lesz.

jakab: 6 éves, németjuhász keverék fiú, aki nagyon vágyik a szeretetre. Idősebb gazdinak is ajánlható.

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig
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Pályázati felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata
pályázatot ír ki a Testvérvárosi kapcsolatokat
érintő pénzügyi kérelmekre
gödöllői magánszemélyek, intézmények, egyesületek, civil
szervezetek, alapítványok részére
1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot
hirdet testvérvárosi hatáskörű
közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására,
amelyek kizárólag Gödöllő városához és Testvérvárosaihoz
kötődnek.
Városunkban rendszeresek a
testvérvárosokból történő vendégek fogadása, és a város viszont
látogatása, a civil szervezetek és
az intézmények közötti tanulmányutak, tapasztalat és eszme,
tudás cserék. Az ezzel kapcsolatos költségekhez – kiutazás, kint
tartózkodás, közös rendezvények, szállás, étkezés, részvétel
kulturális programokon – nyújt
támogatást Gödöllő Város Önkormányzata.

6. A támogatás folyósítása, elszámolása:
Gödöllő Város Önkormányzata
a „Támogatási megállapodás”
aláírását követően – a szerződésben foglaltak alapján –, a
Pályázó bankszámlájára utalja a
támogatás összegét.
A Pályázó a támogatás összegét
köteles a pályázatban megjelölt
célra fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb
2019. január 31-ig az összeg
felhasználásáról elszámolni, a
jelen pályázati felhívásban szereplő szabályok szerint. Csak
olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető,
hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.

2. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be:
Gödöllőn ténylegesen működő,
magyarországi adószámmal és
számlaszámmal rendelkező intézmények, egyesületek, civil
szervezetek, alapítványok, gödöllői és annak testvérvárosaival együttes hatáskörű feladat
ellátására. (Amennyiben magánszemély kíván pályázni, abban
az esetben befogadó szervezeten – intézmény, civil szervezet,
alapítvány – keresztül tud csak
pályázni!)

7. A pályázat benyújtásának
határideje és módja (ettől eltérni nem lehet):
2018. március 1. (csütörtök),
12 óra

Pályázatot nem nyújthatnak
be: egyházak, cégek, gazdasági tevékenységet folytató intézmények, valamint azok, akik
Gödöllő testvérvárosain kívüli településsel kívánnak kapcsolatot
létesíteni.
3. A támogató rendelkezésére
álló forrás megnevezése: Testvérvárosi hatáskörű közfeladat
ellátására, civil kezdeményezések támogatása. Támogatás
összege: 1.500 E Ft.
4. A támogatás jellege:
A támogatás formája: vissza nem
térítendő, egyszeri támogatás.
5. A pályázati tevékenység
megvalósításának időtartama:
2018. január 1 – 2018. december 31.

A pályázatokat 1. példányban kell eljuttatni postai úton
az alábbi címre (Polgármesteri
Hivatal Polgármesteri Kabinet
2100 Gödöllő, Szabadság tér
7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet (Budapest Bank
volt épülete, 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 6.).
A pályázati adatlap 2018. február
5-től beszerezhető a Polgármesteri Hivatal portáján (Budapest
Bank volt épülete, 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 6.) vagy letölthető
a városi honlapról (www.godollo.
hu/hirek).
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók
figyelmét, hogy a pályázat beadása előtt ellenőrizzék, hogy a
követelményeknek megfelelően
állították-e össze a dokumentumokat, mert az ettől való – akár
formai, akár tartalmi – eltérés
esetén a pályázat – értékelés
nélkül – elutasításra kerül. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázat adatlapja letölthető az
alábbi linken: www.godollo.hu/_
site/doc/newswf2e0072/2017/
palyazati_adatlap_testvervarosi_palyazat_2018.doc

Orvosi ügyelet

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

Gyógyszertári ügyelet

Február 19-25-ig:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243
Február 26-március 4-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749

temetkezési ügyeletek

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375
RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
Ózon pajzs Polgárőr egyesület: 06-30/621-2968
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PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS
Gödöllő Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Gödöllő
Város Önkormányzata a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítását tervezi az alábbi témákban:
1./ Versenyuszoda építése az Ady Endre sétányon:
Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
korábbi döntéseivel összhangban továbbra is támogatja az 5880 hrsz.-ú
ingatlanon kiemelt kormányzati beruházásban készülő uszoda megvalósítását. A projekt megvalósítása érdekében, a projektgazda Nemzeti
Sportközpontok kérésére a Képviselő-testület kezdeményezte Gödöllő
város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló, többször
módosított, 25/2012. (XI. 15.) sz. önkormányzati rendelet módosítását és
az ingatlant érintő szabályozási vonal törlését.
2./ 647/2 hrsz-ú önkormányzati terület sportcélú fejlesztése:
Gödöllő Város Önkormányzata tulajdonában álló Táncsics Mihály útról
megközelíthető 647/2 hrsz.-ú területen a Képviselő-testület támogatta a
Gödöllői Röplabda Klub azon törekvését, hogy a telken új sportcsarnokot
építsen, ezt elősegítendő a telek építési paramétereinek módosítását kezdeményezte.
A szabályozás módosításával kapcsolatban
LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk
2018. február 22-én, csütörtökön, 18 órától
a Hajós Alfréd Általános Iskola
Török Ignác utca 7. szám alatti épületében.
A településrendezési eszköz egyeztetési anyaga 2018. február 14-től elérhető a www.godollo.hu oldalon, valamint a nyomtatásban a Gödöllő,
Petőfi Sándor tér 4-6. szám alatt található ügyfélszolgálaton a Főépítészi
Iroda ügyfélfogadási idejében, szerdánként 8.00-16.30-ig.
Észrevételeiket a lakossági fórumon szóban, valamint írásban 2017. március 2-ig fogadjuk:
– postai úton a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda részére
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy
– a foepitesz@godollo.hu e-mail címre megküldve.
A településrendezési eszköz módosításának tervezetét a jogszabályban
előírt véleményezési eljárás lezárultával terjesztem elő a Képviselő-testületnek jóváhagyásra.
dr. Gémesi György polgármester sk.
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Beküldési határidő: 2018. február 27.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Ujj Emília, Király u. 25., Bagyinka Pálné, Jókai M. u. 6.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Benyus László, Alkotmány u. 17., Hibó Gábor, Kossuth L. u. 49.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Klacsmann Dorottya, Faiskola utca 1.
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: Zombori Adél, Erzsébet
királyné krt.17/2., Lenkey János, Táncsics M. u. 30.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Rétfalvi Antal, Tábornok utca 13., Komáromi
Ferenc, Simon I. u. 28.
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár
e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is megadják! Köszönjük.

2018. február 20.

