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Eltelt négy év, ismét megválaszthatjuk, 
kit, kiket delegálunk képviselőként az Or-
szággyűlésbe. A választásokat idén április 
8-ára, vasárnapra írta ki a köztársasági el-
nök. Összefoglalónkkal megpróbálunk rö- 
vid és egyszerű tájékoztatást adni a lebo-
nyolításról.

A legfontosabb, hogy a választás napján 
a szavazatokat 6 és 19 óra között lehet le-
adni a számunkra kijelölt szavazókörben. 
Az erről szóló értesítőt mindenki megkapta, 
amiben arra is kitérnek, hogy milyen irato-
kat kell magunkkal vinni, hogy voksunkat 
leadhassuk. A legfontosabb, hogy az érte-
sítőt jól el kell tenni! Ha március 10-ig va-
laki nem kapott levelet, szólni kell a Helyi 
Választási Irodának (HVI), ami Gödöllőn a 
Városházán található (Szabadság tér 6., 
telefon: 06-28/529-190, e-mail: pmh@go-
dollo.hu).

Hogy mégis mit kell vinni a szavazásra? 
Lakcímkártyát és személyi igazolványt. A 
személyi helyett azonban jó az útlevél vagy 
a jogosítvány is. A lényeg, hogy érvényesek 

legyenek! Ha nem érvényesek, akkor még 
gyorsan a helyi okmányirodában lehet újat 
csináltatni.

(folytatás az 5. oldalon)

Országgyűlési választás, 2018
Némi tudnivaló...
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A képviselő-testület március 
22-i ülésén egyhangúlag ismét 
bizalmat szavazott Kovács Ba-
lázsnak, a Művészetek Háza 
igazgatójának, aki újabb öt 
éven át vezetheti az intézményt. 
Kovács Balázs 2004-ben ke-
rült Gödöllőre és a harmadik 
ciklusát kezdi meg a mára or-
szágosan is elismert kulturális 
központ élén. Beszélgetésünk 
során egyaránt szóba kerültek 
az elmúlt évek eredményei, és 
a következő időszak tervei. 

– Több, mint tíz esztendeje dol-
gozik a Művészetek Házában, s 
bátran elmondhatjuk, ha valaki 
2004-ben járt itt utoljára s ma 
megnéz itt egy előadást, igen-
csak meglepődik, olyan válto-
zások zajlottak le ez idő alatt.  
Mit tart ezek közül a legjelentő-
sebbnek.
– Hosszan lehetne sorolni, mi 
minden újult meg a műsor kíná-
lattól kezdve a szolgáltatásain-
kon át, de a legszembeszökőbb 
az épület korszerűsítése volt, 
ami két fázisban zajlott le. Erre 
óriási szükség volt. Hiába voltak 
a minőségi programok, ha a kö-
zönségnek a fejére csöpögött a 
szurok a rossz állapotú tető mi-
att, vagy a szék kiszakította va-
lakinek a ruháját. Ma már ez nem 
fordulhat elő. 
De külön ki kell emelni a szín-
házterem felújítását, ami azért is 
fontos, mert ezzel elértük, hogy 
ma már nem nekünk kell azért 
küzdeni, hogy idehozzunk egy-
egy előadást, hanem a színházak 
keresnek meg bennünket, hogy 
szívesen jönnének hozzánk. Ez 
tehát egy nagyon fontos, és több 
szempontból is megtérülő befek-
tetés volt. 
– Korábbi beszélgetéseinkben, 
mindig arról volt szó, hogy 
nagy igény lenne Gödöllőn a 
színházi előadásokra, ebből 
szeretne többet a közönség. 
Most nincs olyan hónap, hogy 
ne lenne 3-4 előadás, a legran-
gosabb színházakból, neves 
művészeinkkel. Megtölti a kö-
zönség a nézőteret?
– Igen, ezek az előadások telt-
házasak. Nagyon nagy az igény 
rájuk. Hadd mondjak egy példát 
a közelmúltból! A Kern András-

sal bemutatott „A kellékes” című 
előadáson olyan sokan voltak, 
hogy komoly parkolási problé-
mákkal kellett megküzdenünk. Itt 
jegyzem meg: nagy szükség van 
a parkoló bővítésére; a tervek 
már elkészültek, és bízom benne, 
hogy minél hamarabb sor kerül a 
kivitelezésre is! A színielőadá-
sokra a városból és a környékből 
egyaránt nagyon sokan jönnek. 
2017-ben közel 57 ezer eladott 
jegyünk volt és ennek a 67 szá-
zalékát a gödöllőiek vásárolták 
meg, a többiek pedig a térségből 
jöttek. De vannak olyan vendé-
geink is, akik Pestről jönnek ide 
egy-egy előadás kedvéért; hate-
zer fős törzsközönségünk van. 
De ezen a téren is szeretnénk 
bővíteni a kínálatot! Az új, átala-
kítható színpad lehetőséget ad 
élőzenei kísérettel bíró operett és 
operaelőadások bemutatására is, 
ami már régi vágyam. 
De térjünk vissza egy kicsit a telt-
házas vagy nem teltházas előa-

dásokhoz! Legyünk őszinték: ma 
az emberek a vígjátékokat és a 
könnyedebb hangvételű előadá-
sokat keresik elsősorban. De az 
a véleményem, hogy tartani kell 
egy mérleget és a komoly mon-
danivalóval bíró darabokat is ide 
kell hozni. Ma már a színház-
termet is át tudjuk úgy alakítani, 
hogy kamaraelőadásokat befo-
gadhasson, így azokat a produk-
ciókat is vendégül láthatjuk, amik 
nem 450, hanem mondjuk 200, 
vagy 150 főt vonzzanak.
– Mi az, ami most megjelent új 
igényként a közönség részé-
ről?
– A koncertek. És most itt elsősor-
ban a könnyűzenére gondolok. 
Régen ezekre kevésbé jöttek. 
most pedig a Zorán-koncertre 
két nap alatt fogytak el a jegyek. 
Szeretnénk fiataloknak szóló 
koncerteket, például unplugged 
előadásokat, és külföldi előadó-
kat is behozni. Nagyon sok kivá-
ló külföldi klubzenekar van, akik 

színvonalas előadásokkal vonz-
zák a fiatal közönséget, ezeket jó 
lenne itthon is bemutatni.
– Így indultak el a Királyi Váró-
ban a jazz estek is, amiknek ma 
már komoly rangja van. 
– Igen, ez nagyon jó ötlet volt, és 
Csányi István ezt kiválóan viszi. 
Ez is nemzetközi szintet hoz. 
A Királyi Akadémia, aminek ke-
retében a Zeneakadémia tehet-
séges végzős növendékei mutat-
koznak itt be, szintén fontos és 
kiváló program. Valamint jó helyet 
találtunk ott az irodalmi esteknek, 
amik szintén teltházasak. A Kirá-
lyi Várót úgy tűnik, sikerült meg-
felelő tartalommal megtölteni, de 
még mindig sok lehetőség van 
benne. Ez egy „fiatal helyszín”, 
ami talán három éve került a mi 
hatáskörünkbe.  
– Gödöllőn nagyon sok rendez-
vény van. Ezek közül mennyit 
szervez és bonyolít le a Művé-
szetek Háza?
– Az összes városi kulturális 
programnak a 63 százalékát mi 
szervezzük, s majdnem három-
ezerkétszáz programunk van egy 
évben. Ebben benne vannak a 
koncertek, a kiállítások és a tan-
folyamok is.  
– Egyre nő a szabadtéri progra-
mok száma is.
– Igen, és arra törekszem, hogy 
ezeknek a száma tovább nőjön. 
Nagyon szeretném visszahozni a 
nyári színházat a kínálatba! Erre 
óriási igény van. Jelenleg is dol-
gozom a feltételeinek a megte-
remtésén. 
– Mit takarna ez a program?
– A nyári színházat itt tág foga-
lomban kell érteni. Lehetne ez 
színdarab vagy ária-est is. De, 
amit hamarosan elindítunk, azok 
a nyári kamaraszínházi előadá-
sok lesznek. Ennek Művészetek 
Háza belső udvara ad majd he-
lyet. Ezt a nyáron már elindítjuk 
és a tervek szerint 2019-ben már 
szeretnék egy nyári kamaraszín-
házi fesztivált csinálni. 
– Ebbe be tudja vonni a gödöl-
lői művészeti csoportokat is?
– Mindenképpen. Jelenleg tizen-
három művészeti csoport tartozik 
hozzánk, az Arpeggio Gitárzene-
kar, a Cavaletta Művészeti Egye-
sület, a Cimbaliband, az Éjfél 
Alternatív Színházi Társulat és 

Beszélgetés Kovács Balázzsal, a MűvészeteK Háza igazgatójával 
Folyamatos megújulás, magas színvonalú kulturális programok

11/2018.

Fotó: Nánási Pál
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Club Színház, a Garabonciás 
Színtársulat, a Gödöllői Fiatal 
Művészek Egyesülete, a Gödöllői 
Városi Fúvószenekar, a Gödöllői 
Városi Népizenekar, a Gödöllői 
Szimfnikus Zenekar, a Gödöllő 
Táncegyüttes, a  Gödöllői Tánc-
színház, a Gödöllői Városi Ve-
gyeskar és a Talamba Ütőegyüt-
tes. Ők önállóan is megtöltik a 
színháztermet és vannak közös 
produkcióink is. 
– A Művészetek Háza kezelésé-
be tartozik a Civil Ház is…
– Igen ennek a létrehozása egy 
jó döntés volt. Gödöllőn nagyon 
sok, ha jól tudom, több mint hat-
van aktív civil szervezet van. Ne-
kik már régóta nagy szükségük 
volt egy olyan térre, amit ők sa-
ját belátásuk és igényük szerint 
használhatnak. Szépen beállt en-
nek a rendszere is. 
– Az idei tematikus év az Ifjú-
ság Éve. Ehhez mit tud hozzá-
tenni a Művészetek Háza?
– Rengeteg a fiataloknak szóló 
programunk van, ezek részben 
saját szervezésűek, részben mű-
vészeti csoportjainkon keresztül 
valósulnak meg.  Évek óta nagy 
energiákat fektetünk abba, hogy 
megszólítsuk, bevonzzuk a fiata-

lokat. Az én számomra hatalmas 
öröm, hogy létrejött az ifjúsá-
gi önkormányzat. Velük fogunk 
egyeztetni, hogy nekik mire lenne 
igényük. Mert hiába találok én ki 
bármit, ha az nem egyezik azzal, 
ami nekik tetszik! 
– Voltak itt kiváló kezdeménye-
zések, az elmúlt időszakban a 
fiatalok megszólítására. Mi volt 
az oka annak, hogy ezek elhal-
tak?
– Igazából az, hogy ezek csak 
akkor működnek, ha erős kézzel 
valaki összefogja. Mint például a 
kulturális kerekasztalt. A mi ötle-
teink alulról jövő kezdeményezé-
sek voltak, és hiányoztak hozzá 
a megfelelő koordináló emberek.  
Valójában azt szeretném, ha tud-
nánk a fiataloknak is külön helyet 
adni, mint a civileknek. Az lenne 
azideális, ha a Civil Ház mintá-
jára lehetne egy Ifjúsági Ház is, 
ami az övék. De oda kellene 2-3 
szakember, aki koordinálja az ott 
folyó munkát, és akit ők is elfo-
gadnak. 
– Fordítsuk meg a kérdést! A 
gödöllői fiatalok mennyire foly-
nak bele a kulturális életbe? 
Mert a művészeti csoportok 
tagjai között nagyon sok a fi-

atal előadó. De mi a helyzet a 
közönség soraiban?
– Jönnek fiatalok, de én úgy lá-
tom, elsősorban a fellépőkhöz 
tartozó közegből – barátok, ro-
konok, osztálytársak. Érdekes, 
azonban, hogy vannak olyan 
előadások, ahol nagyobb lét-
számban jelennek meg, ám ők 
sokszor szervezett program kere-
tében jönnek. A gyermeknapon, a 
Belvárosi Napokon persze nagy 
számban vannak jelen. Most úgy 
látom, a fiatalok nem igazán ta-
lálják itt a helyüket. Én remélem, 
hogy az ifjúsági önkormányzat 
felméri az igényeket, és tovább 
tudunk lépni ezen a téren! 
– Hogy látja, az elmúlt években 
végzett fejlesztésekhez mit le-
het még hozzátenni a követke-
ző időszakban?
– Mindig lehet, és kell is új dolgo-
kat kitalálni.  Újdonság lehet a jö-
vőben egy csakis összefogással 
megvalósítható - talán leginkább 
a Gödöllőre látogatókat megcél-
zó - projekt. Ennek az lenne a 
lényege, hogy egyes ünnepek-
re, jeles napokra szerveznénk rá 
programot, és a kastéllyal és a 
szállodával közösen ajánlanánk 
ki.  Ennek a kulturális részébe 

is lehet építeni a helyi művészeti 
csoportokra. 
Szintén újdonság lenne, hogy 
a színházi előadásokra bérle-
tes programot ajánlanánk a kö-
zönségnek, s ha már ismét s 
színházról esik szó, szeretném 
visszahozni az Országos diák-
színjátszó Fesztivált, ami 2002-
ben szűnt meg. 
– A színházzal és a Művésze-
tek Háza épületével kezdtük a 
beszélgetést zárjuk is azzal. A 
felújítás teljesen befejeződött? 
– Lényegében igen. Apróságok 
persze mindig vannak, de olyan 
probléma nincs, ami befolyásol-
ná a működésünket. Persze itt is 
vannak tervek. Szeretnék például 
a két páholyt kialakítani, ami lé-
nyegében most is megvan, csak 
korábban elfoglalta a hang és a 
fénytechnika, mint ahogy jó len-
ne ismét megnyitni a Cabrio bárt 
is, hogy csak néhányat említsek.  
De az elmúlt években nagyon 
nagy léptekkel haladtunk, most, 
már kisebb lépésekben fogunk 
előre haladni. De a célunk válto-
zatlanul az, hogy a gödöllőieknek 
itt, helyben a legmagasabb szín-
vonalú kulturális programokat 
biztosítsuk.                             (kj)

Információink szerint hamaro-
san megkezdődik az ideiglenes 
átjáró kialakítása a vasútállo-
máson. Ez a közeli hetekben 
megvalósuló út fogja átmeneti-
leg kiváltani a jelenlegi Köztár-
saság úti átjárót és biztosítani 
az átjárást mind a gyalogosok, 
mind a gépjárművek részére az 
itt létesülő felüljáró építésének 
ideje alatt. 
A tervek már elkészültek, s 
amint a kivitelező megkapja a 
szükséges engedélyeket, azon-
nal elkezdi a munkát, aminek 
következtében előreláthatóan 

negyven parkolóhely – ideigle-
nesen – megszűnik a P+R par-
kolóban. 
Mivel a létesítmény jelenleg 
csaknem teljes kapacitással 
üzemel, annak érdekében, 
hogy a gépkocsival érkezők 
számára továbbra is biztosított 
legyen a P+R parkolás, az ön-
kormányzat a munka megkez-
désétől a felüljáró elkészültéig 
ingyenessé teszi a vasútállo-
mással szemben lévő parkolót. 
A munka kezdéséről a kivitele-
ző később ad tájékoztatást. 

(bj)

A Budapest–Hatvan vonal Isa-
szeg–Gödöllő és Aszód–Tura 
állomások közötti szakaszán 
elkezdődött a pályafelújítás, 
amelynek első üteme május 
végéig tart. 

A vasútvonalon, március 28-
tól május 31-ig számos vonat 
módosított menetrend szerint 
közlekedik. A gödöllői vonatok 
helyett Isaszeg–Gödöllő, több 
hatvani elővárosi vonat he-
lyett pedig Aszód–Tura, illetve 
Aszód–Hatvan között vonatpót-

ló buszok szállítják az utasokat.  
Bár a vasúttársaság honlapján 
tájékozódhatnak az utasok az 
aktuális menetrendi változá-
sokról, a vonattal utazóknak 
az aktuális munkavégzés miatt 
jelentős, sokszor 25-30 perces 
késésekre is számítani kell!
A gödöllői vasútállomáson jelen-
leg még csak a deponálási és a 
szállítási munkák zajlanak, Gö-
döllő-Állami Telepeken azonban 
már jelentős a változás. A Pest 
felé tartó vágány peronja már 
kezdi elnyerni új formáját.     (jb)

Nem lesz kevesebb hely, csak 
máshol lehet majd ingyen parkolni

Folyamatosan módosul a 
vasúti menetrend
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Itt a tavasz, és ahogy ez már hagyomány, a Gödöllői Lokálpatrióta 
Klub és a városrészi egyesületek idén is megszervezik a városszépí- 
tési hétvégét. 
Április 14-én várják mindazokat, akik szeretnének csatlakozni az akció-
hoz, és szebbé, gondozottabbá tenni környezetüket. 
A program során ez alkalommal is a közösségi terek szépítése, a zöld-
felületek ápolása, valamint az illegális hulladék összegyűjtése a cél. 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, az ilyen kezdemé-
nyezések nem csak a közterületeket teszik szebbé, hanem jelentős kö-
zösségépítő, valamint nevelő erővel is bírnak. A városszépítő hétvége 
pontos programját, valamint a csatlakozási pontokat a jövő heti lapunk-
ban teszik közzé a szervezők. 

A húsvétot már felvirágozva kö-
szöntötte Gödöllő belvárosa. A 
növényápolási munkák részeként 
az elmúlt napokban nem csak a 
szükséges fa metszéseket vé-
gezték el, hanem a közterületek 
szépítésére is hangsúlyt helyez-

tek a szakemberek. A  téli dísz-
ként szolgáló növények helyére a 
tavaszi időszakban díszlő árvács-
kák kerültek, s kikerültek a csere-
pes virágok is  városi korlátokra, 
amikbe most futóárvácskákat ül-
tettek.          (kj)

Lassan eljön a kerti munkák 
ideje, aminek első lépése a 
télen felhalmozódott növényi 
hulladékok, valamint a metszés 
utáni nyesedékek összegyűjté-
se. Ezt az utolsó szót nem árt 
hangsúlyozni, ugyanis sokak-
nak okoz problémát, hogy még 
mindig vannak olyan zöld- 
övezeti lakosok, akik égetés-
sel akarnak megszabadulni a 
megmaradt levelektől, levágott 
ágaktól, környezetük bosszú-
ságára. 

Sajnos, a tapasztalatok szerint 
nem lehet elégszer felhívni a fi-
gyelmet az ide vonatkozó szabá-
lyok betartásának fontosságára, 
mivel még mindig sokan dönte-
nek a tűzgyújtás mellett. 
Gödöllőn a közterületek és az 
egyes, közterületnek nem mi-
nősülő ingatlanok tisztántartásá-
ról, állagának megóvásáról szóló 
önkormányzati rendelet szerint 
a közterületen, valamint ingatla-
non belül elszáradt növényi hul-
ladékot pénteken 13-tól 18 óráig 
lehet szabadtéren égetni, egyéb 
időpontokban szigorúan tilos. 
Háztartási és egyéb hulladék 
(műanyag, műanyaggal bevont 
kábel, rongy, gumi stb.) égetése 

minden esetben tilos! A rendelet 
a kerti grillezésre és a tűzön tör-
ténő sütés-főzésre nem vonatko-
zik, az a tűz állandó felügyelete 
mellett bármikor végezhető. Nem 
árt azonban tudni, hogy tűzgyúj-
tási tilalom esetén akkor sem 
megengedett a tűzgyújtás, ha azt 
egyébként más jogszabály meg-
engedi. Ha valaki a szabályok 
betartása mellett végez égetést, 
akkor is fontos, hogy a szabad-
ban meggyújtott tüzet soha ne 
hagyja felügyelet nélkül és min-
den esetben gondoskodjon meg-
felelő mennyiségű oltóanyagról. 
Mindig legyen nála a tűz oltására 
alkalmas kéziszerszám, és csak 
akkora tüzet gyújtson, amekkorát 
folyamatosan felügyelet alatt tud 
tartani. Tájékozódjon a várható 
időjárásról, mert a szél kedvez a 
tűz gyors továbbterjedésének. Az 
égetési szabályok betartatására 
az illetékesek nagy hangsúlyt he-
lyeznek, a közterület-felügyelet 
munkatársai helyszíni bírságként 
5000-től 50 ezer forintig terjedő 
bírságot szabhatnak ki, ha pe-
dig feljelentésre kerül sor, akár 
200.000 forintra is megbüntethe-
tik azt, aki nem a jogszabályok-
nak megfelelően végzi a kerti hul-
ladék égetését.                      (kj)

Összefogás a még szebb környezetért

Évszakváltó dekorációFüstmentes tavaszt!

Megkezdődhetnek a 4,5 milli-
árd forintos kormányzati támo-
gatásból megvalósuló gödöl-
lői uszoda építési munkálatai 
– mondta Vécsey László (Fi-
desz-KDNP) országgyűlési kép-
viselő csütörtökön az MTI-nek 
a helyszínen, ahol átadták az 
építési területet a kivitelezőnek.

Vécsey László közölte: az építési 
engedély jogerőre emelkedett és 
így elindulhatnak a terület-előké-
szítési és az építési munkálatok. 
Az országgyűlési képviselő hoz-
zátette, a kormány három nagy-
beruházásra tett ígéretet a gö-
döllőieknek: az M3-as autópálya 
zajvédő falának létrehozására, 
amely néhány napon belül elké-
szül, a Budapest-Hatvan vasútvo-
nal rekonstrukciójára, amely már 
elkezdődött, valamint az uszoda 
felépítésére.
Vécsey László beszélt arról is, 
hogy első ütemben egy 50 mé-
teres, a második ütemben pedig 
egy 20 méteres medencét építe-

nek. Hozzátette, hogy 
a nagy medencéhez 
kapcsolódóan külön-
böző wellness létesít-
ményeket is létrehoz-
nak, a 600 fős lelátó 
pedig alkalmassá te-
szi majd az uszodát 
különböző vizes spor-
tesemények megtar-
tására. A jelen állás 
szerint a létesítmény-
ben 2019-ben már 
úszhatunk, mondta a 
képviselő. 

Mint ismeretes, Balog Zoltán, az 
emberi erőforrások minisztere, Si-
micskó István sportért és ifjúsá-
gért felelős államtitkár és Vécsey 
László, csaknem 1500 napja, 
2014. március 6-án jelentették 
be, hogy nemzetközi versenyek 
rendezésére alkalmas, akadály-
mentesen megközelíthető verse-
nyuszoda épül kormányzati beru-
házásban a Szent István Egyetem 
gödöllői Kertészeti Tanüzemének 

területén és azt már 2015-ben át-
adják. 
2017 júniusában Vécsey László 
maga nyilatkozta azt a Szilas TV-
ben, hogy „ez az uszoda beruhá-
zás, állami területen, kiemelt kor-
mányberuházás keretében, tehát 
mindenféle helyi szándékot, vagy 
esetleges késleltetési lehetőséget 
kizárva valósul meg”. Később – el-
lentmondásba keveredve az elő-
zőekkel – több alkalommal is az-

zal magyarázta a beruházás több 
éves késedelmét, hogy a város 
vezetése akadályokat gördített a 
kivitelezés elé. Most ismét szem-
be került önmagával hiszen mint 
fogalmaz: a kormányhatározattal 
elhárult az utolsó akadály is.
Természetesen a gödöllőiek na-
gyon örülnek a beruházásnak és 
remélik, nem kell az átadásra egy 
következő választásokig várni.

(lt)

FelvoNultak az uszoda kivitelezői
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(Folytatás az 1. oldalról) 

Aki elmegy szavazni, két szava-
zólapot kap majd. Az egyiken a 
személyek közül lehet választani, 
akik közül egyet lehet kiválaszta-
ni. A másik szavazólapon pártlis-
ták közül lehet választani, ott is 
csak egyet lehet megjelölni. (Aki 
korábban regsiztrált valamelyik 
nemzetiségnél, akkor nem az or-
szágos pártlistára, hanem a nem-
zetiségi listára – bolgár, görög, 
horvát, lengyel, német, örmény, 
roma, román, ruszin, szerb, szlo-
vák, szlovén vagy ukrán – adhat-
ja majd le a szavazatát.)
A szavazás napján (április 8.) az 
értesítőben megjelölt címre kell 
elmenni a szavazóhelyiségbe! 
Ott alá kell írni a névjegyzéket, 

ami után megkapjuk a 2 szava-
zólapot (egyéni és lista – párt 
vagy nemzetiségi). Ellenőrizzük 
le, hogy le vannak-e pecsételve, 
mert csak úgy érvényes!
És akkor most egy kis csavar kö-
vetkezik. Aki az állandó lakhelyé-
től (ami az értesítő levélben sze-
repel) távol akar szavazni, annak 
át kell jelentkeznie. Elvileg bárki 
bárhová átjelentkezhet, de ehhez 
külön kérelmet kell írni. Ezt azon-
ban csak akkor fogadják el, ha a 
HVI megkapja április 6-án, pénte-
ken délután 4 óráig.
Ugyanígy kell kérvényezni ha: 
valaki mozgáskorlátozott és 
akadálymentes helyen szeretne 
szavazni; valaki mozgóurnát sze-
retne kérni (ez esetben a szava-
zatszámláló bizottságtól is lehet 

kérni vasárnap 15 óráig). 
A kérelmeket az interneten is ki 
lehet tölteni és be lehet küldeni: 
www.valasztas.hu/kerelmek-ma-
gyarorszagi-lakcimmel-rendel-
kezoknek.
De nézzük, kikre adhatják a vok-
sukat a városunkban élők:

A Pest Megyei 06. számú Or-
szággyűlési Egyéni Választó-
kerületében tizennyolcan száll-
nak ringbe az egyéni képviselői 
helyért: 

1. Vécsey László József (FI-
DESZ – Magyar Polgári Szö-
vetség – Kereszténydemokrata 
Néppárt) 
2. Lengyel Szilvia (Lehet Más a 
Politika) 
3. Papp János (Kell az Összefo-
gás Párt) 
4. Lázok Attila (Szegényekért 
Párt) 
5. Vig János (Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom)  
6. Kis Imre (Együtt – A Korszak-
váltók Pártja) 
7. Makrai Zoltán (Magyar Szoci-
alista Párt - Párbeszéd Magyar-
országért 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 Két-
farkú Kutya Párt) 
12. Vámos Péterné (Rend és El-
számoltatás Párt) 
13. Rácz Zsolt (Európai Roma 

Keresztények Jobblétéért De-
mokratikus Párt) 
14. Kiszel Józsefné (A Haza 
Pártja)
15. Molnár László József (Mo-
mentum Mozgalom) 
16. Bogdányi Norbert László 
(NET Párt)  
17. László Attila (Hajrá Magyar-
ország! Párt)
18. Kanalas András (Jó Út ma-
gyar Polgári Párt) 

Az országos listát állítók sora 
ennél is hosszabb, huszonhá-
rom szervezetre, illetve válasz-
tási szövetségre lehet majd 
szavazni:

1. Tenni Akarás Mozgalom
2. Összefogás Párt
3. Családok Pártja
4. Demokratikus Koalíció
5. Együtt-A Korszakváltók Pártja
6. Európai Roma Keresztények 
Jobblétéért Demokratikus Párt
7. Fidesz-KDNP
8. Iránytű Párt
9. Jobbik Magyarországért Moz-
galom
10. Kell az Összefogás Párt
11. Közös Nevező 2018
12. Lehet Más a Politika
13. Magyarszági Cigánypárt
14. Magyarországon Élő Dolgozó 
és Tanuló Emberek Pártja
15. Magyar Igazság és Élet Pártja
16. Magyar Kétfarkú Kutya Párt
17. Momentum Mozgalom
18. MSZP-Párbeszéd Magyaror-
szágért Párt
19. Magyar Munkáspárt
20. Net Párt
21. Rend Párt
22. Sportos és Egészséges Ma-
gyarországért Párt
23. Szegény Emberek Magyaror-
szágért Párt

országgyűlési választásoK, 2018
Némi tudnivaló…

FELHÍVÁS
Felhívom a 2018. április 8-án tartandó országgyűlési képviselők 
választásán közreműködő szavazatszámláló bizottságok meg-
választott és a jelölő szervezetek által delegált tagjainak figyel-

mét, 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 felké-

szítésen.
Eskütétel nélkül a választás napján szavazatszámláló bizottság 

tagja nem vehet részt a Választási Iroda munkájában.

Dr. Nánási Éva sk.,   Helyi Választási Iroda vezetője

A választásokkal kapcso-
latban sok kérdést intéz-
nek az Országos Választási 
Irodához az állampolgárok.  
A leggyakrabban előfordu-
lókat a www.valasztas.hu 
oldalon egy csokorba gyűj-
tötték az OVB munkatársai. 

Mint ezekből kiderül nem ke-
vesen tartanak attól, mi van 
abban az esetben, ha a sza-
vazólap kitöltése után veszik 
észre, hogy elrontották azt. 

Nos, az Országos Választási 
Iroda honlapján található tájé-
koztatás szerint ilyen esetben 

a következő a teendő: Ha a 
választópolgár a szavazó-
lap urnába dobása előtt jelzi, 
hogy a szavazólap kitöltését 
elrontotta, a rontott szava-
zólapot a szavazatszámláló 
bizottság bevonja, egy külön 
e célra szolgáló borítékba he-
lyezi, és a rontott szavazólap 
helyett új szavazólapot ad ki. 
Nem árt azonban odafigyelni, 
mert egy választópolgár ron-
tás miatt csak egyszer kérhet 
új szavazólapot.

Sokaknak okoz fejtörést az 
is, mit tehetnek és mit nem 
a pártok, a jelöltek és az ak-

tivisták a választás napján. A 
választási törvény szerint már 
ezen a napon sincs kampány-
csend, de vannak szabályok, 
amiket ilyenkor is be kell tar-
tani.  

A szavazás napján:
– nem lehet választási gyű-
lést tartani,
– a szavazókör bejáratától 
számított 150 méteren belül 
(közterületen) tilos minden-
féle kampánytevékenységet 
folytatni,
– mozgóurna igénylésére és 
a szavazóhelyiséghez történő 
szállításra nyilvános felhívás 

nem tehető közzé, szavazó-
helyiséghez autóbuszos sze-
mélyszállítás nem végezhető,
– televízióban és rádióban 
politikai reklámot nem lehet 
közzétenni.

Ugyancsak gyakran felmerülő 
kérdés: Be kell-e tenni a kitöl-
tött szavazóívet a borítékba? 
Ez különösen aktuális, hiszen 
az idén igencsak nagyméretű 
papírokat kell majd össze-
hajtogatni, ám borítékba ten-
ni – belföldi szavazókörben 
történő szavazás során – az 
átjelentkezés kivételével nem 
kötelező.

Gyakori választási kérdések
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„Olyan fiatal vagyok még, hogy 
hagyhattál volna egyszerűen je-
lentés nélküli nagy mondatokat 
mondani.” (Kemény Zsófi)
Gödöllői Irodalmi Díj 2018 – Ke-
ressük Gödöllő tehetséges, pá-
lyakezdő költőit, íróit.
Pályázni április 25-ig két kategó-
riában – próza és vers – lehet. 
A pályázatra még nem publikált 
(Facebook megjelenés nem szá-
mít annak) írásokat várunk olyan 
alkotóktól, akiknek önálló kötete 
még nem jelent meg (magánki-
adás nem számít). Az írások té-
májukban kapcsolódjanak a mot-
tóhoz. 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 jelentke-
ző kizárólag saját szellemi tulaj-
donát 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 for-
mában is a következő címre küld-
jétek:
Gödöllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központ, 2100 Gödöllő, 
Dózsa Gy. út 8. 
Mindkét esetben fel kell tüntetni 

az üzenet tárgyában vagy a bo-
rítékon: Gödöllői Irodalmi Díj 
2018.
A pályaművekre csak a jeligét 
írjátok és a kategóriát (vers vagy 
novella). Kézírásos pályaműveket 
nem fogadunk el, és a pályamű-
veken személyes adat NE szere-
peljen. A pályázathoz külön, zárt 
borítékban (email-ben külön word 
dokumentumban) kérünk egy 
adatlapot: jelige, név, életkor, 
kategória, lakcím, telefonszám, 
email-cím, bemutatkozás. A je-
lentkezőktől pár soros bemutat-
kozást kérünk, valamint a gödöllői 
kötődés részletezését, amennyi-
ben nem rendelkezik állandó gö-
döllői lakhellyel.
A műveket neves személyekből 
álló szakmai zsűri bírálja el:
• Borda Réka, költő, a Műút por-
tál szerkesztője
• Czigány György, József Atti-
la-díjas író, költő, a Magyar Köz-
társaság Érdemes Művésze, 
• Kemény István, József Attila-dí-
jas költő.
A pályázat összdíjazása bruttó 
170.000 forint, melyet a zsűri a 
beérkezett alkotások függvényé-
ben oszt meg. Ezen felül a díja-
zottak oklevélben részesülnek.
A Gödöllői Irodalmi Díjat 2018. 
június 2-án, szombaton, a Könyv 
Ünnepe Gödöllőn rendezvény ke-
retében adják át. 
További információ: Istók Anna 
(06-70) 674-4199, vagy istoka@
gvkik.hu

gödöllői irodalMi díj 2018   

az ifjúság Éve Gödöllőn 

 
Kedves Tagok, Mozgáskorlátozottak! 

 
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egye-
sületének Gödöllői területi csoportja következő fogadóóráját 
április 4-én 15- 16 óra között tartja.
 
Helyszín: Civil Ház, Gödöllő, Szabadság út 23.  
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Telefon: 06 302952456
Web: www.mozgasserultek.hu
 
Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
– tagkönyv érvényesítése;
– információszolgáltatás ügyintézéséhez
„Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások” (LÁT) 
parkoló kártya, gépjármű adókedvezmény, autószerzési támogatás

TELEKI PÁL EGyESüLET

Teleki Pál halálának 76. évfordulója alkal-
mából, sírjánál, a máriabesnyői temetőben 
2018. április 8-án, szombaton, 11 órai 
kezdettel tartjuk koszorúzással egybekötött 
megemlékezésünket, melyre szeretettel hív-
juk, és várjuk Teleki Pál minden tisztelőjét!                                     
A Teleki Pál Egyesület Elnöksége

2018. április 8-án, 10.25-kor a Művészetek Háza parkolójából 
(és vissza) díjmentes különbuszt indítunk, melyre a temetőig 
minden buszmegállóban fel lehet szállni.

BÖLCSŐDEI „KUKUCSKA”
TISZTELT SZüLŐK!
2018. április 16-17-18-án, 9-11 órá-
ig szeretettel várjuk a Gödöllői Egye-
sített Palotakert Bölcsőde mindkét 
egységében azokat a   gödöllői  csa-
ládokat akik szeretnék megtekinteni 
intézményeinket. 
Kérjük látogassanak el hozzánk, 
hogy megismerjék kisgyermekneve-
lőinket, nevelési programunkat, va-
lamint a bölcsődékben   zajló életet. 
Előzetes telefonos időpont-egyezte-
tés szükséges. 
Címünk: 
• Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (2100 Gödöllő, Palo-
ta-kert 17.). Telefonszám: 06-28-410-906     
 
• Gödöllői Mézeskalács Ház Bölcsőde (2100 Gödöllő, Premont-
rei u. 8.)
Telefonszám: 06-28-422-072        Varga Gyöngyi intézményvezető
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Mint korábban már 
beszámoltunk róla, 
március 3-án lerak-
ták a Gödöllőn épülő 
Patrónus Ház alap-
kövét. A létesítményt 
Somorjai Éva alapító 
és testvére, Németh 
Ildikó, a Patrónus 
Ház Nonprofit Kft. 
vezetője önerőből, 
valamint támogatók segítségével 
valósítják meg, hogy autistáknak 
adjon otthont. 
Magyarországon több mint száz-
ezer autista él, számuk pedig év-
ről-évre növekszik. A tankötelezett-
ség végével ezen felnőttek méltó 
lakhatása megfelelő fejlesztési le-
hetőségekkel jelenleg nagyon limi-
tált. A Patrónus Házban nemcsak 
otthonra találnak majd, hanem 
megfelelő szakemberek gondos-
kodnak ellátásukról.

Családi érintettségünk miatt úgy 
döntöttünk, hogy mi megpróbál-
juk és létrehozunk egy 12 fős ott-
hont, ahol Levente fiúnk mellett 11 

fő érintett számára tudunk majd 
megfelelő lakhatást és egyéni fej-
lesztést biztosítani – fogalmazott 
Somorjai Éva.
Az otthon építését már megkezd-
ték és most áprilisban a földszinten 
található 6 szoba szerkezeti falazá-
sa következik, majd ezt követően 
az emeleti 6 szoba építése.
A most futó adománygyűjtéssel Ön 
is segíthet a 12 fő érintett autista 
felnőtt szobájának kialakítását.
A 450.000 forintos célösszegből 6 
szoba falazását tudják megoldani. 
Az Önök segítségére is szükség 
van!
Bankszámlaszám: OTP: 
11742049-21411113-00000000

Különös találkozóra került sor a na-
pokban a Dózsa György úti sírkert 
régi református részében: három 
Podmaniczky-díjas, Saly Noémi 
muzeológus, irodalom- és Buda-
pest-történész, Fülöp István, a Gö-
döllői Városvédő Egyesület elnöke 
és Varga Árpád műkőkészítő mes-
ter szemlélték meg a szinte napra 
pontosan száz éve elhunyt özvegy 
Francsek Pálné kidőlt síremlékét, 

és határozták el rendbe tételét. A 
múlt héten megjelent Gödöllő Ma-
gazinban olvashattak részletesen 
id. Francsek Pál építészről –  az öz-
vegy egyik fiáról –, akinek megvaló-
sult tervei ma is láthatók Budapes-
ten. A találkozó előzménye az, hogy 
a Gödöllői Városvédő Egyesület 
több évvel ezelőtt vállalta dr. Theg-
ze Lajos királyi palota és koronaura-

dalmi orvos síremlékének ápolását. 
Az idén jobban körülnézve a kör-
nyéken, bukkant Fülöp István egy 
ledőlt síremlékre, amelyet született 
Bertók Johanna nyughelyén állítot-
tak fel. A keresés, hogy ki lehetett 
az elhunyt, az interneten járt ered-
ménnyel. Kiderült, hogy Saly Noémi 
egyik cikkében szerepelt gödöllői 
ükanyjának neve. Ettől kezdve fel-
gyorsultak az események, a Gö-

döllőn is több programon szereplő 
történész örömmel értesült a meg-
találásról és támogatta az elkép-
zelést a síremlék felállítására. En-
nek megvalósítására Varga Árpád 
vállalkozott. Fülöp István és Varga 
Árpád a Felsőmérai és Ostorharicsi 
Horváth család közelben található, 
megdőlt síremléke állapotának javí-
tását tűzte ki következő célul.     (lt)

adománygyűjtés – Építsünk közösen egy 
12 fős autista felnőtt otthont Gödöllőn!

százéves síremléket állítaNak újra Fel
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Énekesek, kórusok, énekpedagó-
gusok, az emberi hanggal foglal-
kozó természettudósok, terape-
uták évek óta ünneplik a Hang 
Világnapját a Föld számos orszá-
gában április 16-án, valamint az 
azt megelőző, vagy követő na-
pokban. 
A programsorozatba idén is be-
kapcsolódik a Gödöllői Erkel Fe-
renc Általános Iskola, ahol április 
17-én nyilvános próbára és bemu-
tatóra várják az érdeklődőket. 
A Népdaltól a klasszikus zenéig 
című nyilvános próba és bemuta-
tó koncert helyszíne az intézmény 
zeneterme lesz, ahol 14 órától az 
iskola kórusainak munkájába le-
het majd bepillantani. 
A program során népdaléneklésre 
kerül sor a 3., 5. és 7. osztályos 
tanulók közreműködésével. Meg-
szólal az iskola nem zenei tago-

zatos kórusa, valamin a Kicsinyek 
kórusa is. A bemutatóra szeretet-
tel várják a pedagógusokat, a szü-
lőket, a zene és az emberi hang 
szépsége iránt érdeklődőket. 
Az eseményre 2018. április 10-ig 
az efai@erkeliskola.hu címen le-
het regisztrálni. 
A Hang Világnapja 1999 óta éven-
te megrendezésre kerülő ren-
dezvénysorozat keretében kon-
certeket, a témához kapcsolódó 
előadásokat rendeznek, melyek 
azt a célt szolgálják, hogy felhívják 
a társadalom figyelmét az emberi 
hang fontosságára, a hangnak, 
mint kommunikációs eszköznek 
és kulturális produktumnak az 
ápolására, a hanggal foglalkozó 
szakmák és szakemberek támo-
gatására. Magyarországon 2013 
óta ünneplik a Hang Világnapját.

(kj)

Herceg Egérváry Ele-
mért nem arról ismer-
jük, hogy békésen ül 
a családi sajtkészle-
ten.  A Gödöllői Királyi 
Kastély híres egerével 
mindig történik valami, 
most éppen vállalko-
zásba fogott, s akik 
húsvétkor ellátogat-
tak a kastélyba, már 
vásárolhattak is az 
ő nevével fémjelzett 
ajándéktárgyakból. 
A gödöllői kastély 
kedves és hu-
moros mese-
sorozatának 
illusztrációi 
ugyanis áp-
rilistól többfé-
le ajándék- és 
használati tárgyon is 
felbukkannak. Herceg 
Egérváry Elemér nap-
lója mostantól úgy is 
olvasható, hogy a me-
sefigurák kedvenc kek-
szeit majszoljuk közben 
és mesebögréből teá-
zunk, kakaózunk! Készül még töb-
bek között keksz, csokoládé, póló, 
vászontáska, könyvjelző, legyező 
és ékszeres doboz, sőt, hamaro-
san kapható lesz a meséből jól 
ismert Bajszint Béla-féle szilvalek-
vár is! Mint azt Faludy Ildikó, aki 
eredetileg a kastély muzeológusa, 

de emellett Elemér herceg króniká-
sa és asszisztense is, lapunknak 
elárulta tizenöt féle termék jelent 
meg a híres egér figurájával dí-
szítve. A gyerekeknek szóló aján-
déktárgyak iránt már nagy volt az 
igény. A tervek szerint a kínálatot 
folyamatosan bővíteni fogják.    (bj) 

a hang világnapja az erkel iskolában

Megérkeztek a kastélyba az 
eleméres ajándéktárgyak
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a Bagoly KönyvesBolt ajánlata

kisvonatozni mesés!

2018. április 3.

A címbeli mondat volt az alap-
gondolata a magyarországi erdei 
vasutakat bemutató „Kispöfögők” 
mesekönyv-sorozatnak és annak 
első kötetének, a „Miki és a lillafü-
redi kisvasút” című kiadványnak. A 
minden oldalán színes illusztráci-
óval ellátott kötet a szórakoztatás 
mellett a környék növény- és állat-
világáról, turisztikai különlegessé-
geiről, történelméről, sőt még iro-
dalmáról is játékos formában nyújt 
érdekes információkat a 4-8 éves 
korosztály számára. 

A könyv a Lillafüredi Állami Erdei 
Vasút izgalmas világába vezeti be 
a gyermekeket. A mesék fősze-
replője Miki, a világ első kisvasúti 
hibrid mozdonya (típusa: MK48-as, 
amiből a valóságban a győri Va-
gon- és Gépgyár 1958 és 1961 kö-
zött összesen 52 darabot gyártott 
a hazai kisvasutak részére), aki a 
Bükk-hegységben teljesít szolgála-
tot. Rajta kívül még számos kedves 
mozdonykarakter – Cidri, a C50-es 
dízelmozdony, Ottó bácsi, Bors 
apó, Lilla, a nyugdíjas gőzös és 
folytathatnánk – kel életre a könyv 
lapjain. 
Mikitől és a többi lillafüredi kispö-
fögőtől megtudhatjuk, milyen iz-
galmakkal jár egy évszakváltás a 
vasúton és az erdőben, illetve részt 
vehetünk egy időutazáson is, ahol 
egy középkori titokra derül fény. A 
könyv emellett szellemes párbe-

szédekben is bővelkedik („Gyere 
Cidri, olyan szuper tolni a havat! 
Dehogy megyek, te is jobban ten-
néd, ha bent maradnál. Mi lesz, ha 

teljesen lefagy a pálya? Mi lenne? 
Legfeljebb InterCity lesz belőlem” – 
mondta Hibrid Miki).
A kötetet a gyermekek számára is 
jól érthető, látványos nyomvonal-
térkép és további érdekességeket 
bemutató „minilexikon” is kiegé-
szíti. Az olvasmányos, izgalmas, 
nyelvhasználatában nem mindent 
leegyszerűsítő, mégis a korosztály 
számára jól befogadható történe-
teket tartalmazó mesekönyv írója, 
Csohány Domitilla, első köteté-
vel jelentkezik most. Az író külön 
figyelmet fordított arra, hogy a szü-
lők számára is belecsempésszen 
érdekes, rejtett információkat a 
szövegekbe. Az egyedi és nagyon 
szerethető karaktereket és képeket 
pedig Győri Zsolt alkotta meg. 

(Csohány Domitilla – Győri Zsolt: 
Miki és a lillafüredi kisvasút)

Különleges lakók költöztek a 
Gödöllői Városi Könyvtár és In-
formációs Központ olvasó- és 
konferenciatermébe. Madarak, ka- 
méleonok, tengeri csikók,  kutyák, 
macskák népesítik be a helyisé-
geket. No, nem igaziak, hanem 

kerámia figurák, amiket az S. 
Fehér Anna által vezetett  Erdei 
Kézműves Műhely alkotócso-
port tagjai készítettek. A műhely 
ezzel a kiállítással ünnepli meg-
alakulásának 5. évfordulóját. Az 
izgalmas, szemet és lelket gyö-

nyörködtető kiállítás  ösz-
szefoglalja az elmúlt évek 
kerámia és tűzzománc 
munkáit, sikereit. Bizony, 
van mire büszkének lennie 
S. Fehér Anna keramikus 
művésznek és tanítványa-
inak, hiszen a hét hazai ki-
állítás mellett egy határon 
túli  kamarakiállítást, és két 
szakmai zsűri díjat is ma-
guk mögött tudhatnak. 
Az alkotásokat elnézve, nem is 
gondolná a szemlélő, hogy a kéz-
művesműhely eredetileg gyerne-
kek baráti társaságából alakult! 
Az érdeklődő, ügyes gyerekek 
száma pedig egyre nőtt, s ahogy 
készültek a különböző munkák, 
egyre több felnőtt is kedvet ka-
pott, hogy kipróbálja  a kerámia 
és a tűzzománc készítést.  Ma  
már a foglalkozások mellett nyári 
alkotótáborok is várják a 
gyerekeket és felnőtteket. 
Most megnyílt kiállításon 
már a felnőttek munkáiból 
is láthatnak jónéhányat 
érdeklődők.  A legifjabb 
alkotó 7, a legidősebb pe-
dig 77 éves. 
A bemutatott művek je-
lentős részének témáját 
a természet adta, nem 
csoda, hiszen a műhely 

vezetőjének, S. Fehér Annának 
a kertje egyaránt megihleti a gye-
rekeket és a felnőtteket, akik nem 
csak önállóan, hanem csapatban 
is szeretnek dolgozni. 
Számukra az alkotás nem mun-
ka, hanem örömforrás. Nem 
véletlenül kapta ezt a címet a 
kiállítás, amely egyszerre segít 
rácsodálkozni a bennünket kö-
rülvevő világra, és repíti vissza a 
szemlélőket a régmúlt és a mesék 
birodalmába.                              (jk)

Örömforrás – az erdei kézműves 
Műhely kiállítása a könyvtárban
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Nem mindennapi produkció 
részese lesz a közönség a Gö-
döllői Városi Fúvószenekar 
koncertjén. Az április 28-29-ei 
hangversenyen – mintegy ki-
csit megkésett tavaszköszön-
tőn – az ABBA slágerei szólal-
nak meg a Művészetek Háza 
Színpadán. 

Ella Attila, a zenekar vezetője 
lapunknak elmondta, szeretnék 
egy a megszokottól eltérő össze-
állítással meglepni a közönséget. 
Mivel a nagysikerű Mamma Mia 
musicalnak és filmeknek köszön-
hetően az ABBA slágerek újra hó-
dítanak, úgy gondolták, érdemes 
ezeket a dalokat fúvós zenekarra 
átdolgozással megszólaltatni. A 
népszerű slágerek tolmácsolásá-

ban Tóth Boglárka és Hatolkai 
Máté (ének), valamint GFZ Wi-
king Singers kamarakórus közre-
működik, a zenei hangzást pedig 
a Gödöllői Szimfonikus Zenekar 
vonós kamarazenekara teszi tel-
jessé. Közreműködnek a Gödöllő 
Táncszínház tagjai. 

A fúvószenekarnak bőven akad 
dolga a koncerteket követően is, 
mivel már megkezdődtek a júni-
us végén megrendezendő Nem-
zetközi Gödöllői Fúvószenekari 
Fesztivál szervezési munkálatai. 
Mint azt Ella Attilától megtudtuk, 
a népszerű eseményre idén Né-
metországból és Franciaország-
ból is érkeznek fellépők.

(kj)

 A megújuló cserkész kiállítás 
sok olyan műtárggyal gaz-
dagodik, amiket eddig nem 
láthatott a nagyközönség. A 

tárlat alapja természetesen 
a Jamboree marad, amit egy 
hatalmas legó terepasztalon 
jelenítenek meg a rendezők, 

az egykori építményekkel, 
táborokkal. 
Lesz cserkész szoba, be-
mutatásra kerülnek az egy-
kori igazolványok, érmek, 
emléktárgyak. De nem 
csak az 1933-as Jamboree 
szuvenírjeit láthatják majd 
az érdeklődők, hanem a 
későbbi világtalálkozókról, 
többek között a múlt szá-
zad második feléből szár-
mazókat is, azokból az 
évekből, amikor hazánk-
ban nem működhetett a 
mozgalom. 
A kiállításból nem hiányoz-
hatnak a cserkészzászlók 

sem. Ezeket új 
formában mutat-
ják be: nem csak a 
csapat-, hanem a 
raj- és őrsi zászlók 
is helyet kapnak az 
összeállításban. 
A tárlatot a le-
ánycserkészetet 
bemutató anyag 
teszi teljessé. A munkálatok 
már a múlt év decemberében 
megkezdődtek a terület át-
alakításával és technikai kor-
szerűsítésével. A látogatók 

tájékoztatását számos infor-
matikai eszköz – többek között 
projektorok, érintőképernyős 
tájékoztatók – segítik majd. 
A kiállítás április 21-én nyílik 
meg.                                   (bj)

abba show-val köszöntik a 
tavaszt fúvósaink 

Finisben a cserkész kiállítás munkái 
Lassan a végéhez közeledik a munka a Gödöllői Városi Mú-
zeumban, ahol a korábbi cserkész kiállítás kiállító termében 
a belsőépítészeti és festési munkálatok után már a kiállítás-
rendezés zajlik. A terület és a kiállítás a Kubinyi Ágoston 
Program III. ütemeként újul meg.
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Programokban gazdag április vár 
a gödöllőiekre, amiknek sorából 
nem maradhatnak ki a színházi 
előadások sem. Ebben a hónap-
ban két kiemelt vendégjáték várja 
a közönséget a Művészetek Há-
zában, s mindkettő a párkapcso-
lati problémákat mutatja be, csak 
épp más- más megközelítésből. 

Április 6-án a Nemzeti Színház 

előadását mutatják be. A Fodrász-
nő, a boldogság után vágyódó nő 
sorsának általános problémáit fo-
galmazza meg a kisemberek tra-
gédiáját gogoli groteszkséggel áb-
rázoló drámai szöveggel. A derűbe, 
a szeretetbe csomagolt fájdalom, 
amely a rendező, Viktor Rizsakov 
színházi nyelvének egyik jól felis-
merhető sajátossága, az emberi 

vágyak és a rideg valóság között 
feszülő ellentmondást emeli költői 
szintű látomássá. Az előadás min-
den korosztály érzékeny rétegét 
képes megszólítani, részvétre és 
életének újragondolására késztetni. 
Hogy miért? Nos – talán – mert eb-
ben a fodrásznőben minden nő ma-
gára ismert. Az előadás rendezője 
a kortárs orosz színházi élet egyik 
emblematikus figurája, a „Kiszlorod” 
(Oxigén) elnevezésű színházi moz-
galom elindítója, a rendezőként és 
színházi pedagógusként is ismert 
Viktor Rizsakov. Szergej Medve-
gyev drámájának hazai ősbemu-
tatójára 2009-ben, a Debreceni 
Csokonai Színházban került sor és 

hatalmas sikert aratott.  A szakmai 
zsűri döntése alapján 2010-ben 
megkapta a X. POSZT legjobb előa-
dásának díját, a címszereplő Szűcs 
Nelli pedig a legjobb női alakítás 
díját vehette át a Maszk Színész- 
egyesülettől.Az előadás itthon és 
külföldön is több rangos fesztiválon 
vendégszerepelt, a Szergej Med-
vegyev által írt darab már számta-
lan díjat kapott. A Nemzeti Színház 

2013-ban tűzte műsorára Szűcs 
Nelli, Trill Zsolt, Tóth László, Kris-
tán Attila szereplésével. 
A könnyedebb műfaj kedvelőinek 
április 12-én az Orlai Produkciós 
Iroda Párterápia című előadása 
ígér kikapcsolódást. A darab há-
zaspárjának életéből már rég eltűnt 
az első évek izgalma. Ismerős a 
helyzet: valami végleg elveszett, és 

mielőtt végleges döntést hoznának, 
egy utolsó kísérletképpen, korunk 
divatját követve, szakemberhez 
fordulnak. A terapeuta munkához 
lát, s hármójuk beszélgetései so-
rán, frenetikus helyzetek, mulattató 
fordulatok és meglepetések során 
ismerjük meg már nem is csak a pá-
ciensek, hanem maga a pszichiáter 
életét is. Hogy mindez vígjáték-e, 
vagy egyfajta görbetükör amit a 
szerző Daniel Glattauer tart korunk 
házaspárjai elé, azt a nézőknek kell 
eldönteni. 
Az előadás szereplői Balla Eszter, 
Debreczeny Csaba és Mészáros 
Máté. 
                        (bj)

HázasságoK, szerelMeK, szaKításoK 
áprilisi színHázi BeMutatóK 

Sokak által várt kiállítás nyílik 
a Levendula Galériába április 
7-én. Ez alkalommal Meyer 
Arthur festőművész alkotásai 
kerülnek a falakra. „Fényes 
pillanatok – pillanatnyi fények” 
címmel. 

A Hollandiában született, s 1991 
óta hazánkban élő Meyer Arhur 
így vall magáról: „A festésben a 
tájkép inspirál. A holland hagyo-
mányokhoz hűen képeimen az 
ég és a föld egyformán hangsú-
lyos. Mindig is varázslatos volt 
számomra látni az ég felhőinek 
formáit, színeit és visszatükrö-
ződését a földön. Képeimmel 
a természet iránti tiszteletemet 

és csodálatomat szeretném ki-
fejezni.”
Meyer Arthur tájképei, növény 
ábrázolásai rendszeresen ránk 
köszönnek a Levendula Galéri-
ában, nyugalmat, békét, harmó-
niát árasztva vonják magukra a 

betérők figyelmét, kiszakítva a 
szemlélőt a mindennapok roha-
násából. 
A gödöllői tárlatot Fábián Dé-
nes Zoltán képzőművész nyit-
ja meg. Közreműködik: Dezső 
Piroska és Szabó Gergő, akik 
május 11-én, pénteken 18 óra-
kor is zenélnek a képek közt, 
képekről. A tárlat 2018. május 
16-ig látható.                        (kj)

a fények útján – Meyer arthur kiállítása

Fotó: Orlai Produkció

Fotó: Nemzeti Színház
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Harmincadik alkalommal rende-
zik meg Közép-Európa legna-
gyobb katonai hagyományőrző 
rendezvénysorozatát, a Tava-
szi Emlékhadjáratot a hagyo-
mányőrző és történelmi egye-
sületek március 26-tól május 
22-ig. A történelmi időutazás 
során a hagyományőrzők ismét 
az 1849-es Tavaszi Hadjárat 
helyszíneit járják végig az anya-
országban és a Felvidéken. 

Tisztelegve az 
1848/49-es szabad-
ságharc hősei előtt 
az emlékhadjárat ré-
szeként április 6-án 
délután, Isaszegen 
ismét összecsap-
nak a honvédők és 
a császári erők, 
április 7-én pedig 
hagyományosan 
Gödöllőre érkez-
nek a résztvevők. 
11 órakor a kas-
tély udvarán kerül sor az 
ünnepélyes megemlékezésre. 

A rendezvényen  dr. Pappné 
Pintér Csilla  alpolgármester 
és Babucs Zoltán történész 
mond beszédet, valamint a Club 
Színház ünnepi műsora köszön-
ti a lovasokat. Onnan a Dózsa 
György úti temetőbe vonulnak 
a résztvevők, ahol az isaszegi 
csata emlékművénél koszorú-
zás zárja a gödöllői tisztelgést. 

***
A Grassalkovich-kastély je-

lentős szerepet játszott az 

1848/49-es szabadságharc 
idején. A kastély előbb Win-
disch-Grätz hercegnek, az oszt-
rák seregek fővezérének volt a 
szálláshelye, majd a győztes 
isaszegi csata után Kossuth 
Lajosnak és tábornokainak fő-
hadiszállása lett. Kossuth itt ve-
tette föl először a Habsburg-ház 
trónfosztásának tervét, itt fo-
galmazta meg a Függetlenségi 
Nyilatkozatot, amit április 14-én 
fogadott el a debreceni ország- 
gyűlés.

A kastélyban a Tavaszi 
Hadjárat idején katonai 
kórház működött, aminek 
hősei előtt a hét végén 
tisztelgünk. Az április 6-án 
megvívott isaszegi ütközet 
több mint 2000 sebesültet 
követelt, akiknek egy részét 
házaknál, másokat pedig a 
kastélyban kialakított kato-
nai kórházban ápoltak. Erre 
a célra Tormay Károly javas-
latára az épület lovardáját ala-
kították át, ápolásukat pedig 

nem más, mint Kossuth Lajos 
legfiatalabb húga, Kossuth Zsu-
zsanna irányította.                     (ou)

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 

„stúdiók” / 2018. április 14–június 24. /

kiállításmegnyitó: 2018. április 14. (szombat) 17 óra.

a kiállítást köszönti: l. Péterfi Csaba
megnyitja: szenes istván Ybl-díjas belsőépítész, Érdemes 
Művész, az MMA iparművészeti és tervezőművészeti tagozatának vezetője
Kurátor: Hidasi zsófi textiltervező művész
Olyan fiatal művészek munkáit mutatjuk be, akik a GIM-házban kezdték művészeti 
tanulmányaikat, majd a Budapesti Műszaki Egyetemre vagy a Moholy-Nagy Művé-
szeti Egyetemre nyertek felvételt. Jelenleg gyakorló művészként az építészet és a 
design területein alkotnak: Ágoston Bence formatervező hallgató, Bangó Alexand-
ra grafikusművész, Béla Eszter textiltervező művész, Guba Sándor építész, Hidasi 
Zsófi textiltervező művész, Kecskés Fanni textiltervező hallgató, Pattantyús Orsolya 
keramikusművész, Remsey Dávid grafikusművész.
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata, a kiállítás a tematikus évhez, az Ifjúság Évéhez 
kapcsolódik. Megtekinthető hétvégente 14-18 óráig, hétköznap bejelentkezés alapján.

Április 3-5.: Szűcs Máté brácsa 
mesterkurzusa 
Április 10., 18.00: Premontrei Au-
ditórium Takács Menyhért-terem: 
a zeneiskola növendékeinek és a 
Premontrei Gimn. egyházzenész 
diákjainak közös hangversenye
Április 12., 17.00: Fodor László 
(klarinét) növendékeinek hangver-
senye

Frédéric Chopin Zenei 
AMI programja

JubilálNak a katoNai HaGyoMáNyőrzők

Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660, email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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LABDARÚGÁS:
Pest megyei I. osztály 22. forduló

04. 07., szombat 15:30 óra
Gödöllői SK – Maglódi TC

(Táncsics M. úti sportcentrum)
FUTSAL:

Férfi NB II. Keleti-csoport 
alsóházi rájátszás 4. forduló

04. 06., péntek 19:30 óra
Covritas Futsal Team Gödöllő – 

Scoregoal Kecskeméti FC
(Egyetemi Sportcsarnok)

Négy arany-, két ezüst-, illetve 
egy bronzérmet szereztek a 
gödöllői Jumpers táncegyüt-
tes csapatai, akik két fronton is 
megmérettették magukat.

A Jumpers Tánc és Sport Köz-
hasznú Egyesület az idén  a  

Magyar Divat és Sporttánc Szö-
vetség (MDSSZ), illetve a Mo-
dern Táncsportok Magyarorszá-
gi Szövetsége (MTMSZ) által 
meghirdetett eseményein indítja 
versenyzőit, melyek közül mind-
két szövetség versenyt rendezett 
márciusban.

Az MDSSZ Debrecenben tar-
tott országos pontszer-
ző versenyt, ahol három 
kategóriában állhattak 
fel a dobogóra a gödöllői 
egységek. A Modern férfi 
szóló gyermek korcso-
portban Huri Leopold 
az első, míg Deme Alex 
(jobb felső képen a fiúk) 
a második helyet szerez-
te meg, ugyan ebben a 
kategóriában női junior 

korcsoportban Révész Orsolya 
első helyen végzett, míg a junior 
Modern csoport versenyen a Do-
lányi Réka, Gubcsi Emma, Pet-
ró Alíz, Révész Orsolya, Tóth 
Sára (alsó fotón) alkotta csapat 
szintén aranyérmes lett. 
Az MTMSZ által szervezett ese-
ményre Soroksáron került sor. Az 

országos pontgyűjtő versenyen a 
Jumpers növendékei közül Mo-
dern fiú szóló gyermek korcso-
portban Huri Leopold harmadik, 
a Modern junior leány csapat a 
második (Dolányi Réka, Gubcsi 
Emma, Petró Alíz, Révész Or-
solya, Tóth Sára), míg a Modern 
női szóló ifjúsági korcsoportban 
Virágh Gyöngyvér (bal felső ké-
pen) az első helyen fejezte be a 
versenyt.           -tt-

juMpers siKereK Két fronton is

Négy arany-, két ezüst- és egy bronzérem

Immáron hatodik alkalommal, április 7-én kerül sor az országos veterán 
asztalitenisz ranglista versenyre Gödöllőn, a helyszín: a Hajós Alfréd Iskola 

tornacsarnoka.

 Versenyszámok időrendje: 
9:30 férfi és női páros (40-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 év felettiek )
13:00 női és férfi egyes (40-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75- 79, 80 év 

felettiek)
Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a szervezők!

 vi. gödöllő Kupa 
országos nyílt asztalitenisz 
veterán ranglista verseny 

gödöllő , 2018. április 7.

prograMajánló

Egyaránt a kilencedik hellyel 
zárta a Győri Panna, Lutter 
Eszter (a bal felső képen kék-
ben, fotó: www.hunfencing.
hu), valamint a Soós Izsák, 
Bán Viktor alkotta női és férfi 
páros az első alkalommal kiírt 
hóröplabda Európa-bajnokság 
döntőjét, amelyet az ausztri-
ai Wagrainban rendeztek meg 
március utolsó hétvégéjén.
A történelminek nevezhető, első 
hóröplabda Európa-bajnoksá-

gon mindkét magyar egység 
sikerrel vette a csoportkört, de 
végül a nyolcaddöntő jelentette 
a végállomást. A nyolc közé ke-
rülésért a hölgyeknél a későbbi 
győztes litván páros ellen kapott 
ki a Lutter Eszter, Győri Panni 
alkotta gödöllői duó, míg a férfi-
aknál a Penta-GRC strandröpise, 
Soós Izsák a teremben a Pénz-
ügyőr kötelékéhez tartózó Bán 
Viktorral az oldalán képviselte a 
magyar színeket és végzett a ki-
lencedik helyen.

Utánpótlás – Döntőben a ser-
dülő csapat is

Bejutott az országos döntőbe a 
Penta-Gödöllői RC serdülő leány 
csapata (a képen lent), miután 
Horváth Kristóf U17-es alaku-
lata az elődöntőben a Kaposvár 
és a Tatabánya csapatait előz-
te meg. A lányok csatlakoztak a 

Szabados István edzette U19-
es gárda mellé, akik már koráb-
ban kiharcolták a továbbjutást. 
Ugyanez a tett nem jött össze az 
U21-es junior csapatnak, akik így 
ebben az évben lemaradnak a jú-
niusi fináléről.
Az U17-es csapat (az alsó ké-
pen): Pásztor Hanna, Saáry 
Blanka, Sorompó Kinga, Só-
gor Petra, Nagy Léna, Mohos 
Borbála, Brandhuber Emese, 

Kump Alíz, Vas Vanda, Ratkai 
Panna, Sütő Adél, Kardos Bog-
lárka. (fotó: www.grcvolley.hu)-tt-

 
 
 
 
        

röplaBda – történelMi Havas európa-BajnoKság

kilencedik helyen a gödöllőiek
Programajánló

NŐI NB I Elődöntő, 1. mérkőzés
Április 7.,  szombat 18 óra

Penta GRC – 
Szombathely Haladás

(Török Ignác Gimnázium)
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FELHÍVÁS! 
A Gödöllői Contact ITF  
Taekwon-do Sportegyesület 
felvételt hirdet 10 éves kortól. 
Gyere és eddz velünk, 
hogy egy éles helyzet-
ben meg tudd magad 
védeni vagy versenyezz 
és legyél a jövő bajnoka 
és egy összetartó csa-
pat tagja! Jelentkezés 
a 06-20-560-11-48-as 
számon vagy a contact-
segodollo@gmail.com 
e-mail címen, illetve az 

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

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a 
„Magyarország jó tanulója − jó sportolója 2017” cím elnyerésére.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Magyarország jó tanulója 

− jó sportolója 2017” címmel azon tanulókat és hallgatókat kívánja 
kitüntetni, akik a 2016/2017. tanévben kimagasló tanulmányi- és 

sporteredményt értek el.
A Pályázati felhívás és a pályázat részleteit tartalmazó pályázati 

útmutató a www.kormany.hu oldalon érhető el.
A pályázatot papíralapon, postai úton kell benyújtani a pályázati 

útmutatóban megadott címre.
Benyújtási határidő: 2018. április 17.

(forrás: www.kormany.hu)

pályázat 
„Magyarország jó tanulója − jó sportolója 

2017” cíM elnyerésére

Március utolsó hétvégéjén ren-
dezték meg, immáron XI. alka-
lommal az Abony Kupát, ahol 
az ország legtehetségesebb 
akrobatikus tornászai, köztük 
a Grassalkovich SE versenyzői 
(a képen) méretették meg ma-
gukat. Kőhler Ákos tanítványai 
hét alkalommal állhattak fel a 
dobogóra.

A XI. Abony Kupán nyolc gödöl-
lői egység állt szőnyegre a kü-
lönböző kategóriákban. A Manó 
korcsoportban a Basics-Páskai 
Nóra bronzérmes lett, míg Ho-
menik Szamira a negyedik he-

lyen végzett. Öt egység végzett 
ezüstérmes helyen: a Zombor 
Emese, Bagyin Eszter leány pá-
ros, a Willimek Fruzsina, Bartos 
Kata, Gera Viktória leány hár-
mas, a Nemes Márton, Brandt 
Kinga vegyes páros Gyermek 
kategóriában, a Márta Blanka, 
Árki Blanka, Lutz Helka Ser-
dülőben, míg a Méder Boróka, 
Szabó Csilla, Lőrincz Boglárka 
trió az AGG 12-18 leány kategó-
riában állhatott fel a dobogó má-
sodik fokára.
A Trézsi Richárd, Kőhler Csaba 
fiú páros az AGG 13-19 kategóri-
ájában jó szokásához híven min-
denkit megelőzve az első helyen 
végzett. Edzők: Alton Andrea, 
Kőhler Ákos, Kőhler Ákosné, 
Kőhler Dezső.                         -ll-

aKroBatiKus torna – Xi. aBony Kupa

Hét Grassalkovich se érem

Március 19-én rendezték meg 
a X. Integrált „Kapkodd a lá-
bad” versenyt a Montágh Imre 
Iskola tornatermében, amelyen 
négy gödöllői iskola csapata 
vett részt.

A rendezvény célja az volt, hogy 
közelebb hozzák egymáshoz az 
egészséges és fogyatékkal élő 
gyerekeket, amit négy játékos 
sorverseny segítségével oldottak 
meg a szervezők. A házigazda 
iskola tanulóiból összeállított csa-
pat mellett az Erkel, a Hajós, a 
Petőfi és a Szent Imre csapatai 
mérettették meg magukat jelké-
pesen, ugyanis az eredményes-
ség másodlagos volt ezen a ren-
dezvényen.
Az esemény fő támogatója, Árvai 

Zoltán, a budapesti Hilton szállo-
da igazgatója volt, aki ezúttal is 
tortával és pogácsával készült, 
míg Trepák Zoltán 30 000 forint-
tal támogatta a Montágh iskola 
alapítványát.
Iski Zsolt, az esemény egyik 
szervezője értékelte a napot: – 
Ismét megszolgálta a célját a 
rendezvény és ezúton köszönjük 
dr. Gémesi György polgármes-
ternek, hogy eljött az eseményre, 
valamint támogatóinknak, hogy 
évről-évre az esemény mellé 
állnak és segítenek bennünket, 
valamint a hozzánk járó gyereke-
ket. Az esemény lebonyolításánál 
másodlagos az eredmény, ezt az 

utolsó feladat is jelzi mindig, ami-
kor is az összes, hozzánk érkező 
gyerek elvegyül és megfogja a 
mi gyerekeink kezét. Ez mindig 
megható jelenet, mivel a Monthá-
gosok mindent kicsit lassabban 
csinálnak, de az ép gyerekek se-
gítőkészek voltak és vastapssal 
szurkoltak a mi diákjainknak.   -lt-

„KapKodd a láBad” – verseny, iMMáron tízediK alKaloMMal

a fogyatékkal élők elfogadásáért

Gémesi Csanád kardvívó a Tá-
vol-Keleten lép legközelebb a 
pástra, miután a férfi kard-vi-
lágkupa sorozat következő ál-
lomása a dél-koreai Szöul lesz 
március végén, április elején.

A szöuli világkupa előtt Kínába, 
azon belül Pekingbe utazott a 

magyar férfi kard válogatott, aho-
va meghívást kapott a delegáció. 
Itt készül fel bő egy hétig a dél-ko-
reai vk-ra a magyar kard-csapat, 
majd március 30-án utazik a via-
dal helyszínére (Gémesi Csanád 
a fotón a vendéglátó klub főbejá-
rata előtt).
Az egyéni és a csapatverse-

nyeket is 
n y o m o n 
követhe -
tik  majd 
online a 
www.hun-
f e n c i n g .
hu oldalán 
ta lá lható 
s t r e a m 
alka lma-
zásra kat-
tintva.   -tt-

vívás – Kard világKupa dél-KoreáBan Kínai Kitérővel

Gémesi Csanád a távol-keleten
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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 figyel-
mét a környezetük szépségének 
megtalálására, a zöldfelület, köz-
tük a fák fontosságának szerepé-
re.

Pályázni két kategóriában:
• köz- illetve,
• magánterületen álló fákra lehet.

Pályázni fényképes pályaművel 
és jelentkezési adatlap benyújtá-

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

A pályázatok benyújtásának 
a határideje: 2018. április 20. 

(péntek), 12 óra.
A pályázat során nem kell, hogy 
a fa nagy vagy öreg példány le-
gyen. Az a fontos, hogy a pályá-
zatra benevezett fa a jelölők, a 
környezetében élők számára fon-
tos szerepet töltsön be. A pályá-
zat során kérjük, írja le a fa pon-
tos helyét, körülbelüli méreteit 
(lombkorona átmérő, magasság, 
fafaj), ismert vagy becsült korát 
illetve hozzáfűződő történetét, 
legendáját. Továbbá 3 különböző 
szögből készült fényképet is csa-
tolni szíveskedjen.

A pályázatok elbírálása: Mind-

két kategóriából egy elő zsűri 5-5 
darab fát választ ki, majd ha ez 
megtörtént, a lakosság szavaza-
tai döntenek arról, hogy melyek 
nyerhessék el a „Gödöllő Fája” 
címet.

Díjazás: A nyertes fához emlék-
tábla kerül kihelyezésre. 

A jelentkezési adatlap letölthető 
Gödöllő város honlapjáról (http://
godollo.hu/_site/doc/newsw-
f2e0072/2018/2018_ev_faja.pdf)

Három éve Gödöllőn nyílt egy 
kert, ahol kidobott tárgyakat 
összeszedve, kertépítők, új 
életet adva nekik egy mese-
világot hoztak létre. Majd a 
kert egyre nőtt, s lassan már 
a fák ágai között is csillárok 
lógtak és egyre több város-
lakó hordta ide személyes 
tárgyait, emlékeit, így egy 
régi világba csöppenve, gye-
rekkori tárgyainkat viszont-
látva egy közösségi tér lett 
szombatonként, ahová az 
ország távoli szegleteiből is 
ellátogattak már sokan.

A környékbeliek és a város 
túl felén lakók is be-benéznek 
időnként akár csak egy jó be-
szélgetésre télen-nyáron. 
A gyerekek, akik betérnek, 
színező lapokat kapnak, amit 
haza is vihetnek, krétával a 
kert előtti aszfaltra rajzolhat-
nak, nyáron pedig mindenki-

nek jár a limonádé a beszélge-
tések mellé.    
Ebben a kertben rengeteg, 
rendhagyó ötletet is lehet 
szerezni a saját kertjeik kiala-
kításához, de ha segítségre 
szorulnak, netán kertépítési 

ötletre van szükségük, 
akkor is szívesen áll a 
házigazda formabontó 
gondolkodásával ren-
delkezésükre. 
Minden évben jó han-
gulatú piknikeken ta-
lálkozhatnak itt a vá-
roslakók, ahol eszmét 
cserélhetnek és ezen 
alkalmakkor nem egy 
barátság is szövődött 
itt.  
Az idei évben az épü-
letek és a kert a skan-
dináv világot idézi meg 
a sok régi emlékkel 
együtt. Egy külön olva-
sósarok is ki lett ala-
kítva a 70-es évek új-
ságjaiból, ahol, amíg a 
hölgyek beszélgetnek, a férfi-
ak akár még Brezsnyev látoga-
tásáról is olvasgathatnak.  
Idén épül meg benne a Gödöl-

lő fal is, ahová régi családi fo-
tókat egy-egy történettel bárki 
beadhat, így létrehozva közö-
sen egy városi „családfát” egy 
hatalmas tiszafa árnyékában. 
Ez a kert egy békés, ám kü-
lönleges sziget lett az évek so-
rán, ahová minden szombaton 
szeretettel várnak mindenkit 
nézelődni, vásárolni, beszél-
getni. 
Április 7-én 10h-kor nyitja meg 
az átépítés után újra a kapuit a 
kert, ahová mindenkit szeretet-
tel, a gyerekeket meglepetés-
sel várják egészen 16h-ig, a 
Vörösmarty utca 14 szám alatt, 
amit nagyon könnyű megtalál-
ni, hiszen a kert előtt már az 

utcán egy nagy vörös fotel jel-
zi virágokkal, hogy ez a kert, 
nem egy szokványos kert…  
       www.bujtaskert.iwk.hu

GÖdÖllő város ÖNkorMáNyzata Pályázatot 
HÍrdet „GÖdÖllő FáJa” CÍM elNyerÉsÉre

skandináv világ a gödöllői kertvárosban

Fotók: Stverteczky Csaba
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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

Liza: 1,5 éves rottweiler szuka. Na-
gyon barátságos, könnyen tanul, jó 
házörző. Kinti, benti tartásra ajánjuk.

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

Április 7-8-án, 
(szombaton és vasárnap) 

9-11 óráig 

dr. KoleszÁr IstvÁn
Gödöllő, 

Mátyás király utca 11.

telefonszám: 
06/30-535-5523

Idén a gödöllői kutyatartók 
az ebek veszettség elleni kö-
telező védőoltását a városi 
állatorvosi rendelőkben az 
alábbi időpontokban kedvez-
ményes áron adathatják be:

Április 3-6., keddtől péntekig 
délután 17-18 óráig,
Április 7., szombaton délelőtt 
9-11 óráig.
dr. Koleszár István rendelője, 
Mátyás Király utca 11.

Április 9-13., hétfőtől pénte-
kig délelőtt 9-11, délután 17-19 
óráig,
Április 14., szombaton délelőtt 
9-11 óráig.
Plútó Állatorvosi Rendelő, 
Gödöllő, Szabadság út 97.

Április 16-20., hétfőtől pénte-
kig délelőtt 9-11, délután 17-19 
óráig,

Április 21., szombaton délelőtt 
9-11 óráig.
Kovavet Bt. Kisállatrendelő, 
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Április 23-27., hétfőtől pénte-
kig délelőtt 8-9 óráig,
Április 23., hétfőn délután 16-
17 óráig,
Április 26., csütörtökön dél-
után 16-17 óráig,
Április 28., szombaton délelőtt 
9-11 óráig,
dr. Bodó Szilárd rendelője, 
Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 
34.

Az ebek kötelező veszettség 
elleni oltásáról a 164/2008. 
(XII./ 20.) FVM rendelet szól.
Ennek értelmében az állattartó 
köteles minden 3 hónapos élet-
kort elérő ebet saját költségén 
veszettség ellen beoltatni és 
féregteleníteni, majd mindezt 

6 hónap múlva megismé-
telni.

A felnőtt kutyát minden 
évben egyszer kötelező-
en újra be kell oltatni.
Szintén kötelező a bél-
férgek elleni kezeléshez 
szükséges féreghajtó tab-
letta.
Azoknak az ebeknek, 
amelyek nem rendelkez-
nek a Magyar Állatorvosi 
Kamara ajánlásának meg-
felelő sorszámozott oltási 
könyvvel, új oltási könyvet 
állítunk ki.
Az ebek oltása kérhető egyéb 
időpontokban is a rendelőben, 
illetve háznál, de ebben az 
esetben az oltás teljes költsé-
gét, illetve a kiszállási díjat is ki 
kell fizetni.
Fontos tudnivaló:
Négy hónapos kornál idősebb 

eb csak microchippel megjelöl-
ve tartható. Ennek betartását a 
jegyző és a kerületi hivatal el-
lenőrzi. Veszettség ellen csak 
microchippel megjelölt eb olt-
ható.
A veszettség elleni védőoltás 
alkalmával a microchippes 
megjelölés is kérhető.

tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról
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OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

gyógyszertári ügyelet
április 2-8.: 

sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585
április 9-15.: 

egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243

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

FELHÍVÁS
2018. évi városi Pedagógus Napon

ismételten átadásra kerül a
GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ

Gödöllő Város Önkormányzatának a városi díjak alapításáról és adomá-
nyozásának rendjéről szóló 1998. évi 12. számú rendelete értelmében a 
GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ azoknak a személyek-
nek, illetve szervezetnek, vagy közösségnek adományozható, akik:
• kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve 
annak szervezésében, irányításában,
• magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük  alapján élen járnak az
újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és  alkalma-
zásában, 
• színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyerme-
kek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését.

A díjban évente legfeljebb 3 személy vagy 2 személy és 1 szervezet, vagy  
közösség részesíthető.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre vagy személyekre, 
akit/akiket méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére. 
Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen postai úton a Polgármesteri Hivatal, 
Polgármesteri Kabinetre (postai cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/
vagy e-mailben a kiss.zsuzsanna@godollo.hu e-mail címre eljuttatni.

HATÁRIDŐ: 2018. április 26. (csütörtök) 12 óra

Dr. Jeney László Botond                                          Szűcs Józsefné 
az Ifjúsági és Köznevelési Bizottság              a Kulturális, Sport és Nemzetközi 
elnöke sk.                                                  Kapcsolatok Bizottságának elnöke sk.

FELHÍVÁS
2018. évi városi Pedagógus Napon

ismételten átadásra kerül a
GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ

Önkormányzatunk 1998. évben alkotott rendeletet a városi díjak alapítá-
sáról és adományozásáról. A rendeleti szabályozás alapján minden évben 
elismerésre kerülnek városunk azon személyei és közösségei, akik szakmai 
tevékenységükkel hozzájárultak városunk fejlődéséhez, jó hírnevünk nö-
veléséhez. 
A GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJBAN azt a gödöllői lakóhellyel rendelke-
ző és Gödöllőn élő 15-25 év közötti fiatal személyt részesítjük, aki a város 
kulturális, művészeti, oktatási, sport életében, valamint tanulmányi ered-
ményei során  maradandót alkotott, kiemelkedő eredményt ért el, példás, 
magas színvonalú tevékenységével hozzájárult Gödöllő város jó hírneve 
növeléséhez.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJBAN évente 1 személy részesíthető.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ átadására a GÖDÖLLŐ GYERMEKEI-
ÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ átadása alkalmával megrendezésre kerülő nyilvá-
nos ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan 15-25 év közötti fiatalra, akit 
méltónak tartanak e díj elnyerésére. 
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Gödöl-
lői Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinetre eljuttatni (2100 Gödöl-
lő, Szabadság tér 7.) vagy e-mailben a kiss.zsuzsanna@godollo.hu címre.

HATÁRIDŐ: 2018. április 26. (csütörtök) 12 óra

Dr. Jeney László Botond                                          Szűcs Józsefné 
az Ifjúsági és Köznevelési Bizottság              a Kulturális, Sport és Nemzetközi 
elnöke sk.                                                  Kapcsolatok Bizottságának elnöke sk.
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BELVÁRoSI JEGYIRoDA
A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) 

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

kulturális rendezvényére.

Nyitva tartás: 
Hétfő ZÁRVA, kedd-péntek 11-18 NYITVA, Szombat 9-13 

(rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA), 
Vasárnap: ZÁRVA (a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 

órával NYITVA)

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 igazgatójá-
nál, 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
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BEKüLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2018. ÁPRILIS 10.

Megfejtés: Egy gödöllői zenei program.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Szabó Csaba, Ki-
rály u. 10., Rab Ádám, Dessewffy A. u. 25.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vá-
sárlási utalványát nyerte: Hlavaty Győző, 
Szabadság út 163., Fürjes Kálmán, Kaffka 
M. u. 3.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte: Pálmai Tímea, Fűzfa u. 
25.
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: Fo-
dor Nagyezsda, Kossuth L. u. 14/7.,  Szász-
né Pusztaszeri Anita, Martinovics utca 21.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Hetényi Károly, Úrréti u. 4., Vinczéné Pálfal-
vi Erika, Százszorszép u. 73.

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!


