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Március 15.: Tisztelgés és elismerés
tal vezetett Gödöllői Városi Fúvószenekar térzenéje köszöntötte
az érkezőket. A megemlékezésen Gémesi György polgármester
mondott ünnepi beszédet, majd ezt követően a „Nemzeti Dal” című
összeállításban az 1848/49-es forradalom és szabadságharchoz
kapcsolódó versek és énekek csendültek fel a Cimbaliband, a Club Színház és a
Piros Hetes Zenekar közreműködésével.
A rendezvény második
része Petőfi Sándor szobránál zajlott le, ahol az önkormányzat és intézményei, a
pártok és a civil szervezetek
képviselői helyezték el az
emlékezés koszorúit.
A délelőtti rendezvények
sorát hagyományosan a
Tarsolyos Lovas Egylet által
szervezett lovas felvonulás
zárta.
(összefogalalóink:
3-6. oldal)
Fotó: Reményi Krisztián

Hagyományosan Gödöllő főterén kezdődött és a Petőfi szobornál
koszorúzással, valamint a lovasok felvonulásával zárult a gödöllői március 15-ei megemlékezés délelőtti része, délután pedig a
Művészetek Házában került sor a Gödöllő Városért kitüntetések
ünnepélyes átadására.
Az elismerést idén dr.
Nánási Éva, Gödöllő város
címzetes főjegyzője, Fülöp
Attiláné, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ igazgatója, valamint az Opel Gaál–Gaál Autóház Kft. kollektívája nevében Gaál József tulajdonos
vehette át több évtizedes, a
város szolgálatában eltöltött
munkájuk elismeréseként.
Az ünnepi programok
március 14-én este a fáklyás felvonulással kezdődtek, majd 15-én délelőtt
folytatódtak a Szabadság
téren, ahol az Ella Attila ál-
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Portré

Beszélgetés Fekete Zoltánnal, a Gödöllői Városi Piac Kft. vezetőjével

Cél, hogy elégedettek legyenek a vásárlók
Fekete Zoltán a múlt év novemberében vette át a Gödöllői Városi Piac Kft. vezetését.
A Békés megyéből érkezett
új igazgató felnőtt gyermekei
közelében akart letelepedni, s
mivel korábban – még Okány
polgármestereként – többször járt Gödöllőn, s tetszett
neki a város, úgy döntött,
megpályázza a piac vezetői
tisztségét. Az elmúlt hónapok
tapasztalatairól kérdeztük, no
meg persze arról, hogyan látja most, mik a legfontosabb
feladatok.
– Amikor november elején beszélgettünk még ismerkedett
új feladatával, s alig volt túl
az első benyomásokon. Hogyan látja most, lassan fél év
elteltével a piacot?
– Nem mondanám, hogy kön�nyű hónapok voltak, hiszen a
karácsonyi roham előtt kezdtem
a munkát, utána pedig a másik
véglet, egy holt időszak következett.
Aki ismeri ezt a területet, jól
tudja, hogy az év első hónapjai
minden piac számára az év legnehezebb szakasza. De ezek
a csendesebb hetek nekem
lehetőséget adtak arra, hogy
jobban megismerjem az itt dolgozó kereskedői kört. Ma már
tudom, kik azok, akiket be lehet
vonni a különböző programokba, az olyan akciókba, mint az
idén elindított „Kofakosár”. Ezt
egy holtszezonban kezdtük el,
s úgy tűnik, a vevők, egyre nagyobb számban vesznek részt,
valamint minden hétvégén találkozunk új arcokkal.
– Már ősszel is beszélt fejlesztési terveiről. Akkor a
csarnok üvegtetejének rendbetételét említette, mint fontos feladatot, valamint a terület megsüllyedt burkolatának
helyreállítását és a faházak
belső felújítását. Azóta, hogyan alakult ez a sorrend?
– Ezekre mindenképpen meg
kell találni a megoldást. Folyamatban van az üvegtető javításának előkészítése. A térburkolat átrakásával meg kell várni a
városháza bővítésének befejezését. Vannak olyan terveim,

amikről le kell tennem, illetve
későbbre halasztani (faházak
telepítése). Előre került a vasvázas árusítóhelyek felújítása
és ezek ponyváinak cseréje,
valamint a piaci beléptető rendszer – a sorompó – korszerűsítése. Ez a hétköznapokban
egyre több problémát okoz.

– Megették az elkészített kolbászokat…
– Azokból az esti bálba már nem
nagyon jutott, hamarabb elfogytak! Sok csapat épp, hogy félre
tudott tenni annyit, hogy haza is
tudjon vinni belőle. A kóstolásra
olyan sokan jöttek, ami messze
felülmúlta a várakozást. Előze-

Szinte minden héten javításra
szorul, ami nem csoda, hiszen
tizenöt éves. Ennek a korszerűsítése nem várhat.
– Gazdag elképzelései voltak
arról is, milyen programokat
szeretne. A karácsonyi vásárról is elmondhatjuk, hogy
sikeres volt, és a nemrég lezajlott kolbásztöltő versenyről is. Számított rá, hogy ez
utóbbi iránt ekkora lesz az
érdeklődés?
– Titokban bíztam benne, hogy
legalább tíz csapat összejön,
hiszen ennek itt Gödöllőn nem
volt hagyománya. Végül tizenhét induló csapat (150 fő) vágott
neki a versenynek, s nagyon
sokan jöttek azért, mert egy jó
közösségben akartak szórakozni. Ami külön öröm volt a számomra, hogy nagyon sokan itt
maradtak az esti bálon is.

tesen kétszáz darab kóstolójegyet nyomtattunk, utána még
készült százötven. De ez sem
volt elég, a délután folyamán
ezen felül is csaknem ötvenet
kellett készíteni. Az esti rendezvényen is közel százhúsz
fő vett részt, s éjfélig mulattak
az emberek remek hangulatban. Ez a rendezvény mintegy
hatszáz főt mozgatott meg, s lehetőséget adott a kapcsolatok,
barátságok kialakítására.
– Mi lesz a következő program?
– Fontosnak tartom a piac fellendítését, szeretném ide vonzani
azokat, akik eddig nem itt vásároltak. De nem szeretnék olyan
rendezvényeket,
amelyekből
már van a városban. Megmarad
az őszi főzőverseny, hiszen azt
is nagyon szeretik az itt élők.
Úgy gondolom, évente négy

nagyobb, a gasztronómiához
kötődő programot szeretnék,
de arra törekszem, hogy mindegyik más legyen. A terveken
jelenleg még dolgozom. Annyit
elárulok, hogy szeretném, ha a
népi kultúra, a hagyományok is
megjelennének ezeken a rendezvényeken.
Ami azonban új színfolt lesz a
piacon, az a hamarosan induló régiség vásár. Ennek a bolhapiac jellegű rendezvénynek
vasárnaponként adunk majd
helyet, egyelőre kísérleti jelleggel. Ha ez találkozik lakossági
igényekkel, akkor rendszeressé
válhat.
– Az elmúlt hónapokban
mennyire sikerült megismernie a várost, a gödöllőieket?
– Bár még az út elején járok,
azonban úgy érzem a kapcsolat
építésében a kolbásztöltő verseny, és a nőnapi műsor nagyon
sokat segített, hiszen ezeknek
köszönhetően sok emberrel találkoztam, sokakat megismertem. A nőnapi program különösen jó lehetőséget adott arra,
hogy túllépjek a munkához, a
piachoz kötődő kapcsolatokon.
Nagyon örülök, hogy felkértek,
és ebben szerepelhettem.
– Hogy érezte magát ebben
a produkcióban? Hiszen ez a
közönség és szereplők számára egyaránt egy hatalmas
buli, még akkor is, ha rengeteg munka van mögötte.
– Nagyon kíváncsian vártam.
Már amikor megkaptam a kinevezésemet – mivel nem volt
titok, hogy énekelek – már akkor mondták, hogy szeretnék,
ha bekapcsolódnék ebbe a műsorba. Januárban elkezdődtek
a próbák, amiket nagyon élveztem. Azt a kört, akik ebben
részt vettek, lényegében most
ismertem meg. De magát az
előadást is kimondottan élveztem, hiszen ez a zenéről és a
táncról szólt. Nem volt idegen
tőlem, mert a településünkön
is volt egy amatőr színtársulat, aminek én voltam a vezetője. Rendszeresen adtunk elő
színdarabokat, ezek között volt,
komoly három felvonásos dráma, népszínmű, s volt egyfelvonásos bohózat. De szerveztünk

9/2018.

2018. március 20.
jótékonysági esteket is, ahol
minden műfaj megjelent.
– Nótaénekesként nem először látta a közönség, hiszen
már korábban is fellépett ifj.
Balogh Gyuláék nótaestjén.
Honnan jött a magyar nóta
szeretete és az éneklés?
– A szülői házból. Az én szüleim
szegény családból származtak.
Gyermekkoromban sokat voltam a nagymamámmal, aki nagyon sokat énekelt nekem, mert
még rádiójuk sem volt. Neki köszönhetően ismertem, és szerettem meg a magyar nótákat.
Édesanyámnak is szép hangja
volt, ő is sokat énekelt. Nálunk
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Közélet
a családban a névesték is mindig úgy teltek, hogy jöttek a rokonok, a barátok, összegyűltek
húszan-harmincan, s vacsora
után hajnalig szólt a nóta. Én
ebben nőttem fel.
– Tanult is énekelni, vagy ez
ösztönösen jött?
– Felnőttként kezdtem énektanárhoz járni. Volt nálunk Okányban egy kiváló énektanár, aki
Pesten is tanított, őhozzá is
jártam, majd később Kerekes
Katalin, kiváló nótaénekestől tanultam, ő sajnos nemrég
meghalt. Nagyon sokat tanultam tőle, többek között hangképzést. Tanulni mindig kell!

– Más műfajokat is kedvel?
– Hogyne. Békés megyében
van egy zenekarom, sajnálatomra, lehet, hogy most már el
kell válnom tőlük, mert messzire kerültem onnan, és a nagy
távolság miatt nehéz megoldani
a közös munkát, a fellépéseket.
– Milyen zenét játszanak?
– Mindenfélét a keringőtől a
rockig, attól függ, mire van
igény, de önállóan is fel szoktam lépni énekesként.
– Ezek után jogos a kérdés,
hogy hol találkozhatnak önnel legközelebb a gödöllőiek?
– Természetesen elsősorban a
piacon. Igyekszem sokat kint

Megalakult az Ifjúsági képviselő-testület
Március 14-én délután a Művészetek Házában megalakult
Gödöllő Ifjúsági Képviselő-testülete. A szervezet tagjait Gémesi
György polgármester köszöntötte, majd sor került az ünnepélyes
eskütételre.

Országos Diáktanács szakmai
delegáltját, és a szintén egyetemi
tanulmányait végző Molnár Gergelyt választották meg. A szervezet tagjainak jelentős részét
a gödöllői oktatási intézmények

delegálták. A diákok a jövőben
szervezeti és működési, sport és
kulturális, városfejlesztési, valamit társadalmi felzárkóztatási
teamekben kapcsolódnak majd
be a munkába, és osztják meg

lenni az emberek között, szeretek beszélgetni, meghallgatni a
véleményüket, mert ez nagyon
sokat segít abban, hogy magasabb színvonalú szolgáltatást
tudjunk nyújtani.
Örülök, ha azt látom, hogy a kereskedők szeretnek itt dolgozni,
s velük együtt arra törekszem,
hogy a vásárlók is örömmel jöjjenek ide és elégedetten távozzanak.
Aki pedig szereti a magyarnótát,
azzal április 15-én 17-órakor itt
Gödöllőn a MUZA színháztermében az operett és magyarnóta esten várom a találkozást.
(kj)

javaslataikat a városvezetéssel.
A rendezvényen részt vett dr.
Pappné Pintér Csilla alpolgármester, Kecskés Judit civil referens, Tóth Tibor, a Montágh
Imre iskola képviseletében, valamint több iskola igazgatója és a
tanárai is elkísérték a diákokat.
			
(bj)

A rendezvényen Pecze
Dániel ifjúsági tanácsnok ismertette a testület
felépítését és feladatait.
Az ifjúsági képviselő-testület elnökének a
jelenleg jogi tanulmányokat folytató Török
Tamást, alelnökeinek
pedig Takács Lucát, az

A gödöllői ifjúság fáklyás felvonulása
Idén, március 14-én este is több
százan vettek részt a fáklyás felvonuláson, amellyel a gödöllői
ifjúság tisztelgett az 1848/49-es
magyar forradalom és szabadságharc hősei előtt.
A március 15-i ünnepség előestéjén hagyományosan a Petőfi-szobornál kezdődött a rendezvény,
ahol Gecse Gábor, a Club Színház tagja szavalta el a Nemzeti dalt, majd dr. Pappné Pintér
Csilla alpolgármester mondott köszöntő beszédet.
Ezt követően a résztvevők a Városi Vegyeskar közreműködésével 1848-as dalokat énekelve vonultak fáklyáikkal a Dózsa György
úti temetőbe, az Isaszegi csata
hőseinek emlékművéhez, ahol
Juniki Noémi szavalatát követően a résztvevők a szabadságharc
gödöllői áldozatainak emlékére
koszorút helyeztek el; Gödöllő
város nevében dr. Pappné Pintér
Csilla koszorúzott.

FELHÍVÁS
Felhívom a 2018. április 8-án tartandó
országgyűlési képviselők választásán
közreműködő szavazatszámláló bizottságok megválasztott és a jelölő szervezetek
által delegált tagjainak figyelmét, hogy a
választási eskütételre és felkészítésre
1-14. sz. szavazatszámláló bizottságok
esetében 2018. április 3-án
(kedden) 18 órakor
15-28.sz. szavazatszámláló bizottságok esetében 2018. április 4-én
(szerdán), 18 órakor
a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ konferencia termében kerül sor.
A szavazatszámláló bizottságok póttagjai
bármelyik időpontban részt vehetnek az
eskütételen és felkészítésen.
Eskütétel nélkül a választás napján szavazatszámláló bizottság tagja nem vehet
részt a Választási Iroda munkájában.
Dr. Nánási Éva sk., Helyi Választási Iroda vezetője
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Dr. Gémesi György polgármester ünnepi beszéde
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
kedves Barátaim!
Köszöntöm Önöket az 1848.
március 15-i forradalom 170. évfordulója alkalmából.
Köszönöm, hogy eljöttek, hogy
EGYÜTT ünnepeljük a vér nélküli
győztes forradalmat és emlékezzünk az azt követő szabadságharc hőseire, mindannyiunk közös hőseire. Március 15. nekünk
magyaroknak bárhol a világon
mindig ugyanazt az érzést jelentette.
Jelentette a szabadságot, a
hazafiságot és az együvé tartozást, határon innen és túl. Nem
megosztott, hanem összekötött,
összetartott minket.
A márciusi ifjak, a 12 pont, a
Nemzeti dal a politikailag legnehezebb időkben is erőt és kapaszkodót adott minden magyarnak, bárhol a világon.
Annak ellenére, hogy az aktuális hatalom sokszor próbálta, próbálja kisajátítani, átírni,
képére formálni az ünnepet, az
megmaradt a magyar szabadságvágy, a magyar szabadság
legszebb szimbólumának.
A március 15-i forradalomra
való emlékezés mindig lehetőséget ad arra, hogy visszatekintve
a 170 évvel ezelőtt megfogalmazottakra, feltegyük a kérdést,
hogy azok megvalósultak-e?
170 év távlatából is mondhatjuk-e, hogy méltók vagyunk az
1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek áldozatára?
Mondhatjuk-e, hogy mi is mindent megteszünk azért, amiért ők
egzisztenciájukat, családjukat,
életüket áldozták?
Vagy csak egy szabadnap
számunkra, netán egy hosszú
hétvége, vagy szép tavaszünnep
látványosságokkal, netán jó alkalom a politikai egymásnak feszülések kinyilvánítására?
Önök tudják, hogy magam is
többször fogalmaztam keményen, kritikusan ünnepi beszédeim alkalmából, amihez az 1848
márciusában megfogalmazottak
adták az alapot.
A gondolataim igazodási pontjait soha nem az éppen aktuális,
magát bal- vagy jobboldalinak
tartó hatalomhoz való viszonyom, hanem az 1848. március
15-i forradalom során megfogalmazott tiszta, világos célok, üze-

netek határozták meg.
Ma sincs ez másképpen. Hig�gyék el, nehéz megállni, hogy
ne beszéljek arról a helyzetről,
azokról a tényekről, azokról az
aggasztó folyamatokról, amik jóval több mint ellentétesek 1848
márciusának örökségével.

mit gondolhatok, mit érezhetek
és mit nem. Kimondani a véleményem anélkül, hogy hátrányt
szenvedhetnék bármiben is.
Szabadság az is, ha igent mondhatok valamire, de az is, ha nemet, mert a nem kimondása sokszor nagyobb bátorságot kíván a
szabadságért, mint az igen.

De ha most ezt tenném, akkor
csak mélyíteném az egymásnak
feszülők közötti szakadékot.
Nem ezt szeretném.
Arról szeretnék beszélni, ami
összeköt bennünket, ahogyan
március 15. összekötött hosszú
évtizedeken keresztül. Ez pedig
a szabadság.
Az a szabadságvágy, ami a
magyar történelem során elődeinknek mindig hatalmas erőt
adott.
A szabadságvágy, ami 184849-ben bátorságot adott, hogy
szembeszálljanak és megtorpanásra késztessék az akkori hatalom túlerejét, és az a szabadságvágy, amit csak egy másik
hatalom katonai segítségével
tudtak elfojtani.
Mit jelent ma nekünk a szabadság? Jelent-e mást vagy többet, mint nosztalgikus érzést?
Értékeljük-e a szovjet csapatok kivonulása után, az 1990-ben
vér nélkül ölünkbe hullott szabadságot?
Összeköt-e még bennünket a
korábban oly sokszor megfogalmazott szabadság?
Egy egyetemista lány így írt
erről: „A szabadság számomra
a félelem nélküli életet jelenti. A
szabadság az, amikor nem akarja megszabni senki, mit tehetek,

Akik a szabadságért feláldozták az életüket, pontosan tudták,
milyen nagy kincs az, és a mi feladatunk ebből tanulva vigyázni
rá”
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ma nem kell szuronyokkal,
fegyverekkel szembenézni. Ma
nincsenek hazánkban állomásozó idegen csapatok és katonai
szövetségeseinkkel garantáltan
biztonságban vagyunk.
De ez kevés a szabadsághoz.
A szabadság többek között
az is – ahogyan az egyetemista leány írta –, hogy félelem és
következmények nélkül elmondhassam a véleményem és mondhassak igent és nemet. Igen,
mert nem hazaáruló, aki másként
vélekedik, nem valakik felbérelt
ügynöke, ha adott esetben igent
vagy nemet mond valamire.
„Tudd meg: szabad csak az,
akit/ Szó nem butít, fény nem vakít,/ Se rang, se kincs nem veszteget meg,/ Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, /A látszatot lenézi,
meg nem óvja,/ Nincs letagadni,
titkolni valója./ Tudd meg: szabad
csak az, kinek / Ajkát hazugság
nem fertőzi meg,/ Aki üres jelszókat nem visít,/ Nem áltat, nem
ígér, nem hamisít,/ Nem alkuszik
meg, hű becsületéhez,/ Bátran
kimondja, mit gondol, mit érez./

Nem nézi azt, hogy tetszetős-e,/
Sem azt, kinek ki volt, és volt-e
őse,/ Nem bámul görnyedőn kutyabőrre/ s embernek érzi azt is
aki pőre./ Tudd meg szabad csak
az, aki / Ha neve nincs is, mégis
valaki.” – írja Heltai Jenő Szabadság című versében.
Erről a szabadságról is ír Petőfi, és ez a szabadság lehet egy
hosszútávú jövőépítés alapja.
Lehetnek hangzatos szólamok,
lehetnek látványos kirakatrendezvények és beruházások, e
nélkül a szabadság nélkül csak
rövidtávú, múló kábulatba ejtenek.
Ezt a 48-ban is megfogalmazott szabadságot kell hitelesen
élni, bemutatni a következő generációnak.
Meggyőződésem, hogy csak
ezen a “szabadság” alapon lehet
egy város közösségének erősödése, fejlődése hosszútávon modern szóval “versenyképes”.
Büszkén és bátran mondom,
hogy Gödöllő város vezetése
ezen az úton jár. Ez az út nem
valami makacs folyamatos ellenkezés, netán ellenségeskedés.
Ez egy értékalapú gondolkodás
és cselekvés, ami nem hatalom,
vagyon és pozíció függő, hanem
a felkészültséget, szakmai tudást
nem nélkülöző, az 1848-ban is
megfogalmazott szabadság értékein alapul, nem árucikk és nem
megvásárolható.
Ez az év Gödöllőn az Ifjúság
Éve. Ennek keretein belül alakult
meg és tett előttem esküt Gödöllő Ifjúsági Önkormányzata. Ezzel
is szeretnénk hangsúlyozni, hogy
a jövőt nekik “építjük”. Immáron
velük együtt. Tudom, hogy rajtuk
keresztül is ezt a szellemiséget
fogja sugározni a város kifelé.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
„Hol áldozat nincs, nincs szabadság” – írja Heltai Jenő fenti
versében.
Igen. Ahhoz, hogy méltók legyünk az 48-49-es forradalom és
szabadságharc hőseihez, az akkor megfogalmazott szabadsághoz, mindannyiunknak van dolga
és felelőssége.
Ez a feladat és a felelősség
kössön össze egyre inkább bennünket magyarokat, itt Gödöllőn
és szerte a világban.
Isten áldja Magyarországot,
Isten áldja Gödöllőt, Isten áldja
Önöket!”
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Átadták a Gödöllő Városért Díjakat

Hagyományosan nemzeti ünnepünk délutánján, a Művészetek
Házában adták át a Gödöllő Városért Díjat dr. Nánási Éva címzetes
főjegyzőnek, Fülöp Attilánénak, a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ vezetőjének és az
Opel Gaál Autóház Kft. kollektívájának.
Gémesi György a kitüntetetteket
méltatva kiemelte, mindannyian
hosszú időn át nagyon sokat adtak
a városnak. A dr. Nánási Évával
végzett közös munkára a kölcsönös bizalom és megbecsülés volt a
jellemző. Fülöp Attilánéval harmonikus volt az együttműködése, Gaál
József minőségi szolgáltatásával a
város hírnevét öregbíti.
Dr. Nánási Éva köszönetet mondott
családjának, hivatali munkatársainak, a hat ciklus önkormányzati
képviselőinek. Kiszámolta, több

mint 400 ülésen vett
részt, csak kettőről
hiányzott. Név szerint is kiemelte a dr.
Fábián Zsolt ny. alpolgármesterrel és
dr. Gémesi György
polgármesterrel végzett közös munkát.
Kívánta, hogy Gödöllő további fejlődése révén minél kiválóbb életminőséget
nyújtó, modern, európai város legyen.
Fülöp Attiláné mintegy szakmai hitval-

került Gödöllőre az akkori városi tanácshoz. A képviselő-testület 1990.
december 12-én jegyzővé nevezte
ki. Szakmai irányításával került sor
az első szabad választásokra, majd
az első önkormányzati választásokra. 2002-től címzetes főjegyző.
2011-2015 között a Jegyzők Országos Szövetségének az elnöke volt.
Fülöp Attiláné 1975 júliusában kezdett dolgozni a városi könyvtárban.
Gyermek könyvtáros, tájékoztató
és zenei könyvtáros, valamint helytörténész munkatársként is kiváló
munkát végzett. 2010-től igazgatói
feladatokat látott el. Tevékenységét
a város Gödöllő Kultúrájáért díj-

lásként beszélt arról, hogy a könyvek és a könyvtárak által előrébb
jut a világ. Örömmel tapasztalta,
hogy ebben is egyetért a férjével,
aki sosem neheztelt azért, amikor
a munkahelyét sorolta a családi
feladatok elé. Köszönetet mondott
a felterjesztőknek, a képviselő-testületnek, elődjének,
Gloserné
Szabó
Györgyinek és helyettesének Liskáné
Fóthy Zsuzsannának.
Gaál József kiemelte: jó volt és jó együtt
dolgozni Gödöllőn
az önkormányzattal.
Nem volt olyan terve, ami ellen bármit
keresztbe tettek volna. Mindenben segítségükre volt a város. Nagyon jó
kapcsolatot ápoltak az önkormányzat címzetes főjegyzőjével és a polgármesterrel. Gémesi Györggyel
a sport miatt is egészen
különös kapcsolata volt,
mint másoknak, ugyanis
a küzdeni akarás tartotta
össze őket. A felterjesztők
mellett köszönetet mondott
családjának is.
Dr. Nánási Éva 1989-ben

jal ismerte el 2005-ben, a Magyar
Könyvtárosok Egyesületéért emlékérmet 2010-ben kapta meg.
Az Opel Gaál – Gaál Autóház Kft-t
Gaál József alapította, aki már
1989-től megkezdte az Opel gépkocsik Ausztriából való behozatalát,
ezzel együtt megkapta az osztrák
cégen keresztül a garanciális javítások jogát is. Rendszeres támogatója a helyi rendezvényeknek. Gaálék rendszeresen részt vesznek
hazai raliversenyeken, Gaál József
többször rajthoz állt a világhírű Dakar ralin is.
Az eseményen Polgármesteri
Ezüstérem Gödöllőért elismerést
adott át dr. Gémesi György a Gödöllőn élők biztonságos közlekedésének védelméért kifejtett kiemelkedő munkájáért Füle Sándornak.
A kitüntetetteket köszöntő műsor-

ban közreműködtek Petrák László
és Horváth Péter könyvtárosok,
a városi könyvtár kórusa, Gémesi György és Mészáros Beáta,
Herczenik Anna, L. Péterfi Csaba
és a Gödöllő Táncszínház táncosai. 			
(lt)
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Hagyományőrzés és tisztelgés: Ünnepi programok
(folytatás az 1. oldalról)
A főtéren megrendezett ünnepi műsort a
Petőfi-szobor megkoszorúzása, majd ezután a
lovas felvonulás követte.
Természetesen idén is hatalmas tömeg
várta a térség lovasait összefogó Tarsolyos
Lovas Egylet, a Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület, a Szada SE Lovas
Szakosztálya és az isaszegi Izsó Lovarda által
szervezett hagyományos lovas felvonulást, ami
nem csak városunkban élőket, hanem a környező településeken lakók közül is sokakat vonzott.
A díszelgést felvezető lovas egységben Vitéz
dr. Bucsy László főszervező, a Tarsolyos Lovas
Egylet vezetője, valamint Parsch Péter, a Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület
elnöke mögött a két szervezet tagjai vonultak fel,
őket a Császár Huszárezred és a Coburg Huszáneráció tagjai, Izsó
Boglárka és Pápai
Gergő vezették.
Őket a gödöllői térségből csoportosan,
vagy
egyénileg
bejelentkezett lovasok
követték köztük a
Gödöllői Dombtető
Póniklub Takács
A fogat mögött a Szada SE Lovas Szakosztályának szadai, gödöllői, pócsmegyeri és csömöri
lovasai következtek Gémes Ferenc vezetésével.
Ezután az őrbottyáni fogat következett amit Jakab
László hajtott, majd a vácrátóti ifj. Nyéki János vezette fogat amiken nemzeti és 1848-as zászlóinkat,
valamint a Vitézi Rend zászlóit mutatták be.

rezred isaszegi és péceli hagyományőrző lovasai követték 48-as
zászlóikkal.

A lovas díszelgés rendszeres résztvevője a domonyvölgyi Lázár Lovasparkot képviselő négyesfogat, melyet minden évben nagy sikerrel mutat be
a közönségnek a lovas bravúrjairól híres, remek
hajtó,
Szegedi
Gábor.
A
rendezvényen
felvonultak
az
isaszegi
Izsó Lovarda lovasai is, a
csapatot
idén már
a felnövekvő új
lovasge-

A díszelgést immár hagyományosan a Kistarcsai
Ezüst Ló Lovarda, a Versenyló Mentő Alapítvány
barokk öltözetű lovas hölgyei zárták, Glancz Zita
vezetésével.

Dóra vezetésével, a
horti Spirnyák Családi
Lovasudvar, a Kerepesi Szabolcs Zsolt
Lovarda, a Mogyoródi Hobby Lovasok
Sleisz Péter vezetésével, valamint Albert
Gábor evangélikus
lelkész és fia.

A Gödöllőn március 15-én évről-évre megrendezett lovas felvonulás
a résztvevők önzetlen és
személyes áldozatvállalása nélkül nem lenne
megvalósítható.
Az esemény zászlódíszét idén is a Történelmi
Vitézi Rend és a Magyar
Nemzeti Lobogó Társasága bocsátotta rendelkezésre.
(kj)

A lovasok után ismét fogatok következtek. A tápiósági fríz
fogatot Maczó Sándor hajtotta, majd
Kurucz László Csömörről érkezett
népies fogata következett, amin a magyar történelmi zászlósort láthatták az
érdeklődők.
A szadai Guba Ferenc által hajtott
népies fogaton csak címeres nemzeti zászlókat láthattak, a lovasok így
emlékeztek meg a Magyar Címer és
Zászló Emléknapjáról, melynek törvény által előírt emléknapja március
16.

Fotók: Tatár Attila

A felvonulásra legtávolabbról
érkezők közül elsőként kell megemlítenünk a Szilvásváradi Ménesgazdaság lipicai fogatait, melyek a
ménesgazdaság gödöllői születésű
igazgatójának, Dallos Andornak
köszönhetően hosszú évek óta részt
vesznek a gödöllői lovas díszelgésen. A négyesfogatot – a nemzeti
és gödöllői zászlók alatt – a szilvásváradi Fülöp
István, a lipicai kettesfogatot pedig Galló János
hajtotta, ez utóbbin a mai magyar címert alkotó ősi
Árpád-házi zászlókat mutatták be.
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Rendhagyó március 15. a líceumban
Március 13-án egy a megszokottól
sokban különböző megemlékezést
tartottunk iskolánkban. A szokásos
reggeli áhítat után 48-as dalokat
énekeltünk egy diákjainkból szerveződött népi zenekar kíséretével, majd ugyanők két szünetben
verbunkos tánc tanulásához is
szolgáltatták a talpalávalót. Még a
főtéren sétáló óvodások is bekapcsolódtak a táncba. Volt Pilvax Kávéházunk, ahol diákok és tanárok

által sütött kuglófot, mellé kakaót
lehetett kapni, de csak akkor, ha
már volt Petőfi-vers elmondásáért
járó kuponunk.
Majd minden osztály történelmi
sétára indult a városba, érintve a
Török Ignác-szobrot, a Petőfi-emléktáblát és Petőfi-szobrot, illetve
az isaszegi csata emlékművét a
temetőben. Ehhez a sétához egy
feladatlapot is kaptak, melyet az
iskola történelemtanárai készítettek, és megoldása egy Széchenyi-idézet volt. A nagyobbak egy
48-as huszárokról szóló, vetített
képes történelmi előadást hallgathattak meg, amiből megismerték a

magyar huszárság történetét, hősiességét, bajtársiasságát, legfontosabb csatáikat.
A Líceum tanárai azokon az órákon
is csatlakoztak a megemlékezéshez, amelyeken egyébként tanítás
folyt: a diákokkal 12 pontot fordítottak németre, megtanulták a forradalomhoz köthető legfontosabb
szavakat angolul, az ünnephez kötődő videót készítettek média órán,
48-as feladatlapot oldottak meg
matematikából. A szünetekben
pedig a XIX. századot idéző kosztümökben fényképezkedhettek a
lányok és a fiúk egyaránt.
(Heltai Zsófia, a Líceum tanára)

nagyhét programjai a máriabesnyői
nagyboldogasszony bazilikában
Virágvasárnap (március 25.)
10.30: ünnepi nagymise, barkaszentelés, passió éneklés
16.00: besnyői passió előadás
Nagycsütörtök (március 29.)
07.00: jeremiás siralmai, vezeklők visszafogadása
10.00: krizma szentelési mise vácott
18.00: esti mise az utolsó vacsora emlékére
mise után agapé, búcsúbeszéd olvasása
20.30: éjszakai szabadtéri keresztút
Nagypéntek (március 30.)
09.00: jeremiás siralmai
17.00: keresztút a szabadtéri stációknál
18.00: az úr szenvedésének emlékezete - passióéneklés
Nagyszombat – húsvétéjjel (március 31.)
09.00: jeremiás siralmai
egész nap szentsír látogatás – őrzés.
20.00: a húsvéti vigília szertartása, feltámadási körmenet
húsvétvasárnap (április 1.)
09.00: szentmise
10.30: ünnepi nagymise
18.00: szentmise
húsvéthétfő (április 2.)
09.00: ünnepi szentmise
18.00: szentmise

Kedves Gödöllőiek!
A Máriabesnyői Római Katolikus
Egyházközség a nagyhétre való
lelki készület céljából immár 12.
alkalommal szervezi a Besnyői
Passió előadást a bazilika terén,
melyet szíves figyelmükbe ajánlunk.
Egyesületeink az érdeklődők számára városunk területén március
24-én szombaton autóbuszos
járatot szerveznek. A buszra felszállni nevezett felszállóhelyeken
az alábbi időpontokban lehetséges:
2018. március 24., szombat:
Gödöllő, Vasútállomás (15:00);
Méhész köz megállóhely (15:02);
Kossuth utcai fűtőmű
előtt
(15:07); Dózsa György út, Szé-

chenyi István úti megállóhely
(15:09, Budapest felé vezető oldal);
Hegy utca autóbuszforduló (15:17); Blaháné út, Rét utcai
megállóhely (városközpont felé
vezető oldal 15:19); Hunyadi út
Radnóti Miklós utcai megállóhely
(városközpont felé 15:20); Grassalkovich Antal utca 25. megállóhely (Királytelep felé vezető oldal
15:22); Hegedűs Gyula utca megállóhely (Babati út, Királytelep felé
vezető oldal
15:23); Királytelep autóbusz forduló (15:30);
Batthyány út, Damjanich János
iskola előtt (15:32); Máriabesnyő,
Posta (15:34)
Az autóbusz az előadást követően 10 perccel ugyanazon az útvonalon indul vissza.

Klíma klub – mag- és növény cserebere
A Klíma-klub 2018. március 24-én (szombat) 9.30-11.30 óra között tartja a szokásos tavaszi mag- és növény cserebere programját, melynek helyszíne a gödöllői piac melletti Csuda-Bolt kertje.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, bárki hozhat növényeket,
magokat és cserélhet a kínálatból!
A részvételi szándékról köszönettel fogadjuk a visszajelzéseket
klima-klub@openforum.hu címre annak érdekében, hogy a bemutatására kellő helyet tudjunk biztosítani.
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Vasárnaptól nyári időszámítás!
Noha az időjárási előrejelzéseket
bogarászva egyáltalán nem látszik,
szombatról vasárnapra virradóra
átállunk a nyári időszámításra, ami
Európában március utolsó vasárnapján kezdődik és október utolsó
vasárnapjáig tart. Vasárnap, március 25-én kell majd hajnali két órakor három órára állítani az órákat.
A nyári időszámítást nálunk
1980-ban vezették be energia-megtakarítási céllal. Érdekes, hogy az
Egyesült Államokban már a héten
átálltak a nyári időszámításra.
Mivel megváltozott szokásaink
miatt ma már energetikai szempontból nincs jelentősége a több
évtizedes rendszernek, a lakosság
körében Európa szerte egyre
nagyobb a tiltakozás az óraátállítás
ellen. Sokan úgy vélik, hogy az
átállás megterheli a szervezetet,
ami egészségügyi kockázatot
jelent. Egyes statisztikák szerint ilyenkor megnő a kórházba kerülők száma is. Épp ezért
februárban Finnország Európai
Parlament képviselői állásfoglalásukban felszólították az Európai

Bizottságot, hogy végezzen alapos
értékelést a nyári időszámításról szóló irányelvről, és szükség
esetén tegyen javaslatot annak
felülvizsgálatára.
Az Európai Bizottság január
végén döntött arról, hogy információkat gyűjt arról, mi indokolhatja a nyári és a téli időszámításra,
ismertebb nevén az óraátállításra
vonatkozó irányelv módosítását.
Az uniós bizottság tájékoztatása
szerint a közlekedésre, az energiamegtakarításra és az emberi
egészségre gyakorolt hatását
mérlegelik.
(ny.f.)

Hamarosan!
Bár az időjáráson ez cseppet sem látszik,
a héten hivatalosan is beköszönt a tavasz,
ami egyben azt is jelenti, hogy hamarosan
a postaládákba kerül a Gödöllői Magazin
legújabb száma. A lap ez alkalommal gödöllői témákkal foglalkozik. Na, jó – mondhatnák erre az olvasók – eddig is azzal
foglalkozott, most azonban egy kicsit más
megközelítésben teszik ezt az írások.
Megtudhatják például, kik azok az ismert
gödöllőiek, akiknek nemcsak itthon, hanem
külföldön is jól cseng a neve. Kiderül, mi minden viseli ma, és viselte egykor
a Gödöllő, vagy a gödöllői nevet, és melyek azok a látnivalók, események,
amiket csak itt találnak meg az érdeklődők.
De nem megyünk el szó nélkül a húsvét mellett sem, szó esik majd a
szokásokról, no meg az ünnephez kötődő finomságokról is.
(b.)

A tej útja
A Tej Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács Tejszív emblémával jelöli meg a minőségi, magyar
tejtermékeket. Ezek népszerűsítését szolgálja az a kamion, ami
hétfőn reggel érkezett a Szent
István Egyetem aulája előtti térre. Óvodás és iskolás csoportok mellett bárki felkeresheti az
egészséges táplálkozást hirdető
járművet, ahol élményállomások
segítségével mutatják meg, hogyan kerül a tej a tehéntől az asztalig.			
(lt)
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Ha kérdez a gyerek
Akinek iskolás gyermeke van,
jól tudja, előbb-utóbb eljön a
pillanat, amikor le kell ülni a gyerekkel, és el kell neki magyarázni
a tananyagot, akár értünk hozzá
akár nem. És nincs menekvés,
a szülőnek nem csengetnek ki,
nem telik le a 45 perc, nincs szabadulás, próbálkozni kell és gyakorolni, amíg a gyerek meg nem
érti. Ehhez nyújtanak kapaszkodót a Segíts a gyerekednek! sorozat könyvei.
Ha őszinték vagyunk bátran bevallhatjuk, bizony, nem egyszer elkerekedett szemmel bámuljuk a gyerek
tankönyvét és füzetét, mert bizony,
sok-sok év eltelt azóta, hogy az
általuk tanultakkal foglalkoztunk.
Nos, a kiváló sorozat egyes kötetei kiválóan foglalják össze azokat
a legfontosabb tudnivalókat, mi
az általános iskola felső tagozatában és a középfokú oktatásban
a tudás alapját képezi. A legújabb
„Biológia, kémia, fizika – lépésről
lépésre” című kiadvány a természettudományok alapvető ismereteit foglalja össze úgy, hogy akár
kiváló segédtankönyvként is használható, vagy – az eredeti szándék szerint – segít abban, hogy a
szülő rövid idő alatt felelevenítse
az egykor tanultakat, és így, akár
kikérdezéssel, akár magyarázattal
könnyítse meg gyermeke tanulá-

sát. A könyv tematikusan áttekinti
a biológia, kémia, fizika területeit,
szemléletes ábráival érthetővé teszi az összefüggéseket.A könyv
szerkesztőinek célja, hogy segítsen izgalmassá és látványosság
tenni az oktatást, s azok számára
is átlátható rendszerben, érthetően
foglalja össze az egyes tantárgyak
témaköreit, amiket jól használható,
átfogó táblázatok egészítenek ki.
A rövid, tömör összefoglalóknak
köszönhetően ez a könyv egyfajta
alapanyagnak is tekinthető, amit
bármikor levehetünk a polcról,
amíg a gyerek le nem érettségizik,
ugyanakkor ösztönözheti az érdeklődő fiatalt, hogy alaposabban belelássa magát egy-egy témába.
(Carol Vorderman: Segíts a gyerekednek – Biológia, kémia, fizika)
		
(ny.f.)

Beethoven művei Hsin-Ni Liu és Philippe de
Chalendar koncertjén
Két kiváló művész, Hsin-Ni Liu
zongoraművész és Philippe de
Chalendar csellóművész ad koncertet április 10-én este 19 órai kezdettek a Királyi Kastélyban. Az est
folyamán a két művész Beethoven
műveiből válogat.
A hazánkban élő és alkotó művész ötéves korában kezdett zongorázni,
ígéretes tehetségnek bizonyult. Felsőfokú tanulmányait az Egyesült Államokban folytatta. A clevelandi zeneakadémiáról egyenes út vezetett
a New York-i Juilliard School of Musicra, nem mellesleg pedig Hsin-Ni
Liu a Mannes School of Music növendékeként is megszerezte diplomáját. Budapesti posztgraduális képzésének mestere 2008-tól Dráfi
Kálmán volt. Hsin-Ni Liu rendszeresen kápráztatja el közönségét önálló zongoraestekkel és rangos zenekarok szólistájaként a világ számos
pontján. Philippe de Chalendar azon külföldi művészek egyike, akiknek
miután egyszer alkalmuk nyílt hazánkban dolgozni, soha többé nem
tudtak igazán elszakadni Magyarországtól. A francia származású karmester – bár karrierjét szólócsellistaként kezdte – első ízben karmesteri
minőségben érkezett az országba. Dolgozott Párizsban, Washingtonban, Freiburgban, Kölnben, Milánóban és Madridban is, majd 2000től számos magyar zenekart vezényelt, így rendszeres munkái miatt
Magyarországra költözött. „Induló hangszeréhez”, a csellóhoz sem
maradt hűtlen , mint ezt az április 10-ei koncert is igazolja.
(bj)
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Krisztus útja a bazilikában
Vasárnap este a Gödöllői Városi Vegyeskar adta elő Liszt
Ferenc 1879-ben komponált
Via Crucis című művét a máriabesnyői Nagyboldogasszony
Bazilikában. A mű elhangzása előtt a keresztútról tartott
elmélkedést dr. Stella Leontin
kanonok, plébános atya.

vagyunk. Ha Jézus elesett háromszor a keresztúton – a Via
Dolorosán, ami nem több mint
egy kilométer – akkor mi, hogy
ne esnénk el naponta háromszor,
harmincháromszor! Nem elesni
szégyen, hanem úgy maradni.
Jézusom adj erőt, hogy újra tudjam kezdeni az életemet! Az élet

Többek között elmondta: „Jézus,
az irántunk érzett szeretetből és
az atya iránti végtelen engedelmességgel vette fel a keresztet.
Ezt éljük át mi is, amikor a saját
keresztünket cipeljük, ami lehet,
hogy csak szálkakereszt, de mindenki a legnagyobb keresztet viszi, mert az az ő keresztje.
Jézus háromszor is elesik, de
felkel. Jézus elesése a mi elesésünk, bűnben, gyengeségben,
emberi mivoltunkban. Nem vagyunk tökéletesek, sebezhetők

azért szép, mert újra kezdhető,
ha újra felkelek, és magam mögött hagyom a múltamat, gyengeségemet, bűneimet. Jézus elesése az én elesésem, de az, hogy
fölkelt, az az én újjászületésem.”
A passiót, a szerző egyházzenéjének megkerülhetetlen alkotását Pechan Kornél vezényelte,
orgonán közreműködött Kántor
Zsolt. Szólót énekelt Nádasdi
János (bariton) és Danku Eszter
(mezzoszoprán).
(lt)

Komáromi festők Gödöllőn
Komáromi alkotók munkáit
láthatja a közönség azon a kiállításon, ami március 30-án
nyílik a Művészetek Házában.
Az összeállításban Andruskó
Zsuzsanna, és a Szőnyi Alkotóműhely tagjainak munkáit
ismerhetik meg az érdeklődők.
Andruskó Zsuzsanna életében
a festészet nem csupán a tehetség kibontakoztatását jelenti,
hanem örömforrás, a harmónia
és a lélek együttes kivetülése
egyben. Mindez párosul a közösséggel való együtt alkotással, ezért van jelen a kiállításon
önállóan és alkotóköri társaival
együtt is.
A Szőnyi Alkotóműhely 2009ben alakult, résztvevői olyan
amatőrökként számon tartott,
rajzolni és festeni szerető felnőttek, akik nem rendelkeznek
képző- vagy iparművészeti
diplomával, ám tehetségesek,
és mindennapi tevékenységük

mellett örömmel használják művészi alkotóképességüket.
Elsősorban grafikákat és festményeket készítenek, a résztvevők – jelenleg tizenhárom
fő – témái között egyaránt helyet kapnak a tanulmányrajzok,
csendéletek és tájképek. Gyakran megörökítenek az évszakra
jellemző hangulatokat, de születnek állatábrázolások, portrék,
tovább gondolnak ismert műalkotásokat és nem egyszer dolgoznak fotó alapján.
A közös munkalehetőséget ad a
tagoknak, hogy mindenki a saját
temperamentumának és ütemének megfelelően, az őt érdeklő
témán dolgozzon, a saját útját
járja.
A műhely csapatában a fiataltól a középkorún át az idősekig
minden korosztály megtalálható. Tagjaik az elmúlt években
az ország több pontján bemutatták már tudásukat, március 30án Gödöllőn mutatkoznak be.
(jb)
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Világsztárok Gödöllőn
Városunk kulturális élete bővelkedik a színvonalas eseményekben és a kiváló előadókban.
Nem lesz ez másként tavasszal
sem, amikor két különleges esemény vár a gödöllői közönségre:
május 2-án Boban Markovic és
zenekara ad koncertet a Művészetek
Házában,
május 11-én pedig
a szintén világhírű
Virsky táncegyüttes
estje várja a közönséget.
Bizonyára sokaknak jó hír, hogy Boban Markovic és
zenekara ismét Gödöllőn ad koncertet.
2016 decemberében már hallhattuk
városunkban
a kiváló, egyedülálló zenekart.
Az akkori nagy sikerű koncerten
örömzenélésükre táncra perdült
a közönség a széksorok között.
Boban Markovic már vagy két
évtizede Szerbia legjobb trombi-

tásának számít, a Songlines zenei magazin szerint a világ legjobbja is! Zenekarával, amelynek
tagjai szintén kiváló, a zenét hasonlóan magas szinten művelő
muzsikusok, magukkal ragadják
a közönséget, elrepítve őket
egy különleges, balkáni hangu-

lat különös világba. Mindössze
néhány nappal később ismét
egy varázslatos produkciónak
ad otthont a Művészetek Háza,
a VIRSKY Ukrán Állami Népi
Együttes lép színpadra.

A Moiseyev Táncegyüttes legnagyobb ellenfele 80 éves fennállását ünnepli, s ebből az alkalomból májusban hazánkban
turnézik.
A nyolcvannégy főből álló társulat produkciója egyszerre szenvedélyes és látványos, csodálatos és izgalmas. A kimagasló
művészi színvonal, a szakmai tudás, a táncosok profizmusa, a lebilincselően kreatív koreográfia,

Gödöllői Irodalmi Díj 2018

Az Ifjúság Éve Gödöllőn
„Olyan fiatal vagyok még, hogy
hagyhattál volna egyszerűen jelentés nélküli nagy mondatokat
mondani.” (Kemény Zsófi)
Gödöllői Irodalmi Díj 2018 – Keressük Gödöllő tehetséges, pályakezdő költőit, íróit.
Pályázni április 25-ig két kategóriában – próza és vers – lehet.
A pályázatra még nem publikált
(Facebook megjelenés nem számít annak) írásokat várunk olyan
alkotóktól, akiknek önálló kötete
még nem jelent meg (magánkiadás nem számít). Az írások témájukban kapcsolódjanak a mottóhoz. Egy pályázó maximum kettő

verset és egy prózai írást küldhet
be. Versnél terjedelmi korlát nincs,
prózánál maximum 15 ezer karakter (szóközökkel együtt). A pályázatra a jelentkező kizárólag saját
szellemi tulajdonát képező művet
küldjön be. Ha a pályázó máshonnét vesz át szöveget/szövegrészletet, akkor mindig pontosan tüntesse fel az átvétel tényét.
A pályázat jeligés. Nevezési díj
nincs, a nevezés alsó korhatára
14 év, felső korhatár nincs.
A pályaműveket elektronikusan az
irodalmidij@gvkik.hu email címre, valamint nyomtatott formában
is a következő címre küldjétek:

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 2100 Gödöllő,
Dózsa Gy. út 8.
Mindkét esetben fel kell tüntetni az
üzenet tárgyában vagy a borítékon: Gödöllői Irodalmi Díj 2018.
A pályaművekre csak a jeligét
írjátok és a kategóriát (vers vagy
novella). Kézírásos pályaműveket
nem fogadunk el, és a pályaműveken személyes adat NE szerepeljen.
A pályázathoz külön, zárt borítékban (email-ben külön word dokumentumban) kérünk egy adatlapot: jelige, név, életkor, kategória,
lakcím, telefonszám, email-cím,
bemutatkozás.
A jelentkezőktől pár soros bemutatkozást kérünk, valamint a gödöllői kötődés részletezését, amen�nyiben nem rendelkezik állandó

a lenyűgöző látvány, a színpompás kosztümök a világ hatvan
országában kápráztatta már el
a közönséget. A táncos szólisták akrobatikus tudása, a nőiés férfikarok sokoldalú virtuózitása, a tudatosan értékmegőrző szellemiség, a bölcs és optimista tartalom együttesen adják
a társulat szinte mágikus erejét.
Turnéjuk során új koreográfiákat
is láthat tőlük a közönség. (bj)
gödöllői lakhellyel.
A műveket neves személyekből
álló szakmai zsűri bírálja el:
• Borda Réka, költő, a Műút portál
szerkesztője
• Czigány György, József Attila-díjas író, költő, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze,
• Kemény István, József Attila-díjas költő.
A pályázat összdíjazása bruttó
170.000 forint, melyet a zsűri a
beérkezett alkotások függvényében oszt meg. Ezen felül a díjazottak oklevélben részesülnek.
A Gödöllői Irodalmi Díjat 2018. június 2-án, szombaton, a Könyv
Ünnepe Gödöllőn rendezvény keretében adják át.
További információ: Istók Anna
(06-70) 674-4199, vagy istoka@
gvkik.hu
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Malatin Antal – A Nemzeti dal és a 12 pont nyomdásza
Nincs olyan március 15-i megemlékezés, ahol ne hangozna el valamilyen formában a
„Nemzeti dal”, amit A 12 ponttal
együtt, mint a szabad sajtó első
kiadványát emlegetünk. Azt
azonban kevesen tudják, hogy
kinyomtatásukban egy gödöllői
születésű fiatal nyomdásznak,
Malatin Antalnak is jelentős
szerep jutott.
Malatin Antal 1822. február 28-án Gödöllőn született Malatin Mátyás és Majer Terézia gyermekeként.
Gimnáziumba már Pesten
járt a piaristáknál, majd
1833. november 1-jétől a
Landerer nyomdában volt
szedőtanonc. 1835-ben
került a nyomdába Holmeyer Ferenc, Malatin későbbi üzlettársa. Miután
felszabadult, külföldi vándorútra indult. 1841-ben
tért vissza Pestre, ahol szedőként
a Landerer nyomdában helyezkedett el. Szoros barátság kötötte
Kossuth Lajoshoz, aki a Landerer
nyomda épületében lakott. Malatin keze alól került ki Kossuth Lajos Pesti Hírlap című időszakija,
valamint a Frankenburg Adolf által szerkesztett Életképek. 1848.
március 15-én, a sajtó felszabadításakor Malatin Antal szedte
ki harmadmagával, Holmeyer
Ferenc irányításával, a 12 pontot
és a Nemzeti dalt. Korabeli források szerint, amikor Petőfi Sándor,

Jókai Mór, Vasvári Pál s mások
bementek Landerer irodájába, s
fölszólították őt, hogy tegyen eleget a nép kívánságának, Landerer
formálisan szabadkozott, de csak
addig, míg Vidacs János – mások
szerint Irinyi József – oda nem lépett az egyik vassajtóhoz, mondván: „Ezt a sajtót a nép nevében
ezennel lefoglaljuk, követelve
kézirataink kinyomtatását!” Ekkor Landerer odaszólítva Träger

Endre faktort, utasította őt, hogy
az ifjúság kívánságát tüstént teljesítse. Träger a tizenkét pont kéziratait átvéve, a magyar szöveget
Neumann Lajos, Malatin Antal és
Potemkin Alfonz nevű szedői közt
osztotta széjjel, a német szöveg
kiszedését pedig Giersch Lajosra
és Weiss Jánosra bízta. Malatin
Antal később az 1848-ban létrehozott bankjegynyomdában dolgozott (itt is Landerer keze alatt),
ahol betűszedőként tevékenykedett. Később, 1849 januárjában
követte a kormányt Debrecen-

be, május végén vissza Pestre,
majd 1849. július 1-jén Szegedre.
Szedőként közreműködött 1849.
augusztus 11-én Kossuth Lajos
lemondó nyilatkozatának kinyomtatásában. Haynau haditörvényszék elé állíttatta, de felmentették.
A Landerer nyomdában dolgozott
a szabadságharc bukását követően is. 1856. december 15-én önállósult Landerertől. 1857. április
17-én Holmeyer Ferenccel megalapította Kalocsa első
nyomdáját, ahol 1882
nyaráig együtt dolgoztak. Ekkor új nyomdát
alapított, amely 1898ig, nyugalomba vonulásáig állt fenn. 1905.
október 6-án hunyt el,
a Kalocsai temetőben
helyezték örök nyugalomra. Malatin Antal
emlékét Kalocsán ma
tér őrzi, egykori nyomdájának falán pedig
márványtábla emlékezteti rá az
utókort.
(Forrás: Romsics Imre: Malatin
Antal életéből; Novák László: A
nyomdászat története)

Frédéric Chopin Zenei
AMI programja

Március 21., szerda, 17.00:
A fafúvós tanszak kiemelt hangversenye
Március 23., péntek, 17.00:
Nagyterem: A zeneiskola tanárainak hangversenye
Március 24., szombat, 10.30:
Horváth Judit (zongora) növendékeinek hangversenye

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

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
2018. február 25-től DOKUMENTUMOK

című kiállítás látható a GIM-Ház kiállítótermében
A jubileumi kiállításon fotókon, meghívókon, plakátokon keresztül idézzük fel a 20 éve alakult Gödöllői Iparművészeti 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 előzetes bejelentést követően.
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata
GIM-Ház, 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
gimhaz@invitel.hu; gimhaz.hu
telefon: 06 28 419-600
Március 15-16-án: ZÁRVA
Március 17-18-án: NYITVA
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Atlétika – Nemzetközi és hazai sikerek

Soos aranyak Dortmundból, ezüstös mezei ob
Soos Levente kiváló teljesítményt
nyújtva
három
aranyéremmel
gazdagodott
a
Dortmundban
megrendezett
nemzetközi versenyen, míg a GEAC
újonc leány mezei
futó csapata a 110.
országos bajnokságon ezüstérmes
lett.
A
németországi,
hagyományos gyermek és serdülő
nemzetközi versenyen a Budapest

válogatottját erősítve vett részt az
idei magasugró és összetett serdülő bajnokunk, Soos Levente,
aki folytatta kiváló szereplését.
A dortmundi viadalon meggyőző
eredményekkel mindhárom számot megnyerte, amelyben rajthoz
állt. Magasugrásban most 185
cm is elég volt az aranyhoz, míg
60 gáton (8,40 mp) és 800 m-en
(2:09,71) új egyéni csúccsal zárta
a viadalt.
A márciusi télben, március 17én Kecskeméten áldatlan körülmények között rendezték meg
Magyarország 110. Mezei Futó
Bajnokságát, ahol a GEAC mindössze három fővel vett részt. A
2005-ös születésű újonc lányok
kitettek magukért, hiszen a hi-

2018. március 20.
deg, esős, szeles időben a folyamatosan romló körülmények
között Viha Borbála a hatodik,
Belényesi Hanna a hetedik,
míg Herman Dalma (a fotón)
a 19. helyen végzett és ezzel a
GEAC csapata ezüstérmes lett. A
nagyon fázó, de boldog kis csapatról a képet edzőjük Kovács
Gábor készítette, balról jobbra
Belényesi Hanna, Herman Dalma
és Viha Bori.
A budapesti BOK csarnokban
rendezték meg a fedettpályás senior OB-t, ahol több példamutató
GEAC eredmény született. Az
élre kívánkozik Szörényi István
edző rúdugró aranyérme a 70 év
feletti (!) kategóriában, valamint
szintén elismerésre méltó Dr.
Bucherna Nándor súlylökésben
szerzett bronzérme az M45 korcsoportban.
-kb-

Karate – XVII. Sárvár Kupa

Három Saino SE érem

Sárvár adott otthont a Magyar JKA Karate Szövetség soron következő országos bajnokságának. A XVII. Sárvár Kupán megmérettették magukat a gödöllői Saino SE versenyzői is, akik összesen három éremmel térhettek haza.
Ács Tibor tanítványai ezzel a versennyel nyitották meg a 2018-as
szezont. A XVII. alkalommal megrendezett Sárvár Kupára 23 egyesület, közel 155 versenyzője nevezett.
A gödöllőiek közül Lauber Zille (a bal oldali kép) két alkalommal állhatott fel a dobogóra. Formagyakorlatban (KATA) második, míg szabad
küzdelemben (KUNITE) a harmadik helyen végzett. Szatlóczki Vidos
(a jobb oldali kép) is remekelt, ő szabad küzdelem kategóriában végzett bronzérmes pozícióban.
A Saino Karate-Do Sportegyesület továbbra is várj a sportág szerelmeseit az edzéseken! További infó: www. projectsainose.wixsite.com
           -li-

Labdarúgás – Megvan az első tavaszi pont

Döntetlen a kiesési rangadón
3-3-as döntetlen született
a Gödöllői SK – Szentendre VSE kiesési „rangadón”
a megyei I. osztályú sorozat
19. játéknapján, így mindkét
csapat maradt a helyén a tabellán.

lehetőségekkel rosszul sáfárkodtak Sebestyén Ferenc tanítványai.
A Gödöllő 15 ponttal továbbra
is a 12. helyen áll a tabellán.
A 20. játéknapon a listavezető
Takonyt fogadja városunk csapata.
Pest megyei I. osztály, 19.
forduló: Gödöllői SK – Szentendre VSE 3-3 (2-2) Gödöllői gólszerzők: Papp Tamás,
Nagy Tamás, Pancsucska Tamás.
-ll-

A házigazda GSK 14 ponttal
a 12., míg riválisa 12 ponttal a
14. helyről várta a bentmaradás
szempontjából igen fontos találkozót. A mérkőzés után egyik
csapat sem lehetett igazán
boldog, ugyanis 3-3-as
döntetlennel ért véget
Programajánló
a párharc, a gödöllőiek Pest megyei I. osztály, 20. forduló
szempontjából többek
03. 24., szombat 15 óra
között annak köszönheGödöllői SK – Taksony SE
(Táncsics M. úti sportcentrum)
tően, hogy a kínálkozó

Kézilabda: A sereghajtó is fejet hajtott

A papírformának megfelelően
Magabiztos játékkal, 33-25-re
nyert idegenben a Gödöllői
KSE együttese a 16. játéknapon, így továbbra is tartja a
lépést az éllovassal Bartos
Gábor csapata.

áll az NB II. Északi-csoportjában a Gödöllő. A következő fordulóban a negyedik helyen álló
Pilisvörösvár csapatát fogadják
a mieink.
Férfi NB II. Északi-csoport, 16.
forduló: Budapesti Elektromos
SE – Gödöllői KSE – Budapest
Honvéd SE 25-33 (12-15)
Utánpótlás eredmények, Ifjúságiak: Budapesti Elektromos
SE – Gödöllői KSE 32-19 (19-9)
		
			
-ti-

A gödöllőiek a sereghajtó Budapesti Elektromos SE otthonában
léptek pályára és a papírformának megfelelően hozták a
kötelezőnek mondható győzelelmet. Nehezen lendült játékba
a GKSE, de a kezdeti bizonytalanságokat áthidalva
magabiztos, nyolc gól
Programajánló
különbségű győzelmet
NB II. Északi-csoport 17. forduló
aratva, pontjait 24 egy03. 25., vasárnap 15 óra
ségre gyarapítva továbbGödöllői KSE – Pilisvörösvári KSK
ra is a harmadik helyen
(Hajós Alfréd Ált. Isk. tornacsarnoka)
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Röplabda – Homokon és havon is eredményesek

Kiváló gödöllői rajt homokon

Megelőzve az igazi tavaszt,
kiválóan kezdtek a Penta-Gödöllői RC kötelékébe tartozó
homokröpis lányok, akik egy
arany- és egy ezüstéremmel
nyitották a szezont, míg Soós
Izsák a havon alkotott maradandót Szlovéniában.

A télies időjárást kihasználva a gödöllői
Soós Izsák (bal felső
képen jobbra) Szlovéniában vett részt
hóröplabda Euro-Toursorozaton, ahol a negyedik helyen végzett
párosban a teremröplabdában a Pénzügyör
játékosának
számító
Bán Viktor oldalán. A
következő hétvégén az olaszországi Kronplatzban rendeznek
Európa Tour-versenyt, ahol a
Penta-Gödöllői RC női bajnok
párosa, Győri Panna és a négyszeres strandröplabda ob-győztes Lutter Eszter tart majd
Eb-főpróbát.

A homokon is elkezdődtek az
idei küzdelmek, méghozzá
gödöllői sikerekkel. Az első
fedett pályás, B-kategóriás
Breakout strandröplabda-versenyt a BME-sporttelepén
rendezték meg. A 13 csapatot
felvonultató női mezőnyben a
Penta-GRC kötelékébe tartozó Szabó Dorottya (jobb
alsó képen jobbra) a budaörsi
Antal Anett oldalán örülhetett az első helynek, akik a
döntőben a szintén gödöllő
Dénes Brigitta, Győri Panna alkotta duót múlták felül.
A Penta-GRC játékosai közül
Bálint Melinda, a teremben
a MAFC színeiben szereplő
Sipos Reginával az oldalán

gödöllői Szolgálat 15
negyedik lett, míg a Czene Adrienn, Kiss Viktória alkotta Penta-páros az ötödik helyet szerezte
meg. (fotó: grcvolley.hu)
-tt-

Tájékozódási futás: Szeged Kupa Világkupa-futam

Judo – Budaörs Kupa

Gödöllőiek az élmezőnyben

Remek judós eredmények

Gödöllői szempontból sikeresen, egyéniben öt, míg csapatban két dobogós helyezéssel
ért véget az elmúlt hétvégén
megrendezett Szeged Kupa tájékozódási futó verseny, amely
egyben Világkupa futam is volt.
A Bodoglár mellett elterülő alföldi
terepen megtartott megmérettetésen a Gödöllői Kirchhofer SE versenyzői közül egyéniben a 35 év
kategóriában Ifj. Kiss György (a
képen, fotó: Mester Attila) az első,
míg Gyurina Szabolcs a harmadik helyen végzett, a leány 14 év
alatti kategóriában Kiss Kamilla
második lett, a fiú 12 év alatti korosztályban Dobay Benedek, míg
a fiú 10 év alattiak korcsoportjában Kiss Ágoston végzett a harmadik helyen.
Csapatban is szép sikereket értek
el a gödöllői tájékozódási futók. A
Kiss Kamilla, Majoros Dorottya,
FELHÍVÁS!
A Gödöllői Contact ITF Taekwon-do Sportegyesület felvételt hirdet 10 éves kortól.
Gyere és eddz velünk, hogy
egy éles helyzetben
meg tudd magad védeni vagy versenyezz
és legyél a jövő bajnoka és egy összetartó csapat tagja!
Jelentkezés a 06-20560-11-48-as számon
vagy a contactsegodollo@gmail.com

Gyurina Judit alkotta serdülő
lány csapat aranyéremnek, míg
az Abrán József, Dobay Ivett,
Katona Csilla összeállítású felnőtt csapat ezüstéremnek örülhettet, ezmellett a Majoros Zoltán,
Gyurina Szabolcs, Dobay Zsolt
senior váltó a negyedik, míg a Majoros Bence, Abrán Hanga, Tóth
Márton ifi váltó a hatodik helyen
végzett.		
-tl-

Szádvári Zoltán tanítványai a Budaörs Kupán vettek részt és
szerepeltek kiválóan, aminek az eredménye két arany-, két
ezüst- és két bronzérem lett.
A Gödöllői Judo Club versenyzői közül saját korcsoportjában
aranyérmes lett Ozvári Sándor és Antal Renátó, ezüstéremnek
örülhetett Bálint Márk és Krakóczki Máté, míg a dobogó harmadik fokára állhatott fel Vilisics Márk és Pocsai Levente.
-lt-

Labdarúgás – Válogatott gödöllőiek

Ketten a válogatott keretében
Lovrencsics Gergő és Varga
Roland személyében két gödöllői kötődésű (a képen balról jobbra), jelenleg a Ferencvárosi TC kötelékéhez tartozó
labdarúgó került be az új szövetségi kapitány keretébe.

(március 23., 19 óra) és Skócia
(március 27., 20 óra) elleni felkészülési mérkőzéseknek.
(fotó: rangado.hu)

A magyar labdarúgó válogatott
kispadján a héten debütáló belga Georges Leekens 27 fős
kerettel vág neki a Kazahsztán
e-mail címen, illetve az edzéseken (BIO-FIT Center Gödöllő, Állomás út 1-2./a hétfő és
szerda 17:30-19:00-ig).
Honlap: www.itftaekwondo.hu

Diákolimpia – Mezei futás országos döntő

Ismét Gödöllő a döntő helyszíne
A Magyar Diáksport Szövetség
megbízásából 21. alkalommal
rendezi meg a Pest Megyei
Diáksport Szövetség a Mezei
Futó Diákolimpia Országos
Döntőjét április 17-én, amelynek helyszíne ismét a gödöllői
repülőtér területe lesz.
A Mezei Futó Diákolimpia a Magyar Diáksport Szövetség leg-

nagyobb induló létszámú bajnoksága, ahol a 19 megye és
Budapest legjobb diáksportolói
vesznek részt évről-évre.

16 gödöllői Szolgálat

élő-világ

2018. március 20.

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT
HÍRDET „GÖDÖLLŐ FÁJA” CÍM ELNYERÉSÉRE
A pályázat célja: Gödöllő város
területén található legszebb és
legegyedibb fa felfedezése, mely
nevezésre kerül a magyarországi
Év Fája 2019 versenyre. A fő cél,
hogy felhívjuk a lakosság figyelmét
a környezetük szépségének megtalálására, a zöldfelület, köztük a
fák fontosságának szerepére.
Pályázni két kategóriában:
• köz- illetve,
• magánterületen álló fákra lehet.

a Városháza (Budapest Bank
volt épülete) portáján, elektronikusan letölthető a www.godollo.
hu oldalról. A jelentkezési lapokat
és fotókat elküldheti postai úton
a Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre, Kiss Zsuzsanna részére levélben (2100.
Gödöllő, Szabadság tér 7.), és
elektronikusan az alábbi e-mail
címre: kisszsuzsanna.godollo@
gmail.com, illetve személyesen
adhatja be.

Pályázni fényképes pályaművel
és jelentkezési adatlap benyújtásával lehet. Az adatlap átvehető

A pályázatok benyújtásának
a határideje: 2018. április 20.
(péntek), 12 óra

A pályázat során nem kell,
hogy a fa nagy vagy öreg példány legyen. Az a fontos, hogy
a pályázatra benevezett fa
a jelölők, a környezetében élők
számára fontos szerepet töltsön
be. A pályázat során kérjük, írja
le a fa pontos helyét, körülbelüli méreteit (lombkorona átmérő,
magasság, fafaj), ismert vagy
becsült korát illetve hozzáfűződő
történetét, legendáját. Továbbá 3
különböző szögből készült fényképet is csatolni szíveskedjen.
A pályázatok elbírálása: Mindkét kategóriából egy elő zsűri 5-5

Vizet, tavat mindenkinek
A víz jelenléte az életterünkben
mindig különleges hatást és kellemes érzést kelt, relaxáló hatással bír és gyakorlatilag minden kertben és teraszon meg
lehet jeleníteni.
Nem kell lemondani a víz díszítő
hatásáról a kicsi teraszokon sem,
hiszen már egész apró helyeken
is lehet úgynevezett mini tavakat
létrehozni.
Az apró vízfelületeket szinte bármiben létrehozhatjuk, ami nem
ereszti át a vizet (pl. üvegtál, nagyobb, érdekes alakú és viszonylag nagy szájú üveg, díszes tál
vagy egy mélyebb virágcserép
alátét, lavór...)
A mini tavak aljára bármilyen kavicsot tehetünk, nagyon szépen csillognak az üvegből készült díszkavicsok is, de díszíthetjük kagylóval
is. Bármit is teszünk a vízbe, előtte
mossuk meg, hogy ne legyen zavaros a víz. Miután mindent elrendeztünk a kicsi tavunkban, fel lehet
tölteni vízzel, s utána akár lehet
bele növényeket is tenni. Akvarisztikai boltokban vagy nagyobb ker-

Fotók: Stverteczky Csaba
tészetekben is lehet kapni pici, tavi
növényeket, melyekkel az apró
tavunkat megkoronázhatjuk. Akár
az asztalra állítva, akár dézsás
növények közé helyezve remek
látvány lesz minden apró balkonon
is. Abban az esetben, ha van akkora vízfelületünk, hogy a növény
mellett egy úszó gyertya is elfér,
esténként varázslatos hangulatot
is teremthetünk.
A vízfelületek a nagyobb kertekben
dekorációs értékük mellett az in-

Elbarangoltak Bürgihez
A Barangoló Baráti
Kör március 15-én Gödöllőre szervezett egy
kirándulást, melynek
részeként meglátogatták a Polgármesteri
Hivatal cicáját, Frau
Bürgermeisterin von
Gödöllőt, azaz Bürgit
is.

gatlan értékét is növelik. Odavonzzák a pillangókat, madarakat, egy
külön kis élővilág jelenhet meg így
a kertben, ami hasznos is lehet a
kártevők ellen, hiszen ha odaszoknak a madarak nyáron is, rengete-

darab fát választ ki, majd ha ez
megtörtént, a lakosság szavazatai döntenek arról, hogy melyek
nyerhessék el a „Gödöllő Fája”
címet.
Díjazás: A nyertes fához emléktábla kerül kihelyezésre.
Várjuk jelentkezésüket!
A jelentkezési adatlap letölthető
Gödöllő város honlapjáról (http://
godollo.hu/_site/doc/newswf2e0072/2018/2018_ev_faja.pdf)
get képesek elpusztítani.
Kerti tavat építeni is lehet szinte mindenből, ami
tófóliából kibélelhető, de
lehet kapni előre gyártott
tóelemeket is vagy akár mi
is nekiállhatunk az általunk
elképzelt formát kiásni.
Számtalan kialakítási forma és technika létezik,
hogy tavasszal már kész
legyen az új dísze a kertünknek, amibe, ha nagyobb méretű, akkor halakat is telepíthetünk.
Nagyobb tavak esetében
fontos a vízbe helyezett
szivattyú is, ám manapság már kedvező áron lehet ezeket az eszközöket
megvásárolni. Az interneten az építéssel kapcsolatban rengeteg információt
lehet találni, ám akit bővebben érdekel akár a kicsi tavak, akár a nagyobb
tavak építése, amennyiben meglátogatja honlapunkat és
ír nekünk, annak ajándékba elküldjük a tóépítés technikáját lépésről,
lépésre, így akár egy hétvége alatt
elkészülhet az Ön vizes kertje is.
bujtaskert.iwk.hu
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A tűlevelű erdő megmentőinek csapata mindössze 4 ezer főből áll
Ki védi meg a magyar tűlevelű erdőket? A nem túl nagy területen
megtalálható fenyvesekben – vagy
a környékükön – van egy madárfaj, ami kifejezetten a tűlevelűekben található kártevőket keresi.
A búbos cinege a tűlevelű erdők,
leginkább a lucosok lakója, de
fészkel a tűlevelűekkel elegyes
erdőkben, a parkokban és az arborétumokban is. A hazánkban

élő párok becsült száma nagyjából
négyezer körülire tehető. Állandó
madár, amely a költési időn túl
kóborol. Ilyenkor elsősorban ott
bukkan fel, ahol fenyőfák is vannak. A tojó március végén, de inkább áprilisban rakja le 4-8, fehér
alapon rozsdavörösen foltozott
tojását. Egyedül kotlik, a fészket
csak ritkán, rövid időre hagyja el,
hogy táplálékot keressen. Amíg a
kotlás tart, a hím a közelben őrködik. Énekel, de eteti is a párját. A
tojásokat a tojó naponta rakja le.
Amíg a fészekalj nem teljes, mohával gondosan takarja be őket.
A fiókák 13-14 nap alatt kelnek ki,
csupaszok, zárt szeműek. Anyjuk
eleinte rajtuk marad, folyamatosan melengeti őket, a táplálékot
ezalatt a hím hordja a fészekhez.
Később már mindkét szülő etet,
kora hajnaltól egészen az esti
szürkületig hordják a hernyókat,
pókokat az éhes kicsiknek. A fiókák háromhetes korukban már

TURUL

Hétvégén is nyitva tartó

állatorvosi rendelő

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

Március 24-én,
(szombaton)

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

9-11 óráig

ÁLLATPATIKA
Hétvégén is nyitva
tartó ügyelet
9.00–19.00

Nyitva:

H–Szo 800–1700
Tel.: 06-70/601-8608
06-70/601-8618
Cím: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 60.

Tel: 06-30-943-9898

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

az odú szájában várják szüleiket,
majd néhány napra rá kirepülnek.
A szülők egészen önállósodásukig etetik őket. A búbos cinege
főként a magas fenyőfák koronaszintjében kutat táplálék után, de
a fiatalosokban gyakran egészen
alacsonyan is keresgél. Néha
a kéreg repedéseiből szedi ki a
petéket vagy a bábokat. Tápláléka tavasszal és nyáron kizárólag
rovarokból és pókokból áll és nagyon sok, a tűlevelűeket károsító
rovart fogyaszt.
(magyarmezogazdasag.hu)

peti: 4 éves, ivaros kan. Jó házőrző, két hét intenzív foglalkozás
elfogadja új gazdáját. Olyan
LIza: 1,5 éves rottweiler szuka. Na- után
gazdajelöltek jöhetnek szóba, akik
gyon barátságos, könnyen tanul, jó kitartóan tudnak foglalkozni vele,
házörző. Kinti, benti tartásra ajánjuk. amíg örökbe adható lesz.

dr. Koleszár István
Gödöllő,
Mátyás király utca 11.

Telefonszám:
06/30-535-5523

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

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig
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hirdetmények

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 hatáskörű közfeladat ellátására, civil kezdeményezések támogatására, amelyek
kizárólag Gödöllő városához kötődnek (2011. évi CLXXV. törvény. 2. §. bekezdései 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), magyarországi adószámmal és számlaszámmal rendelkező civil szervezetek,
egyesületek, alapítványok gödöllői hatáskörű feladat ellátására.
5. A pályázat tartalmi és formai követelményei: a pályázati adatlapban * jelölt rész kitöltése kötelező! Más jellegű (előző évi) és hiányos pályázati adatlapot 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, pecsétje 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 költségek 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 követően - a szerződésben foglaltak alapján -, a Pályázó bankszámlájára utalja a
támogatás összegét.
A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2019. január 31-ig az összeg
felhasználásáról elszámolni, a jelen pályázati felhívásban szereplő szabályok
szerint.
Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható
be, amelyről kideríthető, hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül
kapcsolódik.
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 (Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet (Budapest
Bank volt épülete 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)
A pályázati adatlap 2018. 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: Hiánypótlásra nincs lehetőség. A követelményektől eltérően - akár formai, akár tartalmi 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 szervezetek, 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-mailben és/vagy levélben 2018. május 2-ig.
14. Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban: személyesen a Polgármester 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.

Orvosi ügyelet

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

Gyógyszertári ügyelet

Március 19-25.:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551
Március 26-április 1.:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069

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

2018. március 20.

hirdetmények

Hirdetmény

Az általános iskolai beiratkozás rendjéről
Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (továbbiakban:Nkt.) 50.§ (7.) bekezdése, valamint a nevelési
-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján
a Gödöllői Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg:
A 2018/19. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2018. április 12. (csütörtök) 8.00 -19.00 óra között
2018. április 13. (péntek) 8.00 -18.00 óra között
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik
életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2012. augusztus 31-ig született)
gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes,
kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek
lakcímkártyáját), valamint,
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító
döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.
A szülő az Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15. napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.
Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen nem kíván
jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a
tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága
alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, tovább az a szülő, aki
nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését
biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.
Gödöllő, 2018. március 8.
Urbanics Gábor járási hivatalvezető
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Beküldési határidő: 2018. március 26.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Mészáros Benita, Antalhegyi. u. 55., Záborszki Norbert, Thököly I. u.
65/A.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Spányik Anna, Szőlő u. 28., Tóth Zalán, Dessewffy A. u. 39.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Maczkó Anna, Szent János u. 32. 4/13.
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: Villányi Lászlóné, Csanak u.
18., dr. Somogyi Árpádné, Kazinczy krt. 17. fsz.1.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Szalai Bernadett, Kassa u. 12/2., Tóth M. Jánosné, Sió u. 6.
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!

a GÖDÖLLŐI PIAC területén az alábbi helyiségek Kiadók:
1. csarnokban lévő 1 db üzlethelyiség
2. pavilon soron 1 db helyiség
3. irodai emeleti részen 1 db irodahelyiség
Érdeklődni lehet a Gödöllői Piac Kft. ügyvezető igazgatójánál,
Fekete Zoltánnál, az alábbi elérhetőségeken:
Gödöllői Piac Üzemeltető és
Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Telefon: 06-28/422-019
06-30/503-0777
e-mail: gpiac@invitel.hu

