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Folyamatosan, több helyszínen zajlanak a kertészeti 
munkák városunkban. A VÜSZI kertészei többek között 
az Erzsébet parkban, a Szabadság téren a Rákos-pa-
tak melletti területeken és több utcában végeznek fa- 
ápolási munkákat, valamint új növénytelepítéseket. 

Jelenleg szomorú képet mutat a Szent János utca Rá-
kos-patak mentén található fűzfasor, ahol a fák jelentős 
leromlása miatt a teljes fasort ki kellett vágni. A régi, el-
korhadt és beteg fák helyére még márciusban új, előne-
velt füzek kerülnek. 

Mint arra sokan emlékeznek, néhány évvel korábban egy 
erős vihar következtében jelentős mértékű széltörést szenve-
dett a már akkor is beteg fasor. A növények állapota ezután a 
visszametszések és a kezelések ellenére tovább romlott, az 
elmúlt hónapokban már több fán fellelhetők voltak a korhadást 
okozó gombák termőtestei, melyek csak a jelentősen sérült 
növényeken jelennek meg. A szakemberek a vizsgálatok után 
a balesetveszélyessé vált fasor teljes kivágásáról, majd a tus-
kóeltávolítást követően új fűzfasor telepítéséről döntöttek. 

A főtéren is zajlanak a munkák, a múlt héten Barna Dániel 
főkertész irányításával emeltek ki fákat a Polgármesteri Hi-
vatal előtti zöldterületről: egy díszcseresznyét  és egy ciprust 
átültettek a Patak térre.                         (folytatás a 4. oldalon)

Megújuló növényzet: Csak azt vágják ki, aMit Muszáj
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– Hányan látták ezt a különle-
ges tárlatot? 
– Még nincsenek meg a végle-
ges adatok, de azt már tudjuk, 
hogy január 31-ig bezárólag 
5000 látogatója volt az Erzsé-
bet királyné újraálmodott ruhái 
kiállításnak, amit végül márci-
us 11-ig meghosszabbított a 
kastély. Én is izgatottan várom 
a végleges adatokat, s mivel a 
finisben nagy roham volt, nem 
lennék meglepve, ha a 8-10 
ezer főt elérné a látogatók szá-
ma. 
– Az érdeklődők több alka-
lommal is találkozhattak ön-
nel a kiállításon…
– Érdekes volt látni, hogy 
amikor csoportot vezetettem, 
szinte mindig néhány fővel in-

dultunk,  de a végére 20-25 fő 
hallgatta az előadásomat. Mert 
ugye más volt úgy nézni eze-
ket a ruhákat, hogy elolvasták 
a kiírást, és más, hogy valaki 
mesélt, és még kérdezni is le-
hetett. A sikerhez hozzájárult 
a hatalmas sajtóvisszhang, a 
tv-felvételek, amik közül több 
felkerült az internetre is, ahol 
mindegyiket több mint ötezren 
látták. 
– Sokan hiányolták, hogy a 
kiállításhoz nem készült ka-
talógus. Látva ezt a sikert, 
nem gondolt arra, hogy érde-
mes lenne elkészíteni egy ki-
adványt és abban bemutatni 
a tizennégy ruhát?
– Tudom, hogy van erre igény, 
úgy, hogy elárulom, a Koroná-

zási Hétvégén mutatjuk be a 
kiállítás anyagával foglalkozó 
két katalógust, amik közül az 
egyik külön a koronázási ruhá-
val foglalkozik, a másik pedig 
a kiállítás komplett katalógusa, 
ami az eddig elkészült tizen-
négy ruhát mutatja be. 
– Március 11-el bezárt a kiál-
lítás, mi lesz most a rekonst-
rukciók sorsa? 
– Gazdag program vár ránk. A 
teljes kiállítás mind a tizennégy 
két hónapon át Szlovákiában, 
Királyhelmecen lesz látható, 
majd öt ruha lesz ismét kiál-
lítva Unterwittelsbachban, ez-
után pedig tizenkettő Bánhor-
vátiban a Platthy kastélyban. 
Év végén, december 2-től lesz 
ismét együtt mind a tizennégy, 
amikor másfél hónapon át Sop-
ronban állítjuk ki őket. 
De lesz egy nagyszabású prog-
ramunk a Múzeumok Éjszaká-
ján is. Június 23-án az Orszá-
gos Széchenyi Könyvtárban 
a ruhákból bemutatót tartunk, 
négyet pedig kiállítunk az  
Erzsébet királyné emlék-
múzeum 110 éves jubile-
uma alkalmából. Ezeket 
másfél hónapon át láthat-
ja majd a nagyközönség. 
– Nehéz elképzelni, 
hogy ne dolgozzon 
újabb rekonstrukción. 
Melyik lesz a következő 
ruha? 
– A jelenlegi munka első-
sorban a már meglévők 
tökéletesítéséről szól. 
Mindig vannak új kutatási 
eredmények, s a ruhá-
kat ezeknek megfelelően 
folyamatosan javítjuk. 
Számomra nagyon fon-
tos, hogy a lehető leg-
tökéletesebbek, leghite-
lesebbek legyenek, s minden 
szempontból a legjobban ha-
sonlítsanak az eredetiekre. 
De ha új ruhára gondol, ter-
mészetesen vannak terveim.  
Van Erzsébet királynénak egy 
fotója, amin egy fehér csipkés 
ruhában egy fotel előtt áll, ke-
zében egy könyvvel. A ruha kü-
lönlegessége, hogy rengeteg 
csipke van rajta, de semmilyen 
adat nincs róla, csak a fotó. 
Most ezt kutatjuk. Emellett sze-

retnék valami színes viseletet 
is elkészíteni. A nagy álmom 
Erzsébet királyné menyasszo-
nyi ruhája, most annak szeret-
ném minden részletét kikutatni!
 Ez rendkívül izgalmas feladat, 
mert nem egy ruháról, hanem 
hatról van szó. Az esküvő egy 
héten át tartó esemény volt, s 
minden nap mást viselt. Abban 
azonban biztos vagyok, hogy a 
Bécsben, a templomban viselt 
esküvői ruha az volt, amiből a 
Mátyás templomban őrzött mi-
segarnitúra készült. Ezt azon-
ban be kell bizonyítani, ami 
nem lesz könnyű feladat, hi-
szen valamennyi ruhát ki kell 
kutatnunk a hiteles bizonyítás-
hoz. 
– Tizennégy csodálatos ru-
haköltemény...Melyik az, amit 
ön is szívesen viselne?
– A svájci blúzos, ami egy lát-
szatra letisztult, de mégis fi-
noman, szinte rejtve díszített 
nappali ruha. Fűzővel bárkinek 
jól állna. 

– Ha kiemeljük a kollekció-
ból a koronázási ruhát, akkor 
melyik a legnépszerűbb?
– A csillagruha, amit sokan is-
mernek Winterhalter festmé-
nyéről. Állítólag ezt is Worth 
készítette, s annyit tudunk róla, 
hogy Erzsébet királyné egy 
drezdai bálban viselte.  A tör-
ténet szerint senki sem tudott 
mást nézni, csak őt, mert any-
nyira lélegzetelállító volt ben-
ne. Na most, gondoljuk csak át! 

Beszélgetés Czédly Mónikával, erzséBet királyné ruháinak újraálModójával

A siker titka: hitelesség és tökéletesség
Czédly Mónika nevét néhány éve még a D’Elia Esküvői ruhasza-
lonnal társították, amelynek a tulajdonosa, ma már nem csak 
a különleges esküvői ruháinak és a bálok ruhakölteményeinek 
köszönheti ismertségét. Az Erzsébet királyné, vagy – ahogy ma 
is sokan nevezik, Sisi ruha rekonstrukciókkal – egyre nagyobb 
hazai és nemzetközi hírnévre tesz szert, a koronázási ruhával 
kiegészített, összesen tizennégy darabból álló kollekcióval pe-
dig a világon egyedülálló különlegességet alkotott. A Gödöllői 
Királyi Kastélyban első alkalommal látható, a múlt hét végén 
bezárt kiállítás óriási siker volt. Czédly Mónikával többek között 
erről is beszélgettünk.

Fotó: Heisler Dorisz
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Ezen a ruhán 600 db ezüsttel – 
és szerintem arannyal – hímzett 
csillag van, amik a bálteremben 
úgy verték vissza a gyertyák fé-
nyét, mint a tükrök. A ruha viselő-
je lényegében fényárban úszott! 
A múltkor az egyik rangos bálon, 
ahová kölcsönadtuk, ezt meg is 
tapasztaltuk. Ezt a ruhát is a mai 
napig kutatom. Mert még nem 
érzem, hogy tökéletes lenne. A 
munkát nehezíti, hogy csak ez az 
egy ábrázolás van róla.
– Ezek szerint ezeket a ruhákat 
ki lehet kölcsönözni?
– Azokat, amikből több van, igen. 
Gondolja csak át! Amire egy ruha 
elnyeri a végleges formáját, már 
jónéhány „előzetes” ruhát meg-
varrunk. Ezek kísérletek. Mire 
az első koronázási ruha elnyer-
te a végleges alakját, vagy tíz 
készült el. Ezeket úgy csináljuk 
meg, hogy menyasszonyoknak is 
oda tudjuk adni. De más ruhák-
ból is több készült pl. a fekete 
bársonyból is… A legtökéleteseb-
bek kerülnek a kiállításra, a többit 
használjuk a bemutatókon, vagy  
- igen, ha valaki szeretné – ki is 
lehet kölcsönözni őket. 
– Sosem volt olyan, hogy felad-
ta? Hogy úgy érezte, nem tudja 
megcsinálni az adott rekonst-
rukciót? 
– Egyetlen egyszer, amikor a 
koronázási ruhát a veszprémi 
miseruha szabásmintájából a 
puzzleként próbáltuk meg össze-
rakni, és bármit csináltunk, nem 
passzoltak a minták. Akkor édes-
anyám azt mondta, hogy ha az a 
ruha egyszer már készen volt, és 
abból az a misegarnitúra is elké-
szült, akkor ennek visszafelé is 
kell működni, csak át kell gondol-
ni, hol a hiba. Szerencsére nem 
adtam fel, megtaláltuk a hibát, 
és megcsináltuk! De el kell, hogy 
mondjam, ehhez kellett az én 
harminc éves esküvőiruha készí-
tő tapasztalatom. Sosem tudtam 
volna a koronázási ruhát rekonst-
ruálni, ha nem tervezek és varrok 
meg több ezer, köztük több száz 
uszályos menyasszonyi ruhát!
– Igaz, hogy az Erzsébet király-
né ruha rekonstrukciókat már 
hamisítják?
– Igen, tudunk róla, és eléggé 
felháborít, hogy vannak, akik má-
solják ezeket a ruhákat, s ráadá-
sul egy az egyben a csipke min-
tákat és hímzett mintákat is! Én 
rengeteg órát fektetek bele, hogy 
megtervezzem, megrajzoljam és 
elkészítsem ezeket, sokszor hó-
napokon keresztül, azután valaki 
lemásolja, ráteszi a ruhájára, és 
közli, hogy ő varrja a Sisi ruhá-

kat! De hozzá kell tenni, ezek 
nem jönnek közelébe sem az 
én rekonstrukcióimnak. Sajnos 
a kontárok ellen nem nagyon tu-
dunk mit tenni. A koronázási ru-
hát azonban levédettük, ha valaki 
csak megpróbál előállni egy má-
solattal, azonnal bepereljük.
– A megnyitón említette, sze-
retné kideríteni, vásárolt-e a 
családja egykori üzletében Er-
zsébet királyné. Hogy áll ez a 
munka?
– Igen, ezen is dolgozunk. Eh-
hez tudni kell, hogy a családom, 
a D’Elia család története Olasz-
országból indul, az egyik ősünk 
pápai tollhordozó volt. Innen ke-
rültek Orsovára, ahol hivatalos 
adatok szerint ükapámnak jelen-
tős üzleti érdekeltségei voltak. 
Ezután a család számára követ-
kező fontos állomás Pest, ahol a 
Dorottya u. 8. sz. alatt nyitott üz-
letet. Számtalan különlegesség-
nek számító, a divattal kapcso-
latos holmikat, köztük csipkéket 
is lehetett nála kapni. Szeretném 
kikutatni, hogy pontosan hogyan 
került Pestre, s kideríteni, hogy 
járt-e ebben az üzletben Erzsé-
bet királyné. Több arra utaló in-
formációnk van, hogy ő is meg-
fordult, és vásárolt ott. 
– A megnyitón azt mondta, ez-
zel a koronázási ruha megvaló-
sításával és a kiállítással egy 
nagy álma valósult meg. Ho-
gyan tovább?
– A kutatások tovább folytatód-
nak. Most éppen Erzsébet király-
né első díszmagyarjáról gyűjtjük 
a hiteles információkat, s Pá-
linkás Patrícia, akivel már évek 
óta több ruhán együtt dolgozunk, 
nemrég talált hiteles adatokat ar-
ról, hogy feltehetően ezt is Vorth 
készítette. Egy múzeumban talált 
egy fotót, Eugenia császárné – 
Napóleon felesége – ruhájáról, 
amivel elég nagy hasonlóságot 
mutat. Tudni kell, hogy akkori-
ban a divatot Eugenia határozta 
meg, aki Vorsttől rengeteg ruhát 
rendelt. Ezeket a ruhákat másol-
ták akkoriban. Erzsébet díszma-
gyarja szabásában és stílusában 
is megegyezik az ő egyik báli ru-
hájával. A fotón pedig az 1865-ös 
év szerepel, éppúgy, mint amikor 
Erzsébet viselte a díszmagyart. 
Nagyon fontos tudni, hogy egy 
ruhát mikorra tudunk datálni.  És 
azután jön a következő: keres-
sük azt a ruhát, ami a koronázási 
ruha mintájául szolgált. Már meg-
vannak az elképzeléseink, de ez 
legyen majd később egy újabb 
történet, ha már megvannak a bi-
zonyítékaink!                          (kj)

A kormány a szakképzést erő-
sítené a gimnáziumok rovásá-
ra, a családok azonban nem 
ezt az utat követnék.  2017-ben 
először történt meg, hogy gim-
náziumba jelentkeztek a leg-
többen, a szakiskolákban meg 
lassan kiürülnek az osztályok. 
A 16 éves tankötelezettség 
óta brutálisan sok a lemor-
zsolódó, alapvetően ma is az 
határozza meg a sikert, hogy 
ki milyen családba születik. A 
magyar közoktatás állapotáról 
az Index közölt nemrégiben át-
fogó cikket. 

A béremelések ellenére tovább-
ra is alulfinanszírozott oktatási 
rendszer és alulfizetett tanárok, 
ennek megfelelően egyre keve-
sebb pályakezdő és elöregedett 
tanári kar, és a romló össztelje-
sítmény mögött nemzetközileg 
is kirívó mértékű egyenlőtlenség 
jellemzi a magyar közoktatást 
a legfrissebb hivatalos számok 
szerint. Az adatok a frissen 
megjelent „A közoktatás indiká-
torrendszere 2017” kiadványból 
származnak.
A magyar iskolarendszer me-
morizálásra és gyorsan felejt-
hető formulákra idomít, a tudás 
felhasználására és kreativitásra 
nem. A pocsék PISA hátterét 
nyomozza az MTA.
A közoktatás globálisan is egyre 
inkább a sztenderdizált mérések 
irányába megy – látható ez pél-
dául a gyerekek kompetenciáit 
mérő PISA iránti óriási figyelem-
ből is, amelyen minden koráb-
binál rosszabb eredményeket 
értek el a magyar diákok. 
Hogy mit tett ezután az oktatás-
politika? 
Ha jól megnézzük, lényegében 
arra hivatkozott, hogy az oktatási 
reform eredményei még nem ér-
tek be, és a hiba a korábbi rend-
szerben keresendő. S bár el-
kezdték az új NAT előkészítését, 
arról a szakmában semmit sem 
tudnak, érdemi szakmai párbe-
széd egyelőre ezúttal sincs.
A felmérés szerint az oktatási 
reform legnagyobb kárvallottjai a 
sokaknak csak oktatási elfekvőt 
jelentő szakközépiskolák, ahol 
a legnagyobb a lemorzsolódás, 
átlagosan 15-25 százalék.
A korábbi szakközépiskolákban 
is totális a káosz. 
„A 2010–2017 közötti időszak-

ban a középiskolai jelentkezések 
rangsorában alapvető változá-
sok történtek. A szakgimnáziumi 
jelentkezések aránya 41-ről 35 
százalékra csökkent, míg a gim-
náziumi jelentkezések aránya 34 
százalékról 38-ra nőtt. 2017 volt 
az első év az elmúlt két évtized-
ben, amikor több tanuló jelentke-
zett gimnáziumba, mint szakgim-
náziumba” – áll a kötetben, és a 
kutatók arról írnak, hogy míg a 
gimnáziumok már a kapacitás-
korlátuk közelében lehetnek, a 
szakgimnáziumok és a szakkö-
zépiskolák osztálylétszáma fo-
lyamatosan csökken. 
A legutóbbi PISA-mérésnek is az 
volt az egyik legfélelmetesebb 
eredménye, hogy a gyerekek 
negyede funkcionális analfabé-
taként kerül ki az iskolából, úgy, 
hogy az életben való minimál-
boldoguláshoz, elemi tájékozó-
dáshoz sincsenek meg a képes-
ségei. Ugyanez látszik a nagy 
hazai, minisztériumi felmérésből, 
az Országos kompetenciamé-
résből is: a halmozottan hátrá-
nyos helyzetű tanulók átlagosan 
200 ponttal gyengébb teszteket 
írnak szövegértésből, mint a töb-
biek. 
Szintén óriási probléma, hogy 
Magyarország nyelvtudás tekin-
tetében a legutolsók között van 
az Európai Unióban az Eurostat 
adatai szerint. 2020-tól azonban 
csak az felvételizhet felsőoktatá-
si intézménybe, akinek van leg-
alább egy középfokú nyelvvizs-
gája. Hogy ez milyen hatással 
lesz, az érzékelhető abból, hogy 
most (2016-os adatról van szó itt 
is), csak a jelentkezők 44 száza-
léka rendelkezik nyelvvizsgával. 
A nyelvvizsgázók arányában is 
óriási különbségek vannak isko-
latípus szerint: a szakgimnáziu-
mokban érettségizőknek csak a 
negyede nyelvvizsgázik. 
Mindezekhez hozzájárul, hogy 
bár a közoktatás tartalmi és szer-
vezeti, fenntartói államosítása, 
centralizálása mellett az elmúlt 
években – persze besorolás és 
életkor szerint, konfliktusokat is 
generálva – emelkedtek a peda-
gógus bérek, de európai össze-
hasonlításban a magyar tanárok 
most is alulfizetettnek számíta-
nak. 
(A cikk teljes tartalmában az In-
dex tudomány rovatában olvas-
ható.) 

Számok igazolják: 
zuhanórepülésben az oktatás
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AlApkő állít emléket A megkezdődött 
vASútfejleSztéSnek

(folytatás az 1. oldalról)
A főtér átépítésének kere-

tében a polgármesteri hivatal 
előtti terület is átalakul, a bejá-
rati részt „kinyitják” a tér felé, 
hogy a jelenleginél jobban érvé-
nyesüljön az épület főbejárata. 

Mindez azonban nem jelen-
ti a növényzet csökkenését. A 
tér közel harminc fával gazda-
godik, többek között díszkörte, 
tölgy, hárs, juhar és vérbükk 
szépíti majd a területet. 

A tavaszi növényápolási mun-
kák részeként megújul  a Török 
Ignác Gimnázium környezete 
is. Az itt lévő kiöregedett bokro-
kat eltávolították, mivel rossz ál-
lapotuk miatt nem volt érdemes 
visszametszeni őket. A tüskés, 
sok esetben szemétfogó bokrok 
helyére legkésőbb április elején 

új cserjék, valamint évelők ke-
rülnek. 

Jelentős munkát végez-
tek a kertészek az Erzsé-
bet-parkban is, ahol töb-
bek között a fagyönggyel 
fertőzött fák visszavágá-
sát végezték az elmúlt 
időszakban. Itt már csak a 
magról kelt fák és cserjék 
ritkítása van hátra. 

Rossz hírt kaptak vi-
szont a szakemberek a 
Táncsics Mihály úti fák 
állapotáról. A műszeres 
vizsgálatok a vártnál rosz-
szabb eredménnyel zárul-
tak, így a fák egy részét a 
tervezettnél jobban vissza 
kell vágni. 

A Klapka utcában is dol-
gozni fognak a következő 

időszakban, itt az elektromos 
vezetékek alatti fák koronaala-

kítását végzik el A hosszútávú 
fenntarthatóság érdekében itt 
gömbkorona kialakítására töre-
kednek a VÜSZI munkatársai.  

A munkálatok miatt az az 
ELMÜ Zrt. tájékoztatása szerint  
alábbi időpontokban és helyszí-
neken áramszünetre kell szá-
mítani: 
Boncsoki dűlő–Ilona utca: 
április 18., 8.00-15.00
Blaháné út 7-9.: március 22., 
8.00-12.00
Klapka György utca: március 
19., 8.00-14.00
Táncsics Mihály utca: márci-
us 20., 8.00-14.00
Széchenyi utca 4.: március 
21., 8.00-14.00

A kellemetlenségért a VÜSZI 
a lakosság szíves megértését 
kéri!                                   (ny.f.)

Forgalomkorlátozás 
a március 15-i ünnepi 

események ideje alatt
tájékoztatjuk gödöllő város lakosságát, hogy 
a március 15-i ünnepi események ideje alatt 
a következő forgalomkorlátozásokra kell 
számítani gödöllő belvárosában:

2018. március 14-én, 18.00 órától 20.00-ig: 
a gödöllői ifjúság fáklyás felvonulása miatt a 
dózsa györgy úton félpályás forgalomkorláto-
zás lesz. 

2018. március 15-én, reggel 6 órától: 
a petőfi téren tilos a parkolás. 

a petőFi téren a petőFi-szobor mel-
letti mélygarázsba 10.00-től 12.00-ig: 
a koszorúzás ideje alatt nem lehet ki- és be-
hajtani.
 
a lovas Felvonulás ideje alatt, dél- 
előtt 11.00 és 12.00 óra között a felvo-
nulás útvonalán, a kossuth lajos utcában és 
a bajcsy-zsilinszky úton teljes útlezárás, a 
dózsa györgy úton és a szilhát utcában fél-
pályás forgalomkorlátozás lesz.
 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lovasok 
és fogatok felvonulását a következő útvonalon 
láthatják: 1. kör: ady endre sétány, dózsa 
györgy út, kossuth lajos utca, petőfi tér, bajcsy- 
zsilinszky utca, szilhát utca, dózsa györgy út. 
2. kör: kossuth lajos utca, petőfi tér, kos-
suth lajos utca, dózsa györgy út, ady endre 
sétány.

a lovasok és Fogatok Felvonulására 
csak abban az esetben kerül sor, Ha 
azt az időjárás engedi. 

kérjük szíves megértésüket!

Gödöllőn, a Királyi Váró 
mellett tették le a Buda-
pest–Hatvan vonalsza-
kasz korszerűsítése és 
ETCS2 vonatbefolyásoló 
rendszer kiépítése prog-
ram alapkövét. A március 
10-én délelőtt megtartott 
eseményen Szabó Zsolt, 
a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium, a MÁV, a Pest 
megye önkormányzata, és 
a NIF képviselője, vala-
mint a fejlesztéssel érintett 
területek országgyűlési 
képviselői vettek részt. 
Bár az eseményen a meghívó szerint Vé-
csey László, választókerületünk országgyű-
lési képviselője is beszédet mondott volna, 
ő azonban távol maradt az összességében 

(Rákos–Gödöllő és Gödöllő–Hatvan sza-
kasz) 150 milliárd forintos az állami, és eu-
rópai uniós forrásokból megvalósuló projekt 
ünnepségéről.           (bd)
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A március elején megkezdett vasútfejlesztés munkái folyamatosan zajlanak, ami jelen-
tősen befolyásolja a vasúti közlekedést. A Gödöllő–Budapest közötti elővárosi vonatok 
helyett Isaszeg és Gödöllő között autóbuszok szállítják az utasokat, amik a gödöllői vasú-

tállomásról minden óra 1 perc-
kor indulnak, tehát 12 perccel 
korábban, mint a vonatok.
Az állami telepek megállónál 
jelenleg csak az erdő felőli vá-
gány peronját használhatják a 
vonattal érkezők. A kivitelezők 
felhívják a figyelmet arra, hogy 
az átépítés alatt a vonatközle-
kedés folyamatos a vágányo-
kon, ezért a gyalogos átkelés 
fokozott elővigyázatossággal 
történjen! A vasúti jelzőberen-
dezések működnek.

(kj)
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Sokan nem értették, miért lepték el Gödöllőt szombaton késő délelőtt rendkívül rövid hajú, napszemüveges urak, akiknek diszkrét kábel vezetett 
az egyik fülükbe. Először a vasútállomás és a Szent István Egyetem, valamint a Premontrei Szent Norbert Gimnázium környékén botlottak beléjük 
a gyalogosok, majd később a belvárosban, az inkubátorháznál, aminek a környékét kora délután el is kordonozták. Az ok a néhány bennfentest 
leszámítva mindenkit meglepett: Orbán Viktor miniszterelnök látogatott Gödöllőre. Orbán Viktor HÉV-vel érkezett, majd – mint ahogy később a 
Régió + TV-nek nyilatkozta –, a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban megtekintette az ottani tervezett fejlesztések terveit, majd „Megnéztem 
azt a derék, föltúrt rekettyés, félszántóföldet, vagy legelőt, vagy mi is volna az, ahol az uszodát szeretnénk megépíteni.” (Az évek óta lezárt egykor 
az egyetemhez tartozó telek állami terület – a szerk.)
De nem csak uszodát ígért Gödöllőnek a miniszterelnök az említett interjúban, hanem Vécsey László országgyűlési képviselő javaslatára – mivel 
van még állami földterület az uszoda mögött – jégcsarnokot is – amiről állítólag régóta beszélnek Gödöllőn –„ ahol a gyerekek korcsolyázhatnának, 
és jégkorong csapat is tud működni.”
Orbán Viktor látogatásának célja azonban nem csupán a „rekettyés” megtekintése volt, az interjúban konkrétan elmondta jövetele célját: „Most 
azért jöttem, mert parlamenti választás lesz, és ilyenkor beszélni kell az emberekkel és az emberekhez” – nyilatkozta a Régió + Tv-nek. Ennek 
hallatán sokakban felmerült a kérdés: Ha a miniszterelnök az emberekkel és az emberekhez akart beszélni, akkor miért zárták el hermetikusan 
az utca embereitől és a sajtótól. (Bár a Hír TV épp Gödöllőn tartózkodó stábja összefutott a kormányfővel, de kísérői tettek róla, hogy kérdést ne 
lehessen hozzá intézni.) Információink szerint csak azzal a közel 150 fővel találkozott, akiket a helyi Fidesz „megbízhatónak” tart. 
Pedig lehet, hogy azok a gödöllőiek is szívesen elbeszélgettek volna és megkérdeztek volna egy-két dolgot, akik nem kaptak meghívást a szigo-
rúan titkos gödöllői látogatásra. És nem csak azért, mert választások vannak… 

Úgy tűnik az uszoda – ahogy arra 
már korábban számítottunk – is-
mét fontos eleme lett a választási 
kampánynak.  
Emlékezetes, hogy négy évvel 
ezelőtt a választások finisében 
jelentették be, hogy uszodát ter-
veznek az Alsóparkba, az egye-
temi tangazdaság területére, 
ahol 2015-ben már úszni lehet.  A 
nagy csinnadrattával beharango-
zott fejlesztésből azonban semmi 
sem valósult meg, néhány héttel 
ezelőtt ráadásul Vécsey László 
fideszes országgyűlési képviselő 
– aki hosszú évek után először 
látogatott el a képviselő-testület 
ülésére – az önkormányzatot vá-
dolta meg azzal, hogy akadályoz-
za a fejlesztést. 

Mivel a város az első perctől kezd-
ve partner kívánt lenni a fejlesz-
tésben, most is azonnal lépett, és 
megtette a szükséges intézke-
dést: a projekt megvalósítása ér-
dekében a projektgazda Nemzeti 
Sportközpontok kérésére módo-
sította a Gödöllő város helyi építé-
si szabályzatáról és szabályozási 
tervéről szóló, önkormányzati 
rendeletet és eltörölte az ingatlant 
érintő szabályozási vonalat. ( A 
szabályzatot korábban a projekt 
megvalósítása érdekében módo-
sították! – a szerk.). A hatálybalé-
pés folyamatban van. 
Sokan már akkor is kampányfo-
gásnak tartották a fideszes kép-
viselő kirohanását az önkormány-
zat ellen, s úgy vélték, ha valóban 

csak a telekrende-
zés az akadálya az 
uszoda megvalósí-
tásának, a kormány 
saját hatáskörében 
találhatott volna 
megoldást a prob-
lémára. Őket látszik 
igazolni a Magyar 
Közlönyben néhány 
napja megjelent 

alábbi kormányren-
delet: „A Kormány 
33/2018. (III. 5.) 
Korm. rendelete
a gödöllői uszoda 
beruházási prog-
rammal összefüggő 
közigazgatási ható-
sági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 59/2014. (III. 
4.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § 
(1) bekezdés 17. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptör-
vény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A gödöllői uszoda beruházási 
programmal összefüggő közigaz-
gatási hatósági ügyek kiemelt je-
lentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelölésé-
ről szóló 59/2014. (III. 4.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Rende-
let) a következő 2. §-sal egészül 
ki: „2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése 

szerinti építésügyi hatósági eljá-
rásokban a beruházással érintett, 
Gödöllő belterület 5880 helyrajzi 
számú telket – a (2) bekezdés 
figyelembevételével – rendezett-
nek kell tekinteni abban az eset-
ben is, ha a telket érintő telek-
határ-rendezés még nem történt 
meg.” 
Nos, ezt a döntést, akár három 
évvel ezelőtt is meg lehetett vol-
na lépni!  És akkor – ha, ahogy 
Orbán Viktor is állította a Régió+ 
TV-nek adott interjúban, megvan 
rá a pénz – már üzemelhetne az 
uszoda. 
Így azonban, csak arra számít-
hatunk, hogy még a választások 
előtt, bizonyára sor kerül majd az 
alapkő letételére.                       (bj)

Tizennyolc jelöltből választhatnak a Gödöllőn élő, szavazójoggal ren-
delkezők az április 8-ai országgyűlési választásokon. A nyilvántartásba 
vétel lapzártánk idején zárult le. A Pest Megyei 06. számú Országgyűlé-
si Egyéni Választókerületi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett 
képviselőjelöltek a 2018. március 12-i állapot szerint: 

1. Vécsey László József (FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – Ke-
reszténydemokrata Néppárt) 
2. Lengyel Szilvia (Lehet Más a Politika) 
3. Papp János (Kell az Összefogás Párt) 
4. Lázok Attila (Szegényekért Párt) 
5. Vig János (Jobbik Magyarországért Mozgalom)  
6. Kis Imre (Együtt – A Korszakváltók Pártja) 

7. Makrai Zoltán (Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarorszá-
gért Párt) 
8. Bertha Szilvia Zsuzsanna (Értünk Értetek – A Hiteles Párt) 
9. Mogyorósiné Kőhegyi Mária (Közös Nevező 2018) 
10. Gáspár György  (Minden Szegényért Párt) 
11. Bősze Gábor (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) 
12. Vámos Péterné (Rend és Elszámoltatás Párt) 
13. Rácz Zsolt (Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt) 
14. Kiszel Józsefné (A Haza Pártja)
15. Molnár László József (Momentum Mozgalom) 
16. Bogdányi Norbert László (NET Párt)  
17. László Attila (Hajrá Magyarország! Párt)
18. Kanalas András (Jó Út Magyar Polgári Párt) 

neM Csak uszodát, jégCsarnokot is ígért a Miniszterelnök

A rekettyésben is járt Orbán viktor

nYIlvántARtáSBA vett ORSzággYŰléSI képvISelőjelöltek 
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Hagyományosan fergetegesen vidám 
műsorral köszöntötte a hölgyeket nőnap 
alkalmából az a különleges gödöllői tár-
sulat, aminek előadásai évről-évre több 
ezer főt vonzanak a Művészetek Háza 
nézőterére. A „Nőnapi ajándékkosár, 
nemcsak hölgyeknek” című előadás 
csapata idén március 8-11-ig zenés-tán-
cos produkciókkal, kabaréjelenetekkel 
szórakoztatta a közönséget.

A nagy érdeklődésre való tekintettel 
idén is kilenc, teltházas előadásra került 
sor, melyek bevételét ez alkalommal is 
jótékony célokra ajánlották fel a szer-
vezők: egy szívműtét előtt álló gödöllői 
törökös diáklánynak fognak ezzel (is) 
segíteni.

A műsorban közreműködtek: dr. Gé-
mesi György, dr. Nánási Éva, dr. Papp-
né Pintér Csilla, dr. Tamás Márta, dr. 
Kiss Árpád, Domonkos Ernő, Ella At-
tila, Fábián Bertalan, Falk László, Fe-
kete Zoltán, Fodor Csilla, Gambárné 
Szántai Ildikó, Halász Árpád, Hatolkai 
Máté, Karlovics Andrea, Kósa István, 
Kovács Gergő, Kovács Ibolya, Ko-
vácsné Blaskó Mariann, Kőhler Ákos, 
Mészáros Beáta, Pálfi Sándorné, Pe-
cze Dániel, L. Péterfi Csaba, Prém 
Katalin, Szűcs Józsefné, Tiborczné 
Garai Katalin, Varga Gyöngyi, Varga 
Lilla, a Gödöllő Táncszínház táncosai, a 

Frédéric Chopin Zenei AMI tanári 
kórusa, valamint a Grassalko- 
vich SE sportakrobatika junior fiú 
párosa, Kőhler Csaba és Trézsi 
Richárd.

Az est házigazdája Benedek 
Krisztina, valamint csütörtökön 
és pénteken Gombos Viktor, 
illetve szombaton és vasárnap 
Horváth Gábor volt. Koreográfu-
sok, a táncokat betanították: Ho-
molya Szilvia, Tóth Judit, Vajda 
Gyöngyvér, Moussa Ahmed.

Benedek Krisztina ruháját 
Czédly Mónika, a D’Elia Szalon 
tulajdonosa biztosította.

(t.a.)

Nőnapi ajándékkosár, nemcsak hölgyeknek!
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Fotók: Tatár Attila
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A Dr. Lumniczer Sándor Alapít-
vány (Adószám: 18670945-1-13) 
minden évben (magánszemélyek 
adójuk 1%-ának a felajánlásával, 
részben orvoskollégák és ma-
gánszemélyek felajánlásaiból) tá-
mogatja a Gödöllőn élő súlyosan 
beteg vagy fogyatékkal élő gyer-
mekeket. Az egyik támogatott fiatal 
édesanyja az alábbi levelet juttatta 
el az alapítványhoz:
„Amikor gyermekemet vártam, tele 
voltam izgalommal, szeretetteli 
várakozással, tervekkel. Örömteli 
életet álmodtam magunknak, mint 
mindenki. Hirtelen váratlanul vége 
szakadt és egy hosszú rémálom-
szerű helyzetben találtam magun-
kat. Elviselhetetlen, elképzelhe-
tetlen fájdalom és küzdelem az 
életért. Átélve az egész világ amit 
addig ismertem, amiben otthono-
san mozogtam, kifordult magából.
Öt éven keresztül az élet és halál 
mezsgyéjén különböző kórházak 
osztályán és folyosóin minden ami 
addig fontos volt, ami az életet je-
lentette végleg eltűnt. Ami maradt 
a gyermekem fájdalma, küzdelme 
az életéért. Az ő élni akarása adta 
az én erőmet, amikor eltűnt az ott-
hon, a család, a hivatás. Az egyik 
napot a másik után olyan emberek 
támogatása és közelsége biztosí-
totta akiket addig nem is ismertem. 
Ekkor költöztünk Gödöllőre ahol 
végre kicsit fellélegezhettünk.
Lassan, fokozatosan épült újra az 
életünk. Gyermekem megkapasz-
kodott az életbe és napról napra 

erősödött. Életünk már soha nem 
lesz olyan, mint mindenki másé. 
Olyan sem amilyennek álmodtam. 
Megvannak a mindennapi kihívá-
sok de a mindennapi örömök is. 
Ugyan másnak örülünk, de az öröm 
érzete ugyanaz. Megtanultunk élni 
a bizonytalannal, a tervezhetetlen-
nel. Ezután is gyakran szükségünk 
lesz a mindennapokban mások se-
gítségére és támogatására ahogy 
eddig is. A város és az emberek 
befogadtak, figyelemmel kísérik a 
lassú fejlődést, változást. Velünk 
örülnek az apró lépéseknek a kis 
sikereknek. A város lakóinak támo-
gatását a Lumniczer Alapítvány jut-
tatja el hozzánk évről évre. Ebből a 
támogatásból lett műtétre, segéd-
eszközre, gyógytornára.
A támogató cselekedet mögötti ar-
cokat nem ismerem, ahogy ők sem 
a mienket. Biztos vagyok benne, 
hogy találkozunk a parkban sétál-
va, látnak az utcán, bevásárláskor, 
orvosi rendelőben. Vannak akik 
ismernek, akikkel beszélgetünk, 
vannak, akik csak mosolyognak 
ránk és vannak gyermekek, akik 
odaszaladnak beszélgetni, játsza-
ni. Mi vagyunk egyek azok közül, 
akiket a gödöllőiek az alapítványon 
keresztül megtisztelnek támogatá-
sukkal, így könnyítve napjainkon. 
Az elmúlt 12 évet áttekintve nincs 
egyetlen olyan gesztus, olyan ta-
lálkozás, ami nélkül ugyanitt tarta-
nánk, ugyanilyen lenne az életünk. 
Szívből köszönjük!”
                                                Sz. E.

A közelmúltban hungarikummá váló 
lovas huszárokat, csatajeleneteket, 
gyakorlatozó tüzéreket megörökí-
tő fotókat láthatunk többek között a 
Duflex Fotográfiai Egyesület márci-
us 11-én nyílt legújabb kiállításán a 

Civil Házban, melyet az 1848/49-es 
Forradalom és Szabadságharc 170. 
évfordulójának alkalmából rendez-
tek. Danis János – a Duflex mű-
vészeti vezetője – és Pető István 
képeit nézve mintha visszacsöppen-
nénk a történelem ezen emlékeze-
tes időszakába, melyek közelebb 
hozva hozzánk az ünnepet – min-
denekelőtt – a hagyományőrzők 

által évről évre megelevenetített di-
csőséges Tavaszi és Őszi hadjárat 
mozzanatait mutatják be. A kiállítást 
Székely Tibor, a Magyar Huszár és 
Katonai Hagyományőrző Szövetség 
elnöke nyitotta meg, aki a történelmi 

háttér bemutatása mellett méltatta a 
magyarság sajátját képező lovas ha-
gyományőrzés és a huszárság, mint 
a hazafiasság egyik szimbólumá-
nak jelentőségét. A Duflex kiállítása 
része annak a kiállítássorozatnak, 
mely egész éven át gazdagítja a 
Civil Házat a civil szervezetek és a 
házba ellátogatók nagy örömére.
            (Kecskés Judit, civil referens)

A rossz dolgok csak úgy megtörténnek...

1848 eMlékezete
duflex kiállítás a Civil Házban

Fotó: Tóth Péter
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A szülők sokszor úgy érzik, jó 
lenne belelátni kamasz gyerme-
keik fejébe. Nos, John Green 
legújabb könyvében egyszerre 
három kamasz mindennapjaiba, 
gondolataiba és problémáiba 
pillanthatunk be annak köszön-
hetően, hogy Aza és Dasy elha-
tározza, megszerzik a százezer 
dolláros jutalmat, amit annak 
ajánlanak fel, aki érdemi infor-
mációval szolgál Russel Pickett-
ről, az igazságszolgáltatás elől 
menekülő milliomosról. 

Az esélyeik nem is tűnnek rossz-
nak, mivel Aza ismeri Pickett na-
gyobbik fiát Davist. 
Három gyerek, három különböző 
élet. Aza, a jó tanuló, pszichés prob-
lémákkal küzdő kamasz apja várat-
lan halála óta tele van félelmekkel, 
amelyek szinte felemésztik. Hiába 
a pszichiáter és édesanyja szerete-
te, szinte saját világában él, amiből 
csak egy-egy percre tudja kirán-
gatni barátnője, Dasy. Persze neki 
is megvan a maga világa, fanfic 
írásainak többezres rajongótábora 
van, ám az írás számára nem csu-
pán a Star Wars iránti rajongásról, 
hanem a pénzkeresésről is szól, 
családjának ugyanis esélye sincs 
rá, hogy előteremtse a szükséges 
összeget a továbbtanuláshoz. 
Nem úgy Davisnek, aki az egyik 
legmenőbb építész által tervezett 
villában él, apja eltűnése óta már 
csak az öccsével. Az ő számára a 
család az alkalmazottakat jelenti, 
mivel édesanyját már kiskorában 
elveszítette. Apja eltűnése gyöke-
resen megváltoztatja az életét, ám 

az egyáltalán nem olyan fordulatot 
vesz, mint amire sokan számí-
tanak. A Pickett utáni nyomozás 
közel hozza egymáshoz a három 
gyereket, akik nem is sejtik, különös 
kapcsolatuk milyen hatással lesz 
életükre. A történet során egymás 
és saját maguk megismerésére is 
lehetőségük nyílik, s kiderül az élet 
nem csak Aza számára rémálom. 
A lánynak rá kell döbbennie, nem 
csak az ő élete van tele rejtélyekkel 
és félelmekkel, barátainak is meg 
kell küzdeniük a saját démonjaik-
kal. Minderre azonban csak akkor 
döbben rá, amikor egy baleset so-
rán majdnem mindent elveszít. 

John Green könyvét leginkább ka-
maszoknak ajánlják, ám érdemes 
a kamaszkorú gyermeket nevelő 
szülőknek is kézbe venni, ha sze-
retnék megérteni azokat a problé-
mákat, amik a sokszor érthetetlen-
nek tűnő, idegesítő, néha ijesztő 
kamaszokat foglalkoztatják. 
(John Green: Teknősök végtelen 
sora)       (ny.f.)

A Gödöllői Városi Könyvtár és 
Információs Központ idén is kü-
lönleges programokkal készül 
a költészet napjára. Folytatva a 
hagyományt, a város főterén, a 
Szabadság téren ismét felállítják 
a versesházat, ami érdekes prog-
ramokkal várja majd a 
költészet szerelmeseit. 
A rendezvényt egy iz-
galmas fotókiállítással 
szeretnének színesíte-
ni a szervezők, amire 
már most, valamennyi 
korosztályból lehet ne-
vezni. 
Mint azt Soldevilla 
Katalintól, a könyvtár 
munkatársától meg-
tudtuk, a Vers-kép, avagy versek 
szokatlan helyen című fotópályá-
zatra olyan képekkel lehet nevez-
ni, amelyeken egy-egy szabadon 
választott magyar vers, versrész-
let vagy zeneszöveg – esetleg 
verseskönyv – különleges helyen 
szerepel. 
Hogy mi számít különleges hely-
nek? Tulajdonképpen bármi, lehet, 
tetoválás egy karon, graffiti egy 
falon, szerelmi vallomás egy ma-

tekfüzet hátlapján vagy épp egy 
póló valakinek a kedvenc idéze-
tével...szóval végtelen a lehető-
ségek száma, és akkor arról még 
nem is szóltunk, hol bukkanhatnak 
fel kedvenc versesköteteink. Egy 
személy legfeljebb két képpel pá-

lyázhat, amiket jpg vagy png for-
mátumban kell beadniuk. 
A beérkezett pályamunkákat ápri-
lis 11-én a kiállítják a Verses Ház-
ban, s ezen a napon bárki szavaz-
hat rájuk, 16 órakor pedig kiderül, 
ki lesz a díjazott első három helye-
zett. 
A Vers-kép fotópályázatról bőveb-
ben a városi könyvtár oldalán a 
www.gvkik.hu oldalon tájékozód-
hatnak az érdeklődők.               (jb)

a Bagoly könyvesBolt ajánlata

Szegény gyerekek

költészet napi fotópályázat a könyvtárBan 

versek meglepő helyeken

Március 3-án Cegléden 
került megrendezésre 
a „Tiszán innen Dunán 
túl” Országos Népdalé-
neklési Verseny, ahol a 
Gödöllői Waldorf Iskola  
„Gingalló“ népi énekes 
csoportja – Dévényi Be-
nedek, Nagy Boróka, 
Ökrös Leóna, Stando-
vár Nóra – kiemelt arany 
minősítést kapott. Nagy 
érdeklődés kísérte a rendezvényt, idén több mint 300 résztvevő indult a 
minősítésekért szólóének, kisegyüttes és énekegyüttes kategóriákban. 
A második korcsoport énekegyüttesei közül (több mint húsz csoport) 
kettő kapott jogosítványt, hogy az országos döntőben képviselje Pest 
megyét, ezek közül egyik a „Gingalló”. Műsorukon Galga menti népda-
lok szerepeltek. A lelkes hetedikesekből álló csoport felkészítő tanára 
Tápai Dóra, a felkészülést Benderné Jelinek Eszter segítette.        (bj)

gingalló – kiemelt arany minősítés
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Különleges mű segíti a hús-
vétra hangolódást március 
18-án a Máriabesnyői Bazili-
kában. Este hét órakor a Gö-
döllői Városi Vegyeskar Liszt 
Ferenc Via Crucis című művét 
szólaltatja meg. 

A szerző egyházzenéjének e ki-
emelkedő alkotását két éve már 
hallhatta a gödöllői közönség. 
Most a bazilika orgonájának kí-
séretével, valamint képi és szö-
vegi vetítéssel mutatják be, amit 
Stella Leontin kanonok egészít 
ki gondolataival. 
A tizennégy stációt nem hagyo-
mányos templomi képsorral. 
hanem különböző korokból, az 
egyes keresztút állomásokhoz 
illő képekkel illusztrálják.
A Via Crucist, a katolikus egy-
ház hagyományos nagypénteki 
szertartásának megzenésítését 
1879-ben fejezte be a szerző, 
ám első előadására csak 50 év 
elteltével került sor.
A jeruzsálemi Via Dolorosa 
stációit felidéző keresztutak és 
kálváriák közül  leghíresebb a 
római, melyet a Colosseumban 
állítottak fel 1740-ben. Azóta is 
tömegek gyűlnek össze az egy-
kori arénában, ahol nagypén-
teken este – 1964 óta a pápa 
részvételével – fáklyák fényénél 
járják végig.
„Magam is részt vettem e szer-

tartáson, mégpedig a római Co-
losseumban, elmerülve a szent 
vértanúk vérében. A zene itt 
következő lapjain megpróbá-
lom alázatosan kifejezni jámbor 
érzelmeimet.” – írta  Liszt a Via 
Crucis előszavában. 
Liszt Ferenc vágya is az volt, 
hogy öregkori remekművét, a 
Via Crucist a római Colosseum-
ban adják elő egyszer: „Ki-
mondhatatlan boldogság lenne 
számomra, ha egy napon ott 
hallgathatnám az alábbi dalla-
mokat” – írta a mélyen vallásos 
szerző, aki  67 éves volt, ami-
kor a Róma melletti Tivoliban, a 
Villa d’Estében nekifogott, hogy 
régebbi tervei alapján megírja 
passióját, a Via crucist (Keresz-
tút). 
Ám az 1879-ben elkészült re-
mekmű kiadásáért nem ver-
sengtek a kiadók. Több, mint 
ötven évnek kellett eltelnie Liszt 
Ferenc halála után, hogy végre 
megjelenhessen a kompozíció. 
Ősbemutatója a budapest-bel-
városi Nagyboldogasszony-fő-
plébániatemplomban volt 1929 
nagypéntekén.
Március 18-ai esten közremű-
ködik Kántor Zsolt orgonamű-
vész, szólót énekel Nádasdi 
János (bariton) és Horváth Má-
ria (mezzoszoprán), vezényel 
Pechan Kornél. 
             (kj)

Nagy sikerrel zárult a szombaton 
megrendezett Regionális Gitárze-
nekari Találkozó. A magas színvo-
nalú, teltházas rendezvénynek ez 
alkalommal a Török Ignác Gimná-
zium adott otthont. A rendezvényen 
hat zenekar mutatta be tudását és 
cserélt tapasztalatot. Az est bővelke-
dett a színvonalas produkciókban. 
A már hagyományosnak tekinthető 
eseményen a Dunakanyar Gitárze-
nekar, a Kispesti AMI két gitáregyüt-
tese (a Hat húron pendülünk és  Kis 
hat húron pendülünk), a Tremoló Gi-
tárzenekar a budapesti Rácz Aladár 
Zenei AMI-ból, valamint Gödöllőről 

két zenekar, a Frédéric Chopin Ze-
nei AMI gitáregyüttese és a házigaz-
da, Kósáné Szabó Beáta által ve-
zetett Arpeggio Gitárzenekar adott 
15-15 perces koncertet. Az elsősor-
ban szakmai találkozóként jelzett 
program nem csupán kiváló koncert 
lehetőség, hanem eszmecserére és 
a repertoár bővítésre is. Úgy tűnik, 
a gitárzene egyre népszerűbb a fia-
talok körében, hiszen a rendszeres 
résztvevők mellett egyre több az új 
bemutatkozó. A szervezők köszöne-
tet mondanak a Török Ignác Gimná-
zium vezetőségének a rendezvény 
befogadásáért.                             (bj)

A Remekművek Gödöllőn bérletsorozat harmadik hangverse-
nyén, március 24-én, két kiváló művész, Perényi Miklós gor-
donkaművész és Ertüngealp Alpaslan Artisjus-díjas karmester 
lép színpadra a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral. Az est során 
Haydn és C. Ph. E. Bach kompozícióit hallhatja majd a közön-
ség. 

Haydnt nem véletlenül ne-
vezik a szimfóniák atyjá-
nak, hiszen hatalmas élet-
művében több mint száz 
szimfóniát tartunk számon. 
Március 24-én este ezek 
közül kettő, a No. 10 Szim-
fónia, és a No.94-es  „Meg-
lepetés” vagy másnéven 
„Üstdob” szimfóniaként 
ismert műveit hallhatja a 
közönség. Ez utóbbi, az 
úgynevezett londoni szimfóniák közé tartozik. Alcímét a  meglepe-
tésszerűen felhangzó üstdob ütésről kapta, amit a szerző állítólag 
azért illesztett be a műbe, mert bosszantotta, hogy a közönség 
rendszerint elbóbiskolt az előadásokon. A második tételben váratla-
nul felhangzó effekt célja az volt, hogy felriassza a szunyókálókat. 
Az angolok a szimfóniát ezért látták el a „Surprise”, vagyis megle-
petés melléknévvel. 
Ha Bachról esik szó, általában Johann Sebastian Bachra gondo-
lunk, pedig a zeneóriást fiú gyermekei is követték a pályán, bár 
egyik sem ért atyja nyomdokaiba. A Bach fiúk közül Carl Philipp 
Emanuel műveit tartja leginkább számon a zeneirodalom, akinek 
A-Dúr csellóversenyét a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, két-
szeres Kossuth- díjas és Liszt Ferenc-díjas gordonkaművész, érde-
mes- és kiválóművész tolmácsolásában hallhatja majd a közönség.
              (jb)

Ifjú gitárosok találkozója

klasszikus mesterművek

krisztus útja – liszt passiója

Ertüngealp Alpaslan 
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Április 15-től június 10-ig 
a Vigadó Galériában ven-
dégeskednek a GIM-Ház 
művészei. A Kert a város-
ban című kortárs művé-
szeti kiállításon azoknak  
a művészeknek a munkáit 
láthatja majd a nagykö-
zönség, akik a GIM-Ház 
kerttémájú kiállítás soro-
zatának legaktívabb tagjai 
voltak. Az összeállításba 
az emblematikusnak tar-
tott műveket válogatták 
be. 
A Pesti Vigadó kiállító-
termében a művészek saját, te-
remtett „kertjeiket” mutatják be a 
festészet, szobrászat, grafika, kár-
pitművészet, kerámia, textil, üveg-
művészet eszközeivel, valamint 

megidézik  Körösfői Kriesch Ala-
dárnak, a századfordulós gödöllői 
művésztelep vezetőjének kertjét is 
a harmincas évekből fennmaradt 
fényképsorozattal.                    (kj)

Szinte nem múlik el olyan hét, 
hogy a Gödöllő Táncegyüttes ne 
díjakkal megrakodva térne haza 
egy-egy táncversenyről. A hét vé-
gén az V. Nagyecsedi Verbunk és 
Csárdás versenyen mutatták be 
tudásukat táncosaik, ahol első, 
második és harmadik helyezések 
és két különdíj volt a jutalmuk.
Az ecsedi Bulyáki Zoltán  immár 
sokadszorra védte meg címeit: 
idén az V. Korcsoport első helye-
zését hozta el páros csárdásban 
Nóra húgával, valamint a II. he-
lyezést szóló verbunk kategóriá-
ban, s emellett „hagyományápoló 
tevékenységéért„ különdíjat is 
kapott.
Nem szégyenkezhetnek a NAGY-
KAMAsz csoport szólistái sem:
A párosban is induló Kiss Bálint 
Barnabás a II. Korcsoportban kü-
löndíjat nyert szóló verbunkjával, 

és kiváló páros táncot mutatott be 
párjával Erőss Hajnalkával. 
A III. Korcsoport rangos 3. he-
lyezését érdemelte ki az Ország 
Emese-Balogh András páros.
A II. korcsoportban szóló ver-
bunkkal versenyzett még Harma-
ti Ábel és Menyhárt Kristóf. (jk)

A Levendula Galériában március 
22-én, csütörtökön  a szokottnál 
később, 19 órakor nyílik meg a 
KUNSTMIX – Produzentengalerie 
im Schnoor BRÉMA és a LEVEN-
DULA Galéria GÖDÖLLŐ közös 
projektjén alapuló kiállítása. 

A tárlaton Ulrike Brockmann, 
Martin Koroscha, Dirk Loh-
mann, Udo Reutter és Laila Sei-
del műveit mutatják be. Megnyitó 
beszédet mondanak Lajer Vero-
nika és Sz. Jánosi Erzsébet ku-
rátorok.
A projekthez több program kap-
csolódik, március 24. szombat 16  
órakor a Székely Bertalan Emlék-
házban, Szadán tartanak előa-
dást a vendégművészek a Kunst-
mixről, a kortárs művészetről. 
Március 25-én vasárnap 17  órától 
a Levendula Galériában záróese-
ményként beszélgetést tartanak 
a német művészekkel és magyar 
résztvevőkkel.                      (bj)

gödöllői kertek a pesti vigadóban

eredményes nagyecsedi néptáncos hétvége

kUnStmIX – új kiállítás a levendula galériában
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Március 15-én ismét elborítják 
majd a koszorúk Petőfi Sándor 
szobrának talapzatát. Ha szóba 
kerül az  1848-49-es forradalom 
és szabadságharc költője, ma is 
büszkén emlékezünk meg Gödöl-
lőn töltött napjairól. Petőfi Sándor 
tartózkodásáról azonban a doku-
mentált tények mellett számtalan 
legendát is megőrzött a szájha-
gyomány, s ebben jelentős szerep 
jutott a Szombat család leszárma-
zottainak is, akik az otthon hallot-
takat adták tovább, úgy, ahogyan 
nekik mesélték, s ahogyan a tör-
ténteket az emlékezet alakította.

A legendák egy része a 1843-ra 
datálódik, amikor a költő a Robin 
Hoodot fordította Gödöllőn. Ekkor 
a gazdasoron szállt meg, Szombat 
Jánosék házában, ami a mai Török 
Ignác Gimnázium épülete mellett 
állt. A szobát Szombat János özve-
gye adta bérbe. A család és a leszár-
mazottak sokáig gondosan ápolták a 
költő emlékét és jelentősen hozzájá-
rultak a gödöllői Petőfi-kultuszhoz, 
még a múlt század második felében 
lezajlott kutatásokban, tárgyi emlé-
kek gyűjtésében is jelentős szerep 
jutott nekik. Szombat Lajos, a csa-
lád leszármazottja a nagyszülőktől, 
szülőktől hallottak alapján osztotta 
meg az utókorral a költő náluk töltött 
napjainak íratlan krónikáját. Megem-
lítette, hogy a költő máshol kosztolt, 
és hogy – sok forrásból ismert szo-
kása szerint – éjszaka is dolgozott. 
Szombat Lajosné Kovács Erzsébet 
még egy Szombat Katalinról írott 

verset is említett, ami azért is külö-
nös, mert Szombat Katalin 1843-ban 
már öt éve Farkas György felesége 
volt, és három gyermek anyja. Szin-
tén Szombat Lajos mesélt Petőfi és 
Rózsa Sándor gödöllői találkozá-
sáról is, ami az emlékezet szerint a 
ház udvarán álló nagy eperfa alatt 
történt, nem is egyszer. Az emléke-
zet szerint 1843-as gödöllői tartóz-
kodásakor: „…Petőfi indult, hogy 
mén Gödöllőre. Rózsa Sándor meg 
akarta látogatni, de Petőfi intette, 
hogy akkor elfoghatják. De egyszer 
mégis eljött, este tizenegykor ko-
pogott az ablakán. Petőfi már vár-
ta. Öregapám ott feküdt a gangon 
apámmal, a kocsi meg ott állt az 
udvaron, ahogy behordták este a ta-
karmányt. Azt kérdi öregapámtól Ró-
zsa: van-e kasza a kocsiban? Öreg-
apám mondja, hogy nincs. Rózsa 
meg azt mondta: – Akkor odakötöm 
a lovamat. Borozgattak együtt, mi-
kor elfogyott, fölkeltették János bá-

csit, hogy hozzon bort. Aztán Rózsa 
Sándor fölpattant a lóra és elment.” 
A szabadságharc költőjének gödöl-
lői tartózkodására kultusztárgyak 
is emlékeztettek, és emlékeztetnek 
ma is: pad, festmény (amely Petőfit 
és Rózsa Sándort együtt ábrázolta); 
Szombat János korsói a Petőfi-ház 
gyűjteményébe is bekerültek – on-
nan veszett nyomuk – a Petőfi 
Társaság megvásárolta a tornyos 
ággyal együtt. A ruháit és a verseit 
őrző festett faláda ma is megvan a 
Városi Múzeum tulajdonában. Hogy 
nem hiteles relikviáról, hanem kulti-
kusnak minősített tárgyról van szó, 
azt két tény bizonyítja. A láda tisztí-
tásakor a festéssel egyidejű 1861-es 
évszám tűnt elő, és hasonlót őriznek 
Szalkszentmártonban, ami a bútor 
sokhasznú funkciója mellett a kul-
tusz azonos fejlődését is mutatja: 
a szegény poéta a ládában kézira-
tait tárolta. Források: Dégh Linda: A 
szabadságharc népköltészete. Bp. 
1952 G. Merva Mária: Írók és Múz-
sák Gödöllőn Heltai Miklós: 1848-
as hagyományok Gödöllőn Kerényi 
Ferenc: Tények és legendák Petőfi 
Sándor gödöllői tartózkodásairól.
 

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, szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig, hétköznapokon előze-
tes bejelentést követően.
Támogató: Gödöllő Város Ön-
kormányzata
GIM-Ház, 2100 Gödöllő, Körös-
fői utca 15-17.
gimhaz@invitel.hu; gimhaz.hu 
telefon: 06 28 419-600
Március 15-16-án: ZÁRVA
Március 17-18-án: NYITVA

Március 21., szerda, 17.00: 
A fafúvós tanszak kiemelt hang-
versenye 
Március 23., péntek, 17.00:
Nagyterem: A zeneiskola taná-
rainak hangversenye
Március 24., szombat, 10.30:
Horváth Judit (zongora) növen-
dékeinek hangversenye

Frédéric Chopin Zenei 
AMI programja

Régen volt, tán igaz sem volt: A petőfi-legendák
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Továbbra sem kapta el a fo-
nalat a Gödöllői SK csapata, 
akik ezúttal Tápiószecsőn 
szenvedtek el 2-0-ás veresé-
get.

Sebestyén Ferenc együttese 
hiába küzdött és játszott he-
lyenként jobban mint a házi-
gazdák, ezúttal is gólképtelen 
volt, így már idei harmadik ta-
lálkozóján maradt pont nélkül 
a gárda. A bent maradásért 
küzdő GSK jelenleg 14 
ponttal a 12. helyen áll 
a tabellán. 
Pest megyei I. osztály, 
18. forduló: Tápió- 
szecső FC – Gödöllői 
SK 2-0 (0-0)        

Másodosztály – Heti hetes
Elkezdődtek a tavaszi küzdel-
mek a Pest megyei II. osztá-
lyú pontvadászatban is, ahol  
a GEAC csapata érdekelt. Az 
„egyetemisták” a bajnokaspi-
ráns VS Dunakeszi otthoná-
ban kezdték feledhetően a 
szezont, miután 7-0-ás vere-
séget szenvedtek.
Pest megyei II. Északi-cso-
port, 17. forduló: VS Dunake-
szi – Gödöllői EAC 7-0 (4-0) -ll-

laBdarúgás – gyenge Bajnoki szezonkezdet

Három meccs, nulla pont

Továbbra is makulátlan mér-
legnek örülhet Bartos Gábor 
együttese, akik újabb győ-
zelmen vannak túl, ezúttal a 
Budapest Honvéd együttesát 
verték 24-22-re.

A Gödöllői KSE a dobogón 
elfoglalt helyezések alapján 
papírformának mondható győ-
zelmet aratott, bár ezúttal az 
első félidőben nyújtott remek 
védekezésének köszönhette a 
bajnoki pontokat. A Gödöllő 22 

ponttal a harmadik helyen áll 
az NB II. Északi-csoportjában 
15 fordulót követően.
Férfi NB II. északi-csoport, 
15. forduló: Gödöllői KSE – 
Budapest Honvéd SE 24-22 
(11-8)
Utánpótlás eredéények, Ifjú-
ságiak: Gödöllői KSE – Buda-
pesti Honvéd SE 23-36 (11-20)
Serdülők: Gödöllői KSE – Bu-
dapesti Honvéd SE 17-16 (7-
8) • Főnix ISE – Veresegyház 
VSK 29-22 (14-10)              -ti-

kézilaBda – Makulátlan Még a tavaszi Mérleg

pontokat ért a kiváló védekezés

Tisztes helytállásban remény-
kedtek a Gödöllői Sakkbarátok 
az NB II-es csapatbajnokság 
hétvégi fordulóján, miután igen 
tartalékos kerettel utaztak a 
csoport listavezetőjéhez, a Szi-
getszentmiklóshoz.

A házigazdák négy nemzetközi 
mesterrel és kettő FIDE mesterrel 
ültek asztalhoz, így nem is lehe-
tett más az eredmény, mint sima, 
9-3-as szigetszentmiklósi győze-
lem. 
A GSBE csapata kilenc fordulót 
követően a nyolcadik helyen áll a 
tabellán. 
NB II Erkel csoport, 9. forduló
Szigetszentmiklós – GSBE 9-3
 
Utánpótlás siker – Gödöllőnek 
óvodás bajnoka van
A gödöllői Kikelet Óvoda nagy-
csoportosa, Sallai Lilla a február 
végén megrendezett Sakk Suli 
kupán aranyérmes lett. A 2011-
es születésű Lilla első versenyén 
nagyszerű játékkal nyert aranyér-
met.

Az óvodás sakkéletben köszönet 
illeti meg a Kastélykert óvodát és 
a Művészetek Házát, ahol ilyen 
kiskortól elindulhatott a sakkok-
tatás. Jelentkezz sakkfoglalko-
zásunkra! INGYENES 4-99 éves 
korig! Hétfőnként 16.30-tól 18.00-
ig, helyszín: Művészetek Háza, 
bővebb információ: Forgács Sán-
dor 20/34-95-955 vagy a 
www.sakkklub.hu
(a képen Forgács Sándor edző és 
a kis bajnok, Sallai Lilla)

sakk – tisztes helytállás tartalék játékosokkal

vereség  a listavezetőtől

Programajánló
Pest megyei I. osztály, 19. forduló: 

03. 17., szombat 15 óra
Gödöllői SK – Szentendre VSE

Pest megyei III. Északkeleti-csoport 
15. forduló: 03. 18., vasárnap 15 óra

Gödöllői SKI II.-Szada – FC Sződ
(Táncsics M. úti sportcentrum)

Március 11-én rendezték meg 
a Gödöllő Kupa, tájékozódá-
si futó versenyt, amelyet az 
országos szövetség a helyi  
Kirchhofer SE szervezésé-
ben bonyolított le. A ver-
senyen taroltak a gödöllői 
sportolók, összesen 15 ér-
met szereztek.

A Gödöllő Kupára rekord lét-
számnak számító, több mint 300 
nevezés érkezett be 36 egyesü-

letből, köszönhetően a Kirchhofer 
SE profi szervezésének, valamint 
a hirtelen beköszöntő tavaszi idő-

járásnak egyaránt.
A KSE sportolói közül sa-
ját kategóriájában arany-
érmes lett Kiss Ágoston, 
Dobay Benedek, Jávor 
Janka, Dudok Bálint, 
Kiss Kamilla és Kolozsi 
Kamilla, ezüstéremnek 
örülhetett: Ivaskó Barna-
bás, Vajda Júlia, Pintér 
Barnabás Szabolcs, Tóth 
Márton, Bardon-Kinde 
Vanda és Császár Arzén, 

míg a dobogó harmadik fokára 
állhattak fel, így bronzérmesek 
lettek: Dékány Szilvia, Dobay 
Ivett, dr. Bay-Fodor Boglárka.

-ll-

gödöllő kupa – tájékozódási futó verseny

tizenöt kirchhofer Se érem

Teltházzal rendezte meg a 
Grassalkovich SE a harmadik 
Acrcoshow-t, amelynek a cél-
ja a világbajnokságra kijutott 
két egység, a 12-18 éves leány 
hármas, illetve a 13-19 éves fiú 
páros vb-részvételének támo-
gatása.

Az AcroShow három 
részből állt. Az első-
ben a GSE vesenyzői 
alkottak önálló csapa-
tokat és adták elő pro-
dukciójukat, valamint a 
szülők is készültek egy 
programmal, a második 
részben versenygya-
korlatokat mutattak be 
a klub csapatai a né-
zőknek, míg a harma-

dik felvonásban az edzők és egy, 
a klubban pallérozódó, azóta 
magyar szinten légktornászként 
ismerté vált Szlavkovszki Zsolt 
(a képen, fotó: www.magyaror-
szagszeretlek.hu) előadásának 
tapsolhattak az egybegyültek.

-ká-

iii. aCroshow – nagy érdeklődés

kiváló hangulat ezúttal is
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3-2-es győzelemmel búcsúzott 
az idei NB I. Ligás-sorozat alap-
szakaszától a Penta-Gödöllői 
RC csapata, miután Id. Grózer 
György együttese a Hungast 
Haladás együttesét verte ilyen 
arányban.
Az utolsó forduló előtt már 
eldőlt, hogy a két csapat a má-
sodik, illetve a harmadik helyen 
zárja az alapszakaszt, így csak 
amiatt volt pikáns a párharc, 
hogy minden bizonnyal az NB 
I. Liga elődöntőjében is ez a két 

együttes csaphat majd össze. A 
presztízscsatában végül kis túl-
zással Széles Petra (a képen) 
ászai döntötték el a párharcot, 
miután a gödöllőiek csapatka-
pitánya valósággal kiszerválta 
a szombathelyieket a találkozón 
és nem mellékesen 22 pontjával 
a mezőny legeredményesebb 
játékosa lett. A második helyen 
végző Penta-GRC ezzel elő-
döntős az NB I. Ligában, ahol az 
ellenfele majd a Haladás – Pa-
lota RSC párharc győztese lesz 
majd. A másik ágon a csopor-
tot nyerő MTK várja ellenfelét, 
amely a Budaörs – TFSE pár-
harcból kerül majd ki.
NB I. Liga, alapszakasz, 10. 
forduló
Penta-Gödöllői RC – Hungast 
Haladás 3-2 (-16, 25, -22, 20, 
11)           -tt-

röplaBda – elődöntőBen a penta-grC

Szombathely vagy palota RSC

Medgyesegyházán rendezték 
meg a Taekwon-do Magyar Baj-
nokságot, ahol a Gödöllői Con-
tact ITF versenyzői összesen 
nyolc éremmel gazdagodtak.

A kiválóan szervezett versenyen 
közel 300 versenyző igyekezett a 
legjobbját nyújtani. A Kókai Zsolt 
vezette gödöllői versenyzők re-
mek hétvégét tudhatnak maguk 

mögött. Arany-
érmes lett
Könczöl Ale-
xandra (fel-
nőtt női forma-
gyakorlat 4-6 
Dan.), valamint 
a Kókai Zsolt, 
Péter, Hor-
váth Norbert 
férfi csapat, 
akik erőtörés-
ben bizonyul-

tak a legjobbnak, ezüstéremnek 
örülhetett Lovász Hanna (ifi lány 
küzdelem 65 kg) és Bablena Ad-
rienn (felnőtt női formagyakorlat 
9-5 gup), míg a dobogó harmadik 
fokára állhatott fel: Péter-Hor-

váth Norbert (felnőtt férfi II. Dan 
formagyakorlat), Nagy Diána 
(felnőtt női formagyakorlat 4-1 
gup,és felnőtt női erőtörés), vala-
mint Kiss Dávid (ifi fiú erőtörés). 
                   -li-

küzdősport – taekwon-do Magyar Bajnokság

Contact Itf érmek
A Gödöllői Contact ITF Ta-
ekwon-do Sportegyesület fel-
vételt hirdet 10 éves kortól. 
Gyere és eddz velünk, hogy 
egy éles helyzetben 
meg tudd magad véde-
ni vagy versenyezz és 
legyél a jövő bajnoka 
és egy összetartó csa-
pat tagja! Jelentkezés 
a 06-20-560-11-48-as 
számon vagy a con-
tactsegodollo@gmail.
com e-mail címen, illet-
ve az edzéseken (BIO-

FIT Center Gödöllő, Állomás út 
1-2./a hétfő és szerda 17:30-
19:00-ig). 
Honlap: www.itftaekwondo.hu

A rájátszásos szakaszba for-
dult az idei futsal NB II-es 
bajnokság, ahol a gödöllői 
Covritas Futsal Team csapa-
ta az alsóházban (7-12. hely) 
próbál meg szépen búcsúzni 
a szezontól.

A bajnoki alapszakasz zárá-
saként a Kincsem Lovaspark 
SE ellen nagy zakóba szaladt 
bele Baranyai Pál együttese 
(13-3), így a 11. helyen végzett 
a csoportban. A lebonyolítás 
értelmében az alsóházi ráját-

szásban kettő ponttal kezdi a 
küzdelmeket a Gödöllő. Az el-
lenfelek közül a Kecskemét 7, 
a Gyöngyös 5, a Gyömrő 4, az 
Újpest 3, míg a Vác 1 ponttal 
vág neki a 10 fordulóból álló, 
7-12. helyekért zajló sorozat-
nak.
Az első játéknapon a Vác ellen 
egy igazán fordulatos mecs-
csen egy pontot sikerült sze-
rezni. A gödöllőiek villámrajtot 
vettek, aminek köszönhetően 
a hetedik percre már 3-0-ás 
hazai vezetést mutatott az 

eredményjelző. A folytatásban 
aztán kiütközött a csapat rutin-
talansága, amit a váciak a 24. 
percig bezárólag négy góllal 
büntettek és hiába vette visz-
sza a vezetést újra a Covritas 
a hajrában, a vendégek egy 
perccel a találkozó vége előtt 
6-6-ra mentették a párharcot.
A Covritas FT csapata 3 pont-
tal a negyedik helyen áll az 
első játéknap után.
NB II., Keleti-csoport, 22. 
forduló: Kincsem Lovaspark 
SE – Covritas Futsal Team 
Gödöllő 13-3 (7-2) Gödöllői 
gólszerzők: Gruber Bálint, 
Vörös Péter (öngól), Bálint Dá-
vid.

NB II. Keleti-csoport, ráját-
szás a 7-12. helyekért, 1. for-
duló: Covritas FT Gödöllő – 
Vác Futsal 6-6 (3-1) Gödöllői 
gólszerzők: Blaubacher Pál 
(2), Csordás Barna (2), Berta 
Balázs, Baranyai Pál.

Hazai meccsek időpontjai: 
Április 6.: CFT Gödöllő – Sco-
regoal Kecskemét
Április 27.: CFT Gödöllő – 
UFC Gyömrő
Május 4.: CFT Gödöllő – Új-
pest FC
Május 18.: CFT Gödöllő – 
Energia FC Gyöngyös 
(A helyszín és a kezdés: SZIE 
csarnok, 19:30)                     -lt-

futsal – vereséggel zárt, döntetlennel nyitott a Covritas

A szép búcsú reményében

Március 11-12. között a Szent 
István Egyetem sportcsarno-
kában tartott továbbképzést 
a Debreceni Futball Egyetem, 
valamint a Magyar Labdarúgó 
Szövetség a honi labdarúgó 
edzőknek, amelyen Roberto 
Baggio, volt olasz válogatott, 
(Juve, Milan, Inter)  Roby Bag-
gio-Horst Wein FuNino prog-
ram elnöke személyesen is 
részt vett.

„A jövő futballja 
mindig a fejben 
kezdődik és a 
lábban végződik” 
mottóval meg-
hirdetett képzés 
a célja, hogy to-
vább a Funino 
névre hallgató 
programot elsa-

játítsák az edzők és azt átadják a 
jövő nemzedékének.
A kétnapos gödöllői rendezvé-
nyen közel 1000 szakember vett 
részt, a képzés következő állomá-
sa Debrecenben lesz majd.
Az olasz sztárt a Magyar Labda-
rúgó Szövetség edzőképzésének 
igazgató-helyettese, Sisa Tibor 
(a fotón balra)  üdvözölte Gödöl-
lőn.                                           -tl-

sportszakMai továBBképzés – laBdarúgó edzőket oktattak

Roberto Baggio gödöllőn
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Manapság anyagi megfontolás-
ból, vagy egészségtudatosság-
ból egyre többen alakítanak ki 
kisebb-nagyobb háztáji gazdasá-
gokat. Ennek egyik legkedveltebb 
formája a nyúltenyésztés. Ha úgy 
döntünk, hogy megpróbálkozunk 
a nyúltartással, az első legfon-
tosabb feladatunk létrehozni a 
megfelelő életteret állatainknak. 
A nyuszik átlagosan a 10-28 
Celsius fok közötti hőmérsékle-
tet kedvelik, de fialó anyanyúl 
és újszülött kicsinyek esetében 
a minimum hőmérsékletet 15 fok 
körül állítsuk be. Állatainkat óvjuk 
az erős fénytől, biztosítsunk szá-
mukra napi 8 sötét órát!
A ketrec méretét úgy kell megha-
tározni, hogy a nyulak kényelme-
sen el tudjanak feküdni benne, ha 
szükséges, alomként pedig szal-
mát használjunk. A nagyméretű 
nyulaknak mindenképpen ala-
kítsunk ki a ketrecen belül olyan 
részt (ideális esetben legalább 
a ketrec felét), amely műanyag 
rácsozattal van ellátva, ezzel 
elejét vehetjük a talp fekélyese-
désének. A gödöllői Vetashopban 
38x25 méretben kapható és köny-

nyedén rögzíthető a már meglévő 
fém taposórácson.  A hamarosan 
fialó anyanyulakat minden eset-
ben különítsük el és biztosítsunk 
számukra fialóládát! 

A takarmány mennyiségére és 
minőségére is nagy gondot kell 
fordítani! Ne etessük túl állatain-
kat, mert elhízhatnak és ez köny-
nyen termékenységük rovására 
mehet. A szemestakarmányok 
közül részesítsük előnyben a za-
bot és az árpát, de mindig bizto-
sítsunk számukra szénát és friss 

vizet is! Sajnos tévhit, hogy a 
szárazkenyér és a káposzta 
megfelelő eledel a tapsifü-
leseknek, hiszen ezek felfú-
vódást okoznak, ami az állat 
elpusztulását jelentheti.
A nyulaknak jellemzően két 
vírus által okozott megbete-

gedése ismeretes (Myxomatozis 
és Viral Hemorrhagic Disease), 
melyek rövid idő alatt az állat 
elhullásához vezetnek. Ezen 
betegségek ellen az egyetlen 
megoldást a védőoltás jelenti. 
Mivel a vírust szúnyogok, bol-
hák és legyek terjesztik ezért 
a megelőzés érdekében az 

egész állományt le kell kezelni. 
A nyúlketrec felszereléseit és 
az állattartás eszközeit keresse 
üzletünkben (2100 Gödöllő, Ke-
nyérgyári utca 2.) vagy webáru-
házunkban (www.vetashop.hu).

Az utóbbi napokban ismét az ér-
deklődés középpontjába kerültek 
a vaddisznók Gödöllőn, ame-
lyeket az Erzsébet-park mögötti 
erdős területen filmeztek le járó-
kelők. A probléma nem újkeletű, 
mégis fontos rendszeresen fel-
hívni a városlakók figyelmét pár 
dologra. Ehhez dr. Heltai Miklós 
egyetemi tanár, a SZIE Vadvilág 
Megőrzési Intézet igazgatóhe-
lyettesének segítségét kértük:

Az erdők természetes alkotóele-
mei a vadon élő állatok. Közöttük 
vadászható és védett fajok, vala-
mint kártevők is előfordulnak. A 
történelem során az infrastruktú-
ra, a beépítettség és a lakott te-
rületek terjeszkedése következ-
tében a vadon élő állatok élettere 
erősen lecsökkent. A vadon élő 
állatok közül az ökológiai szem-
pontból generalistának (széles 
élőhelyhasználati és táplálkozási 
spektrummal rendelkezőnek) te-
kinthető faj a vaddisznó, az őz, a 
róka, a nyest és a borz - ők már 
hozzászoktak az ember közel-
ségéhez. Ezért az erdőterülettel 
határos lakott területeken, illetve 
a városba mélyen behúzódó zöld 

területen, elhanyagolt telkeken 
is előfordulnak. Ezek a fajok ős-
honosak, jelenlétük nem a vadá-
szatnak köszönhető. Ugyanolyan 
természetes alkotóelemként kell 
azokra tekinteni, mint a fekete 
rigóra, a szúnyogra, vagy a har-
kályra.

A vaddisznó a legelterjedtebb 
nagyvadfajunk, amelynek alkal-
mazkodó képessége kimagasló! 
Elsősorban a megfelelő búvóhely 
és a vonzó víz- és táplálékfor-
rások miatt jelenik meg a lakott 
területeken. Búvóhelynek számít 

minden gazos, szemetes, elha-
nyagolt terület. A vaddisznó szá-
mára vonzó a hullott gyümölcs, 
a kerti zöldhulladék, a háztartási 
szemét, a vastag humuszos ker-
ti talaj (sok csiga, giliszta stb. él 
benne), kerti vetemények, zöld-
ségek, mezőgazdasági termé-
nyek, a víz, a dagonyázási lehe-
tőség. A vaddisznó mindenevő, 
különösen kedveli a lédús zöld-

ségeket és gyümölcsöket. Min-
den tevékenység, amely ezeket a 
vonzó tényezőket csökkenti, hoz-
zájárul a vaddisznó jelenlétének 
csökkentéséhez.
Ha több vaddisznót látunk egy-
szerre, az nem jelenti azt, hogy 

túlszaporodott az állomány. A 
vaddisznók nem magányosan, 
hanem csoportokba verődve, 
ún. kondában élnek. A károsítás 
megelőzésének egyedüli haté-
kony módszere a megfelelő kerí-
tés megléte. A telkek kerítéseinek 
megerősítését, illetve kijavítását 
oly módon kell elvégezni, hogy 
azon a vaddisznó ne tudjon át-
menni.

A vaddisznó alapvetően 
kerüli az embert, de akár 
veszélyes is lehet. Nagyon 
fontos, hogy semmiképpen 
ne próbáljunk az állat köze-
lébe kerülni! Csapjunk zajt, 
adjuk meg a vaddisznónak 
a menekülés lehetőségét, 
ne álljunk az útjába, próbál-
junk meg eltávolodni tőle. 
Soha ne szorítsuk be olyan 
helyre, ahonnan csak akkor 
tud kijutni, ha szembefordul 
velünk. A kanok a párzási 
időszakban lehetnek ve-
szélyesek, a kocák pedig 
akkor, amikor a kis csíkos 

hátú malacokat védelmezik. A se-
besült vaddisznó szintén agresz-
szív lehet.
Semmiképpen ne sétáltassuk ku-
tyánkat póráz nélkül az erdőben, 
mert a vaddisznó és a kutya ösz-
szeverekedhet!

Háztáji nyúltartás

vaddisznók gödöllőn
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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 17-én 

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.

Végre kitavaszodott, igaz idén va-
lahogy nehezen ment. A téli romok 
eltakarítása után mindenki vágyik 
valami színesre, valamire, ami-
től ha hazaérünk, szívmelengető 
látvány fogad, olyan, ami ottho-
nosabbá teszi az amúgy is fontos 
környezetünket. Ezen a héten 
ismét kincskeresésre hívunk min-
denkit, hogy a tavaszt rendhagyó 
módon telepítsük be a kertekbe, 
teraszokra, igen az icipicikbe is! 
Ahogy nálunk is, mindenkinél fel-
lelhetőek a használaton kívüli fém 
kávés és teásdobozok, régi ládi-
kák, lyukas farönkök, bödönök, 
kannák. Egy jó kis családi kuta-

kodás után, ezeket megtalálva és 
letisztítva remek kis növénytartó-
kat készíthetünk belőlük. A fából 
készült dolgokat érdemes kibélel-
ni vízhatlan fóliával, hogy a fa ne 
menjen tönkre a locsolástól. Még 
tartósabb lesz, ha kétszer egy év-
ben lenolajjal lekenjük, bár volt már 
rá példa, hogy a sima babaolaj is 
megtette. Bármibe is ültetünk, fon-
tos, hogy az ültető edény aljára egy 
réteg kavics kerüljön. Erre mehet a 
másik réteg föld, majd legvégül a 
növény, szépen elhelyezve benne.
Hobbiboltokban és a nagyobb áru-
házakban kapható díszkaviccsal 
is díszíthetjük a tetejét. Az ültetést 

mindig locsolással 
fejezzük be.  
Miután minden 
felkutatott és be-
ültetett kincsünk 
elkészült, elkezd-
hetjük rendezget-
ni. Nagyon szépen 
tud mutatni egy 
kis csoportba ösz-
szerakva hasonló 
karakterű, mintájú 

tárgyak összessége vagy a külön-
böző tárgyak egyszínű virágokkal. 
Talán mellékesnek tűnhet, de a 
páratlan számú tárgyak, dobozkák 
összerakva természetesebbnek 
látszanak, mint a páros számúak, 
így amikor majd a kertbe ültetnek 
virágokat, ezt érdemes megje-
gyezni, mert sokkal szebb lesz 
így. Növények tekintetében pedig 
szinte bármit ültethetünk kiszemelt 
ültető edényünkbe annak mérle-
gelésével, hogy bizony lesznek 
olyan növények, melyeket később 
nagyobb helyekre kell majd átültet-
ni. Ám ez remek alkalom is lehet, 
hogy másokkal csereberéljünk.  
Ilyen kora tavasszal viszont nagy 
sláger a millió színben pompázó 
primula vagy a változatos árvács-
ka is, melyek sokáig virítanak ki-
sebb helyeken is.
Gyerekek is kipróbálhatják a do-
bozkertészkedést. Akár a nagyobb 
áruházakban kapható egynyári vi-
rág vagy zöldségmagokkal, akár 
egy kertészetbe ellátogatva az 
általuk kiválasztott növényekkel 
kiváló foglalatosság és talán köny-
nyebben tudjuk őket kiterelni a tél 
után a kertbe is.          
Info: www.bujtaskert.iwk.hu 

Nelson, a farkas nagyon megked-
velte Gerard Depardieu-t, annak 
ellenére, hogy a francia színész 
folyton „tintás” volt. Brumi, a med-
ve gladiátoros filmben játszott 
félelmetes vadállatot, pedig való-
jában pillangónak képzeli magát. 
Horkai Zoltán gödöllői állatkoor-
dinátornál járt az Euronews stáb-
ja, ahol rengeteg érdekes dolgot 
megtudtunk a vadállatok tanításá-
ról.
A videó az alábbi linken nézhető 
meg:
hu.euronews.com/2018/03/09/
egy-magyar-farkasnak-gerard-de-
pardieu-a-kedvence-3098168.

Olyan nincs, hogy nincs hely… 
egy magyar farkasnak 
gerard depardieu a 
kedvence

Fotók: Stverteczky Csaba
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OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

gyógyszertári ügyelet
Március 12-18.: 

Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220
Március 19-25.: 

ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551

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 19.

Megfejtés: A márciusi ifjak egyik vezére, 
Vasvári Pál egyik mondása.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlá-
si utalványát nyerte: Guba László, Bocskai 
I. u. 36., dr. Muzamel Zsófia, Deák F. tér 2.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Szőke Zsombor, 
Grassalkovich u. 38., Gál Ildikó, Blaháné u. 
200.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte: Csiba Erzsébet Györgyi, 
Paál L. köz 1. fsz.1.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Meny-
hárt Olivér, Jászóvár u. 70., Dóczy János, 
Boróka u. 5.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Sztriskóné Anikó, Kerengő u. 5., Pohorilják 
Leonóra, Zarándok u. 7.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy 
a nyereménysorsoláson való részvételhez 
elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, 
akár e-mailen küldik be a megfejtést – a ne-
vük mellett a pontos postai címüket is adják 
meg!


