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Hálaadó szentmise keretében 
szentelte újra a Máriabesnyői 
Nagyboldogasszony Baziliká-
ban lévő felújított Grassalko- 
vich sírboltot vasárnap délelőtt 
dr. Stella Leontin kanonok, a 
bazilika plébánosa. 

A celebráns szentbeszédé-
ben fényes ünnepként említet-
te a napot, amikor hálát adnak 
a templomot alapító és épít-
tető Grassalkovich családért 
és megáldják a síremléküket. 
Grassalkovich I. Antal építette 
a kegytemplomot, alapította a 
kolostort, gazdagította Gödöllőt 
a kastélyával. Ő úgy építette Is-
ten országát, hogy közben épí-
tette a földi hazát is.

Korának egyik legnevesebb 
és leggazdagabb embere volt. 

Okosan, gyakorlatia-
san, két lábbal a föl-
dön járt, de keresz-
tényként kereste az 
Istent és én hiszem, 
hogy megtalálta, 
hangsúlyozta a plé-
bános. Több mint 30 
templomot építtetett, 
adakozott a szegé-
nyeknek. Szellemi és 
anyagi gazdagságra 
egyaránt törekedett. 
Mária Terézia a bizal-
mával tüntette ki őt.

Stella Leontin is-
mertette az 1694. március 6-án 
Ürményben született, s 1771. 
december 1-jén Csömörön el-
hunyt Grassalkovich I. Antal 
gazdag életútját. 

Felidézte a máriabesnyőiek 
előtt olyan jól ismert története-
ket. Elsőként azt, hogy amikor 
harmadik felesége, Klobusiczky 
Terézia súlyosan megbetege-

dett, fogadalmat tettek, hogy 
ha felgyógyul, akkor egy temp-
lomot építenek a Boldogságos 
Szűz Mária tiszteletére.

(folytatás a 7. oldalon)

Felszentelték a Felújított Grassalkovich 
sírboltot
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– Hogyan került a Körös part-
járól Gödöllőre?
– Már középiskolásként el-
hagytam a szülővárosomat. 
Szentesen tanultam dísznö-
vénykertésznek. Bár – mond-
hatni – a Kertészeti Egyetem 
várt rám, egy gödöllői nyílt 
napra látogatva annyira meg-
fogott az Agrártudományi 
Egyetem szellemisége, hogy 
eldöntöttem: a mezőgazdaság 
átfogóbb területén szerzek dip-
lomát. Fel is vettek a Gazda-
ság- és Társadalomtudományi 
Karra – Gyöngyösre. Abban az 
időben ugyanis kétlépcsős volt 
a képzés. Az első évfolyam a 
Mátraalja fővárosában tanult. A 
jobbak az egyetemi ágra kerül-
tek, a többiek helyben maradva 
főiskolai képesítést szereztek.  
Én az előző csoportba tartoz-
tam, de egyből átnyergeltem 
a Mezőgazdaságtudományi 
Kar bázisán szerveződő, s ép-
pen induló környezetgazdál-
kodási agrármérnök szakra, 
ahová minden karról a legjob-
bakat igyekeztek átvenni. Ta-
nulmányaim során azonban 
elég keveset voltam Gödöllőn, 
szinte minden második szemesz- 
tert külföldön teljesítettem 
ösztöndíjasként. A Gazdasági 
Együttműködési és Fejleszté-
si Szervezet (OECD) ösztön-
díjasaként ismerkedtem meg 
ebben a szobában az ösztön-
díj magyarországi vezetőjével, 
Balázs Ervin főigazgatóval. A 
biotechnológia akkor nem volt 
a látókörömben. Én a talaj-
használat, a talajművelés és a 
növénytermesztés tudomány-
területein gyarapítottam az is-
mereteimet.
– Tudatosan készült kutató-
nak?
– Bár szerepet játszottak ebben 

a véletlenek is, de korán meg-
találtam dr. Birkás Márta pro-
fesszort, aki már másodéves-
ként bekapcsolt a tudományos 
diákköri mozgalomba. A vele 
kezdett munkák meghatároz-
ták későbbi szakmai pályafutá-
somat is.
– Hogyan lehetett abban az 
időben ösztöndíjakat elnyer-
ni? 
– A 90-es évek elején még elég 
kevés ösztöndíjat hirdettek. 

Igen alapos pályázatokat kel-
lett írni, komoly felvételi meg-
hallgatások voltak. A szeren-
cse sem került el, és akkor már 
elég jól beszéltem németül, 
amit egy NDK-beli építőtábor 
nyomán határoztam el megta-
nulni. Persze akkor még nem 
gondoltam, hogy az egyetem 
elvégzése után majd a Bécsi 
Agrártudományi Egyetemen 

kezdem doktori tanulmányai-
mat.
– Ezt hogy sikerült elérni?
– Negyedévesen egy félévet 
töltöttem el az osztrák főváros 
szakegyetemén, majd a gödöl-
lői diplomaszerzés után visz-
szahívtak, hogy ott készítsem 
el a doktori értekezésemet. Én 
azonban ragaszkodtam gödöl-
lői tanáraimhoz is, ezért ide is, 
oda is felvettek. A Szent Ist-
ván Egyetem megalakulásától 

Gödöllőn jártam végig a tanári 
ranglétra fokait. 2004-től egye-
temi docens lettem. 2004-től 
2008-ig a Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar nem-
zetközi dékánhelyettesi, 2012-
ben gazdasági dékánhelyette-
si, majd 2012 és 2015 között 
dékáni pozícióját töltöttem be. 
2015-ben a Kaposvári Egyetem 
és a Szent István Egyetem pro-
fesszora lettem – mint a legfia-
talabb agráros egyetemi tanár. 
2015-ben a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal elnö-
kévé neveztek ki, 2017-ben let-
tem a Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központ megbízott 
főigazgatója, mígnem január 
15-i hatállyal öt éve kinevezett 
főigazgatónak Fazekas Sándor 
miniszter.   
– Gödöllőn évtizedes álom 
volt egy olyan agrárcentrum 
létrehozása, amely koordi-
nálja a kutatással foglalkozó 
intézmények munkáját, kuta-
tási eredményeik kölcsönös 
és közös felhasználását. A 
Gödöllői székhellyel létrejött 
NAIK ezt országos szinten kí-
vánja megvalósítani?  
– Igen. Egy ilyen kis ország, 
mint hazánk nem engedheti 
meg magának azt, hogy erő-
forrásait szétforgácsolja. Sőt, 
például Franciaország sem, 
ahol hasonló a struktúra. In-
tézményeink korábban elkülö-
nülten, egymástól függetlenül 
működtek, 23(!) városban. Bár 
mindegyik az agrártárcához 
tartozott, kutatásaikat még-
sem koordináltan végezték. 
Közben pedig, különösen az 
utóbbi években, interdiszcipli-
náris tudománnyá vált a mező-
gazdaság. A NAIK tizenkét ag-
rár- és élelmiszergazdasághoz 
kapcsolódó kutatóintézet ösz-
szevonásával, működésének 
összehangolásával jött létre 
és további négy kutatóintézet 
gazdasági társaságként csat-
lakozott hozzá. Így egy olyan 
nagy intézményhálózat jött lét-
re, majdnem 1300 munkatárs-
sal, mely európai léptékben is 
versenyképesen tud működni. 
Amikor idekerültem, barátok 
és szakemberek hívtak fel és 
elmondták, látják, hogy egy 

Beszélgetés dr. gyuricza csaBával, a NaiK főigazgatójával  

Világszerte hasznosulnak a hazai kutatások
Gyomaendrődiből gödöllőivé lett professzor vezeti a következő 
öt évben a Földművelésügyi Minisztérium legnagyobb háttérin-
tézményét, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központot 
(NAIK). Dr. Gyuricza Csaba főigazgató nős, (44) háromgyerme-
kes édesapa, életének nagyobb részében már városunk polgá-
ra. Munkahelye a NAIK-hoz tartozó Biotechnológiai Kutatóköz-
pont épületében található. Egyetemi hallgatóként járt először 
mai irodájában, amikor Balázs Ervin akadémikus, a kutatóköz-
pont korábbi vezetője egy nemzetközi ösztöndíjpályázat nyer-
teseként fogadta őt. Talán e rövid bevezető is sejteti, csupán 
tartózkodási helyeinek ismertetéséből is meg lehetne egy cik-
ket írni.
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FELHÍVáS KOSzOrúzáSrA
Tisztelt Ünneplő Közönség! Gödöllő város lakói!

Gödöllő város önkormányzata az 1848-as forradalom és sza-
badságharc 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.

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

A műsort és a koszorúzást követően kerül sor a hagyományos 
lovas felvonulásra a Tarsolyos Lovas Egylet szervezésében.

Közreműködnek:

Cimbaliband

Köszöntot mond: dr. Gémesi György, Gödöllo város polgármestere

Club Színház
Piros Hetes zenekar

A musort szerkesztette és rendezte: Unger Balázs, Halász Tibor

Gödöllői Városi Fúvószenekar, vezényel: Ella Attila

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 

nagy szervezetnek lettem a vezetője, de mi is tulajdonképpen ez 
az egész? rájöttem, hogy hiába van egy ekkora intézményrendszer 
Magyarországon, még a szakmán belül is elég ismeretlen. Egyik 
első célként tűztük ki azt, hogy ezen változtassunk.
– A NAIK megújult portálja azt mutatja, hogy a társadalom szé-
lesebb rétegei felé is nyitnak. rengeteg és friss információ je-
lenik meg önökről.
– Megpróbáljuk mindenhol láthatóvá tenni az itteni – helyesebben 
fogalmazva, az egész országban zajló munkát. A miniszter azt kérte 
többek között, hogy eddigi szakmai és vezetői tapasztalataim révén 
próbáljam meg ismertté tenni az intézményrendszert. 
– hogyan találkozik a kutatási eredményekkel a fogyasztó?  
– Ha mind felsorolnám, itt ülnénk holnapig.
– Akkor csak öt példát kérek!
– A boltban megvásárolható paprika őrlemények ebben az intéz-
ményrendszerben nemesített kalocsai vagy szegedi fajtákból szár-
maznak. Ezek hungarikumok is. Biotechnológiai kutatásaink révén 
a növények hagyományos nemesítési idejét - 8-10 évet – ma már 
akár meg lehet felezni. Ennek óriási a gazdasági jelentősége.  A 
magyarországi meggy és cseresznye oltványok 99 százalékát szin-
tén itt nemesítették. A mélyhűtött tésztaféléket a NAIK égisze alatt 
működő kutatóintézetben fejlesztették ki. Most kerül szabadalmi 
eljárás alá egy új technológiával elkészített meggybor, ami három 
intézményünk együttműködése révén kerül majd polcokra.
– Adódik a következő kérdés: hazánk agrárökológiai potenciál-
ja milyen mértékben van kihasználva?
– Nem nehéz erre válaszolni, mert ez a potenciál számszerűsíthe-
tő. Mezőgazdaságunk éves kibocsátása, vagyis amit a növényter- 
mesztés, az állattenyésztés, a kertészet és a többi ágazat produkál, 
2600 milliárd forintra tehető. Ez az elmúlt 6-7 évben folyamatosan 
növekedett. Legalább 800-1000 milliárd forint az a tartalék, ami ver-
senyképesen kihasználható. 
– Kik a NAIK jelenlegi legfőbb partnerei?
– Ez a felsorolás is hosszú lenne, ezért hadd említsem csupán a 
külgazdasági és külügyi tárcát.  Fontos szerepet játszunk ugyanis a 
tudástranszferben, a technológiai transzferben, az agrártechnológi-
ák exportjában Európán kívüli területeken is. Az egyiptomi öntözés-
fejlesztésben magyar szakemberek vettek részt. Észak-Afrikában 
nagyon erőteljes a jelenlétünk a halászatban, az erdészetben, a 
rizstermesztésben. Algériába Magyarország szállítja a tevetej fel-
dolgozási technológiát, amit mosonmagyaróvári munkatársaink 
dolgoztak ki. Laosz mezőgazdasága a takarmánygyártástól a nö-
vénytermesztésen, a haltenyésztésen át a baromfitartásig magyar 
technológiákon alapul.
– A vezetői munka mellett jut idő tanítani a szent István Egye-
temen is?
– Igen, és ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen az alma materem 
van a szomszédunkban. állami megbízásaim kapcsán az egyik fel-
tételem az volt, hogy ne kelljen feladnom az egyetemi státuszomat. 
Szerencsére a kormányzati berkekben ez nem csak meghallgatásra 
talált, hanem kifejezetten támogatta is ezt a kérésemet az agrár-
politika felső vezetése. A Növénytermesztési Intézetben továbbra 
is egyetemi tanárként dolgozom. Oktatom a Földműveléstant és 
számos választható tantárgyam is van például az Energianövények 
termesztése. Most azt tervezem, hogy bevezetjük az Agrárerdészet 
tárgyat is, amihez jó alapot teremt a napokban bemutatott Borovics 
Attilával közösen szerkesztett könyvünk.
– hogy látja Gödöllő, mint értelmiségi város jövőjét agrárköz-
ponti szerepkörében?  
– Gödöllő agrárcentrum jellegét nem lehet elvitatni. Magyarországon 
és a világ számos részén, ha városunk nevét meghallják, akkor a 
mezőgazdaság, az agrárkutatás, az agrártudomány és az agrár-fel-
sőoktatás jut mindenki eszébe. A település lakosságához mérten, az 
egy főre eső egyetemisták, kutatók száma rendkívül magas, annak 
ellenére is így van ez, hogy Gödöllő nem egy mezőgazdasági kör-
zet központja. A továbbfejlődéshez nagyon sok lehetőség rejlik az 
intézmények és a város együttműködésében. Érdemes megismerni 
e téren hollandiai testvérvárosunk, Wageningen gyakorlatát, hogy 
még inkább kihasználjuk a kölcsönösen előnyös adottságainkat.
         (lt)
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a képviselő-testület ülésén történt...

A városi közvilágítási hálózat 
teljes mértékű LED-es korsze-
rűsítését és bővítését tervezi 
az önkormányzat. A képvise-
lő-testület ennek érdekében 
február 23-i ülésén úgy döntött, 
hogy 410 millió forint fejlesztési 
célú, 13 éves futamidejű hitelt 
vesz fel, amihez a jogszabály-
ban előít módon kományenge-
délyt kér. Bár az országos mé-
diában nagy port kavar az un. 
Elios-ügy, ez a beruházás ettől 
teljesen függetlenül, az ide vo-
natkozó szabályok szerint való-
sul meg az engedély megszer-
zését követően. 

A közvilágítási hálózat kor-
szerűsítése Gödöllőn az állami 
támogatás és az iparűzési adó 
csökkenése miatt vált idősze-
rűvé. E téren jelenleg a LED-es 
hálózat kiépítése a legelfoga-
dottabb és legjobb megoldás. 
A fejlesztés célja, hogy a szol-
gáltatás mind színvonalában 
(fényerejében), mind a hálózat 
bővítésével érezhetően hozzá-
járuljon a lakosság komfortér-
zetének és biztonságának nö-
veléséhez.

A közvilágítási feladat ellátá-
sára az önkormányzat idén 82 
millió forintot fordít. Ennek fede-
zete kizárólag az önkormányzat 
saját bevétele.

Gödöllőn jelenleg 4480 lám-
patestet működtet az önkor-
mányzat. A beruházás során a 
közlekedés biztonságossága 
érdekében a tervek szerint 44 
kiemelt gyalogátkelőhelyen 
speciális zebravilágítótesteket 
helyeznek el, továbbá közel 
600 új fényforrást telepíthetnek 
a belterületi utcákban.

A LED-es lámpatestek fel-
szerelésével az áramfogyasz-
tásban 60 százalékos megta-
karítás érhető el. A beruházás 
eredményeként a kiadások kö-
zel 50 százalékos csökkenése 
várható. Az előzetes számítá-
sokon alapuló éves megtaka-
rítás a jelenlegi költségekhez 
képest várhatóan meghaladja 
a bruttó 33 millió forintot, így a 
fejlesztés 13 év alatt megtérül.

A képviselő-testületi ülés 
Egyebek napirendi pontjában 
Molnár árpád fideszes képvi-
selő a következőt kérdezte dr. 
Gémesi György polgármester-
től:

„Mi a véleménye arról, hogy 
a legutóbbi gazdasági bizottsá-
gi ülésen polgármester úr ked-
venc pártja helyi országgyűlési 
képviselő-jelöltjének gyűjtöttek 
aláírást a lokálpatrióta képvi-
selők jelenlétében?”

Mivel a polgármester az ülé-
sen nem vett részt, megkér-
dezte a bizottság elnökét, mi 
történt.

Halász Levente (Gödöllői 
Lokálpatrióta Klub) azt felelte, 
az ülés alatt nem látta, hogy va-
laki gyűjtött volna aláírást, szó-
ban vagy tettben. Elképzelhető, 
hogy utána történt valami, ami-
kor már az ülést bezárták.

„Elnök úr valószínűleg az 
asztalról nem látott el az asztal 
másik végére, azért nem láthat-
ta az aláírásgyűjtő íveket. De 
nem csak ív volt, hanem szóró-
lap is volt egyébként, tehát ami-
kor én megérkeztem, az ott volt 
az asztalon, s mellette ott voltak 
a Lengyel Szilvia aláírásgyűjtő 
ívei. És ezt egyébként a bizott-
sági tagok egymásnak adták 
át. Ez történt” – mondta Molnár 
árpád.

A polgármester újabb kérdé-
sére, szerepelt-e a gazdasági 
bizottsági ülés napirendi pontjai 
között aláírásgyűjtés, Molnár 
árpád azt felelte, hogy nem 
szerepelt.

– Akkor itt most fejezzük be! 
Mert, hogy ki, mit visz magá-
val a hóna alatt, milyen papírok 
vannak nála, ahhoz senkinek 
semmi köze – jelentette ki Gé-
mesi György. – Ha a gazdasá-
gi bizottság ülésén a napirendi 
pontok keretén belül elhang-
zott, hogy a bizottság tagjait 
felszólítjuk arra, ezt és ezt az 
aláírást tegyék meg, akkor én 
azt gondolom, Önnek igaza 
van, egyébként meg szerintem 
nincsen.

– Akkor ön szerint teljesen 
jogszerű az, hogy a hivatal épü-
letében, a bizottság ülésén alá-
írást gyűjtenek attól függetlenül, 
hogy ez napirendi pont volt-e 
vagy sem – kérdezett vissza 
Molnár árpád.

Gémesi György ezután meg-
kérdezte a képviselőket, volt-e 
aláírásgyűjtés az ülésen.

Dr. Györfi Beáta képviselő 
(Gödöllői Lokálpatrióta Klub) el-
mondta, nála volt az ív, ő gyűjt 
aláírást Lengyel Szilviának, örül, 
ha támogatják őt ebben a kér-
désben, de sem a bizottsági ülé-
sen, sem előtte nem gyűjtöttek, 
utána volt, akivel beszélgetett.

Dr. Nánási éva címzetes 
főjegyző elmondta, hogy a bi-

zottság ülésén, ahogy az elnök 
közölte, megnyitásától a zárá-
sáig semmilyen aláírásgyűjtés 
nem folyt. Az, hogy a bizottsági 
ülés előtt vagy után a jelenlé-
vők miről beszéltek, aláírtak-e, 
ez már magánszférába tartozik. 
Hivatalos bizottsági ülésen te-
hát nem történt aláírásgyűjtés. 
Azt megakadályozni nem lehet, 
hogy a képviselők magukkal 
hozzanak iratokat, akár szóró-
lapokat is, mert az nem tilos. Itt, 
ebben az épületben, ami egy 
munkahely, munkaidőben tilos 
az aláírásgyűjtés. Este 6 órakor 
a munkaidőnek már vége volt.

Dr. Lantai Csaba alpolgár-
mester a polgármester kérdé-
sére válaszolva elmondta, a 
bizottsági ülésen nem, de előtte 
és utána volt.

*
A képviselő-testület gazdasá-

gi bizottságának ülése közben 
tehát, mint a jelen lévő képvi-
selők nyilatkozták, nem történt 
aláírás Lengyel Szilvia képvi-
selőjelölt aláírásgyűjtő ívén. Bár 
Molnár árpád azt mondta, hogy 
az ülés alatt azokat „a bizottsági 
tagok egymásnak adták át”, ezt 
nem tudja bizonyítani. Azt lát-
hatta, hogy az asztalon aláírás-
gyűjtő ív található, amire – mint 
azt Lantai Csaba alpolgármes-
ter elmondta – az ülés előtt és 
után kerülhettek aláírások.

Lengyel Szilvia e kifogásol-
ható eset miatt, a választás tisz-
tasága érdekében arra kérte a 
választási iroda vezetőjét, hogy 
a dr. Györfi Beáta által gyűjtött 
aláírásokat ne rögzítsék, azok 
ne számítsanak be az érvényes 
aláírások közé. Ez így is történt.

A Pest megye 06. számú 
Országgyűlési Egyéni Válasz-
tókerületi Választási Bizottság 
Molnár árpád február 23-án be-
nyújtott kifogásának helyt adott. 
Megállapította, hogy a „Lehet  
más  a  Politika”  képviselőjelölt-
je nevében aláírásgyűjtő sze-
mély megsértette a választási 
eljárásról szóló törvényt. A jog-

szabály kimondja, nem gyűjthe-
tő aláírás állami, helyi és nem-
zetiségi önkormányzati szervek 
hivatali helyiségében.

682 millió forint bevétellel 27 
millió forint adózás előtti ered-
ménnyel elfogadta a VÜSzI Kft. 
idei üzleti tervét a képviselő-tes-
tület. Az önkormányzat 501 mil-
lió forint működési és 130 millió 
forint fejlesztési forrást ad át a 
társaságnak feladatai ellátásá-
hoz. zöldterület fenntartására 
és üzemeltetésére 234, közte-
rület fenntartására és üzemel-
tetésére 241, a sporttelep üze-
meltetésére 26, megrendelésre 
végzett járda- és útfelújításra, 
zöldterület kialakítására 130 
millió forintot biztosít a város a 
VÜSzI-nek.

Növényültetésre 1,8, köztéri 
faállomány fenntartására, ápo-
lására, favizsgálata 7,8, nö-
vényápolásra 3 millió forinttal 
jut több pénz a múlt évinél. Az 
aszfaltburkolatú utak fenntartá-
sa és burkolatjavítása feladat 
kerete 8, a téli útfenntartásé 5 
millió forinttal emelkedik.

Az idén a következő önkor-
mányzati megrendelésre vég-
zendő fejlesztési munkákat 
tervezik: a görögkatolikus temp-
lom előtti tér rendezése, a ke-
rékpáros programhoz kapcso-
lódó kiegészítő munkák (árok 
burkolás a Dózsa György úton, 
a Fővárosi Idősek Otthona gaz-
dasági bejárójának átépítése), 
meglévő autóbusz várók alé-
pítményeinek átépítése, utca-
bútorok és fák beszerzése a 
főtérre, járda felújítás a Honvéd 
utcában, útfelújítás a Jázmin ut-
cában, a 2018. évi városi útfel-
újítási programban (Blaháné út 
felújítása) való közreműködés. 
A VÜSzI Kft. restaurálja a Dó-
zsa György úti tízemeletes há-
zak előtt található szökőkutat.

(l.t.)

Hatszáz féNyforrással 
BővíteNéK a Közvilágítást

vita a gazdasági Bizott-
ság ülése KapcsáN

Az ügy kApcsán LengyeL sziLViA A köVetkező 
közLeményt juttAttA eL számunkrA:

„nagyon rövid idő alatt sikerült összegyűjtenem a jelöltséghez 
szükséges ajánlásokat. ezúton is köszönöm a választópolgá-
rok érezhető támogatását és bátorítását.

számomra kiemelten fontos a választás tisztasága, ezért a 
tegnapi napon felmerült kifogásolható esetben megtettem a 
szükséges lépéseket.

kérvényben fordultam a választási iroda vezetőjéhez, hogy 
a dr. györfi Beáta által gyűjtött aláírásokat ne rögzítsék, azok 
ne számítsanak be az érvényes aláírások közé. ez megtörtént. 
ezen aláírások nélkül is ma délután hivatalosan nyilvántartásba 
vettek jelöltként.”

töBBet fordítHat Közte-
rület-fejlesztésre a vüszi
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vasút: forgalmirend-változások és lezárások

Hamarosan eldől, kiből leHet képviselőjelölt

A vasútfelújítással kapcsolatos munkák már 
megkezdődtek a Budapest–Hatvan vonalon, 
ezek elsősorban a hétvégi menetrendet érin-
tik.

A következő hetekben több alkalommal is a 
vonat közlekedés változására kell számítani, 
ezekről a www.mavstart.hu oldalon folyama-
tosan tájékoztatják a vonattal közlekedőket. 

Március elseje után azonban már megkez-
dődnek azok a munkák is, amelyek az egyes 
átjárók lezárásával járnak. 

A kivitelezést végző STrABAG Vasútépítő 
Kft. tájékoztatása szerint 2018. március 07. 
18:00-tól – 2018. március 09. 18:00-ig és 
2018. április 25. 18:00-tól – 2018. április 27. 
18:00-ig az „Arborétumhoz/Méhészethez” 
vezető útátjáró teljes lezárásra kerül. Ezen 
időszakokban a Méhészet/Arborétum terüle-
tére az útátjárón keresztül gépjárművel átha-
ladni nem lehetséges, a területet gyalogosan 
a Gödöllő-állami telepek megállóhelyig kiala-
kított járdán lehet majd megközelíteni. 

Vészhelyzet esetén a tűzoltóság, rendőrség, 
mentőszolgálat gépjárművei az arborétummal 
párhuzamos földúton közlekedhetnek. 

*
A munkálatok miatt 2018. március 10-e 

(szombat) 20:30 óra – 2018. március 12-e 
(hétfő) 04:30 óra

2018. április 28-a (szombat) 20:30 óra – 
2018. április 30-a (hétfő) 04:30 óra között az 
Isaszegi úti vasúti átjárót zárják le. 

Ez idő alatt Isaszeg felől Gödöllőre kizáró-
lag Pécel – Kistarcsa felé lehet majd eljutni. 

A felmerülő kellemetlenség miatt a  kivite-
lezők az érintettek szíves megértését kérik!

(bj)

Lapzártánk idején még hét 
nap áll az országgyűlési vá-
lasztásokon egyéni válasz-
tókerületben indulni szándé-
kozók rendelkezésére, hogy 
összegyűjtsék a jelöltség-
hez szükséges aláírásokat. 
A határidő március 5-én, 16 
órakor jár le, addig adhat-
ják le az ajánlásokat. A je-
löltséghez a törvény szerint 
legalább 500, a választóke-
rületben lakó választópolgár 
érvényes ajánlása szüksé-
ges, ezeket az ajánlóíveken 
kell összegyűjteniük és a 
választókerületi választási 
bizottságnál leadniuk, ame-
lyek ellenőrzése után a tes-
tület dönt a jelöltek nyilván-
tartásba vételéről.

A választópolgár csak az 
lakóhelye szerint választó-
kerületben jogosult jelöltet 
ajánlani, ott azonban több 

indulni szándékozót is támo-
gathat aláírásával. 

Fontos, hogy az az aján-
lóív hiteles, amelyiken sze-
repel a választási iroda 
pecsétje, az ív sorszáma, 
és szerepel rajta az aláírás-
gyűjtő személy neve és alá-
írása.

A Pest megye 6. számú 
választókerületében lapzár-
tánkig negyven szervezet 
kérte ki az ajánlóíveket, füg-
getlen jelölt még nem jelent-
kezett. 

A választási bizottságnál 
eddig mindössze ketten ad-
tak le elegendő aláírást.

Elsőként a Fidesz jelöltje 
Vécsey László, valamint az 
LMP színeiben induló Len-
gyel Szilvia.

(fn)

megHÍVÓ LAkOssági tájékOztAtÓrA
tisztelt Lakosság!

A beruházó niF zrt., valamint a kivitelező sWieteLsky Vasúttechnika kft. tisztelettel meg-
hívja önöket a rákos- Hatvan vasútvonal korszerűsítése projekt gödöllő–Hatvan szakaszá-
val kapcsolatos lakossági tájékoztatóra. 

Helyszín: premontrei szent norbert gimnázium
Cím: gödöllő, takács menyhért u. 1.
Időpont: 2018. március 1., 18.00

rákos-Hatvan között átépül a vasúti pálya 55 km hosszon, 100-120-160 km/h pályasebes-
ség és 225 kn tengelyterhelés biztosítására. korszerűsítésre kerülnek a vasútállomások és 
a megállóhelyek, új különszintű közúti keresztezések kerülnek kialakításra, felújításra kerül a 
villamos felsővezetéki és a térvilágítási rendszer, új elektronikus biztosítóberendezés, utas-
tájékoztató és térfigyelő kamerarendszer létesül. A fejlesztés várhatóan 2020-ban fejeződik 
be. A beruházás uniós és hazai forrás felhasználásával valósul meg.
gödöllő–Hatvan közötti, 27,3 km-es szakaszon a fejlesztés során a vasúti pálya 100-120-160 
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 felső-
vezeték hálózatot, több helyszínen zajárnyékoló fal létesül a vasútvonal lakott területet érintő 
szakaszai mellett. A szakasz korszerűsítésével gödöllő és Hatvan között végig 100-120-160 
km/h-val közlekednek majd a vonatok és az utasforgalmi létesítmények megújulnak. 
A fórumon lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések megvitatására.
gödöllő–Hatvan szakasz kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeket az alábbi elérhetősége-
ken várjuk: 
– e-mail cím: godollohatvan@vasuttechnika.hu
– telefonszám: +36-30/641-0601 (hétköznap 8:00-16:00)
további információ: www.facebook.com/nifzrt
A lakossági tájékoztató nem sajtónyilvános esemény.

Vécsey László
fotójának

helye

Lapunk természetesen szerette volna Vécsey Lászlónak, a Fidesz 
országgyűlési képviselőjelöltjének fotóját is közölni, aki megkeresé-
sünkre azt a választ adta, ehhez csak akkor járul hozzá, ha a beszer-
kesztett oldalunkat megjelenés előtt elküldjük részére. 

Lapunk továbbra is a sajtószabadsághoz való jog szerint kíván 
működni, s természetesen Vécsey Lászlónak továbbra is felajánljuk 
fotójának közlését, a többi jelölttel azonos feltételek mellett.

Lengyel Szilvia (LMP)
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A Dining Guide ko-
rábban nem listázott 
cukrászdákat, idén 
a teszterek 100 cuk-
rászdában jártak és 
65 cukrászda közül 
választották ki a leg-
jobbakat. 
A tíz legjobb közzé 
választották a gö-
döllői Soliert is, ami 
így olyan neves cukrászdák-
kal került egy kiemelt listára, 
mint a Budapesti Fény utcai 
Auguszt Cukrászda (Fény 
utca), a Gerbeaud, a sopro-
ni Harrer Csokoládéműhely 
és Cukrászda, vagy a gyulai 
Százéves Cukrászda.
– Mit szólnak az elismerés-
hez? – kérdeztük Szoljár 
Csabát, a Solier vezetőjét. 

– Nagyon örülünk neki, és 
nagy meglepetés számunkra. 
Ez az elismerés is igazolja, 
jó az irány, amelyet válasz-
tottunk. Nagyon jól esik a 
szakmai megerősítés, de a 
legjobb, hogy a vendégeink is 
ilyen elégedettek. 
– Mi alapján kapták meg ezt 
a kiemelkedő minősítést?
– Ezt mi sem tudjuk! Arról 
sem volt információnk, hogy 
teszteltek bennünket. Ez az 
egész teljes titokban zajlott. 
Csak a sajtóból értesültünk az 
eredményről. A Dining Guide 
korábban csak az éttermeket 
vizsgálta, ez az első alkalom, 
hogy a cukrászdákat is mi-
nősítették. Erről először egy 
héttel ezelőtt jelent meg egy 

cikk a Dining Guide-on, ami 
kemény kritikákat fogalmazott 
meg a hazai cukrászdákkal 
kapcsolatban. Ez meg is le-
pett bennünket. Azután jött a 
második, de már nagyon pozi-
tív meglepetés, hogy bennün-
ket a legjobbak közé soroltak. 
– Nagyon előkelő társaság-
ba került a Solier...
– Jól ismerjük valamennyi 
cukrászdát, a maga nemében 

mindegyik a legjobb! Nagy 
megtiszteltetés bekerülni kö-
zéjük. 
A top 10 cukrászda pontos 
rangsorát nem hozta nyil-
vánosságra a Dining Giude, 
csupán annyit, hogy az I.he-
lyezett a váci Mihályi Patisse-
rie lett, a többiek nevét ABC 
sorrendben tették közzé: 
Mihályi Patisserie – Vác, 
Auguszt Cukrászda (Fény 
utca) – Budapest, Bergmann 
Cukrászda – Balatonfüred, 
Desszert.Neked – Budapest, 
Desszertem – Miskolc, Dolcis-
sima – Budapest, Gerbeaud 
– Budapest, Harrer Csoko-
ládéműhely és Cukrászda 
– Sopron, Solier – Gödöllő, 
Százéves Cukrászda – Gyula.

A cukrászdák top 10-es 
listáján a solier
Az ország legjobb tíz cukrászdája közé került a solier.  
A 2018-as volkswagen-Dining Guide év étterme Díjátadó 
Gálán idén először a legjobb cukrászdákat is díjazták.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Az asszony meggyógyult, de a temp-
lom helyét még nem jelölték ki. Egy 
alkalommal a hatvani birtokukról 
hazafelé tartva megbokrosodott lo-
vaik a besnyői kanyarban magukkal 
ragadták hintójukat. Az életveszély-
ben Istenhez fohászkodtak, és ekkor 
megálltak a lovak. A gróf elhatározta, 
hogy ezen a helyen, ahol egy korábbi 

templom romjai voltak láthatók, építi 
fel az új templomot.
Az építkezésen dolgozó Fidler János 
gödöllői kőműves-segéd egy álmot 
látott, mi szerint, ha a régi templom 
romjai között ásni fog, szép tárgyat 
talál. Másnap, 1759. április 19-én 
ebédszünetben, az isaszegi Tóth 
Márton napszámossal a mondott 
helyen kutatni kezdtek. Két ásónyom 
mélyen egy nagy kőlapot találtak. A 
kőlapot fölfeszítve a kezébe akadt 
valami Fidler Jánosnak, azt odaadta 
a társának. Lepucolva róla a földet, 
egy szép kis Szűz Mária szobor ke-
rült elő.
Mivel két kapucinus barát a gróf 
kérésére meghozta a loretói Mária 
szobor másolatát is, ennek a kegy-
helynek két kegyszobra lett. A csont-
szobrocska a legkisebb kegyszobra 
a Kárpát-medencei magyarságnak, 
míg a legnagyobb a testvérvárosunk-
hoz tartozó Csíksomlyón található.
A plébános megemlékezett arról, 

hogy Grassalkovich I. Antal hívta Bes- 
nyőre a kapucinus barátokat, akiket 
a jövőben úja visszavárnak az idén 
10 éve bazilika minor rangra emelt 
Isten házába. Bejelentette, hogy má-
jus első vasárnapján, 6-án, a délelőtti 
misén erre fognak emlékezni.
Grassalkovich I. Antal végrendeleté-
ben hagyta meg, hogy a máriabes-
nyői templomban helyezzék testét 
örök nyugalomra. Itt Magyarország 

egyik legszebb barokk síremlékét 
készíttette el barátja, Migazzi bíboros 
a gróf és harmadik felesége, Klo-
busiczky Terézia számára 1772-ben. 
A vörös és fekete márványból fara-
gott, családi címerekkel ékes műal-
kotás Johann Georg Dorfmeister 
munkája. Az alsótemplomból nyíló 
Grassalkovich-kriptában, a síremlék-
től balra található Grassalkovich II. 
Antalnak és feleségének, Eszterházy 
Anna Máriának rézkoporsója, a jobb-
oldali koporsókban Grassalkovich III. 
Antal és felesége, Eszterházy Leo-
poldina nyugszik.
A sírbolt a felújítás mellett egy kis ki-
állítással gyarapodott. Megtekinthe-
tők az ott nyugvók arcképei, továbbá 
többek között Klobusiczky Terézia 
medaillonja, csat és kereszt töredé-
kei, valamint korpusz Grassalkovich 
I. Antal és Klobusiczky Terézia szar-
kofágjából, olvasó Grassalkovich II. 
Antal koporsójából.
            (lt)

Felszentelték a felújított 
grassalkovich sírboltot

Hagyományosan a Premontrei 
Gimnázium aulájában tartotta köz-
gyűlését a Teleki Pál Egyesület. A 
rendezvényen a beszámolók mel-
lett felelevenítették az elmúlt év ese-
ményeit, és itt került sor az egyesü-
let elismeréseinek átadására is. 
A Teleki Pál Egyesület gazdag évet 
tudhat maga mögött, ezt tükrözi az 
egyesület évkönyve is, amit immár 
kilencedik alkalommal jelentettek 
meg. A kiadvány átfogó képet ad 
a civil szervezet 2017-ben végzett 
tevékenységéről, felvonultatva a 
megemlékezések sorát, a Sáros-
patakra, Észak-Erdélybe, a Ma-
gas-Tátrába és Laxenburgba szer-
vezett tanulmányi kirándulások jó 
hangulatú, lelket erősítő eseménye-
it. Ezek pillanatait a rendezvényen 
fotókkal elevenítették fel. Így többek 
között azt a nagybányai látogatást 
is, ami lehetőséget adott arra, hogy 
a Teleki Magyar Házban elmélyed-
jenek a települést Gödöllőhöz kap-
csoló emlékeken. Kevesen tudják, 
hogy a két települést Teleki Pál sze-
mélye mellett az az országzászló is 
összeköti, amit 1940. október 27-én 
Gödöllő ajándékaként állítottak fel a 
város főterén. Az ajándékozás egy-
ben a testvérvárosi kapcsolatfelvé-
telét is jelentette. A történelmi ese-

ményről az egyesület évkönyvében 
is részletes írás olvasható.
Nagybányáról azonban nem csak 
írásban és képekben, hanem sze-
mélyes emlékek alapján is képet 
kaphattak a közgyűlésen megje-
lentek Törpényi Sándornak, a 
Chopin zeneiskola tanárának kö-
szönhetően, aki ezen az erdélyi te-
lepülésen nevelkedett. 
Az Egyesület minden évben szer-
vez tanulmányutat Erdélybe, a 
2015-ös kirándulás során Válaszút-
ra is ellátogattak, ahol a nemrég el-
hunyt Kallós zoltánt is felkeresték. 
Az akkor készült fotókkal idézték 
fel a népzene pótolhatatlan alakját, 
majd megemlékeztek a 2017-ben 
elhunyt tagokról, Pál Sándornéról, 
aki hosszú időn át segítette mun-
kájával az egyesületet, valamint 
Lencsés Györgyről, aki nemcsak 
alapító tag volt, hanem a rendez-
vények gyakori előadója is. Hagyo-
mányosan az éves közgyűlés ke-
retében köszönték meg azoknak a 
munkáját, akik kiemelkedően támo-
gatják az egyesület tevékenységét. 
A Teleki Pál emlékéremmel idén 
Lencsés Barnabást, a Premontrei 
Szent Norbert Gimnázium tanárát  
tüntették ki, Sibak József pedig el-
ismerő oklevelet vehetett át.        (jk)

emlékezések, és elismerések a 
teleki pál egyesület közgyűlésén

Kedves Tagok, Mozgáskorlátozottak! 
 
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi regionális Egyesüle-
tének Gödöllői területi csoportja következő fogadóóráját március 
7-én, 15-16 óra között tartja.
helyszín: Civil Ház, Gödöllő, Szabadság út 23.  
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com, Telefon: 06 302952456
www.mozgasserultek.hu
 Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
Tagkönyv érvényesítése; információszolgáltatás ügyintézéséhez
„Lakás Akadálymentesítési állami Támogatások” (LáT) 
parkoló kártya, gépjármű adókedvezmény, autószerzési támogatás
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A Nemzetközi Természetfilm 
Fesztivál egyik rendkívül nagy 
érdeklődéssel kísért programja 
volt a Trash Art Magyarország 
kiállítás, ami jobbnál jobb hul-
ladékból készített művészeti 
alkotásokat vonultatott fel. 
Idén ismét várják a vállalkozó 
kedvű alkotók jelentkezését a 
szervezők, március 15-ig lehet 
nevezni a kreatív ötletekkel és 
szobortervekkel. 
Az eredetileg február végi ha-
táridőt azért hosszabbították 
meg, mert több csapat is je-
lezte, hogy nem tudják az eredeti 
– február 28-ai – határidőre tel-
jesíteni a tervek összeállítását. A 
határidő hosszabbítással a szer-
vezők lehetőséget adnak azok-
nak, akiknek rövidnek bizonyult 
az eredeti határidő. A Nemzetközi 
Természetfilm Fesztivál Gödöllő 
kísérőrendezvényeként meg-
valósuló művészeti program a 
látszólag értéktelen, de újrahasz-
nosítható hulladékokból készülő, 
meghökkentő és látványos szob-
rok által immár másodszor hívja 
fel a figyelmet modern korunk 
problémáira és a megoldási le-
hetőségekre. Az idei programban 
a „biodiverzitás”, azaz a biológiai 
sokféleség, illetve az ebben bekö-
vetkezett – ember okozta hatások 
– kerülnek a fókuszba. 
A nevezés továbbra is bárki szá-
mára nyitott és ingyenes, a szer-
vezők 3 kategóriában várják a 
pályázatokat (művész, amatőr és 
középiskolás diákok), melyeket 
neves szakemberekből álló szak-
mai zsűri bírál majd el. 
A 2018. évi verseny zsűritagjai:  
Bedő Károlyné (szakreferens, 
Földművelésügyi Minisztérium), 
dr. Újváry Tamás (ügyvezető 
igazgató, Gödöllői Királyi Kas-
tély), dr. Wégner Krisztina (kör-

nyezetvédelmi vezető, MáV zrt.), 
Molnár Attila Dávid (természetfil-
mes, PET Kupa alapító tag), Sin-
kovics Ede (képzőművész) és 
Varga Zoltán Zsolt (szobrász-
művész).
A verseny keretein belül a pá-
lyázóknak lehetőségük nyílik a 
mentorokkal, művészeti, szakmai 
tanácsadókkal való konzultációra 
és segítséget kérhetnek az alap-
anyagok beszerzésében is. 
A zsűri által legjobbnak ítélt pá-
lyaművek Gödöllőn kerülnek 
először bemutatásra 2018. má-
jus 24-én, a Nemzetközi Termé-
szetfilm Fesztivál kísérőprogram-
jaként, majd az év során a kiállítás 
országszerte több helyszínen is 
látható lesz. Mindhárom kategó-
riában értékes díjak kerülnek ki-
osztásra a Fesztivál záró napján, 
május 27-én vasárnap, mely egy-
ben a természet- és környezetvé-
delem gálája is lesz.
A jelentkezési lap a godollofil-
mfest.com/hu/trash-art-2018 
linken érhető el. A részletes in-
formációt a program új weblapján, 
a www.trashart.hu oldalon, vala-
mint a hivatalos Facebook olda-
lon (facebook.com/trashart.hu) 
találják az érdeklődők.

Fotó: Bíró Patrícia

A Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara, valamint annak Idegenvezető 
Továbbképző Központja hagyomá-
nyosan február végén rendezte meg 
a turisztikai szezon nyitó akkordja-
ként a több napos Idegenvezetők 
Világnapját, melynek során több mint 
120 programon vehetett részt az 
előzetesen közel 3600 regisztrált je-
lentkező, a lebonyolítást több mint 40 
idegenvezető segítette önkéntesen.
A Világnap alkalmából február 24-
én idén másodízben várta Gödöllő 
városa is az érdeklődőket értékes 
programokkal. Az ország különböző 
pontjairól érkező közel 80 látogatót 
a Királyi Váróban fogadták a Gödöl-
lő Városi Nyugdíjas Egyesület lelkes 
önkénteseivel együtt Pataki Pál, az 
egyesület elnöke és Kecskés Judit 

civil referens. Ezt követően ünnepé-
lyes megnyitó keretében köszöntötte 
őket Hajnal Irén, a Nyugdíjas Egye-
sület kirándulás-szervezője – egy-
ben a program kezdeményezője és 
szervezője – valamint Pelyhe József 
alpolgármester, aki kifejezte örömét, 
hogy Gödöllő is helyszínévé vált en-
nek a rangos turisztikai eseménynek 
és méltatta Gödöllő város kiemeleke-
dő látványosságai mellett a helyi kö-
zösségek összetartó erejét, a város 
szeretetteljes légkörét. 
A résztvevők a Királyi Várót, a Mária- 
besnyői Nagyboldogasszony Bazili-
kát , a belváros látnivalóit, valamint az 
„Erzsébet királyné újraálmodott ruhái” 
c. kiállítást tekintették meg. 

(Kecskés Judit, civil referens)
Fotó: Temesvári Gabilla

idegenvezetők Világnapja 

meghosszabbított nevezési határidő 
a 2018-as trash Art magyarország 
pályázaton

A sZEM Mozgalom és az ózon–Pajzs Polgárőr Egyesület pontosítása

A Gödöllői Szolgálat jan.30-i “Megalakult a Fenyves járőrszolgálat” számá-
ban Novák József próbaidős polgárőr által adott riportban jó szándékkal, 
de helytelenül lett alkalmazva a “járőrszolgálat” elnevezés. Hatályos törvé-
nyeink szerint bűnmegelőzési járőrtevékenységre a Hivatásos szervek, és 
a Polgárőrség tagjain kívül más nem jogosult. ugyan kiváló munkakapcso-
lat alakult ki a Fenyvesi SzEM tagok és az Ózon-Pajzs Polgárőr Egyesület 
között, de az említett gyermekszállítás nem a Polgárőrség hatáskörébe 
tartozó feladat. Ez a tevékenység kizárólag állampolgári kezdeményezés, 
amely nem függ össze a polgárőr tevékenységgel. Ezért kértem Novák 
József SzEM tagunkat a logójuk megváltoztatására, és a nem polgárőr-
séggel összefüggő feladatok külön kezelésére.

Dr. Reindl László alelnök, a gödöllői SZEM mozgalom vezetője
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vége. Akár tetszik, akár nem, 
nincs tovább. Bár az ideális álla-
pot az lenne, hogy a szakítást kö-
vetően is képesek legyünk tisz-
telettel fordulni a másik felé… 
megtartva a barátságot…nos, 
valljuk be, a legtöbb esetben eh-
hez igen sok idő kell, s van, ami-
kor sosem jön el a megbocsátás 
pillanata. 

A szakítás mindenképpen fájdal-
mas. Annak is, aki kimondja a vég-
ső szót, és annak is, aki – számítva 
rá, vagy megdöbbenve a váratlan-
tól – elszenvedi azt. Kamaszként, 
az elsős szerelmi csalódás és a 
felnőttként józanésszel megho-
zott döntés egyaránt nyomot hagy 
bennünk. Nőkben, férfiakban egy-
formán. Van, aki kisírja magából a 

fájdalmat, egyesek túllépnek, míg 
mások egy életen át hordozzák. 
Szerelem, barátság, véletlen talál-
kozás – mind meghatározója lehet 

életünknek. Mi marad 
meg belőle, a fájdalom, 
a szép emlék vagy a ta-
pasztalat?
Tizenkilenc szerző novel-
lái tartanak elénk tükröt  

– valósat vagy épp görbét – és mu-
tatják meg a reakciók skáláját. 
Balázsy Panna, Bencze Blanka, 
Berg Judit, Dragomán György, 
Erdős Zsuzsa, Garaczi lász-
ló, Háy János, Horányi Hanna 
Zelma, Kalapos éva veronika, 
Karafiáth orsolya, Király Anikó, 
Lakatos Levente, Makai Máté, 
Mészöly ágnes, Molnár T. Esz-
ter, Nagy Ildikó Noémi, szabó T. 
Anna, Tasnádi István, Totth Be-
nedek novellái egy-egy ismerős, 
vagy épp elképesztő történettel 
mutatnak rá, hogy igenis túl lehet 
élni és lépni a tragédiaként megélt 
búcsún, sőt erőt meríthetünk, tanu-
lunk belőlük, és eljön majd az idő, 
amikor mosolyogni is tudunk rajta. 
Bár szakításaink elsősorban a ka-

maszkor, vagy a fiatal felnőttkor ta-
pasztalásai közé tartoznak, a könyv 
nem csak ennek a korosztálynak 
szól, sőt, inkább azoknak a felnőt-
teknek, akik kamaszokat nevelve 
naponta élik át szerelmes vagy épp 
nem szerelmes, barátságokat kötő 
és megszakító gyermekeik érzelmi 
viharait. 
Oh, milyen sokszor kapják meg a 
szülők: „Fogalmad sincs róla!” vagy 
„Te ezt nem értheted!”. 
No, persze, mert a szülők sosem 
voltak reménytelenül szerelmesek, 
nem szakítottak, nem hagyták el 
őket… legalábbis a kamaszok sze-
rint.  
Különösek ezek a történetek – a 
felnőtteknek megmutatják, mit és 
hogyan élnek meg a számukra 
még gyermeknek számító kama-
szok, az érzelmektől túlfűtött tinik 
pedig talán elhiszik, túl lehet élni.
(Szakítós – novellák, életek, köny-
nyek)
      (ny.f.)

Március 2-4. között a vonósoké 
lesz a főszerep a Gödöllői Kirá-
lyi Kastélyban, ekkor rendezik 
meg ugyanis a szabadi vilmos 
liszt-díjas hegedűművész, a 
Zeneakadémia tanszakvezetője 
nevével fémjelzett vonós varázs 
tavaszi kamarazenei fesztivált. 
Az ígéretes tehetségek mellett 
nemzetközi hírnevet szerzett, 
vagy hazáját képviselő vendég 
művészek adnak koncertet.

A rendezvény fellépőinek névsorát 
három gödöllői név gazdagítja: Al-
bert Juliannát, Asztalos Dórát, a 
zeneakadémia legtehetségesebb 
vonós növendékeit, és a már nem-
zetközi hírű langer ágnest is hall-
hatja majd a közönség. 
Pénteken, március 2-án szűcs 
Máté (brácsa), a Mirai Musician, 
Albert Julianna (hegedű), Asz-
talos Dóra (cselló) és Szabadi 
vilmos hangversenyét rendezik 

meg, melyet szombaton, március 
3-án a Trio Me, Bársony Péter 
és Szabadi Vilmos hegedűművész 
előadása követ. Vasárnap, márci-
us 4-én a „győztesek koncertjén” 
vehet részt az érdeklődő: Langer 
ágnes (hegedű) és Taraszova 
Brigitta (zongora) estjén közre-

működik Szabadi Vilmos. Langer 
ágnes és Taraszova Brigitta mind-
ketten verseny illetve versenydí-
jak többszörös nyertesei. ágnes 
pályája elején már külföldön, míg 
Brigitta mindig is Magyarországon 
tanult és diplomázott a Liszt zene-
művészeti Akadémián. ágnes még 

Németországban tanul, azonban 
ez alatt sorra aratja a versenydíj 
győzelmeit, valamint utazza a vilá-
got körbe, mint keresett szólista és 
kamara művész. Legutóbb a ze-
neakadémia által első alkalommal, 
hegedűművészek számára meg-
rendezett Bartók-világversenyen 
harmadik helyezést ért el.           (jk)

a Bagoly KöNyvesBolt ajáNlata

szakíts, ha bírsz!

Vonós varázs - gödöllői fellépőkkel

romantikus művek csendültek fel szombaton este a Művészetek 
Háza színháztermében a Gödöllői Szimfonikus zenekar bérletes 
koncert sorozatának ide első estjén. A remekművek Gödöllőn 
koncertek keretében ez alkalommal  Wagner és Csajkovszkij zené-
je csendült fel.  A hangverseny első részében Wagner Trisztán és 
Izolda című operájából a mű előjátéka majd Izolda szerelmi halála 
csendül fel, ezt követően pedig a mű tanulmányaként számon tartott 
Wesendonck dalokból hallhatott néhányat a közönség Cserna Ildikó 
(szoprán) közreműködésével. 
Az est második részében  egy másik szerzőt állított középpontba a 
zenekar, Csajkovszkij IV. szimfóniáját hallhatta a közönség.         (bj)

romantikus remekművek Fotó: Váraljai Zoltán

Albert Julianna Asztalos Dorottya
Langer Ágnes

Fotó: Haraszti Judit Fotó: Bodnár Patrícia

Fotó: Váraljai János
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20 éves a gödöllői iparművészeti műHely
A rendszerváltozás után, az 
egykori Gödöllői Művésztelep 
hagyományaira alapozva jött 
létre a Gödöllői Iparművészeti 
Műhely 1998-ban. Annak alko-
tóháza, stílszerűen, nem mesz-
sze az egykori művészteleptől 
kapott helyett a Körösfői utcá-
ban. A múlt hétvégén az elmúlt 
20 esztendő emlékképeiből állt 
össze a GIM-ház idei első kiál-
lítása, aminek kurátora Hidasi 
Zsófia textil-
művész volt.

N e m c s a k 
azoknak az 
érdeklődők-
nek jó végig-
b ö n g é s z n i 
a tablókat, 
hogy mi min-
den történt a 
GIM fennál-
lásának 20 
éve alatt. 
Nagyon sok 
fiatal, tehet-
séges mű-
vész cseperedett itt fel: Baj-
kó Dávid, Fabókné Dobribán 
Fatime, Guba sándor, hidasi 
Zsófia, Incze Mózes, remsey 
Dávid, Varga Melinda. Azon-
ban, nagy szomorúságunkra, a 
két évtized során komoly vesz-
teség is érte az alkotói és a mű-
vészetet kedvelő közösséget: 
Bódis Erzsébet, Müller Mag-

da, remsey András, rem-
sey Flóra, remsey Iván, 
Szuppán Irén is elhunyt 
már. Azonban az élet megy 
tovább, a Gödöllői új Művé-
szet Közalapítvány kuratóri-
umának elnöke, a Ferenczy 
Noémi-díjas textilművész, 
Katona Szabó Erzsébet 
örömmel emlékezett vissza.

A most megnyílt kiállítás 
számtalan fénykép, korábbi 

rendezvények meghívói, fonto-
sabb alkotások fényképei, va-
lamint egy vetítés és egy már-
már hagyományos installáció 
teszi élvezetessé.

A kiállításon Katona Szabó 
Erzsébet, Hidasi zsófia, dr. 
Gémesi György polgármester, 
valamint a betegség miatt távol-

maradó dr. Nánási éva 
címzetes főjegyző he-
lyett „beugró” dr. Fábián 
Zsolt, Gödöllő egykori 
alpolgármestere mon-
dott köszöntőt és tartott 
visszaemlékezést.

Idén 20 esztendős te-
hát a GIM-ház. Az egyko-
ri asztalosműhely helyén 

igazi kulturális központ jött lét-
re, egy zöld sziget a városban. 
Arról nem is beszélve, hogy a 

Körösfői-Kriesch Aladár, Nagy 
Sándor vagy remsey Jenő 
nevével fémjelzett egykori mű-
vésztelep 1901 és 1921 között 
létezett, azaz pont 20 eszten-
dőt. A GIM tagjai pedig joggal 
bízhatnak a színes és eredmé-
nyes folytatásban.

A mostani kiállítás megtekint-
hető 2018. március 24-ig hét-
végente 14-17 óráig, hétközna-
pokon előzetes bejelentkezés 
alapján.        (TA)

éHes FeLHő A nApOt –
könyVBemutAtÓ eLé
Gasztroregény. Pszichodráma. Családi eposz. Mindhárom 
egyszerre – olvasható Istók Anna könyvének borítóján. A gödöllői 
szerző könyve még a múlt év végén jelent meg, városunkban azon-
ban csak most, március 1-jén kerül sor a bemutatóra, így azonban 
talán még többen várják a találkozást, és hogy válaszokat kapjanak 
azokra a kérdésekre, amelyek a regény olvasása során felmerült 
bennük. 
 Ez a könyv ugyanis nyomot hagy az olvasóban, furcsa tükröt tart 
elé, szembenézésre kényszeríti önmagával. A történet olyan súlyos 
morális kérdéseket feszeget, amikkel egyetlen család sem szeretne 
találkozni…
Hogy a változó történelmi helyzet, hogyan szól bele egy család 
életébe, csupán keretet ad a tragédiának, ami Nóra családjában 
mindenkinek az életét megváltoztatja. Nincs menekvés, eljön az 
idő, amikor mindenkinek szembe kell néznie a valósággal. 
Ki a felelős? Ki a bűnös és ki kaphat bűnbocsánatot? Ezekre a 
kérdésekre az olvasónak kell megadnia a választ… ha tudja. 
És március 1-jén este a Gödöllői Városi Könyvtárban talán az is 
kiderül, amire sokan várnak választ azok közül, akik már elolvasták 
Istók Anna könyvét: Lesz-e folytatása?            (ou)
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Bíró Zsuzsanna, Csil-
lag simon, repolski 
Imola, Csillag István, 
Fazakas János Lász-
ló, Szentes Zágon és 
Vorzsák Gyula képei  
a csíkszeredai Nagy 
István művészeti kö-
zépiskolában elsa-
játított tudás, együtt 
gondolkodás, együtt 
alkotás esszenciája.
A csoport működését 
az egymásra találás, 
egymástól való „el nem 
szakadás”, a közös hullám-
hossz, közös értékrend vezeti. 

Az alkotók hat éve dolgoznak 
együtt, s ez idő alatt  Bukarest-

ben, Kolozsvá-
ron, Temesváron, 
Budapesten, Po-
zsonyban, Kas-
sán, Stuttgart-
ban, Brüsszelben 
mutatkoztak be. 
Gödöllőn a múlt 
évben állítottak 
ki először, s most 
újabb munkáikkal 
ismertetik meg vá-
rosunk művészet-
kedvelő közönsé-
gét.
          (kj)

Bőven akad dolguk a zene-
tanároknak ezekben a hetek-
ben, egymást érik a zeneis-
kolai növendékek számára 
kiírt versenyek. 

A gyerekek felkészítése és a  
megmérettetése közös megé-
lése hatalmas élmény tanár-
nak és diáknak egyaránt.  Az 
elmúlt hetekben már többször 
is beszámoltunk a Frédéric 
Chopin zeneiskola növendéke-
inek sikereiről, s úgy tűnik, ez a 
számunkra is örömteli sorozat 
tovább folytatódik.

A III. regionális Blockflöte Ver-
senyt február 21-én rendezték 
meg, ahol rendkívül szép ered-
mények születtek. 
Az I. korcsoportban Zombor 
Emese  (felkészítő tanára: Bu- 
ka Enikő) Arany diplomát, Kóti 

zsigmond (f. t.: Várnai Miklós-
né) Ezüst diplomát és Különdí-
jat kapott.
A II. korcsoportban Hiripi Han-
na (f. t.: Székely Judit) Arany 
diplomával,  Pecze Janka (f. t.: 
Buka Enikő) Bronz diplomával 
zárta a versenyt. 
A növendékek zongorakísérője 
Puer Judit volt. 

Szintén szép eredmény szü-
letett a XIV. Országos zeneis-
kolai Gitárverseny válogatóján, 
amit Dunakeszin rendeztek 
meg február 7-én. Kristóf Pan-
na (f. t.: Kósáné Szabó Beá-
ta) a maximális hatvan ponttal 
jutott tovább az elődöntőbe, 
valamint sikeresen képviselte 
az iskolát Mánya Balázs (f. t.: 
Braun Julianna), aki  55 pon-
tot ért el.
          (jb)

csÍki ALkOtÓk munkái A 
műVészetek HázáBAn

iFjú zenészek sikerei  

A csíkszeredai TAG csoport tagjainak munkáiból nyílik kiállítás 
március 3-án, szombaton 17 órakor a Művészetek házában. Az 
erdélyi alkotók a levendula Galéria szervezésében második al-
kalommal állítanak ki Gödöllőn. 
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vannak olyan emléknapok amik jelentős figyelmet kapnak, míg mások kevésbé kerültek be a köztu-
datba. Ilyen a február 25. a Kommunizmus áldozatainak Emléknapja, amiről 
az országgyűlés 2000-ben határozott. 

1947 februárjában – koholt vádak alapján 
– ezen a napon tartóztatták le Kovács Bé-
lát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. 
Majd többévi előzetes fogva tartás után 
a Szovjetunióba hurcolták, és 1952-ben 
25 év szabadságvesztésre ítélték. A Gu-
lag néven ismert kényszermunka-táborok 
keserveit megjárva, 1955-ben térhetett 
haza, de csak fél év múlva szabadult. Bár 
ezután még képviselőként politikai szere-
pet is volt alkalma vállalni, a meghurcol-
tatás és fogság megpróbáltatásai követ-
keztében 1959-ben 51 évesen elhunyt. 
A II. világháború után Magyarországon is 
ezrek kerültek koncepciós perek alapján 
börtönbe, bitófára, kényszermunka-táborokba. A gödöllőiek is megszenvedték ezeket az éveket, de itt már 
a háború befejezése előtt szembesültek a kommunista diktatúrával. Pest eleste után a szovjeteknek több 
hadifoglyot kellett bemutatniuk, mint amennyit valójában ejtettek, ezért a civilek köréből gyűjtöttek embereket 
„malenkij robotra“. 
Ezeket a véletlenszerűen összefogdosott embereket Gödöllőn állomásoztatták, mielőtt kivitték őket Szovjet-
unióba. Fényi Ottó premontrei tanár visszaemlékezése szerint 1945. január 16-án adták át az oroszoknak a 
premontrei gimnázium épületét, akik fogolytábort rendeztek ott be. Volt úgy, hogy 30 ezer embert zsúfoltak 
össze, akik lehetetlen körülmények között sínylődtek hónapokon keresztül. Polónyi Péter 1991-ben interjút 
készített néhány olyan túlélővel, aki megfordult ebben a táborban, például raksányi Gellért színművésszel, 
dr. Pecznik János egyetemi tanárral. 1993-ban a Városi Múzeum kezdeményezésére a fogolytábornak em-
léket állító táblát helyeztek el az egykori gimnázium (ma Szent István 
Egyetem) udvarán. A rendszer áldozata volt az is, akit vallattak és kínoz-
tak, akit megbélyegeztek, akit kirekesztettek vagy börtönbe zártak, akit 
csoport-, politikai- vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek; mindenki, 
akit megfosztottak a szabad cselekvés és választás lehetőségétől.
Február 25-én emlékezünk a több tízezer, családjától elválasztott és 
kényszermunkatáborba hurcolt honfitársunkra, a koholt vádak alapján 
mészárszékre küldött emberekre, az ellenállóként mártírhalált halt hősök-
re. Ezen a napon felidézzük mindazok emlékét, akik az erőszakrendszer 
áldozataivá váltak, családtagjaikra és szeretteikre, akiket a kommunista 
rezsim meghurcolt és kiszolgáltatott. A kommunista diktatúrák áldozatai-
nak számát szerte a világon, mintegy százmillióra becsülik.

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 befeje-
zéséig 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 
2018. február 25-től DOKUMENTUMOK 
című kiállítás látható a GIM-Ház kiállítótermében

A jubileumi kiállításon fotókon, meghívókon, plakáto-
kon keresztül idézzük fel a 20 éve alakult Gödöllői Ipar-
művészeti Műhely eseményeit.
A kiállítás kurátora: Hidasi Zsófi textiltervező
A kiállítás megtekinthető: 2018. március 24-ig minden héten, szomba-
ton és vasárnap 14 órától 17 óráig, hétköznapokon előzetes bejelentést 
követően.
Támogató: Gödöllő Város Ön-
kormányzata
GIM-Ház, 2100 Gödöllő, Körös-
fői utca 15-17.
gimhaz@invitel.hu 
www.gimhaz.hu
telefon: 06 28 419-600

emlékezés a kommunista diktatúra áldozataira

Március 9., péntek, 17.00: 
A zeneiskola Gitárzenekarának 
hangversenye 
Március 12., hétfő, 17.00:
Mikulík Márton zongoraestje 
Március 13., kedd, 17.00:
A zongora tanszak kiemelt 
hangversenye

Frédéric Chopin Zenei 
AMI programja
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Vereséggel debütált a Gödöl-
lői sK kispadján sebestyén 
Ferenc, miután csapata az 
első tavaszi játéknapon az FC 
Dabas második számú csa-
patától kapott ki idegenben 
2-1-re.

A Pest megyei I. osztályban a 
bentmaradásért küzdő gödöl-
lői alakulat jól kezdte 
a párharcot, ugyanis 
Méhes Pál Tamás gól-
jával már a kilencedik 
percben vezetett, de a 
hazaiak idővel átvették 

az irányítást és a maguk javára 
fordítva a találkozó eredményét 
otthon tartották mindhárom pon-
tot.

A GSK 14 ponttal a 11. helyen 
áll a bajnoki tabellán jelenleg.
Pest megyei I. osztály, 16. for-
duló: FC Dabas II. – Gödöllői 
SK 2-1 (1-1) Gólszerző: Méhes 
Pál Tamás.                   -ll-

laBdarúgás: elrajtolt a tavaszi szezoN a megyei i-BeN

Vesztes gödöllői idénynyitó

Pest megyei I. osztály, 
17. forduló

2018. március 3., 14 óra
Gödöllői SK – Pilisi LK

(Táncsics Mihály úti sportcentrum)

Idei második mérkőzését is 
megnyerte a Gödöllői KsE 
csapata az NB II-es férfi kézi-
labda-bajnokság északi-cso-
portjában. Bartos Gábor tanít-
ványai ezúttal a Salgótarjáni 
strandépítők otthonából tá-
voztak 28-27-es győzelemmel.

A gödöllőiek győzelmét az első 
30 perc kiváló védeke-
zése és a megszerzett 
négygólos előny alapozta 
meg. A GKSE 18 ponttal 
áll a tabella harmadik he-
lyén csoportjában.

Férfi NB II. északi-csoport, 13. 
forduló: Salgótarjáni Strandépí-
tők – Gödöllői KSE 27-28 (9-13)
utánpótlás eredmények, ser-
dülők: Salgótarjáni Strandépítők 
– Gödöllői KSE 27-24; Főnix ISE 
– Budapesti Honvéd SE 21-37
                       -ti-

KézilaBda: apró siKereKKel lépKed a gKse

salgótarján is kipipálva

Férfi NB II. északi-csoport, 
14. forduló

2018. március 3., 15 óra
Gödöllői SK – Pilisi LK

(Hajós A. iskola tornacsarnoka)

Újabb bronzèrem-
mel gazdagdott 
Gémesi Csanád, 
aki a magyar kard-
vívó csapat tag-
jaként végzett a 
harmadik helyen 
a Varsóban rende-
zett kard világku-
pa-viadalon.

A Gémesi Csanád, 
szilágyi áron, Decsi 
Tamás, Iliász Nikolász 
alkotta csapat Dél-Ko-

rea és Irán mögött lett bronzér-
mes a 24-es mezőnyben. Külön 
öröm, hogy a honi vívószövetség 
honlapjának beszámolója szerint 
Csanád vitte el a „nap hőse” cí-
met csapaton belül, miután kivá-
lóan vívott az egész verseny alatt 
és elévülhetetlen érdemei vannak 
abban, hogy a magyar csapat fel-
állhatott a dobogóra.

A 202 nevezőt számláló egyéni 
vk-fordulóban, sajnos, ismét a 
32 közé jutás jelentette a végál-
lomást Csanád számára, aki a 
16 közé jutásért a későbbi bron-
zérmes német Wagnertől kapott 
ki 15-9-re és összességében a 
22. helyen zárta a lengyelorszá-
gi versenyt. Érdekesség, hogy az 
előző, padovai vk-viadalon is a 
német vívó ellen kapott ki Géme-
si a 16 közé jutásért.

(fotó: hunfencing.hu)
-lt-

Kard világKupa, varsó – újaBB gödöllői érem

gémesi csanád csapatbronznak örülhetett

Február 26-án, a Művészetek Házában 
adta át a Gödöllői Sport Közalapítvány a 
2017-es év kiváló sporteredményei után 
járó díjakat. A kimagasló teljesítmények 
után járó elismerések odaítélése ezúttal is 
nagy fejtörést okozott a Sport Közalapít-
vány Kuratórium tagjai körében.

Az idei évben újítottak a kategóriákon. 
Ezek alapján külön díjazták az olimpiai és 
a nem olimpiai sportágakban versenyző 

és jelölést kapó sportolókat, csapatokat. 
Az olimpiai kategóriában a legjobb spor-
toló díjat megosztva Gémesi Csanád vívó 
és simonváros Csanád rúdugró kapta, a 
legjobb edző díjat ezúttal Navarrete Jó-
zsef vívóedző vehette át, míg a Gödöllő 
Sportjáért Díjban Baráth Kornél asztalite-
niszező részesült.

részletes beszámolónkat következő 
heti számunkban olvashatják.               -tl-

A Gödöllői sport Klub huN-TEr 
Íjászszakosztályának után- 
pótlás versenyzői megmutat-
ták, hogy ott a helyük a nem-
zetközi mezőnyben, miután 

Keményfi Anna és solti sára 
is ezüstérmet szerzett a feb-
ruár 16-18. között Budapes-
ten megrendezett teremíjász 
Európa-bajnokságon.

A háromnapos IFAA European 
Indoor Archery Championship, 
azaz teremíjász Eb-n 24 or-
szágból, több mint 500 ver-

senyző mérette meg magát. Gö-
döllői színekben öt versenyző 
indult: Czakkel István és Kutse- 
ra László veterán vadászreflex 
kategóriában, Szabó Gyula fel-

nőtt vadászíjász kategóriában, 
Solti Sára „young adult” korosz-
tály, barebow, míg Keményfi 
Anna „junior” korosztály, bare-
bow kategóriában. utóbbi két 
versenyző szállította az érmeket. 
Solti Sára (képen jobbra) a nem-
zetközi mezőnyben nagyon ne-
héz ellenfeleket kapott, hiszen ott 
volt a többszörös finn bajnok és 
csúcstartó Sofia Ketola, aki végül 
összesítésben maga mögé uta-
sította Sárát, aki így a kiválónak 
mondható másidik helyen vég-
zett.

Keményfi Anna (képen balra) 
versenye annak ellenére is reme-
kül sikerült, hogy az első napon 
picit gyengébben teljesített és 

végül emiatt litván riválisát nem 
tudta beérni, de így is sikerült An-
nának ezüstérmet szereznie.

A felnőttek is remekül helyt 
álltak az európai mezőnyben, 
hiszen Czakkel István kategóriá-
jában 8., Kutsera László 6. helye-
zést ért el, míg Szabó Gyula a 19. 
helyen zárta a három napot.

Szabó Zoltán edző értékelte 
a versenyt: „Nagyon büszkék va-
gyunk az egész csapatra, de a lá-
nyok eredménye különösen nagy 
öröm! Az íjászat bár egyéni sport 
és az eredmény a versenyzőt 
minősíti, mégis ez sokunk közös 
munkájának igazolása.”

-tp-

teremíjász európa-BajNoKság 

keményfi Anna és solti sára ezüstérme

2017-es sportdíj-átadó – díjaztáK a gödöllői sportolóKat

megosztott 1. hely olimpiai kategóriában
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Az év első megmérettetésén vet-
tek részt a Gödöllői Contact ITF 
Taekwon-do Sportegyesület ver-
senyzői. A február 17-én meg-
rendezett, s a Barátság Kupáért 
kiírt versenynek Battonya adott 
otthont, és 28 sportegyesület 
mintegy 210 sportolója mérette 
meg magát a küzdelem verseny-
számban.  

A rendezvény külön-
legessége abban állt, 
hogy az ITF taekwon-do 
mellett kick-box, kara-
te, thai-box stílusok is 
képviseltették magu-
kat. A 10 fős gödöllői 
csapat remekül sze-
repelt a viadalon, amit 
a megszerzett négy 
ezüst- és kettő bronzé-
rem is bizonyít. A csa-
pat felkészítését Kókai 
Zsolt mester koordinál-
ta, a versenyen pedig 
Könczöl Alexandra 
és Péter-Horváth Nor-
bert mesterek, valamint 

Bablena Adrienn segítették a 
sportolók munkáját.

Eredmények, 2. helyezettek: 
Bordács Sára ifjúsági lány küzde-
lem 50 kg; Lovász Hanna ifjúsági 
lány küzdelem 65 kg; Nagy Diána 
felnőtt nő 56 kg; Benedek Dániel 
felnőtt férfi -63 kg; 3. helyezettek: 
udvardi Miklós felnőtt férfi 70 kg; 
Kiss Dávid ifjúsági fiú +75 kg.

              -li-

Harcművészet – Barátság Kupa

Hat gödöllői érem

Idén február 16-25. között 
rendezték meg a sportlövők 
légfegyveres Európa-bajnok-
ságát Győrben, amely egyben 
az idei Buenos Aires-i ifjúsá-
gi olimpia válogatóversenye 
is volt. Külön érdekessége a 
versenynek gödöllői szem-
pontból, hogy először vehetett 
részt városunk sportolója vá-

logatott színekben ilyen ran-
gos megmérettetésen.

Mészáros Eszter, aki idén tölti 
be a 16. életévét az ifi olimpia 
minimum kvótaszintjéért ver-
senyzett, méghozzá rendkívül 
eredményesen. A Török Ignác 
Gimnázium diákja nemcsak a 
saját korosztályában, de a teljes 

magyar női puskás mezőnyben 
is a legjobb eredményt érte el, 
415.7 körrel, 10.39 tizedes át-
laggal. (A laikusok számára ta-
lán nehezen értelmezhető ered-
mény, azt jelenti, hogy Eszter 40 
lövésből 39 alkalommal találta el 
a 0.5 mm átmérőjű tízest, a táb-
la abszolút középpontjától, csak 
minimális eltéréssel.)

A nagyszerű ered-
mény felkeltette a 
sportág vezetésé-
nek figyelmét is, 

annak ellenére, hogy Eszternek 
most még nem volt lehetősége 
döntőbe kerülve kivívni a olimpiai 
kvótaszerzést.

A TIG-DSE évről-évre fejlődő 
lövészszakosztálya ezúton is 
várja minden érdeklődő diák je-
lentkezését a +36-30/557-6148-
as telefonszámon!

-tt-

Február 24-25-én rendezték 
meg Budapesten, a BoK-csar-
nokban a junior és ifjúsági 
fedettpályás országos bajnok-
ságot, illetve szombathelyen a 
serdülő téli dobó ob-t. A GEAC 
atlétái, jó szokásukhoz híven, 
eredményes hétvégét tudhat-
nak maguk mögött; összesen 
11 éremmel és számos pont-
szerző helyezéssel örvendez-
tették meg önmagukat.

Kiemelkedőn szerepeltek a rú-
dugrók, akik közül simonváros 
Csanád junior (480 cm), Mihály 
ádám ifjúsági (470 cm) bajnok 

lett, szamosi András (460 cm) 
és a hölgyeknél Kriszt Annamá-
ria (340 cm) junior ezüstérmet, 
míg Kondrák réka (340 cm) ju-
nior bronzérmet szerzett!

A GEAC részéről a hétvége 
legeredményesebb versenyzője 
Pótha Johanna lett, aki a juni-
orok mezőnyében mindhárom 
éremből hazavihetett egyet. Kör-
mendy Katalin tanítványa kiváló 
formaidőzítéssel, új egyéni csú-
csokkal 60 m-en (7,87) bronz-, 
200 m-en (25,77) ezüst-, míg a 
4x200-as váltóban aranyérmet 
nyert. utóbbi számban társai, 
Csernyánszky Flóra, Cser-

nyánszky Sára és 
Kriszt Katalin is ki-
válóan futott és nagy 
fölénnyel utasították 

maguk mögé a teljes mezőnyt. 
(A képen a váltó csapat). Bron-
zérmes lett Csernyánszky Flóra 
60 gáton (9,37), 
Kriszt Katalin 
magasugrásban 
(160 cm), és Hav-
jár Zsuzsanna 
Szombathelyen 
kalapácsvetés-
ben (31,81 m). 
Edzők: Szörényi 
István, Körmen-
dy Katalin, Kap-
tur éva, Deutsch 
Péter, Máté Al-
pár

További helyezések, 4. he-
lyezettek: Szamosi András 60 
gát, schlick-szabó áron rúd, 
Molnár Dániel rúd; 6. helyezet-
tek: Tóth Gábor 200 m, Dob-
ránszky Laura 60 gát.  
                          -kb-

atlétiKa – juNior és ifjúsági oB

11 dobogós hely a bajnoki hétvégén

sportlövő európa BajNoKság: ifjúsági olimpiai KvalifiKációs verseNy, győr

mészáros eszter kiváló szereplése

Nem sikerült a Covritas Futsal 
Team Gödöllőnek a bravúr a 
futsal Magyar Kupa negyed-
döntőjének visszavágóján, mi-
után a Debreceni EAC 6-0-ra 
nyert a gödöllői visszavágón.

Baranyai Pál együttese jó 
előjelekkel várta a DEAC el-
leni visszavágót, minek után 
idegenben csak 2-1-re kaptak 
ki, de amint az később kiderült: 
(pestiesen szólva) más kávé-
ház volt az NB I-es DEAC elleni 

második párharc, simán nyert 
a Debrecen, ezzel ők jutottak a 
nyíregyházi négyes döntőbe a 
rubeola FC Csömör, az MVFC 
Berettyóújfalu és a Haladás 
VSE mellett.

Futsal Magyar Kupa, negyed-
döntő visszavágó:
Covritas FT Gödöllő – Debre-
ceni EAC 0-6 (0-4)

-ff-

futsal: KupaBúcsú

nem sikerült a covritas-bravúr

„Minimum egy vesztes szett” – 
ez volt a mottója a Budaörs el-
leni párharcnak, amit teljesített 
is a Penta-Gödöllői rC csapa-
ta, ugyanis 3:1-re verte riválisát 
hazai pályán.

A három pont a második hely 
stabilizásása miatt volt fontos, 
ami, ugye, osztályozós helye-
zést jelenthet majd az Extrali-
ga tagságért. A Penta-GrC 20 

ponttal jelenleg a második he-
lyen áll a tabellán az MTK Bu-
dapest mögött, amellyel márci-
us 3-án, minden bizonnyal, az 
első helyről döntő csatát vívják 
majd Budapesten.

NB I. Liga, alapszakasz, 8. 
forduló: Penta-Gödöllői rC – 
Budaörsi DSE 3:1 (17, -17, 21, 
14)                       -ll-

röplaBda – a miNimum volt a maximum

Aranyról döntő csata következik
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A kanári egy izgő-mozgó, ak-
tív kis énekesmadár, aki egész 
életében megőrzi vidámságát 
és kíváncsiságát. Igénytelen-
sége miatt tartása könnyű, így 
bátran ajánlják kezdő madár-
tartóknak is.  Társaságkedvelő 
lény, így elsősorban legalább 
párban érdemes befogadni 
őket, de nagyobb csoportban 
érzi igazán jól magát. Fajtársa-
ival a legváltozatosabb ének-
hangokon kommunikál, remek 
szórakozást nyújtva gazdájá-
nak. 

rendszeres gondoskodás mel-
lett egészen megszelídülnek, 
ragaszkodni kezdenek gazdájuk-
hoz. Apró termetük és prédaállat 
mivoltuk miatt azonban gyanak-
vásukat nem tudják teljesen le-
vetkőzni. Ha jóban akarunk lenni 
kedvencünkkel, kerüljük közelé-
ben a hirtelen mozdulatokat. 
Mozgékonysága miatt nagyobb 
méretű röpdét igényel, de jó meg-
oldás lehet az is, ha naponta egy 
órát szabadon röpködhet a lakás-
ban, ezzel könnyedén meg tudja 

őrizni fizikai erejét. Kalitkáját a 
lakás világos, levegős, ugyan-
akkor huzatmentes részén he-
lyezzük el. Szerencsére kanárink 
gondoskodik saját testápolásáról, 
ha biztosítunk neki langyos vizet 

a tisztálkodáshoz és szépi-
acsontot a csőrkoptatáshoz. 
A karmai rendben tartásáról 
azonban nekünk kell gondos-
kodnunk. Ha túl nagyra nőnek 
karmai, vágjuk le azokat, vagy 

kérjük állatorvos segítségét, 
hiszen bármibe beleakadhat, 
sérülést okozva madarunk-
nak, illetve a járásban is aka-
dályozhatja őt. 
Élelmezése is igazán egy-
szerű. állateledel boltokban 
könnyedén hozzájuthatunk 
kifejezetten kanárik számára 
összeállított magkeverékek-
hez, de meglephetjük ked-
venceinket egy szelet almával 
vagy egy darab banánnal, ez 
igazi csemege lesz szá-
mukra. 
Amennyiben tehát egy ak-
tív, érdeklődő kis háziállatra 

vágyunk, de elfoglaltak vagyunk 
vagy még nem rendelkezünk kel-
lő tapasztalattal az állattartás te-
rén, úgy a kanári kitűnő választás 
lehet számunkra. Énekével egy 
kis színt, vidámságot fog csem-
pészni mindennapjainkba.  

Kalitkákat, berendezéseket és 
a kanári tartás egyéb eszköze-
it keresse áruházunkban (2100 
Gödöllő, Kenyérgyári utca 2.)  
vagy webáruházunkban (www.
vetashop.hu).

Ha az állat tulajdonosa egy kisgazdi, 
akkor fontos szempont, hogy ked-
vence szelíd és könnyen kezelhető 
legyen. És persze el kell viselnie a 
gyermek esetenkénti zajos és fékte-
len megnyilvánulásait is.
• Tengerimalac
Előnyök: általában igen szelíd, köny-
nyen kezelhető, és szinte sosem ha-
rap. Hamar megtanulja a napirendet 
és mindenre fogékony: ezt szeretik 
a gyerekek. Aktív kisállat: reggel kb. 
akkor ébred, amikor a gyerekek is.
Hátrányok: A tengerimalac - bár vi-
szonylag robosztus testalkatú -  óva-
tos bánásmódot igényel. Párban kell 
tartani, és nagy terráriumot igényel. 
Magas C-vitamin-szükséglete miatt 
rengeteg friss eledelt kell neki adni.
• hörcsög
Előnyök: egy hörcsög kis helyen is 

elfér és egyedül is tartható. Egy tü-
relmes gazdi mellett a hörcsög na-
gyon szelíd lesz és akár kommuni-
kálni is fog kisgazdijával.
Hátrányok: Éjszakai állat, aki nem 
igazán alkalmazkodik a gazdi na-
pirendjéhez, így amikor a gyermek 
játszani szeretne vele, ő lehet, hogy 
nagyon álmos lesz. Ilyenkor önvé-
delemből haraphat is. Ma már a 
törpehörcsögök a legelterjedtebbek, 
de kis méretük miatt őket nehezebb 
kézbe venni és jászani velük, mint a 
nagyobb termetű szíriai hörcsöggel.
• Mongol futóegér
Előnyök: Ha kézhez van szoktatva, 
akkor nagyon szelíd. Társas lény, így 
több állat együttes tartása javasolt. 
Még ha nem is vesszük kézbe őket 
túl gyakran, akkor is játékosak és 
együttműködőek, és jó móka csak 

nézni is őket. Nappal 
sokkal aktívabbak, 
mint a legtöbb kisem-
lős: naponta többször, 
de kevesebb ideig al-
szanak.
Hátrányok: Sok türe-
lemre van szükség a 
kézhez szoktatáshoz. 
A gyereket meg kell 
tanítatunk arra, hogy 
sose emelje fel a mon-

gol futóegeret a farkánál fogva.
• Egyéb egerek
Előnyök: Az egerek tartása egysze-
rű, s nem igényel nagy helyet. Egy 
csapat nőstény többnyire békésen 

éldegél egy-
más társasá-
gában, játé-
kuk nagyon 
szórakoztató.
Hát rányok: 
Az egerek na-
gyon gyors, 
élénk, ide-
ges állatok, 
ezért gyere-
kek számára 
nehezebben 
kezelhetőek. 

Ők inkább a „Mindent a szemnek, 
semmit a kéznek” kategória. Éjjel 
aktívak.
• leopárdgekkó
Előnyök: A leopárdgekkó ma már 
széles körben elterjedt, s ő az egyik 
legkönnyebben tartható hüllő. Elég 
jól kézhez szoktatható, de finoman 
kell vele bánni. Egy viszonylag kis 
méretű terráriumban két állatot (egy 
párt) is tarthatunk.
Hátrányok: Bár nem igényelnek 
speciális melegítő- vagy uV-lámpá-
kat, azért szánnunk kell némi pénzt 
egy megfelelően berendezett terrá-
riumra. Kézbe vehetőek, de sosem 
olyan fogékonyak az emberi érintés-
re; mint a kutyák, macskák, kisemlő-
sök. Mint minden állat tartásánál, a 
higiéniára itt is kiemelt figyelmet kell 
fordítanunk.
                                      (haziallat.hu) 

A kanári

milyen kisállat való egy gyereknek?
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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

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

TURUL 
GÖDÖLLŐI

ÁLLATKÓRHÁZ
(Gödöllő, Szabadság út 21. 

a HÉV-fordulónál)

ÁLLATPATIKA

Hétvégén is nyitva tartó 
ügyelet

9.00–19.00

Tel: 06-30-943-9898

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

jakab: 6 éves, németjuhász keve-
rék fiú, aki nagyon vágyik a szere-
tetre. Idősebb gazdinak is ajánlha-
tó.

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

Hétvégén is nyitva tartó 

állatorvosi rendelő

Március 3-án 
szombaton 
10-12 óráig.

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: 
dr. Michalik László

állatorvos

Telefonszám: 
06/20-981-3100

Nyitva:
H–Szo  800–1700

Tel.: 06-70/601-8608
06-70/601-8618

Cím: 2100 Gödöllő, ISaSzegI úT 60.

A növényevő patások állományának 
szabályozásában jelentős szerepe 
van a hiúznak. A zempléni-hegy-
ségben, az Aggteleki-karszton és a 
Bükkben az elmúlt években több al-
kalommal mutatkoztak már hiúzok. 
Azonban Nógrád megyében csak 
ritka alkalmakkor jelent meg ez a 
vadon élő macskafajta az elmúlt tíz 
évben. 
Most viszont egy hónap alatt kétszer 
is rögzítette az egyik vadásztársa-
ság kihelyezett kamerája az állat 
mozgását nappal és éjszaka is. A 
hiúzok feltűnése nem meglepő az 

északi megyékben, mivel Szlová-
kiában népes populációjuk él, és a 
kóborló egyedek előszeretettel lépik 
át a határt. Közülük időnként több 
példány tanyát is ver Magyarország 
területén a természetvédők és a 
természetbarátok nagy örömére. A 
hiúzra csúcsragadozóként is szo-
kás tekinteni, a növényevő patások 
állományának szabályozásában je-
lentős szerepe van. Ezért a vadgaz-
dálkodással és a mezőgazdasággal 
foglalkozók számára is örömteli 
esemény a megjelenése a megye 
észak-keleti részén.

Vassurányban hamarosan beköszönt a tavasz, ha hinni lehet a népi 
megfigyelésnek. Február 13-án ugyanis már visszatért fészkébe a 
település egyik gólyája. Jelenleg még egyedül fürkészi a tájat, de 
napnyugtakor a környékbeliek szerint hangos kelepelésbe kezd, így 
hívja a párját.
A tavasz hírnökei: A fehér gólya a magyar folklór kedvelt madara. 
A hazatérő gólyákról évszázadok óta úgy tartják, hogy a tavasz hír-
nökei. A megfigyelések a legtöbbször be is igazolódnak. Miután egy-
egy korábban visszatért példány elfoglalja a fészkét, valóban javulni 
kezd az időjárás, és beköszönt lassacskán a kikelet.

Visszatért a telelésből az első gólya kóborló csúcsragadozó lépte át a határt
Fotó: Szendi Péter
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OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

gyógyszertári ügyelet
Február 26-március 4.: 

Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749
Március 5-11.: 

Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251

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

1. Pályázat célja: Gödöllő Vá-
ros Önkormányzata pályázatot 
hirdet testvérvárosi hatáskörű 
közfeladat ellátására, civil kez-
deményezések támogatására, 
amelyek kizárólag Gödöllő vá-
rosához és Testvérvárosaihoz 
kötődnek.
Városunkban rendszeresek a 
testvérvárosokból történő vendé-
gek fogadása, és a város viszont 
látogatása, a civil szervezetek és 
az intézmények közötti tanulmá-
nyutak, tapasztalat és eszme, 
tudás cserék. Az ezzel kapcsola-
tos költségekhez – kiutazás, kint 
tartózkodás, közös rendezvé-
nyek, szállás, étkezés, részvétel 
kulturális programokon – nyújt 
támogatást Gödöllő Város Ön-
kormányzata.

2. A pályázók köre: 
Pályázatot nyújthatnak be:
Gödöllőn ténylegesen működő, 
magyarországi adószámmal és 
számlaszámmal rendelkező in-
tézmények, egyesületek, civil 
szervezetek, alapítványok, gö-
döllői és annak testvérvárosai-
val együttes hatáskörű feladat 
ellátására. (Amennyiben magán-
személy kíván pályázni, abban 
az esetben befogadó szerveze-
ten – intézmény, civil szervezet, 
alapítvány – keresztül tud csak 
pályázni!)

Pályázatot nem nyújthatnak 
be: egyházak, cégek, gazda-
sági tevékenységet folytató in-
tézmények, valamint azok, akik 
Gödöllő testvérvárosain kívüli te-
lepüléssel kívánnak kapcsolatot 
létesíteni.

3. A támogató rendelkezésére 
álló forrás megnevezése: Test-
vérvárosi hatáskörű közfeladat 
ellátására, civil kezdeményezé-
sek 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. decem-
ber 31.

6. A támogatás folyósítása, el-
számolása: 
Gödöllő Város Önkormányzata 
a „Támogatási megállapodás” 
aláírását követően – a szerző-
désben foglaltak alapján –, a 
Pályázó bankszámlájára utalja a 
támogatás összegét. 
A Pályázó a támogatás összegét 
köteles a pályázatban megjelölt 
célra fordítani, és a megvalósí-
tást követően, de legkésőbb 
2019. január 31-ig az összeg 
felhasználásáról elszámolni, a 
jelen pályázati felhívásban sze-
replő szabályok szerint. Csak 
olyan számla (pénzügyi bizony-
lat, pénzügyi dokumentum) fo-
gadható be, amelyről kideríthető, 
hogy a pályázati cél megvalósí-
tásához közvetlenül kapcsolódik. 

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

A pályázatokat 1. példány-
ban kell eljuttatni postai úton 
az alábbi címre (Polgármesteri 
Hivatal Polgármesteri Kabinet 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 
7.) vagy személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal Polgármes-
teri Kabinet (Budapest Bank 
volt épülete, 2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 6.).
A pályázati adatlap 2018. február 
5-től beszerezhető a Polgármes-
teri 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 be-
adása előtt ellenőrizzék, hogy a 
követelményeknek megfelelően 
állították-e össze a dokumentu-
mokat, mert az ettől való – akár 
formai, akár tartalmi – eltérés 
esetén a pályázat – értékelés 
nélkül – elutasításra kerül. Hiány-
pótlásra nincs lehetőség.

A pályázat adatlapja letölthető az 
alábbi linken: www.godollo.hu/_
site/doc/newswf2e0072/2017/
palyazati_adatlap_testverva-
rosi_palyazat_2018.doc

PályáZATI FElhívás
GöDöllő város öNKorMáNyZATA  

PályáZAToT ír KI a Testvérvárosi kapcsolatokat 
érintő pénzügyi kérelmekre 

gödöllői magánszemélyek, intézmények, egyesületek, civil 
szervezetek, alapítványok részére

A VÜSZI NoNprofIt Kft. pArKoláSI elleNőr muNKAtárSAt KereS
Gödöllői székhelyű, városüzemeltetéssel foglalkozó társaság keres 
parkolási ellenőr munkatársat, teljes munkaidős foglalkoztatásban.

Feladat: Gödöllő város parkoló zónáiban a gépjárművek jogos várakozásának 
ellenőrzése, parkolójegy nélküli gépkocsikról pótdíj-nyomtatás készítése, parkoló-
jegy-váltó automaták ellenőrzése és ürítése
Elvárások: minimum 8 általános iskolai végzettség, felhasználói szintű számí-
tástechnikai ismeretek, felelősségvállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, 
terhelhetőség, jó kommunikációs képesség
előny: helyismeret, szakmai tapasztalat parkolási ellenőr területen, gépjárműve-
zetői engedély B  kategória
Jelentkezés: fényképpel ellátott önéletrajzot a titkarsag@vuszikft.hu címre, 
fizetési igény megjelölésével
Határidő: 2018. március 20., 10 óra
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Belvárosi Jegyiroda
a Belvárosi Jegyirodában (gödöllő, szabadság út 6.) 

jegyet válthat az ország az ország szinte bármelyik színházi 
előadására, koncertjére, fesztiváljára, sporteseményére és 

kulturális rendezvényére.

 
Nyitva tartás: 

Hétfő ZÁRVA, kedd-péntek 11-18.00 NYITVA, Szombat 9–13 
(rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA), 
Vasárnap: ZÁRVA (a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 

1 órával NYITVA)

A Központi StAtiSztiKAi HivAtAl (KSH)
AdAtGyűjtéSi iGAzGAtóSáGánAK 

tájéKoztAtójA 
mezőGAzdASáGi AdAtfelvételről

tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a címjegyzékén szereplő 
gazdaságok számára kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági 
adatfelvételt hajt végre, melynek terepmunkái 2018. március 1-je és április 
16. között zajlanak.

Az adatfelvétel országos Statisztikai Adatgyűjtési program (oSAp) szerin-
ti nyilvántartási száma és neve: 

(oSAp 2419) GyÜmölcSöS ÜltetVéNyeK öSSZeíráSA, 2017

Az adatfelvétel mintáját azok a gazdaságok alkotják, melyek gyümülcsös 
ültetvény területe eléri a 2500 m2-t, és 2017-ben területalapú támogatást 
igényeltek alma, körte, kajszibarack, őszibarack, meggy, cseresznye , szilva, 
dió vagy bodza ültetvény után.

Az összeírási feladatot az állami tulajdonú StAteK Kft. megbízásában álló 
igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, Gödöllőn: Agócs ferencné.

A kijelölt gazdálkodók részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az 
agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez.

Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból, a statisztikáról szóló 2016. 
évi Clv. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az in-
formációszabadságról szóló 2011. évi CXii. törvény előírásainak megfe-
lelően történik. 

A felvétel módszertanáról és a kutatás eredményeiről a  http://www.ksh.
hu/agrarcenzusok_ultetvenyek oldal nyújt tájékoztatást. A felvétel első 
összesített eredményei 2018 végén várhatóak.
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BEKülDésI hATárIDő: 2018. MárCIus 6.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Paszera András Dénes, Jászóvár u. 85/A; Vizy Bálint, Szőlő u. 20. 3/12.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
zászlósi Ferencné, Március 15. u. 2.; Laczáné Sárdi Gabriella, Kör u. 6.
A happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Pacs 
Kata, Batthyány u. 48.
A városi Múzeum ajándékát nyerte: Forró Lászlóné, Szent István 
tér 7. 4/14; Harmati Jázmin, Alkotmány u. 4.
A Sisicret ajándékát nyerte: Béres Klára, állomás u. 1-2./A; Holló 
Imre, Vasvári P. u. 12.
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson 
való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-ma-
ilen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is 
megadják! Köszönjük.


