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Március 1-jén este a Premontrei Szent 
Norbert Gimnázium aulájában lakossági 
fórumon tájékoztatták a lakosságot a Rá-
kos–Hatvan vasútvonal korszerűsítéséről 
dr. Gémesi György polgármester veze-
tésével a beruházó Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztő Zrt., a kivitelező Swietelsky 
Vasúttechnika Kft. és a Strabag Vasútépí-
tő Kft. képviselői. A tájékoztatón bemutat-
ták a fejlesztéshez kapcsolódó terveket, s 
a megjelent szakemberek válaszoltak az 
érdeklődők kérdéseire. 

A Gödöllő város honlapján közzétett, 
a NIF által készített tájékoztató szerint a 
kivitelezési munkák március 1-jével kez-
dődtek és 2020 decemberéig tartanak.

A gödöllői vasútállomáson a munka a 
Köztársaság úti felüljáró építésével kez-
dődik a tervek szerint július elsejével. En-
nek munkálatai alatt a vasúton való átke-
lést ideiglenes átjáró biztosítja majd mind 
a gépkocsik, mind a gyalogosok számára.

(folytatás az 5. oldalon)

Megkezdődött a 64 Milliárdos vasútfejlesztés
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– Mi az ifjúsági tanácsnok 
feladata?
– Elsősorban operatívan ösz-
szefogom az Ifjúság éve prog-
ramsorozat munkáit. Ez az év 
egy kicsit túlmutat a korábbi 
kulturális tematikus éveken, 
mivel a hagyományos és az 
újszerű kulturális programok 
mellett megoldásokat keres 
arra is, hogy az ifjúságot job-
ban bevonjuk a közéletbe. A 
korábbiaknál más megközelíté-
sekkel készülünk, mert a fiata-
lokat nem lehet csak a kultúra 
eszközeivel megfogni. 
– Mivel lehet?
– Ahhoz, hogy erre válaszolni 
tudjak, látni kell, mennyire más 
ma a világ, mint a szüleink és 
a mi gyerekkorunkban. Ha rö-
viden akarnám összefoglalni, 
azt mondanám, nekünk offline 
gyermekkorunk volt, az övék 
pedig online. Mi lementünk 
focizni, s nem volt gond, hogy 
a lakótelepen a poroló volt a 
kapu. A különböző játszmák 
során eldőlt, kinek hol a helye 
a falkában. Mi még elmentünk 
biciklizni és olyan játékokat, 
szabadidő eltöltési formákat 
választottunk, amik a valódi 
emberi kapcsolatokról szóltak. 
Élő közösségek alakultak, s 
az így szerzett tapasztalato-
kat vittük el azután az iskolá-
ba, egyetemre, munkahelyre, a 
barátokhoz, majd később saját 
családunkba. 
A mai gyerekek online életével 
az egyik probléma az, hogy 
kimaradnak belőle a valóban 
személyes kapcsolatok. A má-
sik, hogy elhiteti velük, hogy 
gyorsan, könnyen tudnak sike-
reket elérni. Mi az eredmény? 
A like.  Ma sokan ezt tekintik si-
kernek és ennek akarnak meg-
felelni. A gyerekek az életüket 
a telefonjukkal a kezükben 
élik, s lehet, hogy ez meglepő, 
de ezért sokan még tévét sem 
néznek.  

Szintén probléma a céltalan-
ság, és az, hogy a gyerekek je-
lentős része úgy kap meg min-
dent, amire vágyik, hogy nem 
kell semmiért megküzdeniük. 
Ez nagyban a jelenlegi szülői 
generáció, a mi hibánk. Mivel, 
a mi korosztályunk nehezen 
jutott hozzá az akkor vágyott 
dolgokhoz, most igyekszik min-

dent megadni a gyerekeinknek. 
Tegyük hozzá, ez így termé-
szetes, de sajnos sokszor hi-
ányoznak az ésszerű határok. 
És ami nagyon jelentős, a jö-
vőre is kiható probléma, hogy 
nagyon sok gyereknek nincse-
nek sem egyéni, sem közös-
ségi céljai, és sok esetben a 
kapcsolataik is csak az online 
térben léteznek, néha még 
a családtagjaikkal is. Talán 
ennek a kiüresedésnek kö-
szönhető, hogy egyre jobban 
megjelenik az igényük a valós 
kapcsolatok, közösségek iránt, 
de ezen a téren nincsenek ta-
pasztalataik.   

Mi Gödöllőn még jó helyzetben 
vagyunk, mert nagyon sok ki-
váló közösség sport, kulturá-
lis csoport, egyházi közösség 
van, ahol a szabadidejüket – 
telefon nélkül – hasznosan tud-
ják eltölteni. 
– Ezek szerint az Ifjúság éve 
alternatívát kíván nyújtani az 
online léttel szemben? 
– Egyrészt igen, másrészt 
megpróbálja megmutatni, hogy 
lehet a technikai vívmányokat 
jól is használni.  A közösségi 
oldalakon el lehet érni, és meg 
lehet szólítani a fiatalokat, és 
értékeket közvetíteni számuk-
ra. A mi feladatunk, hogy meg-

mutassuk, mik a valódi értékek, 
mit jelent a valóságban a hit, a 
közösség – ami nem azonos a 
chateléssel!  Nekünk kell meg-
mutatnunk, hogy mi a valódi 
barátság, amikor számíthatnak 
egymásra, ha valami problé-
májuk van. És meg kell mutatni 
azt is, mit jelent a munka, mi 
az, hogy megküzdeni valami-
ért, mi a valódi siker, és hogy 
a milyen az, amikor lemondok 
magamról a másikért, a közös-
ségért. Ezek azok az értékek 
amelyek jó irányban mozgatják 
a társadalmat!
A múlt év őszén összeállt egy 
kreatív csapat és kialakítottunk 

egy stratégiavázat, aminek há-
rom pillére van.
Az első a fiatalokat minél szé-
lesebb körben bevonni az őket 
érintő döntésekbe. Ennek fon-
tos dátuma lesz március 14., 
amikor 16 órakor a Művészetek 
Házában esküt tesz az ifjúsági 
képviselő-testület, aminek tag-
jait az iskolákból, valamint a 
diák önkormányzatokból kerül-
nek ki. A hagyományos fáklyás 
felvonuláson már ők is részt 
vesznek. A megalakulást kö-
vetően minden fiatalokat érintő 
kérdést velük is megvitatunk 
majd, mielőtt bekerül az ön-
kormányzat képviselő-testülete 

elé. Ez az első lépése az ifjú-
sági stratégia megalkotásának, 
ami a következő 3-5 év felada-
ta lesz. 
A második pillért a progra-
mok jelentik, amelyeknek ré-
sze a hét nagy és több kisebb 
programból álló Gödöllőfeszt 
programsorozat, aminek az 
előkészítésébe is bevonjuk a 
fiatalokat. Az első a május el-
sejei majális jellegű, családok 
ünnepe lesz. A rendezvény 
koraesti koncertjét a Kelemen 
Kabátban adja, akiket a fiata-
lok választottak ki, a szavazás 
a facebookon zajlott.  A prog-
ramsorozatba bekapcsolódik 

Beszélgetés az Ifjúság évéről Pecze DánIel IfjúságI tanácsnokkal

Határozzák meg a fiatalok a  következő évek irányát!
Gödöllő Önkormányzata 2018-at az Ifjúság évének nyilvánítot-
ta, aminek keretében idén a kulturális programok mellett szám-
talan egyéb olyan eseményt bonyolítanak le, amelynek célja a 
fiatalok minél szélesebb körű megszólítása, bevonása a város 
életének alakításába. Az Ifjúság évének koordinátora Pecze Dá-
niel ifjúsági tanácsnok, akivel nem csak a tematikus évről, a 
készülő ifjúsági stratégiáról beszélgettünk.

Fotó: shoeshine.hu
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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 

az Arbofeszt – ami az egyik ki-
váló példa arra, hogy azok a 
fiatalok, akik szeretnének tenni 
a közösségért, képesek kiváló 
rendezvényt megvalósítani – 
és a Múzeumok Éjszakája, ami 
szintén kedvelt programja a fi-
ataloknak és a családoknak. A 
Belvárosi Napok szombati napja 
is a fiataloké lesz és szeretnénk 
őket minél jobban bevonni az 
Adventi Napok szervezésébe is. 
A harmadik pillér a virtuális „kö-
zösségépítés”. Ez a különböző 
online felületek – instagram, fa-
cebook, stb. – intenzívebb hasz-
nálatát jelenti, amelyek nem 
csak az elérésükre alkalmasak, 
hanem arra is, hogy ezen ke-
resztül valódi értékeket közvetít-
sünk feléjük.  
Az online felületeket egyébként 
már jól használtuk az előkészí-
tés során is, amikor kérdőíves 
felmérést készítettünk. Közel 
kétezer kérdőívet töltöttek ki a 
fiatalok, amelynek segítségével 
felmértük többek között, hogy 
honnan szoktak tájékozódni, mi-
lyen programokon szoktak részt 
venni és miket látnának szíve-
sen. Ezt a kérdőívet az ifjúsági 
stratégia elkészítéséhez fogjuk 
felhasználni. 
– Milyen programokat kértek a 
legtöbben?
– Gondolom nem meglepő, hogy 
az első helyre a könnyűzenei 
programokat sorolták, az viszont 
igen, hogy a másodikon a gaszt-
ronómiai fesztivál szerepelt. 
Ezeket már be is illesztettük az 
idei rendezvényekbe. Ezek egé-
szítik ki a már hagyományosnak 
mondható programokat, amiket 
a kulturális és művészeti csopor-
tok állítanak össze. Az viszont a 
mi feladatunk lesz, hogy segít-
sünk ezekre a rendezvényekre 
minél nagyobb számban elvinni 
a fiatalokat.
Gödöllőn a sportban és a mű-
vészeti életben nagyon sok te-
hetség van, s fontos, hogy a 
saját korosztályuk megismerje 
őket, mi pedig példaképekként 
állíthassuk őket eléjük. Itt van 
például a Fréderic Chopin Ze-
nei AMI és a Gödöllő Néptánc-
együttes és még sorolhatnám. 
Ha kicsit utána számolunk, kö-
zel ezerre tehető a hozzájuk 
tartozó gyerekek – kamaszok 
száma, akik kemény munkával 
kiváló eredményeket érnek el.  
De mondhatnám a különböző 
sportegyesületeket is, amelyek-
ben több ezer fiatal sportol és 
szintén kiemelkedő eredmények 
születnek.

– Kétgyermekes családapa-
ként fiatal szülők között mo-
zog. segíti ez belelátni a mai 
fiatal szülők helyzetébe, gon-
dolkodásába?
– Sok dologra rálátást ad. Pél-
dául, hogy az én kislányom az 
egyike, akinek negyedikesként 
nincs mobiltelefonja az osztály-
ban. Felgyorsult a világ, más-
képp gondolkoznak az emberek, 
mint amikor mi voltunk gyere-
kek. És ez nem csak az online 
létre vonatkozik, hanem arra is, 
hogy a túlhajszolt szülők kevés 
minőségi időt tudnak a gyere-
keikre szentelni. Pedig nagyon 
fontos, hogy tisztában legyünk 
igényeikkel, érzéseikkel, gono-
lataikkal, ha kérdeznek valamit, 
figyeljünk rájuk és válaszoljunk. 
Beszélgessünk velük! Nem sza-
bad elfelejteni, hogy a gyerek 
számára a szülő a minta! Ha azt 
látja, hogy anya és apa is folyton 
belefeledkezik a telefonba, és le 
sem teszi, akkor ő is ezt fogja kö-
vetni! Sajnos nagyon sok olyan 
felnőtt van, aki nem hogy a kö-
zösségi létben, hanem otthon a 
családjában sem tud önmagáról 
lemondani a család érdekében. 
És ez nem egzisztencia függő. 
Sőt, ez sokszor a jómódban élő 
családokban probléma. 
– tehát cél a visszatérés a tár-
sas kapcsolatokhoz, a közös-
ségekhez?
– Igen. Nekünk szülőknek is 
nagyon komoly szerepünk van 
abban, hogy a gyerekeink hogy 
viszonyulnak a közösségi dol-
gokhoz, és, hogy legyenek cél-
jaik. 
– Említette, hogy megalakul 
az ifjúsági képviselő-testület. 
Gondolja, hogy valóban képe-
sek lesznek bevonni a közélet-
be a fiatalokat?
– Nagyon bízom benne, hogy 
ezeknek a gyerekeknek sikerül 
egyfajta híd szerepet betölteni 
a város vezetése és kortársaik 
között. Ha azt látják, hogy ben-
nünket tényleg érdekelnek az 
elképzeléseik, és azokat meg is 
tudják valósítani, eredményeket 
tudnak felmutatni, akkor ez egy 
nagyon gyümölcsöző, hosszútá-
vú együttműködés lehet. Nagy 
szükség van arra, hogy ezek a 
fiatalok feladatokat kapjanak, 
hiszen közülük kerülnek ki majd 
a jövő vezető egyéniségei.  Azt 
szeretném, ezek a fiatalok ha-
tároznák meg azt az irányt, 
amelyet a következő 5-8 évben 
követni fogunk az ifjúsággal 
kapcsolatos kérdésekben.

(kj)



2018. március 6.4 gödöllői szolgálat Közélet

Milliós károkat okoznak a graffitisek

Sajnos az idei télen is áldozatokat szedett a 
szénmonoxid. Mivel a katasztrófavédelem 
munkatársai fontosnak tartják, hogy a lakos-
ság minél többet tudjon arról, hogyan küszö-
bölheti ki a sokszor halálos mérgezést, rész-
letes anyagot állítottak össze arról, mire kell 
odafigyelni a fűtési szezon idején, hogy elke-
rüljük a tragédiát. 

Sokan gondolják például, hogy ha jó állapo-
tú a fűtőkészülék és a kémény, nem történhet 
baj. Pedig ez nem így van, a gázkészülékeknél 
ugyanis a Co-termelődés elsődleges oka nem 
a kémény vagy a gázkészülék hibája, hanem 
az égéshez szükséges levegő hiánya! Ezért is 
szokták a szakemberek felhívni a figyelmet a 
gyakori szellőztetés szükségességére. 

Sajnos sokan még szénmonoxid-mérgezés 
tüneteivel sincsenek tisztában, s mivel a kez-
deti tüneteket gyakran nem értelmezik helye-
sen, ezért a szénmonoxid-mérgezés olyankor 
is okozhat halálesetet, amikor a súlyos mér-
gezést hosszan tartó, jól észrevehető tünetek 
előzik meg. Az ájulást még nem okozó mér-
gezés tünetei összekeverhetők többek közt 

a migrén vagy az influenza 
bizonyos tüneteivel (fejfá-
jás, szédülés, fáradtság, 
álmosság, hányinger, 
tudatzavar). Veszé-
lyét az jelenti, hogy 
sokszorta erőseb-
ben kötődik a vér 
hemoglobinjához, 
mint az oxigén, így megakadályozza, hogy 
a vér oxigént szállítson. Emiatt már alacsony 
koncentrációban is mérgező. Ha a levegőben 
koncentrációja eléri az egy százalékot, gya-
korlatilag másodpercek alatt bekövetkezik az 
eszméletvesztés. A szénmonoxid mérgezés 
szakaszai: 

Első szakasz: A mérgezést szenvedett 
nyugtalan, zavart vagy kábult, a feje is fájhat, 
szédülhet, hányhat. A bőre időnként cseresz-
nyepiros lesz.

Második szakasz: Izomgörcsök a végtago-
kon, majd az egész testen, eszméletlenség. 
Az eszméletlenné vált beteg is hányhat, ami 
fulladást okozhat.

Harmadik szakasz: Izom ellazulás, légzés-
bénulás, halál.

A súlyos balesetek gyakran éjszaka történ-
nek, amikor a szénmonoxid hatásának ki-

tettek nem képesek érzékelni a tüneteket. 
A mérgező gáz a készülék környezeté-

ben jelentkezik először nagyobb kon-
centrációban, hőmérséklete kapcsán 
inkább a mennyezet alatt és többszin-

tes ház esetén az emeleten dúsul. Könnyen 
előfordulhat olyan szituáció, hogy az emeleti 
fürdőszobában elhelyezett készülék esetén 
a családtagok a földszinten még szédülést is 
alig éreznek, az emeleten alvó gyermek pedig 
már közvetlen életveszélyben van. A szénmo-
noxid-mérgezés – ha nem is következik be a 
halál – agykárosodáshoz, bénuláshoz, látá-
szavarokhoz is vezethet. Mérgezés esetén 
veszélyeztetettebbek a csecsemők, gyerme-
kek, várandós anyák, az idősek és a légzési 
problémákkal küzdők.

Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
teljes összeállítása a www.godollo.hu oldalon 
olvasható.       (katved)

Bár még csak két hónap telt el eb-
ből az évből, mégis elmondhatjuk, 
hogy a korábbiaknál jóval több és 
jelentősebb rongálás történt váro-
sunkban.

Az Erzsébet-sziklát idén két al-
kalommal firkálták össze ismeret-
lenek, nemrég pedig a felüleletet 
elcsúfító felirat került a Világfa 
talapzatára, illetve csúnyán ösz-
szefestették az egyik kihelyezett 
új buszvárót is. 

A rongálók által eddig okozott 
kár több százezer forintra rúg, ami 
az önkormányzat költségvetését 
terheli. A közterület-felügyelet 
valamennyi esetben rendőrségi 
feljelentést tett, a nyomozás folya-
matban van.

A graffitisek okozta károk éven-
te akár több millió forintra is rúg-
hatnak.           (db)

elektronIkus üGyIntézés 
a kÖzbeszerzésI eljárásokban Is!

Azoknak a cégeknek, amelyek ajánlattevői oldalról érdekeltek 
lehetnek közbeszerzési eljárásokban, érdemes figyelni a 2018. 
április 15-ei határidőre, innentől ugyanis a közbeszerzési eljá-
rásokat – meghatározott kivételekkel – már csak elektronikus 
úton lehet intézni, így ajánlatot benyújtani, egyéb közbeszer-
zési eljárási cselekményt végezni egyedül a Miniszterelnök-
ség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési rendszer-
ben (EKr) van mód. A gazdasági szereplőknek a regisztrációt 
a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap oldalon lehet elvégezni, 
ez a feltétele annak, hogy egy közbeszerzési eljárásban rész-
vételre vagy ajánlatételre felhívhatóak legyenek. Az oldal a 
regisztrációval és a rendszer használatával kapcsolatban is 
tartalmaz információkat, részletes tájékoztatást.                  (ve)

tudatosan a szénMonoxid-Mérgezés ellen!

áprIlIstól változIk 
a szelektív hulladékGyűjtés rendje

A Zöld Híd régió Nkft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy Gödöl-
lőn 2018. április 1-jével változik a szelektív gyűjtés rendje, mivel a 
társaság április elsejétől átáll a két műszakos munkarendre.  2018. 
március 28-án még a szokásos rend szerint történik a szelektív hul-
ladékok begyűjtése a SZElEKTíV 1 utcáiban. A következő gyűjté-
si alkalom 2018. április 4-én lesz az egész településen, ezáltal a 
SZElEKTíV 1 gyűjtési rendhez tartozó utcákban 1 hét fog eltelni 
a szelektív hulladékok begyűjtése között. Ezt követően kéthetente, 
minden páros héten lesz mindkét településrészen (SZElEKTíV 1 
ÉS 2) a szelektív gyűjtés. 

A lomtalanítás és az elektronikai hulladékgyűjtés 2018. április 21-
én és április 28-án lesz.           (ny.f.)
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Megkezdődött a 64 Milliárdos vasútfejlesztés

nyilvántartásba vett országgyűlési képviselőjelöltek

Vécsey László
fotójának

helye

Lapunk – a többi jelöltével azonos feltételek mellett – továbbra is szeretné Vé-
csey László, a Fidesz-KDNP jelöltje fotóját is közölni. A képviselő a múlt héten 
azt a választ adta, a megküldött fotójának megjelentetéséhez csak abban az 
esetben járul hozzá, ha a beszerkesztett oldalunkat nyomdába adás előtt meg-
küldjük számára. Lapunk továbbra is a sajtószabadság elvei alapján működik. Mi 
várjuk Vécsey László hozzájárulását.

Lengyel Szilvia

Víg János Makrai Zoltán

(folytatás az 1. oldalról)
Ez a Premontrei útról indul majd 

és a jelenlegi P+R parkoló hátsó 
részén vezetik ki az állomás útra, 
a Dalmady Győző utcánál. 

Az európai uniós forrásból fi-
nanszírozott, óriási volumenű be-
ruházás keretein belül jelentősen 
átalakul az állomás arculata is.  A 
jelenlegi  felvételi épület elbontá-
sa után új épül. A kivitelező Swie-
telsky  korábbi tájékoztatása sze-
rint ez a munka várhatóan a jövő 
év tavaszán kezdődik, s erre az 
időre az utasforgalmi feladatokat 
konténerbe telepítik.

Az átépítést követően az állo-
máson fedett peronok teszik majd 
komfortosabbá a várakozást, az 
átkelést pedig aluljáró és lift segíti 
majd. A jelenlegi gyalogos felül-
járót csak ennek elkészülte után 
bontják el. A munkálatok fontos 
eleme, hogy a vasúti pálya jelen-
tős részén zajvédőfal csökkenti 
majd a zajszintet. Szintén jövőre 
kerül sor a Szent-Györgyi Albert 
úti (egyetemi kihajtó) felüljáró át-
építésére.

A kivitelezés során 3. sz. főúton, 
a Dózsa György úton, az állomás 
úton (a 3. sz. úttól a Köztársa-
ság útig), a Köztársaság úton az 
(állomás úttól  a Kikerics utcáig) 
valamint a Premontrei utca alsó 
szakaszán kell a munkálatokhoz 
kapcsolódó forgalom növekedés-
re számítani. 

A Máriabesnyői megállóhelyen 
szintén megújulnak a peronok, 
sor kerül a perontető bővítésére 
és a felvételi épület átalakítására. 
Itt is átépítik a gyalogos aluljárót, 
a peronokhoz pedig lifttel is fel le-
het majd jutni. Jó hír az itt élők-
nek, hogy itt is zajvédőfal kerül a 
pálya mellé.

A máriabesnyői munkák során 
a 3. sz. főutat, (Máriabesnyő–Do-
mony szakasz), a Besnyő utcát, 
és a Gárdonyi Géza utcát veszik 
majd jelentősebben igénybe a ki-
vitelezők. 

A városunkat érintő munkák a 
Gödöllő állami Telepek megálló-
nál már megkezdődtek, itt a Stra-
bag  végzi a kivitelezést. 

Mivel a rákos-Hatvan pálya 
átépítésének egyes szakaszai 
már megkezdődtek, a vasúti 
közlekedésben folyamatosak a 
változások. Ezért fontos, hogy 
aki vonattal utazik, indulás előtt 
tájékozódjon a www.mavstart.hu 
oldalon, ahol a vágányzári hírek 
között talál információt a menet-
rendi módosításokról. 

Az utazóközönség számára 
legnehezebb időszak 2019 feb-
ruárja és decembere között lesz, 
amikor a teljes vasúti forgalom ki-
zárása mellett zajlik majd a mun-
ka, az utasokat pedig vonatpótló 
buszok szállítják majd. 

(kj)

lapzártánk idején, hétfő délután négy 
órakor lejárt az ajánlásgyűjtési és je-
löltállítási határidő az áprilisi 8-ai or-
szággyűlési választásra. A gödöllői 
központú Pest megyei 6-os választó-
kerületben (hivatalosan Pest Megyei 
06. sz. oEVK) eddig 8 jelöltet vettek 
nyilvántartásba, 3-at már jogerősen.

Választókerületünkben (Aszód, Bag, 
Domony, Galgamácsa, Gödöllő, Hé-
vízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Kere-
pes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, 
Szada, Vácegres, Váckisújfalu, Ver-
seg) nagyjából 87.700 választópolgár 
93 szavazókörben (Gödöllőn 28 van) 
adhatja majd le voksát. országosan 
eddig már több mint 1600 jelöltet jelen-
tettek be, és közel 800-at már nyilván-
tartásba is vettek.

Választókerületünkben a választási 
bizottság által eddig nyilvántartásba vett 
képviselőjelöltek (ABC-sorrend szerint):
bertha szilvia zsuzsanna (Értünk Ér-
tetek – A Hiteles Párt) – nem jogerős
Kis Imre (Együtt – A Korszakváltók 
Pártja) – nem jogerős
lázok attila (Szegényekért Párt) – 
nem jogerős
lengyel szilvia (lehet Más a Politika) 
Makrai zoltán (Magyar Szocialista 
Párt - Párbeszéd Magyarországért 
Párt) – nem jogerős
Papp János (Kell az Összefogás Párt) 
– nem jogerős
vécsey lászló józsef (FIDESZ – Ma-
gyar Polgári Szövetség – Keresztény-
demokrata Néppárt) 
Vig János (Jobbik Magyarországért 
Mozgalom) – nem jogerős                    (a.)

A NIF és a Strabag tájékoztatása szerint a projekt keretében 
végzett kivitelezési munkák technológiája miatt a lenti időpon-
tokban szükséges az Isaszeg-Gödöllő vasútvonalat keresztező 
3103 jelű Isaszegi úti szintbeli útátjáró ideiglenes lezárása és a 
Gödöllői Arborétumhoz, Méhészethez vezető szintbeli útátjáró 
ideiglenes lezárása is 

 A 3103 jelű IsAszegI útI átjáró 
teljes lezárásánAk IdőpontjAI: 

2018. március 10. (szombat) 20:30-tól –
2018. március 12. (hétfő) 04:30-ig 

2018. április 28. (szombat) 20:30-tól –
2018. április 30. (hétfő) 04:30-ig 

Ezen időszakokban az Isaszeg–Gödöllő közötti közúti forgalmat 
ideiglenesen elterelik a kihelyezett közúti jelzőtábláknak megfe-
lelően. Az Isaszegi út lezárásakor a volánbuszok is terelő útvo-
nalon közlekednek a helyszíni tájékoztatóknak megfelelően. 

A gödöllőI Arborétumhoz vezető útátjáró  
teljes lezárásánAk IdőpontjA: 

2018. március 7. (szerda) 18:00-tól –
2018. március 9. (péntek) 18:00-ig 

2018. április 24. (kedd) 18:00-tól –
2018. április 26. (csütörtök) 18:00-ig 

Ezen időszakokban gépjárművel az útátjárón áthaladni nem le-
hetséges. Gépjárművel közlekedni a méhészeti lakosoknak és 
az arborétum dolgozóinak a valkói út felől meglévő bejáró úton 
saját felelősségi körükben van lehetőségük. A lezárás időtarta-
mára az arborétum kezelője az úton lévő sorompót nyitott álla-
potba helyezi. Vészhelyzet esetén a tűzoltóság, rendőrség, men-
tőszolgálat gépjárműveinek áthaladása a területen lévő vállalat 
engedélyével megoldott. 

A Gödöllői Arborétumhoz vezető utat gyalogosan a Gödöl-
lő-Állami telepek vasúti megállóhelytől induló ideiglenesen ki-
alakított járdán lesz lehetőség megközelíteni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az átépítés alatt a vonatközleke-
dés folyamatos a vágányokon, ezért a gyalogos átkelés foko-
zott elővigyázatossággal történjen! A vasúti jelzőberendezések 
működnek.
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Idén Veszprém ad otthont a 
Magyar-lengyel barátság 
Hete rendezvényeinek, amit  
2018. március 19-25. között 
tartanak meg, kapcsolódva 
a Magyar-lengyel barátság 
napjához. 

A lengyel–magyar barátság 
napjának története 2006.már-
cius 24-ig nyúlik vissza, amikor 
lech kaczyński lengyel és 
sólyom lászló magyar köztár-
sasági elnök Győrben aláírták 
a Győri Nyilatkozatot, valamint 
átadták a lengyel-magyar ba-
rátság első köztéri emlékmű-
vét. A magyar országgyűlés 
2007. március 12-én, a len-
gyel Szejm március 16-án 
nyilvánította határozatban 
ünnepnapnak március 23-
át, a lengyel-magyar barát-
ság napját.

A két nép baráti kapcsolata-
inak emléknapjának minden 
évben a másik ország egy-
egy városa ad otthont, idén 
ez a város Veszprém. A nagy-
szabású rendezvénysorozatba 
első alkalommal kapcsolódik be 
Gödöllő.
Mint azt szabó lászló, a Gö-
döllői lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke lapunknak 
elmondta, nagy örömmel kap-
csolódnak be az eseményekbe, 
amelyek során, kiállítások, kon-
certek, filmbemutatók, egyházi 
programok várják az érdeklő-
dőket.
A rendezvénysorozat része lesz 
egy testvérvárosi konferencia 

is, amelyen Gödöllő is képvi-
selteti magát. Szabó lászló 
elmondta, bár a rendezvény-
sorozaton most először fognak 
részt venni, a lengyel-magyar 
barátság napját minden évben 
megünneplik itt Gödöllőn. En-
nek során egy-egy iskolába lá-
togatnak el a Gödöllői lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat 
tagjai, ahol a gyerekeknek a két 
nép közös történelmi szálairól 
tartanak előadást. 

A rendezvénysorozat nem 
csak a lengyel gyökerekkel 
rendelkezőknek nyújt izgal-

mas időtöltést, hanem minden 
érdeklődőnek, akik a lengyel 
gasztronómiát is megismerhe-
tik. Március 19. és 25. között 
több veszprémi étterem kínál 
majd lengyel menüsort. Az 
ételek elkészítésében a len-
gyel származású Jacek luzsa, 
a Malackrumpli séfje segíti a 
veszprémi szakácsokat, illetve 
Vajda Pierre ételkritikus, aki 10 
évig lengyelországban folytat-
va tanulmányait hiteles alakja 
és védnöke a gasztronómiai 
programszervezésnek.         (kj)

Magyar-lengyel két jóbarát

Kép forrása: www.veszprem.hu

Hatodik alkalommal szerve-
zett városrészi egészségna-
pot a lIszI, a Gödöllői lo-
kálpatrióta Klub és a római 
katolikus egyházközség. 

A Szent Imre Katolikus álta-
lános Iskolában megtartott 
rendezvényen közel százan 
vettek részt március 3-án, 
a programba bekapcsolódó 
orvosok, asszisztensek és 
segítőik társadalmi munká-
ban vállalták a vizsgálatokat.  
Mint megtudtuk, a lakótelepi 
közösség tagjainak az egész-
ségnap keretében többek 
között vércukor- és koleszte-

rinszint mérésen, szemészeti 
és bőrgyógyászati szűrésen, 
légzés és EKG vizsgálaton, 
gyógytornán és gyermekgon-
dozási tanácsadáson volt 
lehetőségük részt venni.  

A rendezvény célja, hogy a 
lakótelepen élők körében 
népszerűsítsék a szűrővizs-
gálatokon való részvételt, és 
segítsék őket az egészsé-
ges életmód kialakításában.  
Örömteli hír, hogy a megjelen-
tek fele nem csak a vizsgálato-
kon vett részt,hanem véradás-
sal is segítette a rászorulókat.
          (jk) 

Eredményes volt a civilek egészségnapja
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Vancsó Imréné és dr. Fábri Mi-
hály vehették át az első alkalom-
mal átadott bárdy péter díjat. a 
most megalakult bárdy péter 
baráti kör célja, hogy méltó mó-
don ápolja a premontrei szent 
norbert Gimnázium egykori 
igazgatójának emlékét. A  kez-
deményezést nándori Gergely, 
bőjtös zsuzsanna és dr. Fekete 
sándor indította útjára. 

Zsúfolásig megtelt az Erzsébet Ki-
rályné Szálloda díszterme márci-
us 2-án, a Bárdy Péter Baráti Kör 
alakuló ülésén, amelyen egykori 
kollégái, tanítványai, barátai és 
tisztelői emlékeztek a Premontrei 
Szent Norbert Gimnázium egykori 
igazgatójára, akinek halála óta már 
több mint egy év telt el. A kezdemé-
nyezés célja, hogy emlékét, példá-
ját a baráti beszélgetéseken, visz-
szaemlékezéseken túl valamilyen 
módon továbbörökítsék, kézzel 
fogható formában jelenítsék meg. 
így született meg először a baráti 
kör, majd a Bárdy Péter-díj gon-
dolata. A rendezvényen nándori 
Gergely ismertette az ötletadók 
elképzeléseit majd film részlettel 
és fotók segítségével idézték fel 
a kiváló pedagógus alakját, akire 
a Premontrei Öregdiákok Egye-
sület vezetősége nevében Vára-

dy-brenner andrás emlékezett, 
aki úgy fogalmazott, a mindig nyi-
tott, segítőkész igazgató alatti évek 
az intézmény fénykorát jelentették. 
Ezt követően került sor a díjak át-
adására. Az elismerésben az ala-
pítók szándéka szerint – életkorra 
való tekintet nélkül – az részesül-
het, aki munkáját kiemelkedő mó-
don, Bárdy Péter szellemiségével 
összhangban, az általa fontosnak 
tartott értékeket erősítve végzi, 
bármely területen, különösen a 
nevelés, az oktatás, a közösség-
formálás és a fenntarthatóság té-
májában.
A díj átadására minden évben Bár-
dy Péter születésnapjához, már-
cius 6-ához kötődve (vagy a szü-

letésnaphoz közeli napon) került 
sor. Idén, első alkalommal Vancsó 
Imréné és Fábri Mihály vehették 
át az elismerést. 
Vancsó Imréné a Török Ignác Gim-
náziumban, majd a Premontrei 
Szent Norbert Gimnáziumban is 
kollégája volt Bárdy Péternek, akit 
a gimnáziumot újraalapító Fényi 
ottó Vancsó Jutka néni javaslatára 
kért fel az igazgatói posztra. 
dr. Fábry Mihály és a premontrei 
gimnázium igazgatójának kapcso-
lata ennél is régebbre nyúlik visz-
sza, Miska bácsi ugyanis már az 
általános iskolában, majd később 
a gimnáziumban is tanára volt 
későbbi igazgatójának. A munka 
mellett a Teleki Pál Egyesületben 

végzett munka és a barátság is 
összekapcsolta őket. 
A rendezvény ünnepi programjá-
ban Kristóf Kata, Ferenczy beá-
ta, nagy borka és Gémesi Márta 
közreműködött. 
      (kj)

Március 3-án délelőtt lerakták a Gö-
döllőn épülő Patrónus Ház alapkö-
vét. A  létesítményt Somorjai Éva 
alapító és testvére, Németh Ildikó 
a Patrónus Ház Nonprofit Kft. veze-
tője önerőből, valamint támogatók 
segítségével valósítják meg, hogy 
autistáknak adjon otthont. 
A Patrónus Ház létrehozásának 
gondolatát az adta, hogy Éva kisfia, 
a jelenleg tizenkét éves levente is 
ezzel a rendellenességgel él, s jól 

tudják, jelenleg hazánkban mint-
egy százezer az autisták 
száma, ám a társadalmi 
ellátórendszer mindössze 
kilencezer főt tud megfelelő 
szintű ellátásban részesíteni. A 
szülők számára óriási problémát je-
lent, mi lesz ezekkel a gyermekek-
kel, ha 16 éves koruk után – miután 
már nem tankötelesek – kikerülnek 
az ellátórendszerből, ám önálló éle-
tet élni, magukról gondoskodni nem 

tudnak. 
A 340 négyzetméter alapte-
rület, nonprofit bentlakásos 
otthon tizenkét főt számára 
nyújt megoldást, életük fel-
nőtt szakaszában is. A Pat-
rónus Házban nem csak ott-
honra találnak majd, hanem 
megfelelő szakemberek 
gondoskodnak ellátásukról 
és fejlesztésükről. 
A rendezvényen németh Il-
dikó elmondta, nagyon sok 
segítséget kaptak a meg-
valósításhoz. Februárban 
indult el a kivitelezés, s vár-

hatóan az év végére elkészülnek a 
munkák. A lakók a tervek szerint a 
jövő évben már be is költözhetnek. 
Az eseményen Gémesi György 
polgármester mondott köszöntőt, 
aki úgy fogalmazott, az önkormány-
zat örömmel állt a program mellé, 
ami egy különlegesen szép példája 
annak, hogy mire képes a szeretet, 
az összefogás a közös cél érdeké-
ben. A Patrónus Ház előkertjében 
a földbe került az időkapszula, ami 
többek között a résztvevők üzene-
teit, lapunk egy példányát és az ala-
pító kisfiának, leventének a fotóját 
is tartalmazza. 
Zárásként somorjai éva alapító, 
levente édesanyja mondott köszö-

netet és avatta be a megjelenteket 
abba a folyamatba, ami a Patrónus 
Ház ötletéhez és a már folyamatban 
lévő megvalósításához vezetett. 
úgy fogalmazott, szerencsésnek 
érzi magát, hogy nem  csak leven-
te ügyét fogja megoldani, hanem 
néhány olyan szülőét is, akiknek 
erre nincs meg a lehetőségük. 
Akik szeretnék támogatni a Pat-
rónus Ház létrejöttét, megtehetik 
bankszámlaszámra történő uta-
lással: Bankszámlaszám: oTP 
11742049-21411113-00000000
vagy virtuális tégla vásárlásával, 
amiről az alábbi linken tájékozód-
hatnak: patronushaz.hu/hu/docs/
Virtualis_tegla_ismerteto.pdf       (bj)

BArÁtI Kör éS Díj ÁLLít MéLtó EMLéKEt BÁrDy PétErNEK

Lerakták a Gödöllőn épülő Patrónus Ház alapkövét
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Február 26-án délután együtt-
gondolkodásra hívta az óvoda-
vezetők munkaközössége az 
iskolaköteles gyermekek szüleit, 
nagyszüleit jelenlegi és követ-
kező nevelőit a  Gödöllő Városi 
Könyvtár és Információs Köz-
pontba. 
Az iskolaérettség „tortaszeletei” 
(elemei) vonatkozásában, Maj-
sai lászló, az önkormányzati 
óvodákban dolgozó pszichope-
dagógus osztotta meg a jelen-
lévőkkel összefoglaló és be-
szélgetést indító tapasztalatait, 
gondolatait.

Az iskolaérettségről, a gyerme-
kek életmódváltási nehézsé-
geiről, alkalmazkodásról, fela-
dat- és felelősség megosztásról 
beszélgettek. Arról, hogy mit kell 
a gyermekek batyujába tenni az 
óvodában és mit nem, mivel vár-
ná őket az iskola és mivel nem. 
A találkozó – ezzel a tematiká-
val – másodszor került meg-
szervezésre. A gondolat- és ér-
dekegyeztetések után a tréning 
jellegű team munkához a taní-
tókkal kibővített rögtönzött csa-

patok (tanító-óvónő-szülő ösz-
szetételben), válaszolták meg a 
legfontosabb kérdéseket a fenti 
témákban. 
A kezükben színes filcekkel, fal-
ra rögzített csomagolópapírok 
előtt álló,  10-15 fős csoportok 
aktív együttműködésének ered-
ményeként vonhatták le a részt-
vevők a  következtetéseket és 
fogalmazhattak meg olyan gon-
dolatokat, amelyekkel a közös 
munka során szembesültek. 
Segítséget kaptak a szülők 
abban a döntésben, hogy mi-
kor és hol kezdődjön az is-
kolai lét, egy utazás, amely 
során a kisgyermekből fiatal 
felnőtt lesz mely egy önál-
ló élet alapjait hivatott letenni.                                                                                                                        
A téma komolysága ellenére, ez 
a közel 2 órányi párbeszéd, kife-
jezetten jó hangulatban, az elér-
zékenyüléstől a hangos neveté-
sig terjedő érzelmi hullámzással 
telt. Az este, annak megfogalma-
zásával ért véget, hogy tekintsük 
ezt az alkalmat egy sorozat első 
darabjának, ne csak egy kezde-
ményezés sikeres megvalósulá-
sának!             (kj)

okánytól őrbottyánig, budapest-
től békéscsabáig keresztezték 
egymást a kolbászkészítésben 
járatos csapatok szombaton. ta-
lálkozópontjuk a városi piac volt, 
ahol első ízben rendezték meg 
ezen ízletes eledel csemege és 
csípős kategóriáit készítők nemes 
küzdelmét.

A sikert akár előre is borítékolni le-
hetett. És ebben csak a kisebb sze-
repet játszotta az időjárás, amely 
március első hétvégéjén is gondos-
kodott a gyártás első szakaszához, a 

daráláshoz, gyúráshoz 
és töltéshez szükséges 
hidegről. (A sütés pedig 
az italkóstolók után is fá-
zós közönség melege-
dését is lehetővé tette.) 
Az előkészítés oroszlán-
részét a Gödöllői Piac 
Kft. végezte el, így mire 
Fekete zoltán igazgató 
a négytagú zsűri – Kulai 
lászló elnök (Napsugár 
Étterem), dr. nánási éva címzetes 
főjegyző, Gyarmati Károly és zách 
Alfréd, a verseny támogatói – tár-
saságában megnyitotta versenyt, 
már csak az előre gondosan kia-
dagolt 10-10 kiló húst kellett átadni 
a gasztronómiai csapatoknak. A 
munka délután kettőkor kezdődött 
– addig is sok, előre elkészítetett sü-
temény és húsfalatka fogyott –, s öt 
óra körül már az emeleti étterembe 

visszavonult zsűri asztalára ke-
rültek a minták. Eközben az ér-
deklődő közönség száma egyre 
gyarapodott, az összegyűjtött 
jegyek tanúsága szerint 350-en 
kóstolták a frissen főzött-sütött 
kolbászokat, Gödöllő Város Népi 
Zenekara muzsikájától is vidám 
hangulatban. A piac  udvarán 
veresegyházi hagyományőrzők 

a ostorukat pattogatva teremtettek 
igazi télbúcsúztató- tavaszköszöntő 
hangulatot. A zsűri döntése szerint 
a csemege kategóriában a lángoló 
kolbászok nevű vácszentlászlói csa-
pat, csípős kategóriában a gödöllői 
Erikajálda nyerte az első gödöllői kol-
bászkészítő versenyt. A közönség ti-
kettjeiből az Erikajálda gyűjtötte be a 

legtöbbet, így mindkét kategória kö-
zönségdíját elvitték. A legdíszesebb 
asztal címet a gödöllői Petőfi iskola 
csapata nyerte. A legegységesebb 
csapat díját a Baranyai Klánnak 
ítélték. A hagyományőrző díjat az 
okányiak kapták. Népviseletben az 
Erdélyi Vándor Székelyek Köre vit-
te el a pálmát, a zsűri különdíjában 
az Erzsébet sörkert részesült. Ezen 
kívül számos további jutalom talált 
gazdára; Fekete Zoltán elmondta, 
jövő év elején következik a folyta-
tás. Méltatta a kezdeményezést dr. 
Gémesi György polgármester, aki 
a díjátadásban is közreműködött. 
Kiemelte, a rendezvény új közössé-
geket kovácsolhat össze és eredmé-
nyesen népszerűsíti a városi piacot 
a gödöllőiek körében.                   (bj)

„Zebra” -Átmenet óvoda és iskola között

Nagy siker volt az első kolbászöltő verseny 
A csípős kategória győztese: Erikajálda

A csemeg kategória 
győztese: Lángoló 
kolbászok
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Ha azt halljuk bakancslista, so-
kaknak azonnal eszébe jut Mor-
gan Freeman és Jack Nicholson 
csodálatos filmje. Nos, minden-
kinek megvan a maga bakancs-
listája, távolabbi és közelebbi, 
elérhető és elérhetetlennek tűnő 
célpontokkal. S milyen sok gyö-
nyörű hely, mennyi érdekes prog-
ram vár ránk szerte a világon! 

kath stathers különleges össze-
állításában kereken ezer „kihagy-
hatatlan úti célt” gyűjtött össze és 
tár a kalandokra vágyó olvasók 
elé. ám, aki arra számít, hogy 
egy hagyományos útikönyvet kap 
a kezébe, az bizony nagyon meg-
lepődik. A szerkesztő ugyanis in-
kább jókedvű kalandra csábítja 

az olvasókat, s nem a hagyomá-
nyos turista célpontokra helyezi 
a hangsúlyt. Az összeállításból 
természetesen nem maradtak ki 
az olyan nevezetes helyszínek, 
mint például a kínai nagyfal, vagy 

a Machu Picchu, de ja-
vaslatként felmerül pél-
dául, hogy ha Ausztrá-
liában járunk, tanuljunk 
meg hullahoppozni, ez 
a leginkább hobbinak 

nevezhető testmozgás ugyanis 
onnan indult világhódító útjára az 
’50-es években. 
Velencébe természetesen a kar-
nevál idejére csábítja az utazni 
vágyókat, skóciai programnak 
pedig a Roxfort expresszen való 
utazást javasolja  - igen, ez a Ja-
cobit nevet viselő gőzmozdony a 
csodás, függönyözött, párnázott 
kocsikkal valóban létezik és a 
Skót-fel föld nyugati részén viszi 
az utasokat. 
Ha közelebbi célpontot keresünk, 
ott vannak az Adria szigetei, vagy 
Bécs, ahová nem csak a történel-
mi emlékek miatt érdemes elláto-
gatni, a szerkesztő ez esetben a 
Sacher-torta megkóstolását java-

solja, vagy egy kávézást a Café 
Centrálban, aminek érdekessé-
ge, hogy egykor lenin és Trockjij 
is rendszeres vendégei voltak. 
A könyv az Északi-sarkról indul, 
majd lefelé haladva egészen a 
Déli-sarkig ajánl érdekes, izgal-
mas és sokszor mókás progra-
mokat. 
Találnak itt ötletet saját bakancs 
listájuk elkészítéséhez a kerékpá-
rozás, a túrázás és a búvárkodás 
szerelmesei, de az őrült kalandra 
vágyóknak is bőven akad javas-
lat – például, aki feltétlenül arra 
vágyik, hogy meztelenül hajtson 
végre kötélugrást egy folyó felett, 
annak feltétlenül lettországba 
kell utaznia. 
No, ennyit az ötletekből, aki több-
re vágyik, keresgéljen a Scolar 
kiadó könyvében!
(Kath Stathers: Bakancs lista 
– 1000 kihagyhatatlan úti cél a 
nagyvilágból)                       (ny.f.)

Az est nyitányaként Fóthy zsu-
zsanna igazgató-helyettes beszé-
dében kiemelte, hogy a könyvtár 
közösségével együtt izgulták vé-
gig a kötet megjelenését, majd 
ocsovszky zsófia mutatta be 
a szerzőt Panni saját szavaival, 
vagyis aki nem tetováltatott, aki az 
ország legszuperebb könyvtárá-
ban dolgozik, és aki verset másna-
posan, míg regényt józanon szeret 
írni, de ez nem elég a halhatatlan-
sághoz, az megmarad a Hegylakó-
nak.
Istók Anna elárulta, hogy titkon 

mindig is regényíró szeretett vol-
na lenni, a korábban létrehozott 
novellák és versek után egy olyan 
regényt akart megalkotni, ami az 
örök körforgás és a visszatérő tra-
gédiák ellenére egy happy endes 
történetet ad vissza; a cselekmény 
eredetileg egy olvasónapló jegyze-
teiből nőtte ki magát és elképzelhe-
tő, hogy lesz folytatása is.
Arra a kérdésre, hogy mennyi a re-
gényben a fikció és az önéletrajzi 
motívum, a szerző úgy felelt, hogy 
a valóságalapot kicsit átferdíteni 
nem probléma; vagyis a mű fikció, 

de igen sokan ma-
gukra ismerhetnek 
benne.
Emellett kiderült, 
hogy hiába gaszt-
roregény a könyv, 
Panni nem igazán 
szeret főzni. De ak-
kor miért szerepel a 
könyvben annyi étel 
és ital? Erre őszin-
tén az volt a felelet, hogy ezzel le-
het eladni a könyvet. Az emberek 
szeretnek enni. Istók Anna elárulta, 
hogy elsősorban süteményeket ké-
szít, míg a főzésre sajnálja az időt. 
Maradva a gasztronómiánál: arra 
a felvetésre, hogy szerinte a köny-
vének „milyen illata van“, Panni így 
reagált: „Curry és chilipaprika“.
A könyvet egyébként három évvel 
ezelőtt kezdte írni, majd jött két 
nagy átírási folyamat, amikor töb-
bek között sok kedvenc sze-
replőjétől meg kellett válnia, 
de ilyen az írók sorsa. Az Is-
tók Panni rajongóknak pedig 
azt üzenjük, hogy az írónő 
szeretne a jövőben is könyve-
ket megjelentetni...
Gasztro: A helyszínen az ér-
deklődők is jól lakhattak, mi-
vel a regényben megemlített 
ételek közül jópárral a hely-
színen is találkozhattak.
És hogy milyen a regény? áll-
jon itt egy olvasói vélemény 
az internetről: „Még a gyö-
nyörű borító előtt, a fülszöveg 

alapján tudtam, hogy ez a könyv 
kell nekem. Aztán megláttam a 
borítót, és alig vártam, hogy a ke-
zemben legyen. Most pedig, hogy 
elolvastam, könnyes szemmel itt 
simogatom, dédelgetem, mert egy 
244 oldalnyi csodát tartok a ke-
zemben. Nincsenek szavak, meny-
nyire mélyen megérintett. Kedves 
írónő, szeretnék még nagyon sok 
ilyen csodát olvasni Öntől.“
            (rk)

a Bagoly könyvesBolt ajánlata

Készülhet a bakancs lista!

Istók anna könyvBemutatója a városI könyvtárBan

Az éhes felhő találkozott a nappal és jóllakott
Március 1-jén este Istók anna: éhes felhő a napot című, nemrégi-
ben megjelent könyvének bemutatóját tartották a Gödöllői városi 
Könyvtár és Információs Központban. A helyszín tökéletes válasz-
tásnak bizonyult, mivel panni igen jelentős mennyiségű időt tölt el 
az intézmény falai között. naná, hiszen ott dolgozik; ráadásul a Gö-
döllői Irodalmi kerekasztal (Irka) alapító tagjaként sem idegen tőle 
az írás, így nem meglepő, hogy a múlt év végén piacra dobta első 
regényét, ami egyszerre gasztroregény, pszichodráma és családi 
eposz. a könyvbemutatón ocsovszky zsófia beszélgetett a szerző-
vel a könyv és Panni kulisszatitkairól.
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Pénteken este szabadi vilmos 
(hegedű)/aya shirai (gordon-
ka) / yayoi nakajima (hegedű), 
szűcs Máté (mélyhegedű) és 
yamagami souhei (zongora) 
mellett lépett fel a két gödöllői 
kiválóság Albert Julianna (he-
gedű) és Asztalos Dóra (cselló). 
A két gödöllői előadó szűcs Má-
téval Dohnányi: C-dúr Szerenád 
op. 25. című művét szólaltatta 
meg nagy sikerrel. 

Szombaton a Tri-
oMe művészei 
(emmi salmi, 
Anni Kallioni-
emi, anni syr-
jäläinen) bár-
sony Péter és 
Szabadi Vilmos 
hegedűművész 
e l ő a d á s á b a n 
csendültek fel 
Sibelius, rauta-

vaara, Kodály és 
Dohnányi művei. 
A koncertsoroza-
tot vasárnap este 
langer ágnes 
(hegedű), tara-
szova brigitta 
(zongora) és 
szabadi vilmos 
hangversenye 
zárta. A koncer-

ten Grieg, Schubert,ligeti,Teré-
nyi és Bartók műveit hallhatta a 
közönség. A koncertsorozat jól 
illeszkedett az idei az Ifjúság éve 
Gödöllőn kulturális tematikus év 
rendezvényeinek sorába, mely-
nek célja, hogy reflektorfénybe 
állítsa azokat a tehetséges fiata-
lokat, akik kiemelkedő eredmé-
nyeket érnek el, és példaképek-
ként állíthatók a gödöllői fiatalok 
elé.         (jk)

az elmúlt időszakban szinte alig volt 
olyan hét, hogy ne számoltunk vol-
na be  a  Frédéric Chopin zenei aMI 
növendékeinek kiváló versenyered-
ményeiről. Úgy tűnik, ez a szép so-
rozat tovább  folytatódik, s örömmel 
osztjuk meg olvasóinkkal a  gödöllői 
fiatal tehetségek sikereit. 

A  III. regionális Blockflöte Ver-
senyen kiemelkedő eredmé-
nyeket értek el Z. Molnár Ildikó 
tanítványai, akik valamennyien 
Arany diplomát kaptak: a II. kor-
csoportban sződi júlia, a III. 
korcsoportban Pirkó Emma. 
A II. korcsoportban szabó hu-
nor Arany diplomát és Különdí-
jat vehetett , az V. korcsoport-
ban juhász enikő pedig Arany 
diplomát és  fellépésre meghí-
vás kapott. A zongorakísérők szabó 
Petra és radnainé puer judit voltak. 
ugyancsak szép eredmény született a 
IX. országos  rácz Aladár  Cimbalom-
versenyen, ahol unger balázs növen-
dékei mutatkoztak be. Kamara népze-
ne kategóriában a  II. korosztály indulói 

között  II. díjat kapott a tari levente 
(cimbalom), erőss barnabás (brácsa) 
és Wágner levente (nagybőgő) alkot-
ta  trió. Szintén II. díjat ítélt a zsűri a 
Kerekes Mátyás (cimbalom), Erőss 
Barnabás (brácsa) és Wágner levente 
(nagybőgő) csoportnak. 
A III. korosztályban Dányi Máté (cim-

balom) Erőss Barnabás (brácsa)  és 
Wágner levente (nagybőgő) hármasa  
III. díjat érdemelt ki. 
A növendékek  mellett  elismerést ve-
hetett át felkészítő tanáruk,  unger Ba-
lázs is, aki Tanári különdíjban és Vé-
kony Ildikó díjban részesült.            (bj)

a csíkszeredai taG csoport tagjainak munkáiból 
nyílt kiállítás március 3-án, szombaton 17 órakor. az 
erdélyi alkotók  második alkalommal állítanak ki Gö-
döllőn, két helyszínen, a Művészetek házában és a 
szervező levendula Galériában. 

A kiállítást Pecze Dániel nyitotta meg, köszöntőt dr. 
Pappné Pintér Csilla, Gödöllő alpolgármestere mon-
dott. A rendezvényt a Cuento Gitártrió játéka színesítette. 
A tárlaton bíró zsuzsanna, Csillag simon, repolski 
Imola, Csillag István, Fazakas jános lászló, szentes 
zágon és Vorzsák Gyula képei láthatók átfogó képet 
adva a TAG csoport mun-
kájáról. Jól megférnek itt 
egymás mellett a különbö-
ző stílusok és technikák, 
az erdélyi tájak ábrázolása 
mellett a nonfiguratív alko-
tások, a grafitit idéző és a 
történelmi témájú, doku-
mentum szerű illusztráci-
ók. 
A kiállítást mindkét hely-
színen március 28-ig te-
kinthetnek meg az érdek-
lődők.                               (kj)

Fotó: Tóth Péter

Díjazott zeneiskolások Kéthelyszínes stíluskavalkád

Vonós varázs – három este, három gödöllői fiatal művésszel 
Március 2-4. között különleges koncertek várták az érdeklődő-
ket a Gödöllői királyi kastély dísztermében. a szabadi vilmos 
liszt-díjas hegedűművész, a zeneakadémia tanszakvezetője ne-
vével fémjelzett Vonós varázs tavaszi kamarazenei fesztiválon a 
liszt Ferenc zeneművészeti egyetem legígéretesebb tehetségei 
léptek színpadra, köztük olyan növendékek, akik a Gödöllői Fré-
déric Chopin zenei aMI-ból kerültek a zeneakadémiára, valamint 
langer ágnes, aki számos nemzetközi versenyen szerzett dicső-
séget a gödöllői zeneiskolának, legutóbb a hazánkban megren-
dezett bartók világverseny és Fesztivál legeredményesebb ma-
gyar indulójaként III. Díjat, és több különdíjat kapott. 
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a Martin György néptáncszö-
vetség  valamint az Örökség 
Gyermek népművészeti egye-
sület több, mint 20 éve rendezi 
meg a felnőtt, az ifjúsági és a 
gyermek néptánCantoló-
GIát, az elmúlt esztendő nép-
tánc terméseinek reprezentatív 
válogatását. 

Idén is, akárcsak tavaly, mind 
a felnőtt, mind pedig a gyermek 
néptáncantológián is kép-
viselte magát a GTE egy-
egy csoportja. 
2018. február 24-25-én 
a Kiskamasz csoport a 
kecskeméti Katona Jó-
zsef Színházban mutatta 
be nagy sikerrel a „lehet 
azért vőlegény...” című 
bukovinai koreográfiáját. 
E 2 napos jutalomkirán-
dulás egyben egy felejt-
hetetlen élményhétvége 
is volt, sok-sok tánccal, 
múzeumlátogatással , 
hangszerbemutatókkal és 
táncházzal.
Ezt követően itt Buda-
pesten, az operett Szín-
házban léptek fel március 
3-án a gödöllői felnőttek, 

akik tavalyi nagy sikerű DoB-
ban(t)ás című produkciójukkal 
kerültek a néptánc gála legjobbjai 
közé. 
Mindkét kiválasztott gödöllői mű 
a 2017-ben színpadra állított 
Székely Phono előadás részletei 
voltak, melyeket az együttes mű-
vészeti és csoportvezetői, tóth 
Judit és Moussa Ahmed ko-
reografáltak.    
                 (tj)

Néptáncantológia – a legjobbak egy helyen

Tavaly ősszel „Bye-bye Szása!” és „Kérdezd a nagyit!”  címmel különleges pályázatot írt ki a Gödöllői Királyi 
Kastély 14-18 és 8-13 éves diákok részére. A két korosztály más-más megfogalmazásban, de lényegében 
ugyanazt a feladatot kapta: olyan riportalanyok emlékeit kellett megörökíteniük írott vagy videós interjú for-
májában, akinek személyes emlékei vannak a II. világháború után a kastélyban működő szociális otthonról 
és szovjet laktanyáról. 
A pályázatokat lakatos Györgyné, az Erkel is-
kola nyugalmazott igazgatója, Fülöp Attiláné, a 
Városi Könyvtár igazgatója és kerényiné bako-
nyi Eszter, a Városi Múzeum igazgatója bírálták 
el. A díjátadóra március 3-án, a kastély Barokk 
Színházában került sor. dr. ujváry tamás ügy-
vezető igazgató köszöntőjében elmondta, hogy 
ezzel a pályázattal vette kezdetét az a munka, 
amely az ősszel nyíló időszaki kiállítást készí-
ti elő, s amelyet diákok bevonásával terveznek 
megvalósítani. A díjkiosztón 3. díjat, egy okosó-
rát kapott Mácsár Máté, aki remek videós interjút készített németh Mihálynéval, a kastély rudolf-szárnyá-
ban elhelyezett gödöllői szociális otthon főnővérével. rajzokkal és fotókkal illusztrált pályázatával 2. díjat, egy 
e-könyvolvasót nyert patruna sophie, akinek nagymamája, Gloserné szabó Györgyi az 50-es években 
sokat járt be a kastélyba, az egyik szolgálati lakásban élő barátnőjéhez, akivel pincétől a padlásig bebaran-
golták az épületet. 1. díjat, egy táblagépet kapott kőrösi kinga, aki több interjúalany emlékeit is feldolgozta: 
Kovács Jánosnéét, aki diákmunkásként dolgozott a hetvenes években a szociális otthonban, Katona Ildikó-
ét, aki 1981-85 között a 7-es szárny egyik szolgálati lakásában lakott, és lakatos Imréét, aki azon kevesek 
közé tartozik, akik civilként belülről láthatták az itt működő szovjet laktanyát. Kinga felkészítő tanára szlá-
vik Jánosné volt.  A pályázaton három különdíjjal, egy-egy sportkamerával jutalmazták derenkó noémi, 
szabó Márton és radimszky balázs munkáit. Az őszre tervezett izgalmas kiállítás kapcsán Faludi Ildikó 
muzeológus elmondta, hogy továbbra is várják azokat a személyeket, akik szívesen mesélnének a kastély 
rendszerváltás előtti évtizedeiről, vagy akik a kiállításhoz fotókat, esetleg szovjet kantinban vásárolt műszaki 
cikkeket, háztartási eszközöket vagy bármilyen más tárgyi emléket kölcsönöznének. Várják továbbá azok-
nak a diákoknak a jelentkezését, akik közösségi szolgálatként részt vennének a kiállítás kutató, tervező, 
kommunikációs és kivitelezési munkálataiban. Jelentkezni a szasa@kiralyikastely.hu címen lehet.            (kj)

A Török Ignác Gimnázium ad otthont 
március 10-én  18 órai kezdettel a 
Regionális Gitárzenekari Találkozó-
nak, amire évről-évre örömmel ér-
keznek városunkban a térség zeneis-
koláinak gitáregyüttesei. A szombat 
esti rendezvényen hat zenekar ad 
egymásnak találkozót, a házigazda 
Arpeggio Gitárzenekar mellett szin-
tén városunkból a Chopin zeneisko-
la gitáregyüttese, a mi az Arpeggio 
utánpótlása (vezetőjük braun juli-
anna), Kispestről a Hat húron pen-
dülünk Gitáregyüttes és a Kis hat 
húron pendülünk Gitáregyüttes, va-
lamint a városunkban már jól ismert 
Tremolo, és a Dunakanyar Gitárze-
nekar. A programra minden résztve-
vő negyedórás programmal készül, 
amit azután közösen átbeszélnek a 
résztvevők. A rendezvény elsősor-
ban szakmai találkozó – tudtuk meg 
kósáné szabó beáta főszervezőtől 
–, ami kiváló lehetőséget ad  tapasz-
talatcserére, egymás repertoárjának 
megismerésére és a zenekarok sa-
játjának bővítésére. Mint mondta, az 
ilyen események sok gyermeknek 
adnak bátorítást a gitár tanuláshoz 
és az együttesben való részvételhez. 
A találkozó azonban nyitott, amire 
szeretettel várják a gitárzene kedve-
lőit.                     (bj)

„rEtró rIPOrtErEK” A KAStéLyBAN

Fotó: Tóth Péter

Húrlovagok találkozója
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a tavasz első hónapja három  
kiváló színházi előadással vár-
ja a közönséget a Művészetek 
házában. Március 19-én a víg-
színház és az orlai  produkciós 
Iroda közös előadását a streul: 
a kellékes című darabját, majd 
március 22-én  a Fórum szín-
ház palminteri: a hűtlenség ára 
című előadása, 28-án pedig a 
januárban már nagy sikerrel be-
mutatott stephens: heisenberg 
című produkciója várja a közön-
séget. 

A kellékes című műben a  kellé-
kesként dolgozó hajdani segéd-
színész előadás után váratlanul 
szembe találja magát a közönség-
gel. A váratlan helyzetben mesél-
ni kezd az életéről, a színházról, 
hajdan volt nagy színészekről, 
s mulatságos vagy szívszorító 
anekdotákat, emlékeket idéz fel a 
kulisszák előtt és a kulisszák mö-
gött történtekről. Kern András le-
gendás és sokszínű humorával, a 

kisemberek ábrázolásának mes-
tereként teszi emlékezetesség az 
előadást.
A március 22-ei „A hűtlenség ára” 
című darab egy fergeteges kri-
mi vígjáték, melyben Jack a hú-
széves házassági évfordulójukon 

egy gyémánt nyakékkel lepi meg 
feleségét – és egy bérgyilkossal… 
aki – miközben a férj jelét várja, 
egy telefoncsengetést – beszél-
getni kezd az izgatóan vonzó nő-
vel. A Fórum Színház előadásá-
ban a feleséget Pikali Gerda, a 
férjet németh kristóf, a  bérgyil-
kost pedig nagy sándor alakítja.

A Heisenberg című előadás egy 
különös történetet állít színpadra. 
Egy zsúfolt pályaudvaron egy nő 
megpillant egy idős férfit, és hir-
telen ötlettől vezérelve a nyakába 
csókol. Alex, a hetvenes hentes 
és Georgie, a negyvenes pincérnő 
beszélgetni kezd. lassan, minden 
logika és társadalmi konvenció 
ellenére rájönnek: nekik dolguk 
van egymással. A találkozás alap-

jaiban forgatja fel az életüket, és 
végül nagy utazásra is vállalkoz-
nak, hogy utolérjék életük elmu-
lasztott lehetőségeit...A cím Wer-
ner Heisenberg német fizikusra, a 
határozatlansági reláció elvének 
kidolgozójára utal. Az elv értelmé-

ben bizonyos fizikai mennyiségek 
csak bizonyos határig ismerhetők 
meg egyszerre és pontosan. 
Vagyis minél pontosabb értéke 
van az egyiknek, annál pontatla-
nabb a másiknak. Alex szerepé-
ben benedek Miklóst láthatjuk, 
Georgiet pedig ullmann Mónika 
alakítja.  Az előadásokra jegyek a 
Művészetek Házában vásárolha-
tók.           (jk)

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

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

történetek színészekről, hűtlenségről, fizikáról
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első tavaszi hazai mérkő-
zésén a 92. percben kapott 
góllal kapott ki a Gödöllői sk 
csapata a tabella második he-
lyén álló pilis lk együttesé-
től.

sebestyén Ferenc Pest me-
gyei I. osztályban szereplő 
együttese mindvégig egyenran-
gú partnere volt a nagyobb játé-
kerőt képviselő vizitálóknak, de 
a gól hiányzott a GSK játékából. 
A játék képe alapján megérde-

melt egy pont viszont nem jött 
meg, ugyanis a hosszabításban 
kapott góllal mindhárom pontot 
elvitte a Pilis, ezzel a veszély-
zónába lökve a gödöllőieket a 
tabellán. 
A Gödöllői SK 14 ponttal a 12. 
helyen áll a tabellán, mindössze 
két ponttal megelőzve a már ki-
eső helyen álló Szentendrét.
pest megyei I. osztály, 17. 
forduló: Gödöllői SK – Pilisi 
lK-legenda Sport 0-1 (0-0)

 -ll-

laBDarúgás – veszélyzónáBan a göDöllőI sk

Vereség időn túl hazai pályán
Második helyre lépett fel bar-
tos Gábor együttese a férfi nb 
II. északi-csoportjában, miu-
tán a budakalász u22-es csa-
patát 30-27-re verte.

A kiélezett párharcból a rutino-
sabb és nem mellékesen na-
gyobb játékerőt képviselő GKSE 
jött ki győztesen, ezzel 
az idei szezonban to-
vábbra is őrzi veret-
lenségét. A Gödöllő 20 
ponttal, egy helyet elő-

relépve jelenleg a második he-
lyen áll csoportjában. 

Férfi nb II. északi-csoport, 14. 
forduló: Gödöllői KSE – CyEB 
Budakalász u22 30-27 (15-14)
utánpótlás eredmények, ser-
dülők: Gödöllői KSE – B.Braun 
Gyöngyös II. 23-27 (7-15)      -ti-

kézIlaBDa – továBB roBog a gkse szekere

Már második a „Bartos-csapat”

Február 26-án a Művészetek 
házában adták át 26. alkalom-
mal ünnepélyes keretek között, 
ezúttal a 2017-es év kiemelke-
dő sporteredményei után járó 
elismeréseket. A beérkezett 
jelölések után a Gödöllői sport 
Közalapítvány kuratóriumának 
tagjai 11 kategóriában, össze-
sen 90 felnőttek és gyereket 
díjaztak.

A Gödöllő Sportjáért díjat baráth 
Kornél, a Gödöllői Sport Kulb 
asztalitenisz szakosztályának 
egykori versenyzője vehette át.

Az Év Edzője elismerésben 
navarrete józsef, a GEAC és a 

magyar kardválogatott 
edzője részesült.

Az Év Sportolója felnőtt 
olimpiai sportág egyéni 
kategóriában megosz-
tott első díjban részesült 
Gémesi Csanád vívó 
(GEAC vívószakosz-
tály), illetve simonváros 
Csanád (a képen) rúd-
ugró atléta (GEAC atléti-
ka-szakosztály).

Az Év Sportolója felnőtt nem olim-
piai sportág egyéni kategóriában 
első díjat vehetett át szekeres 
Viktória kerékpározó (1WD KTM 
Teszt Team), második lett som 
róbert taekwon-dós (Gödöllői 
Taekwon-Do SE), míg harmadik 
lett ebben a kategóriában tóth 
lászló tájékozódási futó (Kirch-
hofer SE).

Az Év Sportolója utánpótlás 
olimpiai sportág egyéni kategóri-
ában első díjat vehetett át ren-
ner luca atléta (GEAC, atlétika 
szakosztály) második díjban ré-
szesült Morvai ákos kardvívó 
(GEAC, vívószakosztály), míg 

harmadik díjat kapott Mészáros 
Eszter sportlövő (TIG DSE).

Az Év Sportolója utánpótlás 
nem olimpiai sportág egyéni ka-
tegóriában első díjban részesült 
Drobni Dániel taekwon-dós (Gö-
döllői Taekwon-do SE), míg má-
sodik díjat kapott keményfi anna 
(íjász, Gödöllői SK HuN-TEr).

Csapatsport olimpiai sportágak 
kategóriában első lett a VuElTA 
SE kéziszer felnőtt ritmikus gim-
nasztika csapata (Csomai rená-
ta, Fibecz renáta, szegedi jan-
ka, szekeres eszter és Vándor 
ágnes), második díjban részesült 
a GEAC 4×200 méteres női ju-
nior atléta-váltó (Csernyánszky 
Flóra, Kriszt Annamária, Kriszt 
katalin és renner luca), míg 
megosztott harmadik díjat kapott 
a Gödöllői KC junior férfi kézilab-
da-csapata és Gödöllői EAC juni-
or férfi kardcsapata(holló áron, 
Morvai ákos, Markolt dániel).

Csapatsport kategóriában kü-
löndíjban részesült a BIKE-Zone 
Kerékpár Sport Egyesület közös-
sége.

A 18 év alatti sportolók kate-
góriában kupát vehettek át az 
egyéni országos bajnokságban 
1-3. helyen végzett sportolók, 
összesen 54-en, míg a csapat-
ban aranyérmet szerző gödöllői 
csapatok: a 2017-es év alapján 
öt ilyen csapat volt.

A klubok által felterjesztett 14 
év alatti sportolók, ezúttal össze-
sen 15 fő, a „Jövő reménységei” 
elismerésben részesültek.

A hagyományoknak megfele-
lően a sportdíj átadó keretében 
adták át a GEAC aranykoszorús 
jelvényét. A 2017-es esztendő 
alapján Fatér zoltán, a GEAC 
atlétikai szakosztályának rúdug-
rója vehette át a díjat a Szent Ist-
ván Egyetem rektorhelyettesétől, 
tóth tamás professzortól.

A városi díjakat dr. Géme-
si György polgármester, tokai 
norbert a Sport Közalapítvány 
elnöke, Pecze Dániel a Gödöl-
lői Szövetség a Sportért elnöke, 
valamint dr. kiss árpád aljegyző 
adták át.

Az esemény zárásaként a gö-
döllői zeneiskola Forest Dixie 
Band zenekarának muzsikáját él-
vezhették az egybegyűltek.

-ll-

2017 legjoBBjaIt Díjazták – 11 kategórIa, 90 Díjazott

Az atléták és vívók vitték a prímet

Programajánló
Férfi nb II. északi-csoport, 15. forduló

Március 9., péntek 19 óra
Gödöllői KSE – Budapest Honvéd SE

(Hajós iskola tornacsarnoka)

A hétvégén rendezték meg az 
idei felnőtt kard Magyar kupa 
utolsó, negyedik fordulóját, 
amelyet a Gémesi Csanád, 
Gémesi bence, Gémesi huba 
Valkai Ferenc (a képen) alkotta 
GEAC csapata nyert meg, és 
mivel az előző három forduló-
ban egy első-, egy második- és 
egy ötödik helyet szerzett, ösz-
szesítésben megnyerte az ide 
kupasorozatot.

A navarrete józsef, bodo-
ky ákos edzőpáros vezette 
GEAC-formáció 228 ponttal vég-
zett az élen, megelőzve a 224 
ponttal záró Vasast az aranycsa-
tában. Egyéniben Valkai Ferenc 
a hatodik helyen zárta a hétvégi 
megmérettetést.

Női kardban is remekül szere-
peltek a gödöllőiek. A Kerecsé-
nyi Fodor Georgina, bevíz dóri, 
Missurai pálma, bata édua al-
kotta csapat az 5. lett, míg egyé-

niben Bevíz Dóri 
a hetedik helyen 
végzett.

A veterán verse-
nyekről is remek 
e r e d m é n y e k k e l 
tértek haza a gö-
döllői vívók, miután 
Takácsy lászló 
veretlenül nyerte a 
kard 50+ kategóri-
ájában a válogatót, 

míg Horváth Ildikó tőr 40+ ka-
tegóriában a 3. helyet szerezte 
meg.                                         
           -li-

vívás – göDöllőI karDsIkerek a hétvégén

Magyar Kupa-győztes a GEAC
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presztízscsatát veszített az Mtk bu-
dapest ellen a penta-Gödöllői rC 
(3:0), ennek ellenére öröm az üröm-
ben, hogy az utolsó forduló eredmé-
nyétől függetlenül már biztos, hogy 
az osztályozót érő második helyen 
végzett az nb I. ligában a csapat.

Id. Grózer György jelenleg 20 
pontos együttese számára az utol-
só fordulós, 17 ponttal harmadik 
helyen álló Szombathely elleni ta-
lálkozó tétje már csak annyi, hogy 
győzelemmel búcsúzzanak az NB 
I. ligától és ezzel egyetemben ön-

bizalommal várják majd az Extraligába 
jutásért megvívandó mérkőzést. szé-
les Petráék elenfele az Extraligába 
jutásért vívandó osztályozón a Vasas 
Óbuda vagy a Jászberény lesz.

nb I. liga, alapszakasz, 9. forduló
MTK Budapest – Penta-Gödöllői rC 
3:0 (18, 8, 11)        -li-

röPlaBDa – másoDIk helyen végez a Penta-grc

Megvan az osztályozós hely

Programajánló
női nb I. liga, 10. forduló

Március 10., szombat 17 óra
Penta-Gödöllő rC – 

Haladás-Szombathely
(Török Ignác Gim. tornaterme)

két versenyen vettek rész a Gödöllői judo klub 
versenyzői az elmúlt hétvégén, a mérleg: két ötö-
dik hely.

szádvári zoltán tanítványai közül az ifjúsági korú 
antal roxána Miskolcon vett rész egy nemzetközi 
válogatón és lett ötödik, míg antal renátó a Diáko-
limpia országos döntőjében Cegléden serdülő „A” kor-
csoportban végzett az ötödik helyen.                   
                                 -tt-

juDó – ötöDIk helyek

Közel az élmezőnyhöz
Az elmúlt hétvégén Kunhegyesen rendezte meg a 
Magyar jka karate szövetség szezonnyitó orszá-
gos versenyét a X. Kunmadaras Kupát, ahonnan a 
saino se versenyzői összesen hét éremmel térhet-
tek haza.

21 egyesület közel 150 versenyzője vett részt a viada-
lon, amelyen a gödöllői karatékák közül lauber zille 
(a képen) lett a legeredményesebb. Zille szabad küzdelemben (kumite) első, míg 
formagyakorlatban (kata) és kötött küzdelemben egyaránt a második helyen vég-
zett. Kelemen Csaba szabad és kötött küzdelemben bronzérmes lett, míg forma-
gyakorlat a negyedik helyen zárta a versenyt, lovász nóra kötött küzdelemben ért 
el harmadik helyezést, míg formagyakorlatban negyedik lett, szatlóczki vidos kö-
tött küzdelemben állhatott fel a dobogó harmadik fokára, míg tóth zsombor kötött 
küzdelemben végzett az 5-8. helyen.

A csapat tagjai voltak még: kelemen botond, ács julianna, ács dorottya, 
koncz bence, kaiser alex, berényi tamás, novák nimród, edző: ács tibor.
              -at- 

Március első hétvégéjén három 
különböző helyszínen zajlottak 
a fedettpályás és már szabad-
téri versenyek, amelyekről ter-
mészetesen érmekkel tértek 
haza a GEAC atlétái.

A budapesti BoK-csarnokban ke-
rült megrendezésre az idei utolsó 
fedett országos bajnokság, ahol 
a legfiatalabb u16 és u14-es 
korosztályok küzdöttek a több-
próba érmekért, helyezésekért. 

A serdülő (u16) fiúknál ötpróba 
versenyen kimagaslóan szere-
pelt soos levente, aki mind az 
öt számban egyéni csúcsot felál-
lítva (60 gát: 8.51 mp, távol: 585 
cm, súly: 11,09 m, magas: 192 
cm, 1000 m: 2:59.62), az elmúlt 
évek legmagasabb pontszámá-
val (3362) lett fölényesen orszá-
gos bajnok.  (A fotón edzőjével, 
Kovács Zoltánnal, fotó: Kriszt Ba-
lázs).

A szombathelyi dobócentrumban 
rendezték meg a Junior és Ifjú-
sági téli Dobó bajnokságát, ahol 
Gödöllőt a magyar válogatott ke-
rettag eszenyi napsugár képvi-
selte diszkoszvetésben kiválóan, 
miután a harmadik helyen vég-
zett. A 33,40 cm egyéni csúcs 
mindössze 6 cm-rel maradt el a 
másodiktól, edzője: Máté Alpár.

A Gödöllői Királyi Kastély park-
jában rendezte a Magyar Atléti-
kai Szövetség megbízásából a 
GEAC a Mezei liga negyedik for-
dulóját, egybekötve régiós (ÉMr 
és KöMr) SPorT XXI gyermek 
mezei futóversenyekkel. A leg-
kisebbektől (u11) a felnőtt profi 
futókig az összes korosztály kép-
viseltette magát az egész napos 
futógálán, több száz nevezővel. 
Nagy hazai siker született az u13 
csapatversenyben (1500 m), ahol 
a szűcs anna, halászy tama-
ra, kriszt sarolta, benke ale-
xandra, Fazakas soma, szabó 
levente, Grünwald tamás, 
lippai Csaba összetételű GEAC 
„A” csapat hozta el a hőn áhított 
aranyérmet a Csepel és a Salgó-
tarján előtt. ugyanitt egyéniben 
szűcs anna, az u11-es kor-
osztályban pedig lőkös laura 

lett ezüstérmes. Szintén nagyon 
örülhettünk a Serdülő Mezei liga 
fiú versenyében (4500 m), ahol 
szőke-kiss jácint tökéletes fu-
tással szerezte meg a bronzér-
met, míg a lányoknál (3000 m) 
viha borbála hatodik, belényesi 
Hanna hetedik lett, csak az évjá-
ratukat tekintve pedig az első és 
második helyen végeztek.

kriszt balázs a GEAC nevé-
ben köszönte meg a szponzorok 
és segítők a munkáját, köztük 
kiemelten a Gödöllői Királyi Kas-
tély Kft-nek, Gödöllő Város Ön-
kormányzatának, a Kastélykert 
(Martinovics) Óvodának, a Gö-
döllő Coop Zrt-nek, a Kalória Kft-
nek a Wessling Hungary Kft-nek, 
az Agruniver Holding Kft-nek, a 
Naturaqua Kft-nek és a Seqo-
mics Kft-nek, valamint az edzők-
nek: Gadanecz Györgynek, 
Körmendy Katalinnak, Kovács 
Gábornak és kovács zoltánnak 
a munkáját.        
          -kb-

atlétIka – geac érmek Innen-onnan

Soos Levente az ötpróba bajnoka

karate – X. kunmaDaras kuPa

Hét Saino SE érem
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tél vége van, s bár még óva-
tosan mehetünk ki a kertbe, 
azért, hogy ne maradjunk zöld 
nélkül, a lakásba is beköltöz-
tethetjük a kertünk legmélyét. 
Fantáziánknak, abban, hogy 
berendezzünk egy ilyen kis 
mini kertet, szinte semmi nem 
szab határt és a maradék hideg 
napokra (ami reméljük nagyon 
kevés lesz már) remek elfog-
laltság és látvány lesz.  
 

Mohakertet építeni remek prog-
ram, akár felnőttnek, akár gye-
reknek. Nem kell hozzá sok 
minden, csak pár használaton 
kívüli befőttes üveg vagy egy 
régi edény, egy kis séta, hogy 
némi kavicsot, földet, mohát, 
száraz faágakat beszerezzünk, 
és jól jönnek ilyenkor az olyan 
kis mütyürök, díszek, melyeket 
új környezetbe szeretnénk köl-
töztetni. A séta alkalmával fe-
nyőtobozokat, érdekes formájú 
kavicsokat és rengeteg termést 
is találhatunk, amit mind fel-
használhatunk tél végi mini 
kertünkhöz. Amikor mindent 

begyűjtöttünk, a kimosott üveg 
aljára beszórjuk az apró kavicso-
kat, majd arra egy vékony réteg-
ben földet teszünk. Ilyenkor jót 
tesz neki, ha kicsit meglocsoljuk. 
Miután a föld a vizet beszívta, rá-
tehetjük a frissen szedett mohát, 
mellé a természetből vagy a min-
denkinél fellelhető kincses fiókból 
valami apróságot helyezhetünk, 
amivel még egyedibbé tehetjük 
falatnyi zöld kertünket.
A mohán remekül mutatnak az er-
dőhöz közel álló tárgyak, de akár 
a régről megmaradt műanyag ál-
latokat is felhasználhatjuk, vagy 
mini házikókat készíthetünk kő-

ből, fadarabokból. Akár ki is vilá-
gíthatjuk, így esténként varázs-
latos hangulatot teremthetünk 
otthonunkban.
Amikor kész vagyunk, enyhe víz-
permettel még érdemes meglo-
csolni és a végén lezárni, így pár 
nap után egy még érdekesebb 
világ fog előttünk kitárulkozni. 
Amennyiben további ötleteket 
szeretne, keresse fel bátran web-
oldalunkat és írjon nekünk: 
www.bujtaskert.iwk.hu

Március 2-án este nyílt meg zala péter gödöllői természetfotós Földrészeken át című kiállítása a Művészetek Háza konferenciatermében.
A tárlatot l. péterfi Csaba, Gödöllő város kommunikációs igazgatója köszöntötte, aki beszédében kiemelte: első alkalommal Zala Péter három 
évvel ezelőtt kereste fel az önkormányzatot azzal a tervvel, hogy az általa készített képeket megoszthassa a gödöllőiekkel. A fotók csodákat 
rejtettek, így létrejött a tárlat; a mostani megkeresés már puszta formalitás volt: ezeket látnia kell mindenkinek. Zala Péter igen aktív életet él a 
közösségi oldalakon: leírja, hogyan is készültek a szóban forgó fotók. utazni csodálatos dolog, ráadásul a képek által mindenki eljuthat azokra 
a helyekre, ahol a kamerakezelő járt. De ami a lényeg: a nyugdíj után is van élet: Zala Péter ezt követően kezdett el professzionálisan fotózni.
A kiállítást laki zoltán fotográfus nyitotta meg, aki elmondta: Sokáig Zala Péter nem került közel a fotográfiához a munkája, a vállalkozásai ré-
vén, de később fotós-képzésen vett részt, majd sokszor együtt járták a világot,így számtalan csodálatos élményben volt részük, Európa szám-
talan országától kezdve Afrikán át Amerikáig. Az esten közreműködött a Gödöllői Városi Vegyeskar. A kiállítás március 31-ig tekinthető meg.

Zöld öröm a tél végén

Ahogy egy gödöllői természetfotós látja a világot

Fotók: Stverteczky Csaba

Zala Péter
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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: Ivartalanított, két éves stred-
ford lány, barátságos az emberekkel 
szuka kutyákra veszélyes lehet. Kin-
ti-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 10-11- én 
(szombaton, vasárnap) 

9-11 óráig 
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Varga Ferenc 

állatorvos

Telefonszám: 
06/20-48-23-058

Nyitva:
H–Szo  800–1700

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

Cím: 2100 Gödöllő, ISaSzegI úT 60.

A világ 104 országából több mint 1500 nevezés érkezett a természetfilmek leg-
nagyobb hazai seregszemléjére, a gödöllői Nemzetközi Természetfilm Feszti-
válra. A nevezés február 28-án éjfélkor zárult. A május 25-27. között – 4. alka-
lommal megrendezésre kerülő Fesztiválon – bemutatott unikális nemzetközi és 
hazai filmek bepillantást engednek a minket körülvevő természet szépségeibe, 
titkaiba, izgalmas pillanataiba, és felhívják a figyelmet környezetünk kiszolgálta-
tottságára és védelmére, mely a Kárpát-medencében, és a világ minden részén 
egyaránt aktuális és sürgető feladat. Idén is számos filmnek a gödöllői fesztivá-
lon lesz a premierje.
A Nemzetközi és a Kárpát-medencei Filmszemlére beérkezett nevezéseket el-
ismert filmes és természettudós szakemberekből álló zsűri értékeli, majd dön-
tésük eredményeként a szervezők április 15-én hozzák nyilvánosságra a ver-
senyprogramba beválogatott filmek listáját. A Filmszemlék kategória győztesei 
május 26-án este, a Fesztivál szombati filmszakmai programjainak zárásaként, 
ünnepélyes Gála keretén belül kerülnek kihirdetésre, valamint átadásra kerül-
nek a díjak és a Fesztivál támogatóinak különdíjai. A Fesztivál fődíját, az Európa 
Kék szalagja díjat, 2018-ban immár hagyományosan a Nemezti Média- és Hír-
közlési Hatóság Médiatanácsa támogatja 1 millió forint értékben.
A gödöllői Királyi Kastélyban zajló filmvetítések mellett szemléletformáló sza-
badtéri programokkal is várják a szervezők a közönséget: idén is Gödöllőn 
mutatkoznak be először a Trash Art Magyarország hulladékszobrok, lesz ter-
mészetfotó kiállítás, nemzeti parki és erdészeti programok, 24 órás fajtaleltár, 
madárgyűrűzés, őshonos állatbemutató, esténként pedig könnyűzenei koncer-
tek várják az érdeklődőket. Akik pedig nem tudnak Gödöllőre ellátogatni, őket 
várják a szervezők a Fesztivál társrendezvényén, az országos Természet- és 
Környezetvédelmi Filmnapokon, hazánk 20 nagyvárosában, 2017. május 25-
27. között. részletek: www.godollofilmfest.com

A világ utolsó Északi szélesszájú orrszarvújáért egyre jobban ag-
gódnak gondozói, ugyanis Sudan betegség jeleit mutatta az utób-
bi időben. Az állat valóságos ikonná vált, miután 24 órás őrség 
vigyázott rá, hogy megvédjék az orrvadászoktól még 2015-ben.
Az állat nemrégiben a jobb lábán kapott el egy fertőzést, amit sike-
resen orvosoltak is, ám most kiderült, hogy ismét felütötte a fejét, 
ezúttal azonban rosszabb a helyzet, mint gondolták. A most 45 
éves állat nagyon lassan gyógyul, gondozói pedig kijelentették, 
hogy mivel egy orrszarvúnál ez nagyon magas életkornak számít, 
nem akarják, hogy feleslegesen szenvedjen.
A kutatók most versenyt futnak az idővel, hogy megteremthessék 
annak a lehetőségét, hogy Sudan vérvonala életben maradjon, 
ugyanis a parkban további két nőstény fajtársa is él, akik meg-
menthetik a szélesszájú orrszarvúakat.                             (blikk.hu)

Májusban ismét Gödöllőre jönnek 
a legjobb természetfilmek!

Betegeskedik a világ utolsó hím 
északi szélesszájú orrszarvúja
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OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

gyógyszertári ügyelet
Március 5-11.: 

Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251
Március 12-18.: 

Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220

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

Pályázati felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város közéleti, kulturális 
egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, egyéb civil szervezetei 
támogatására.
1. Pályázat célja: Gödöllő Város Önkormányzat pályázatot hirdet helyi ha-
táskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására, amelyek 
kizárólag Gödöllő városához kötődnek (2011. évi CLXXV. törvény. 2. §. bekez-
dései alapján).

2. a támogató megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzata

3. a pályázat jellege: nyílt.

4. a pályázók köre: 
- Pályázatot nyújthatnak be:
Gödöllőn ténylegesen működő (esetleg gödöllői székhellyel rendelkező), ma-
gyarországi adószámmal és számlaszámmal rendelkező civil szervezetek, 
egyesületek, alapítványok gödöllői hatáskörű feladat ellátására.

5. a pályázat tartalmi és formai követelményei: a pályázati adatlapban * je-
lölt rész kitöltése kötelező! Más jellegű (előző évi) és hiányos pályázati adatla-
pot nem áll módunkban befogadni. Dátum, aláírás és pecsét kötelező eleme 
a pályázat benyújtásának. Ha a civil szervezet nem bejegyzett, akkor is tud 
pályázni bejegyzett szervezeten keresztül. Ebben az esetben szükséges a 
bejegyzett szervezet és a nem bejegyzett szervezet aláírása együttesen, pe-
csétje is a pályázati adatlapon. 

6. a támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése: Civil szervezetek 
támogatása.
Támogatási összkeret összege: 4000 E Ft.

7. a költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költ-
ségek köre: a támogatási célhoz közvetlenül kapcsolódó költségek köre.

8. a támogatás jellege, formája: vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.
A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2018. január 01 - 
2018. december 31-ig.

9. a támogatás folyósítása, elszámolása: 
Gödöllő Város Önkormányzata a „Támogatási megállapodás” aláírását köve-
tően - a szerződésben foglaltak alapján -, a Pályázó bankszámlájára utalja a 
támogatás összegét. 
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra fordí-
tani, 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. 

10. A pályázat benyújtásának határideje és módja (ettől eltérni nem lehet): 
2018. március 28. (szerda) 12 óra

A pályázatokat 1. példányban kell eljuttatni postai úton az alábbi címre (Pol-
gármesteri 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. március 6-tól beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 
portáján (Budapest Bank volt épülete 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) vagy 
letölthető a városi honlapról (www.godollo.hu/hirek).

11. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei: Hiány-
pótlásra nincs lehetőség. A követelményektől eltérően - akár formai, akár tar-
talmi hibákkal –  összeállított pályázat - értékelés nélkül - elutasításra kerül.

12. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai:
2018. április 19. (csütörtök) 
Tevékenységi körök, Gödöllőn aktív programokkal régóta működő civil szerve-
zetek, aktív kapcsolattartás a többi gödöllői és más civil szervezetekkel. Kizáró 
ok: nem lehet gazdasági és politikai tevékenységi köre a civil szervezetnek.  

13. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje: e-mail-
ben és/vagy levélben 2018. május 2-ig.

14. Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban: személyesen a Pol-
gármester Hivatal, Polgármesteri Kabinet (Budapest Bank volt épülete 2100 
Gödöllő, Szabadság tér 6.), vagy e-mailben a kecskesj.civil@gmail.com e-mail 
címen keresztül, vagy a 06-20/508-3802-es telefonszámon.
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tájékoztatás
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. 

§ (8) bekezdése alapján a Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala meghatározta az általános iskolák 

felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot 
ellátó intézmények működési körzetét. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a közne-
velési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdése alapján a megye-
székhely szerinti járási hivatal a kijelölt körzetekről február 
utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, 

az illetékességi területén működő általános iskolákat, a 
tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekez-

dése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot.

A fentiek alapján tájékoztatom, hogy a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által meghatározott 

általános iskolai felvételi körzethatárok megtekinthetők az 
alábbi linken:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/
az-iskolak-felveteli-korzethatarai-a-2018-2019-tanevre
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beküldésI határIdő: 2018. MárCIus 12.
a bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
lécz lajos, Erzsébet királyné krt. 9. I. 4., lakatos Eszter, Brassó u. 13.
a dűlő borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Stenczel Ferenc, Szt. János u. 12/B. 1/5., Csernich Sándor, Egyetem 
tér 1/C.
a happy box (petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Murá-
nyi Melinda, Kossuth l. u. 41.
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: dr. Horváth Bánk, Antalhegyi u. 
71., dr. Tiborfai Zsuzsa, Mikes K. u. 17.
a Mezőgazdasági és kertészeti áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Király Pálma, Thököly u. 59., Derezsán Béláné, 
Komáromi u. 22.
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 adják meg!


