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A vasárnap lezajlott 2018. 
évi országgyűlési választá-
son ismét a Fidesz-KDNP 
pártszövetség kapta a leg-
több szavazatot, az új ösz-
szetételű parlamentben a 
2014-essel azonos számú, 
133 képviselője lesz. A Gö-
döllő központú Pest megyei 
06. számú választókerület-
ben a pártszövetség jelöltje, 
Vécsey László folytathatja 
képviselői munkáját, immár a 
3. ciklusban.

A szavazatok 98,92 százalékos 
feldolgozottsága alapján a gödöllői 
választókerületben Vécsey László 
lett az első 46.3 százalékkal (28.675 

szavazat), a további sorrend: 2. 
Lengyel Szilvia (LMP) 22,61% 

(14.002), 3. Víg János (Jobbik) 
19,13%, (11.848), 4. Makrai 
Zoltán (MSZP-Párbeszéd) 
7,39%, (4576), 5.  Bő-
sze Gábor (MKKP) 1,7% 
(1052), 6. Molnár László 
(Momentum) 1,28% (791). 
A többi egyéni jelölt nem 
ért el egy százalékot.

A választókerület vá-
lasztópolgárainak száma 
84.858 fő. A szavazók szá-

ma 62.682 volt, a részvételi 
arány 73,87% (2014-ben az 

utóbbi 64,95% volt).

(folytatás 
az 5. oldalon)

Vécsey László
harmadszor

Országgyűlési választás, 2018
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A hagyományostól eltérő kiállí-
tás nyílik április 14-én a fennál-
lásának huszadik évfordulóját 
ünneplő GIM-házban. A Gödöl-
lői Iparművészeti Műhely az 
elmúlt két évtizedben amellett, 
hogy számos rangos kiállítás-
nak adott otthont, több fiatal 
művészt is útnak indított. A 
most nyíló Stúdiók című tárla-
ton azok mutatkoznak be, akik 
a különböző tanfolyamokon 
itt sajátították el mesterségük 
alapjait. A kiállítást rendező 
Hidasi Zsófi textilművésszel 
beszélgettünk, aki maga is itt 
tette meg az első lépéseket a 
művészpálya felé. 

– Mitől lesz más ez a kiállítás, 
mint a megszokottak?
– Témájában és megjelenésé-
ben is eltérő anyaggal várjuk az 
érdeklődőket. Ez egyfajta beszá-
moló, aminek során bemutatjuk 
azokat a művészeket, akik itt ta-
nultak, majd később a Budapesti 
Műszaki Egyetemre vagy a Mo-
holy-Nagy Művészeti Egyetemre 
nyertek felvételt. Ágoston Ben-
ce formatervező hallgató, Bangó 
Alexandra grafikusművész, Béla 
Eszter textiltervező művész, 
Guba Sándor építész, Kecs-
kés Fanni textiltervező hallgató, 
Pattantyús Orsolya keramikus 
művész, Remsey Dávid grafi-
kusművész és az én munkáimat 
mutatjuk be. Ám ez alkalommal 
nem csak a kész műveket lehet 
majd megtekinteni, hanem az 
alkotási folyamatba is bepillan-
tást engedünk. Egyfajta műhely 
hangulatot szeretnénk teremteni, 
ahol többek között werkfilmek, és 
animációk segítségével avatjuk 
majd be az érdeklődőket a mun-
kafázisokba. 
– Ön is itt kezdte a pályáját. Ho-
gyan került a GIM-házba?
– Tizenöt évesen jártam itt elő-
ször. Édesanyám talált rá az it-
teni tanfolyamra. Emlékszem, 
Remsey Flóra vezetett körbe, 
nála kezdtem el szövést tanulni, 
ami már akkor is érdekelt. Azu-
tán Farkasvölgyi Éva elindította 
rajztanfolyamát, rajzolni nála ta-
nultam. Később ő vette át Rem-
sey Flóra halála utána gobelin és 
szőnyegszövő tanfolyam vezeté-
sét. 

– Már ekkor eldőlt, hogy a textil- 
-lel fog foglalkozni?
– Ez már akkor egyértelmű volt, 
amikor ide jöttem. Gyermekko-
romban állandóan varrtam vala-
mit, ruhákat rajzoltam, ami tipikus 
a kislányoknál, de nálam később 
is megmaradt ez az érdeklődés. 
A GIM-házban nagyon megsze-
rettem a szövést és a rajzot, te-
hát nem volt kérdés, hogy ezen 
a területen megyek tovább. A 
Premontrei Szent Norbert Gim-
náziumban érettségiztem, majd 
elsőre felvettek a MOME-ra. Itt 
végeztem textil szakon, s mivel 
a tanári pálya is vonzott, elvé-
geztem a vizuális- és környezet-
kultúra tanár szakot is. Ennek 
köszönhetően az egyetem után 
egykori igazgatóm Bárdy Péter, 
és rajztanárom, Pálvölgyi Rita 
visszahívtak a  Premibe tanítani. 
Nagyon élveztem ezt a munkát 
is. Az egyetemi évek alatt folya-
matosan tartottam a kapcsola-
tot Katona Szabó Erzsébettel, 
a GIM-ház vezetőjével, akinek 
egy-egy kisebb dologban, grafi-
kai munkákban vagy szervezési 
feladatokban segítettem is. Majd  
- miután végeztem az egyetemen 

– felajánlotta, hogy dolgozhatok a 
GIM-ház jelenlegi kisebb kiállító-
termében, azután pedig azt, hogy 
tartsak textiltechnikák tanfolya-
mot. Ez idő alatt pedig elindítot-
tam a saját márkámat ZSOFIHI-
DASI néven. Az általam készített 
táskák és ruhák Budapesten a 
designer boltokban kaphatók.
– Lényegében belenőtt a 
GIM-házba…
– Igen. És mindeközben nagyon 
izgalmas programokat szervez-
tünk. Szabó Emma Zsófia mű-
vészettörténésszel elkezdtünk 
animációs vetítéseket szervezni 
a hátsó kertben, később egy di-
vatbemutatót is szerveztem a 
GIM-ház kertjében. Ezután jött 
a Barokk Év 2011-ben, ami kü-
lönösen jó emlék maradt szá-
momra. Katona Szabó Erzsébet 
lehetőséget adott, hogy mi is 
bekapcsolódjunk a GIM-ház ál-
tal szervezett rendezvényekbe, 
s külön programmal álljunk elő. 
Ennek köszönhetően készülhet-
tek el a barokk térinstallációk. 
Először egy workshopot szervez-
tünk különböző képző- és ipar-
művészeti ágakban alkotó fiatal 
művészek meghívásával, majd 

egy kiállítás keretében bemu-
tattuk a témára kitalált ötleteket, 
projekteket, amelyeket később 
megvalósítottunk a főtéren és a 
kastélyparkban. Mi készítettük a 
főtérre a lampionokat és a refor-
mátus templom falára a fényfes-
tést is. A kastélyparkban pedig 
Scenario címmel Turny Zoltán 
és a Remsey Dávid grafikusmű-
vészek molinóit mutattuk be. Ez 
a programsorozat nagy élmény 
volt számomra, mert egy nagyon 
jó fiatalokból álló csapat jött ösz-
sze: Bugya Brigitta, Guba Anna 
és Szabó Emma Zsófia művé-
szettörténészekkel, Guba Sándor 
építésszel és Remsey Dáviddal 
közösen hoztuk létre és valósítot-
tuk meg a projekteket.
– Térjünk vissza az idei eszten-
dőhöz. 2018 kulturális temati-
kus programja az Ifjúság éve 
nevet kapta, s a most nyíló ki-
állítás is ennek a része. Milyen 
rendezvényeket terveznek még 
ennek a jegyében?
– A következő, június végén nyíló 
kiállításunk is az Ifjúság évéhez 
kapcsolódik. A mostani iparmű-
vészeti tárlat után a júniusi egy 
olyan képzőművészeti kiállítás 
lesz, amelynek keretében a mű-
vészeknek a metamorfózis témá-
jára kell reagálniuk helyspecifikus 
alkotásokkal. A tárlatra hat olyan 
fiatal művészt hívtam meg, akik 
már bemutatkoztak a gödöllői 
közönség előtt, és kapcsolódnak 
a GIM-házhoz. Azt kértem tőlük, 
hogy kérjenek fel egy-egy, itt a 
GIM-ben kevésbé ismert kollégát 
és velük hozzanak létre közös al-
kotást vagy műpárokat. Fontos, 
hogy ezek a művek – ha van rá 
mód – itt készüljenek el a GIM 
–házban, ezzel a GIM alkotómű-
hely jellegét szeretném erősíte-
ni.  A tervezett alkotások ugyan-
is elsősorban land art, vagyis a 
természetben létrejövő, az adott 
környezethez kapcsolódó művek, 
vagy installációk, szobrok lesz-
nek. 
De terveink között szerepel az is, 
hogy folytatjuk az animációs vetí-
téseket a kertben. Ez szintén egy 
olyan műfaj, ami vonzó a fiatalok 
számára. Mindezek mellett sze-
retnénk az egyes kiállításokhoz 
múzeumpedagógiai foglalkozá-
sokat is tartani.

Beszélgetés Hidasi zsófia textiltervező művésszel 

Új megközelítésekkel megszólítani a fiatalokat... 

12/2018.

Fotó: Guba Ilka
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– Az elmúlt húsz év során te-
hát felnőtt itt egy új művész 
generáció. De lesz-e utánpót-
lás? A mai kamaszok érdek-
lődnek-e a képző- és az ipar-
művészet iránt?
– Van utánpótlás. Az én tanítvá-
nyaim között jelenleg is vannak, 
akik művészi pályára készülnek, 
s textil, vagy grafika szakon sze-
retnének tovább tanulni. Sze-
rencsére a gödöllői iskolák rajz-
tanárai is érzik, hogy mennyire 
fontos, hogy a diákok megfelelő 
színvonalú művészeti nevelést 
kapjanak. Gyakran hoznak cso-
portokat a kiállításainkra, a te-
hetséges, továbbtanulni vágyó 
diákokat pedig küldik, hogy jöj-
jenek ide tanulni. Folyamatosan 
vannak tanítványaink, akiket 
vonz a képző- és az iparművé-
szeti pálya, bár az idejárók 80 
százaléka inkább kedvtelésből 
jön kitanulni valamelyik ágat.
– Jelenleg milyen tanfolyamo-
kat tartanak?
– Van rajz, festészeti, kerámia, 
gobelin-és szőnyegszövő és 
textil tanfolyam. Minden kur-
zusnak van egy speciális tema-
tikája, amelynek keretében az 
alapoktól haladunk a bonyolul-

tabb témák és technikák felé.  
F. Orosz Sára keramikusmű-
vész vezeti a kerámia tanfo-
lyamot, Posztobányi Péter 
festőművész festést tanít, Far-
kasvölgyi Éva gobelinművész 
gobelin- és szőnyegszövést, én 
pedig rajzot, textiltervezést és 

szövést. Nagyon büszke vagyok 
arra, hogy a hét végén nyíló kiál-
lításon az én egykori tanítványa-
im munkáit is bemutatjuk.
– Mindeközben egyre több fel-
adatot vállal a GIM-házban…
– Nagy megtiszteltetés a szá-
momra, hogy Katona Szabó 

Erzsébet szeretne nekem több 
kurátori feladatot átadni.
– Nem fél attól, hogy így nem 
marad ideje alkotni?
– Nem lesz könnyű beosztani az 
időmet, de bízom benne, hogy 
sikerül!

(kj)

Fotó: Rácmolnár Milán

Gödöllő belvárosának kedvelt pontjai a szökőkutak, a tavasz bekö-
szöntével elkezdődtek az ezekkel kapcsolatos munkák is. 
Megkezdődött a tulipános szökőkút bontása a Dózsa György út, Sza-
badság tér sarkánál, ami az első lépése a terület megújulásának. A 
bontást követően a szökőkutat restaurátorműhelybe szállítják, ahol 
elvégzik a szükséges munkálatokat. E mellett felújítják a kút gépésze-
ti részét, valamint megújítják annak környezetét, és a terület növény 
dekorációját is. 
Városunk lakói szívesen pihennek Szabadság téren, gyönyörködve 
a református templom előtti szökőkút és a vízjáték látványában. Lap-
zártánk idején már végzik a karbantartási és beüzemelési munkákat. 

Bár nap mint nap olvashatunk a Budapest–Hatvan 
vasútvonal munkálatairól, mégis sokan a vasútál-
lomáson szembesülnek az ebből adódó problé-
mákkal, fennakadásokkal.

Mint azt lapunk is jelezte, több vonat módosított me-
netrend szerint közlekedik, valamint több helyen pót-
lóbuszok szállítják az utasokat. 
Bár a vasúttársaság honlapján tájékozódhatnak az 
utasok az aktuális menetrendi változásokról, a vo-
nattal utazóknak az éppen soros munkavégzés miatt 
jelentős, sokszor 25-30 perces késésekre is számíta-
ni kell! A kellemetlenségek elkerülése érdekében ér-
demes indulás előtt a http://vonatinfo.mav-start.hu 
oldalon ellenőrizni, hogy a vonat, amivel utazni szeret-
nénk, mikor várható. 

Megkezdődött a kerékpá-
rút kialakításához kapcso-
lódó fejlesztés a Dózsa 
György úton. Jelenleg a 
Fővárosi Önkormányzat 
Idősek Otthona, a Platán-
ház és a VÜSZI előtti sza-
kaszon folyik a munka. 
Az idősek otthonánál új 
gazdasági bejárót készí-
tenek, mivel a régi a most 
kialakításra kerülő kerék-
páros nyomvonal útjában 
volt, valamint csapadékvíz 
elvezető árkot is létesítenek. 
Mint arról már többször is beszámol-
tunk, a Dózsa György úti kerékpárút 
kialakítása idén az  M3-as lehajtótól az 

Erzsébet Királyné Szállodáig történik 
meg. A korábban már megvalósult sza-
kaszokat is bekapcsolják a fejlesztésbe. 

(kj)

Hamarosan újra csobognak

elindultak a kerékpárút munkáitájékozódjunk indulás 
előtt!
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Zajlanak a kertészeti munkák vá-
rosszerte. A főtéren elvégezték a 
cserjék metszését a szükséges 
mértékben. Itt hamarosan meg-
kezdődik a terület átalakítása, 
majd ezt követően nyeri el végle-
ges formáját, aminek során töb-
bek között új fákkal is gazdagodik 
a tér.
Szépülni fog a Török Ignác Gim-

názium előtti terület is, ide április 
második felében ültetik majd be 
az új növényeket. 
Megszépült a máriabesnyői P+R 
parkoló is. Itt a korábbi kivitelező 
a garanciális munkák részeként 
végezte el a talajcserét, felfrissí-
tették a növényzetet, és fűmaggal 
szórták be a területet.

(jk)

Ahogy arról már néhány hete 
beszámoltunk, jelentős károkat 
okoztak a rongálók azzal, hogy 
graffitit  festettek az Erzsébet 
sziklára és a Világfa talapza-
tára. Mint megtudtuk, lezárult 
a műemlékvédelmi  szakértői 
vizsgálat, így már csak az időjá-
rástól és a megfelelő hőmérsék-
lettől függ, hogy mikor kerülhet 
sor a tisztításra. Az idén sajnos 
elszaporodtak a károkozások, 
rendszeressé vált a padok meg-
rongálása, a hét végén pedig 
egy teljes, szinte mindig hasz-
nált pihenőt (padokkal, asztal-
lal) döntöttek ki ismeretlenek az 
Alsóparkban. A vandálok által 
okozott károk éves szinten több 
millió forintra is rúghatnak.  

Elvégezték a gyökérmentesítést 
a Rákos-patak Szent János utcai 
részénél, ahol márciusban a teljes 
fűzfasort ki kellett vágni a növé-
nyek betegsége miatt. Jelenleg a 
talajelőkészítés zajlik, s  a tervek 
szerint a jövő héten megkezdik az 
új, egészséges, fiatal fák telepíté-
sét. 
Mint azt Barna Dánieltől, a VÜSZI 
főkertészétől megtudtuk, hama-

rosan megérkezik a patakpartra 
kerülő huszonöt darab előnevelt, 
földlabdás fűzfa, amiket az április 
16-ai héten már el is ültetnek. 
Mint arról lapunk is beszámolt, a 
nemrég kivágott fűzfasor néhány 
éve egy viharban jelentős károkat 
szenvedett. Ezt követően tovább 

romlott a fák állapota, a legutolsó 
vizsgálatok alkalmával gyakorlati-
lag minden fán fellelhetők voltak a 
korhasztást okozó gombák – bükk- 
tapló, deres tapló – termőtestei, 
melyek csak a jelentősen korhasz-
tott fákon jelennek meg, illetve kü-
lönböző rovarok – cincérek, illetve 
farontó lepkék – lárvajárataiban is 
bővelkedett a fák jelentős része. A 
fákról ágak szakadtak le, valamint 

több fánál darabok estek ki a kor-
hadt törzsből, folyamatos baleset-
veszélyt jelentve. A szakemberek 
emiatt döntöttek végül a kivágás és 
az új fasor telepítése mellett. A ré-
giekből csak azt a három fát hagy-
ták meg, a lakossággal egyeztetve 
– amelyekben madárodú található. 

Hamarosan érkeznek az új fák

egyre több a rongálás
A korábbi évek hagyományait folytatva a Gödöllői Lokálpatrióta 
Klub és a városrészi egyesületek idén is megrendezik a városszépí- 
tési hétvégét, amikor önkéntesek virágosítják a gödöllői közterü-
leteket, varázsolják széppé a szabadtéri bútorokat, megállókat. A 
szervezők az alábbi időpontokban és helyszíneken várják a csat-
lakozni szándékozókat: 

• LISZI
április 13., 15 óra: Kazinczy krt. játszótér, tavaszi munkák, virágosítás, 
faültetés, évelők ültetése;
április 13., 17 óra: Deák Ferenc téri közösségi tér, tavaszi munkák, kör-
nyezetrendezés;
április 14., 8 óra: Paál László köz, padok festése, környezetrendezés;
április 14., 9 óra: Palotakert 2. játszótér, tavaszi munkák, faültetés, virá-
gágyás gondozása;
április 20., 17 óra: GIM-ház udvara, környezetrendezés;

• CSAnAkÉRt EGyESüLEt
április 14. 9 óra: Csanak játszótér, tavaszi munkák, környezetrendezés, 
szemétszedés;
Teleki Téri buszmegálló, festés
Babati úti buszmegálló, festés
       
• BLAHáÉRt táRSASáG
április 14. 10 óra: Molly domb, növényzet karbantartása, tavaszi mun-
kák, faültetés, környezetrendezés;

• tünDÉRkERt EGyESüLEt
április 14. 10. óra: SPAR játszótér, takarítás, szemétszedés, pad és kor-
látfestés;
április 14. 10. óra: Rómer Flóris játszótér (találkozóhely), takarítás, sze-
métszedés, pad- és korlátfestés;
április 22. 10. óra: Egyetem téri játszótér, tavaszi munkák;

VIRáGOS MáRIABESnyőÉRt EGyESüLEt
április 14. 14 óra: Bazilika alsó parkolója, szemétszedés;
MÁV állomás, szemétszedés;
Szabadság út- Tamás atya u. kereszteződés: szemétszedés

VárosszéPítés 

szebb, rendezettebb környezet



(folytatás az 1. oldalról)
Gödöllőn a választópolgá-

rok 76,92 százaléka adta 
le szavazatát, 17.264 ér-
vényes szavazat került 
az urnákba. Vécsey 
László a szavazatok 
42,77% (7384), Len-
gyel Szilvia 35,8% 
(6179), Víg János 
14,9% (2569), 
Makrai Zoltán 
6,55% (1132) szá-
zalékát kapta. Bő-
sze Gábor 303, 
Molnár László 
232 szavazatot ka-
pott.

Városunkban leg-
többen a 24-es sza-
vazókörben válasz-
tottak, csakúgy, mint 4 
évvel ezelőtt. 2018-ban itt 
84,62, 2014-ben 78,47 szá-
zalékos volt a részvételi arány. 

A 28 gödöllői szavazókörből 
4-ben Lengyel Szilvia kapta a 
legtöbb szavazatot, közülük 
kettőnek a premontrei gimnázi-

umban volt a 
szavazóhe-
lyisége.  

A sta-
tisztikában 
e g y e l ő r e 

nem szerepel-
nek a külföl-
dön leadott, 
illetve a lakó-
helyüktől távol 
lévők voksai, 
amik szom-
baton lesznek 

meg. Ezeket a gödöllői 23-as 
szavazókör eredményeihez fog-
ják hozzáadni, ezért ezek nem 
szerepelnek az elemzésekben, 
de érdemben nem befolyásolják 
az eredményeket.

(l.t.)
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Országgyűlési választás, 2018
Az országos listás válAsztás 
eredménye (98,96 százAlékos 
feldolgozottság mellett): 

1. fidesz-magyar Polgári szövet-
ség–kereszténydemokrata néppárt 
2.506.351 szavazat, 48.0% 
2. Jobbik magyarországért mozgalom 
1.028.130 19.69%
3. magyar szocialista Párt–Párbeszéd 
magyarországért Párt 651.404 12.48% 
4. lehet más a Politika 365.017 6.99%
5. demokratikus koalíció 294.351 
5.64%
6. momentum mozgalom 149.688 2.87%
7. magyar kétfarkú kutya Párt 89.069 
1.71% 

Az országgyűlés összetétele:

- fidesz-kdnP 91 egyéni, 42 listás, ösz-
szesen 133 képviselő, 66,83%  
- Jobbik 1 egyéni, 25 listás, összesen 26 
képviselő, 13,07% 
- mszP-Párbeszéd 8 egyéni, 12 listás, 
összesen 20 képviselő, 10,05%  
- dk 3 egyéni, 6 listás, összesen 9 kép-
viselő, 4,52%  
- lmP 1 egyéni, 7 listás, összesen 8 
képviselő 4,02%  
- együtt 1 egyéni  képviselő 0,50%  
- független 1 képviselő  0,50%  
- magyarországi németek országos 
önkormányzata 1 képviselő  0,50%

Vécsey lászló

Pest megye 6.sz. oeVk.
egyéni eredmények

Gödöllőn

lengyel szilvia

Víg János

makrai zoltán

molnár lászló

Bősze Gábor

nem lesz orszáGGyűlési képviselő
dr. gémesi györgy
Jóllehet, dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere, az Új 
kezdet párt elnökeként a 3. helyen szerepelt az LmP országos 
listáján, amivel mandátumot is nyert, azonban – ahogyan azt már 
több alkalommal is nyilatkozta – nem vállalja a képviselőséget.
„Köszönöm szépen a listára leadott szavazatokat, azonban, 
mint azt már többször is mondtam, lokálpatriótaként nekem 
Gödöllő a legfontosabb, az itt élők bizalmának köszönhetően 
itthon folytatom továbbra is a munkát” – nyilatkozta lapunk-
nak dr. gémesi györgy.

Szeretné elkerülni az utolsó 
napokban beérkező bevallás 
dömpinget a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV), ami már 
most figyelmezteti az érintet-
teket, közeleg a végső hatá-
ridő, május 22. Lehet, hogy 
ez most még távolinak tűnik, 
ám megszokott, hogy sokan 
az utolsó pillanatban intézik az 
ezzel kapcsolatos ügyeket. 

A NAV idén is elkészítette 
az adóbevallások tervezetét. 
Azok, akiknek van ügyfélka-
pus regisztrációjuk, ezen ke-
resztül megnézhetik, szükség 
esetén pedig módosíthatják 
is a tervezetet, ha azt szüksé-
gesnek tartják.

Ha valaki úgy ítéli meg, 
hogy rendben van a NAV által 
készített bevallás, akkor nincs 
teendője, a tervezet május 22-
én automatikusan bevallássá 
válik. Ha valaki nem lép be a 
felületre, a rendszer automa-
tikusan elfogadottnak tekinti a 
dokumentumot. 

Az őstermelőknek azonban 
mindenképpen meg kell néz-
niük az összeállítást, nekik 
ugyanis mindenképpen ki kell 
egészíteniük a tervezetet, ami 
március 5. óta elérhető.

A NAV ezek mellett felhívja a 
figyelmet arra a lehetőségre is, 
hogy az  szja 1+1 százalékáról 
idén is, csakúgy, mint tavaly, 

május 22-ig lehet rendelkezni.  
Bár évről-évre egyre többen 
élnek ezzel a lehetőséggel, 
még ma is sokan elfeledkez-
nek róla. 

A NAV mindjárt az új 
szja-bevallási felület kezdőol-
dalán feltünteti a rendelkezés 
lehetőségét az adó 1+1 szá-
zalékáról azért, hogy minél 
többen a lehető legegysze-
rűbben támogathassanak civil 
szervezetet, egyházat vagy 
a Nemzeti Tehetség Progra-
mot.  A rendelkező nyilatkozat 
elektronikusan, papíron vagy 
személyesen is benyújtható 
a NAV-hoz, akár a bevallás 
részeként, akár önálló nyilat-

kozatként is a „17EGYSZA” 
lapon egészen május 22-éig.

Az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján a legtöbben gyerme-
kek fejlődésére és gyógyítá-
sára vagy állatmenhelyeknek 
ajánlják fel adójuk 1 százalé-
kát.  A támogatott szervezetek-
nek nagy segítséget jelente-
nek az adóforintok, miközben 
a felajánlás csak néhány perc 
figyelmet igényel.

Az adóbevallással kapcso-
latos tudnivalókról minden 
információt megtalálnak az 
érdeklődők a https://www.nav.
gov.hu/nav/szja/szja oldalon.

(ny.f.)

időben szól a nav: közeleG a bevallások határideje
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tiszteLgés teLeki PáL 
emléke előtt

30. tavaszi emlékhadjárat

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

Gróf Teleki Pál egykori minisz-
terelnökre, főcserkészre em-
lékeztek halálának évfordulója 
alkalmából délelőtt a máriabe-
snyői temetőben, a Teleki Pál 
Egyesület szervezésében.

Lencsés Barna emlékező 
beszédében az egykori minisz-
terelnöknek az 
I. világháború-
ban folytatott 
tevékenységé-
ről esett szó, 
majd Gecse 
Gábor, a Club 
Színház tag-
ja Vas István: 
Teleki Pál em-
lékezete, dr. 
Gémesi Már-
ta, egykori pre-
montrei diák 
Mécs László: 
Fényt hagyni 
magunk után 
című versével, 

Volter Domonkos, szintén egy-
kori premontrei diák pedig nép-
dalokkal idézte fel az államférfi 
alakját és tragikus sorsát. 

A sírnál Balogh Péter Piusz 
premontrei perjel mondott imát, 

majd az 
e s e m é n y t 
h a g y o m á -
nyosan ko-
s z o r ú z á s 
zárta. Az ön-
kormányzat, 
a városi in-
tézmények 
és a civil 
szervezetek 
mellett a sír-
nál a Teleki 
család tagjai 
is lerótták 

kegyeletüket.
(ny.f.)

Az elmúlt hétvégén Gö-
döllőn járt a hagyomá-
nyos – sorrendben immár 
30. – Tavaszi Emlékhad-
járat, amivel az 1849-es 
dicsőséges Tavaszi Had-
járatnak állítanak emléket. 
Városunkban dr. Papp-
né Pintér Csilla alpol-
gármester köszöntötte a 
résztvevőket. 

A lovasok és a gyalo-
gos katonák Isaszeg felől 
(az 1848/49-es 
forradalom és 
szabadságharc 
egyik kiemelke-
dő sikere volt az 
1849. április 6-ai, 
isaszegi ütkö-
zet) érkeztek a 
kastély díszud-
varára, majd a 
Dózsa György 
úti temetőben 
levő emlékmű-
nél rótták le a 
tiszteletüket és 
kegyeletüket.    

(t.a.)

A HAnG VILáGnAPjA AZ ERkEL ISkOLáBAn
Idén is bekapcsolódik Hang Világnapja programsorozatába a Gödöllői 
Erkel Ferenc Általános Iskola, ahol április 17-én nyilvános próbára és 
bemutatóra várják az érdeklődőket. 
A Népdaltól a klasszikus zenéig című nyilvános próba és bemutató 
koncert helyszíne az intézmény 
zeneterme lesz, ahol 14 órától az 
iskola kórusainak munkájába lehet 
majd bepillantani. 
A program során népdaléneklésre 
kerül sor a 3., 5. és 7. osztályos ta-
nulók közreműködésével. Megszó-
lal az iskola nem zenei tagozatos 
kórusa, valamint a Kicsinyek kóru-
sa is. A bemutatóra szeretettel vár-
ják a pedagógusokat, a szülőket, a 
zene és az emberi hang szépsége 
iránt érdeklődőket. 
Az eseményre az efai@erkeliskola.
hu címen lehet regisztrálni.

OPERA ÉS ZEnEkEDVELők FIGyELEM!
Április 17-én 17 órakor a Civil Házban Farkas Iván ismerteti Az 
operaéneklés enciklopédiája c. könyvét, mely második jelentősen 
bővített és javított kiadása a Hallgass a zenére c. könyvnek. 
A bemutatóra minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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Második alkalommal jutottak 
el gödöllői óvodapedagógusok 
Svédországba szakmai eszme-
cserére. Anna Kindborg magyar 
származású óvodapedagógus 
segítségével valósult meg ez a 
kapcsolat. 
Malmö négy óvodájába tettek lá-
togatást és hospitáltak  a Gödöl-
lői Mesék Háza Óvoda óvodape-
dagógusai. Szakmai betekintést 
nyertek a svéd óvodák minden-
napjaiba, megismerték a Reggio 
Emilia pedagógiai módszerét. 
A gyermekek 1-7 éves korig jár-
nak a svéd integrált óvodákba, 
csoportonként 5 felnőtt felügye-
lete alatt. Életük fontos részét 

képezi az egészséges életmód. 
Cukormentes ételeket fogyaszta-
nak, és amikor tehetik, kirándulni, 
túrázni járnak. Eszközeiket, be-
rendezési tárgyaikat, játékaikat a 
természetes anyagok és a letisz-
tultság jellemzi. 
Óvodapedagógusok powerpoin-
tos előadással bemutatták a ma-
gyar óvodai alapprogram értéke-
it, a gödöllői helyi specialitásokat, 
a Mesék Háza Óvoda pedagógiai 
programját, sajátosságait. 
Érdeklődéssel hallgatták a svéd 
nevelők. Ősszel gödöllői látoga-
tás keretében a gyakorlattal is 
megismerkedhetnek. 

(mh)

A hazai és nemzetközi szakiro-
dalom a 80-as évek eleje óta 
egyre kevésbé használja a pá-
lyaválasztás fogalmát és egy új 
fogalmat vezetett be, a pályao-
rientáció fogalmát. 

A fogalom használat megválto-
zása azt a szemléletet tükrözi, 
amely a piacgazdaságok műkö-
désének tapasztalatán alapszik, 
melynek lényege az, hogy a pá-
lyaválasztási döntés nem egy-
szeri, irreverzibilis lépés, hanem 
a pályaválasztást folyamatként 
kezeli, amely több apróbb, vagy 
nagyobb döntésből épül fel. E 
döntéssorozatot nevezi a szak-
irodalom pályaorientációnak. Dr. 
Szilágyi Klára és dr. Völgyesy 
Pál professzorok fogalmazták 
meg a fenti sorokat 1998-ban, 
abban az időben, amikor a Gö-
döllői Agrártudományi Egyete-
men elkezdődött a pályaorientá-
ciós tanárképzés. 
A civil szférával is együttműködő 
Gödöllői Pályaorientációs Iskola 
nagykorúvá válását, fennállásá-
nak 18. évét ünnepelték pénte-
ken országos tudományos kon-
ferenciával az alapító tanárok 

jelenlétében. Csehné dr. Papp 
Imola, a Szent István Egyetem 
Társadalomtudományi és Tanár-
képző Intézetének igazgatója 
elmondta, vannak olyan embe-
rek, akik nem jó döntést hoznak 
a pályaválasztásnál, ezért sem 
tehetségük, sem tudásuk legja-
vát nem tudják nyújtani munkájuk 
folyamán. Ezért is fontos a pálya-
orientáció. 
A kérdéssel már óvodás korban 
foglalkozni kell. A pedagógusok 
sokat tehetnek azért, hogy a 
gyermekek örömmel és szíve-
sen végezzék a munka jellegű 

tevékenységüket, elősegítve a 
tapasztalatszerzést, a környezet 
megismerését, az önállóság, a 
felelősség a céltudatosság, a kö-
zösségi kapcsolatok kialakítását.
Visztenvelt Andrea egyetemi 
tanársegéd A pályaorientáció 
módszertana egy óvodai kísérleti 
program tükrében című előadá-
sában ismertette a Gödöllői Ki-
kelet Óvodában Majsai László 
pszichopedagógus vezetésével 
15 gyermek bevonásával megva-
lósult kísérleti programot. 2017-
ben januártól márciusig öt darab, 
egyenként 40-70 perces struktu-

rált csoportos foglalkozás való-
sult meg. Ugyanabban az évben 
a járás 98 óvodapedagógusát ke-
resték meg kérdőíven a pályaori-
entációhoz köthető kérdésekkel. 
A válaszok szerint az óvodape-
dagógusok 95 százaléka ismeri 
a pályaorientáció fogalmát, a ki-
töltők munkahelyén 88 esetben 
megjelennek a foglalkozások a 
pedagógiai programban, a vá-
laszadók 96 százaléka beszél-
get a munkáról gyermekekkel, 
a megkérdezettek 62 százaléka 
szerint a 6-7 éves gyermekek re-
leváns ismerettel rendelkeznek 
szüleik foglalkozását tekintve.  (lt)

óvodalátoGatás svédorszáGban

naGykorÚ lett a pályaorientációs tanárképzés

A Gödöllői Civil kerekasztal 
Egyesület

2018. április 18-án, szerdán 
16.30 órai kezdettel

évi rendes közgyűlést tart.
Helyszín: 

Civil Ház nagyterme, 
2100 Gödöllő, Szabadság út 23.

A közgyűlésre meghívunk és 
várunk minden tagot, továbbá 

minden kedves érdeklődőt!
További információ: 

www.godolloi-civilek.hu
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Fehérvasárnap, április 8-án, az 
Isteni Irgalmasság ünnepén a 
Máriabesnyői Szent Ferenc Gyer-
mekszkóla, Szabó József Béla 
kanonok, az Egri Főegyházmegye 
zenei főigazgatója meghívására az 
Egri Bazilikába látogatott. Az este 
18.30-kor kezdődő szentmisén li-
turgikus szolgálatot végeztek, majd 
a szentmise után egyházzenei 
áhítatot vezettek. Nagy öröm szá-
momra, hogy a Máriabesnyői Ba-
zilikának olyan gyermek szkólája 
van, akik magas színvonalon tudják 
képviselni az értékes egyházzenét 
és ilyen komoly felkérésnek is ele-
get tudnak tenni. A gyermekszkóla 
elsődleges célja szolgálni a szent-
miséken és az Egyház különböző 

szertartásain, de ha idejük engedi, 
akkor szívesen „kilépnek” a Mária-
besnyői Bazilika falai közül, hiszen 
minden egyes szolgálat egyfajta 
misszió, elsősorban Isten dicső-
ségére és a Hívek üdvösségére. 
Gyermekeinknek hatalmas élmény 
volt az Egri Bazilika hatalmas teré-
ben énekelni, szolgálni. A szkóla 
vezetőinek, Herkules Annának 
és kőművesné Csapó Eszternek 
ezúton is megköszönöm áldozatos 
munkájukat, amivel a gyermekek 
művészi és lelki fejlődését segítik. 
Köszönet a gyermekeknek és szü-
leiknek minden fáradozásukért!

(Kája Sándor egyházzenész, a 
Máriabesnyői Bazilika kántora)

Az Erdei kézműhely az idei nyáron is várja az alkotni vágyó 
gyerekeket (tűzzománc) a felnőtteket (tűzzománc és kerámia) 
intenzív tanfolyamaira, ahol a résztvevők belekóstolhatnak a 
két műfaj alapjaiba.

A tűzzománc tanfolyamon képeket festünk különböző méretű vas-
lemezekre. Iszapzománcot és üveggyöngyöket használva kipró-
báljuk a karcolás, szitálás és festés technikáját.
A kerámia tanfolyamon őskori edények készülnek, amiket a végén 
közösen égetünk ki a szabadban egy japán égetési technikával, a 
rakuval.

GyEREk tAnFOLyAMOk: 
június 18-22, de. 9.00-12.00, du. 14.00-17.00: tűzzománc

FELnőtt tAnFOLyAMOk: 
június 25-29, de. 9.00-12.00: kerámia, du. 14.00-17.00 tűzzománc  

jelentkezés korlátozott számban a következő elérhetőségen: 
S. Fehér Anna: 06/70-933-0726                                                                                                                                   

               
Az Erdei Kézműhely állandó alkotócsoportjának gyerek és felnőtt 
munkáiból március 29-én nyílt kiállítás a Gödöllői Városi Könyvtár-
ban, ami betekintést ad az alkotóműhelyben évek óta folyó mun-
kákba. A kiállítás április 28-ig tekinthető meg.

Gödöllő-máriabesnyő jóhíre 
az egri bazilikában

erdei kézműhely 
nyári tűzzománc 

és kerámia tanfolyamai
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Az Omega együttes a Csillagok 
útján barangolta be a galaxist, 
Meyer Arthur gödöllői-holland 
festőművész viszont maradt a 
Föld nevű bolygón és tájképfes-
tészeti alkotásait osztotta meg az 
emberiséggel, amit április 7-én 
délután láthattak először az ér-
deklődők a Levendula Galériában 
a „Fényes pillanatok – pillanatnyi 
képek” című kiállítás keretében.

A megnyitón Sz. jánosi Erzsé-
bet, a galéria tulajdonosa felidéz-
te Meyer Arthurral való megis-
merkedését. A hely, ami tíz évvel 
ezelőtt nyitotta meg kapuit egy 
picike területen. Ekkor a szóban 
forgó festő képekkel a kezében 
berobogott ebbe a 19 nm-es hely-
ségbe és elindult a mosdó irányá-
ba. Ekkor Erzsébet megkérdezte, 
hogy Arthur mit szeretne? Ő pe-

a Bagoly könyvesBolt ajánlata

viselkedjünk rendesen!
Szögezzük le, hogy Görög Ibolya új 
könyve ismét telitalálat: egy kitűnő 
humorral megáldott, szórakoztatva 
„tanító” olvasmány, ami rólunk, em-
berekről szól; pontosabban arról, 
hogyan is viselkedünk a minden-
napokban. Maradjunk annyiban, 
hogy a leírtak alapján van még mit 
bepótolnia a Föld lakosságának, de 
a helyzet nem reménytelen, hiszen 
már kezünkben a rejtély kulcsa.

Hogyan lehet higgadtan válaszolni 
egy hasonló e-mailre? Hogyan ke-
rüljük el, hogy alapvető hibákat ejt-
sünk egy hivatalos rendezvényen? 
Hogyan viselkedjünk, ha netán – bár 
nem sok esély van rá – II. Erzsébet 
fogad bennünket a Buckingham Pa-
lotában? Vagy ha hirtelen egy evő-
eszközökkel megpakolt asztalnál 
ülünk, tanácstalanul („a halba nem 
illik belevágni, mint a bécsi szeletbe, 
hanem a halkéssel szépen lefogjuk 
és a villával meg húzzuk a falatot”)? 
Mit vegyünk vagy ne vegyünk fel, ha 
szerelmünk bemutat a szüleinek? 
Milyen a jó koktélfalatka? Milyen a 
jó koktélruha? Hogyan lehet tárgya-
láson vesztett helyzetből nyerni? Mi-
lyen a jó főnök? Milyen ékszereket 
viseljünk vagy éppen hogyan fog-
junk kezet az illemnek megfelelően. 
Férfi és nő miként üljön a széken, 
méghozzá úgy, ahogy az a nagy-
könyvben meg van írva (ebben a kö-
tetben pedig megvan). És hogy mi 
a helyzet a Facebook-illemtannal? 
Kiderül az is. Ilyen és hasonló kér-
désekre, élethelyzetekre ad választ 
Görög Ibolya Summa Summarum 
című műve, ami a gyakorlatból vett 
példákkal könnyedén kalauzolja az 
olvasót a protokollszabályok útvesz-
tőjében – garantálhatjuk, hogy még 
a szabályokkal alaposan tisztában 
lévő delikvens is találhat újdonságo-
kat a könyvben.
A szerző 1987 és 1999 között dol-

gozott a Miniszterelnöki Hivatal 
Protokoll Főosztályán. Ezalatt hét 
miniszterelnököt szolgált, 1992-től 
pedig protokollfőnökként irányította, 
szervezte a kormány hivatalos ren-
dezvényeit. Görög Ibolya azóta sem 
pihen: szinte mindennap járja az or-
szágot, előadásokat tart protokollról, 
rendezvényszervezésről és viselke-
déskultúráról, fennmaradó idejében 
pedig olykor akár abszurd kérdések-
re ad kimerítő e-mailes válaszokat 
(ezekből számtalan a könyvbe is 
bekerült).
A ,,protokoll nagyasszonya” ebben 
a legújabb könyvében az előadá-
sait írja le, ezért az előző négy kö-
tetében (Protokoll az életem, Min-
dennapi maceráink, A nyilvánosság 
kelepcéi, Tanácsoskönyv) leírtak is 
vissza- visszaköszönnek. A Summa 
summarum szerkezetileg eltér az 
eddigiektől: ha lehet, még kötetle-
nebb formában, sok-sok humorral 
fűszerezve, az életből vett tapasz-
talatokkal színesítve kaphatjuk meg 
az alapvető információkat. Kötelező 
olvasmány minden korosztály szá-
mára. És figyelem! Munkahelyen a 
papucs viselése tilos!
(Görög Ibolya: Summa Summarum 
– Európaiság – hitelesség – proto-
koll)            (rk)

a fények Útján 
meyer arthur a levendulában

dig annyit mondott, hogy ez biz-
tos az előtér és hátrébb van egy 
óriási kiállítóterem... Így kezdő-
dött a barátság. A művész a tárlat 
megnyitására Fábián Dénes Zol-
tán képzőművészt kérte fel, aki 
beszédét holland nyelven kezdte 

meg; majd kiderült, hogy a fes-
tővel egy napon születtek, csak 
különböző évben. Ez és még 
sok más történés közös nevezőt 
hozott a munkájukba. Az esemé-
nyen Dezső Piroska és Szabó 
Gergő zenélt.                           (kr)



Kultúra2018. április 10. gödöllői szolgálat 11

Dercsényiné Horváth Gabri-
ella nemez figurái különleges 
életet élnek. Miközben bár-
melyik szoba vagy könyves-
polc díszei, vagy a gyerekek 
(esetleg a felnőttek) kedven-
cei lehetnek, számos rangos 
megmérettetésen aratnak si-
kert.

Április 6-án Győrben nyílt meg 
a Magyar Bababarátok Egye-
sülete által szervezett  XXII. 
Országos Baba- és Mackóké-
szítési Versenyre beérkezett 
munkákat  felvonultató kiállítás, 

amelyen Dercsényi-
né Horváth Gabriel-
la „Ruhaszalon” című 
munkájával vesz részt. 
Az alkotást ezüstérem-
mel ismerte el a zsűri. 
A gödöllői nemezmű-
vész emellett az elmúlt 

időszakban két 
másik sikert is 
elkönyvelhet. „A 
díva” című mun-
kája és a Leo 
és Leopold né-
ven szereplő két 
oroszlán a GDS 
(Global Doll So-
ciety) regionális 
versenyén arany-
érmesek lettek.

(jk)

Már megszokhatták városunk 
lakói, hogy Gödöllőn színes és 
tartalmas programokkal ünne-
peljük a költészet napját. Így 
lesz ez most is, a Gödöllői Váro-
si Könyvtár és Információs Köz-
pont szervezésében számos iz-
galmas program vár az irodalom 
iránt érdeklődőkre. 

A magyar költészet napját Ma-
gyarországon 1964 óta József 
Attila születésnapján, április 
11-én ünneplik.  A neves költő 
azonban városunkhoz is kötő-
dik, Altató című versét ugyanis 
egy gödöllői kisfiúnak, Gellér 
Balázsnak írta, aki az ugyan-
csak Gödöllőn élő Ottó Ferenc 
zeneszerző unokaöccse volt. 
A versnek állít emléket a Sza-
badság téren álló kis Balázs 
szobor, amely egy képzeletbeli 

kisfiút – nem Gellér Balázst – 
ábrázol. Erős Apolka szobrász-
művész alkotását 2015-ben, 
szintén a magyar költészet nap-
ján avatták fel.
Az idei rendezvények sorában 
is elhangzik majd az Altató című 
vers április 11-én – lapunk meg-
jelenésével egyidőben – még-
pedig a könyvtár által a főtérre 
szervezett villámcsődület kere-
tében délelőtt 10 órakor. 
A jeles naphoz kapcsolódó ese-
mények már hétfőn megkez-
dődtek a Kávészünet zenekar 
estjével, amelyen megzenésí-
tett verseket szólaltattak meg.  
A Költészet Napjának esemé-
nyei ezt követően 16 óráig vár-
ják az érdeklődőket versszín-
paddal, irodalmi játékokkal és 
fotókiállítással. 

(bj)

aranyat és ezüstöt érő nemez figurák

amikor minden a költészet körül forog
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„stÚdió” beszélGetés
a réGi játszótársakról

„Olyan fiatal vagyok még, hogy hagy-
hattál volna egyszerűen jelentés 
nélküli nagy mondatokat mondani.” 
(Kemény Zsófi)
Gödöllői Irodalmi Díj 2018 – Keres-
sük Gödöllő tehetséges, pályakezdő 
költőit, íróit.
Pályázni április 25-ig két kategó-
riában – próza és vers – lehet. A 
pályázatra még nem publikált (Fa-
cebook megjelenés nem számít an-
nak) 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 pá-
lyázatra 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 Informá-
ciós 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 ír-
játok és a kategóriát (vers vagy 
novella). Kézírásos pályaműveket 
nem fogadunk el, és a pályaműve-
ken személyes adat NE szerepeljen. 
A pályázathoz külön, zárt borítékban 
(email-ben külön word dokumentum-
ban) kérünk egy adatlapot: jelige, 
név, életkor, kategória, lakcím, tele-
fonszám, emailcím, bemutatkozás. A 
jelentkezőktől pár soros bemutatko-
zást kérünk, valamint a gödöllői kötő-
dés részletezését, ha nem rendelke-
zik állandó 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 Ér-
demes Művésze, 
• kemény István, József Attila-díjas 
költő.
A pályázat összdíjazása bruttó 
170.000 forint, melyet a zsűri a beér-
kezett alkotások függvényében oszt 
meg. Ezen felül a díjazottak oklevél-
ben részesülnek.
A díjat 2018. június 2-án, szomba-
ton, a Könyv Ünnepe Gödöllőn ren-
dezvény keretében adják át. 
Infó: Istók Anna +36-70/674-4199, 
vagy istoka@gvkik.hu

gödöllői irodalmi díj 2018   

az ifjúság éve Gödöllőn 
Különleges találkozónak adott ott-
hont a Gödöllői Városi Könyvtár és 
Információs Központ Mi Újság V.An 
Kávézója. Ez alkalommal Szeg-
vári Katalinnal találkozhattak az 
érdeklődők, Hogy vagytok ti régi 
játszótársak című könyvének meg-

jelené-
se kap-
csán. 

A 
Magyar 
Televí-
zió Stú-
dió című 
m ű s o -
r á n a k 

szerkesztő-műsorvezetőjének 
nemrégiben megjelent könyve 
egy szubjektív válogatás, amiben 

egykori kollégáival – olyan neves 
újságírókkal készült beszélgetése-
ket tartalmazza –, akik egy időben 
mindennapos vendégek voltak a 
nézők otthonában, és akiket ő is 
tisztel, becsül, akiket ma is eta-
lonnak tarthatunk. Vitray Tamás, 

Aczél Endre, Berecz Anna, Érdi 
Sándor, Gulyás Erika, Havas Hen-
rik, Horvát János, Juszt László, 
Kepes András, Kertész Zsuzsa, 
Rangos Katalin, Rózsa Péter, Sán-
dor Erzsi, Sebes György, Szilágyi 
János, Vajek Jutka, Vágó István, 
Vicsek Béla beszélgetései olvas-
hatók a könyvben, amit a szerző 
a helyszínen örömmel dedikált az 
érdeklődőknek.

Szegvári Katalin beszélgetőpart-
nere Vajek Andrea volt.             dz

Fotó: Kovács Ibolya
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Hagyományosan Kálmán 
herceg szobránál tartanak 
megemlékezést április 11-én 
szerdán 10.45-kor, amelynek 
IV. Béla király testvérére, a 
premontrei rend bőkezű jóte-
vőjére és a Muhinál, a tatárok 
ellen vívott ütközet hőseire 
és áldozataira emlékeznek, 
a Premontrei Szent Norbert 
Gimnázium szervezésében.

A Muhi csatában elhunyt Ár-
pád-házi Kálmán hercegnek, 
Ugrin érseknek és Jakab temp-
lomos mesternek emléket állító 
emlékművet 1931. szeptember 
27-én állították fel a premont-
rei noviciátus (jelenleg Szent 
István Egyetem) épülete előtt, 
annak fő homlokzatával meg-
egyező tájolással. Az emlékmű 
Róna József alkotása.

Az 1208-ban született Kálmán 
herceg mindvégig hű test-
vérként segítette elsőszülött 
bátyját, ami nem csak az Ár-
pád-házban, hanem más ural-
kodó családok történetében 
is ritkaságnak számít. A tatár 
betörés ellen több tízezren 
védekeztek, a Muhi csatában 
a király nagyobb katonai ta-
pasztalatokkal rendelkező öcs-
cse volt gyakorlatilag a magyar 
haderő főparancsnoka. A sú-
lyos vereség ellenére a király 
megmenekült, de Kálmán her-
ceg, miközben testvérét véd-
te, halálos sebesülést szenve-

dett, s néhány nappal később 
belehalt sérüléseibe. Kálmán 
herceg felvidéki birtokaiból je-
lentős adományokkal segítette 
a Kassa környékén, Jászón 
gyökeret vert premontrei rend 
működését, a talapzaton látha-
tó szobrok Ugrin kalocsai érsek 
révén az egyház, Montreáli Ja-
kab nagymester személyében 
a templomos lovagok hőseinek 
állítanak emléket.
Takács Menyhért jászói pré-
post a trianoni döntést köve-
tően határozta el, hogy a mai 
Magyarország területére köl-
tözteti a rendet és Gödöllőn 
alapít új középiskolát. A pre-
montreiek úgy vélték, Kálmán 

herceg példáját is a fiatalság 
elé állíthatják, ezért emelték 
lovas szobrát a gödöllői intéz-
mény épülete elé.

(jk)

A Gödöllői Városi Múzeum 
2017. október 24-én 

megkezdte 
A magyar cserkészet 

története 1910-től 
napjainkig, illetve a 

Zsivajgó természet című 
állandó kiállítás felújítását. 

A munkálatokra való 
tekintettel 

CSERkÉSZ 
kIáLLítáSUnk 

MÁR 
NEM LÁTOGATHATó 

a felújítás munkálatok befeje-
zéséig a Zsivajgó természet 

című kiállításunk csak a 
múzeumpedagógiai 
csoportok számára 
tekintethető meg.

Megértésüket köszönjük!

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő

Szabadság tér 5.
www.godolloimuzeum.hu

Tel.: (28) 421-997 

Nyitva tartás: szerdától 
vasárnapig 10-16 óráig

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

„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 12., csütörtök, 17.00: Fo-
dor László (klarinét) növendékei-
nek hangversenye
április 16., hétfő, 14.00: Hang-
szerbemutató koncert a szolfézs 
előképzősök részére
április 16., hétfő, 17.00: Szonda 
Gabriella (fuvola) és Tóthné Pataki 
Anikó (gordonka) növendékeinek 
hangversenye
április 17., kedd, 17.00: hely-
szín: Török Ignác Gimnázium: A 
Frédéric Chopin Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola együtteseinek és 
zenekarainak hangversenye

Frédéric Chopin Zenei 
AMI programja

emlékezés a premontreiek jótevőjére

Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660, email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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Az elmúlt két fordulóban hat 
meccset játszottak a gödöl-
lői csapatok a különböző 
megyei pontvadászatokban, 
a mérleg: öt vereség mellett 
egy döntetlen.

Sebestyén Ferenc megyei 
I. osztályban szereplő alaku-
lata továbbra is vérszegény 
tavaszt produkál, legalább is, 
ami az eredményeket illeti. A 
GSK az elmúlt fordulókban 
előbb Biatorbágyon kapott ki 
2-0-ra, majd az elmúlt hétvé-
gén, hazai pályán maradt alul 
a Maglód ellenében 4-2 arány-
ban. A kiesés ellen menekülő 
Gödöllő 16 ponttal továbbra is 

a még bent maradást érő 12. 
helyen áll a bajnoki tabellán.
Pest megyei I. osztály, 20-21. 
forduló: Viadukt SE-Biator-
bágy – Gödöllői SK 2-0 (0-0)
Gödöllői SK – Maglódi TC 2-4 
(1-2) Gödöllői gólszerzők: 
Pancsuska Tamás, Mudroch 
Mendel.

Pest Megye kupa – 16 között 
a Gödöllői Sk
Némi vigaszt jelenthet a Gö-
döllői SK számára, hogy a Pest 
Megyei Kupában 3-1-re nyert 
a csapat a megyei II. osztályú 
Bag otthonában, ezzel bejutott 
a megye legjobb 16 csapata 
közé a gárda. A nyolcaddön-

tőben, április 18-án a szintén 
megye kettes Budakalász lesz 
az ellenfél majd idegenben.
Pest Megye kupa, 3. forduló
Bagi TC – Gödöllői SK 1-3 (0-
2)
Gödöllői gólszerzők: Méhes 
Pál Tamás (2), Tóth-Ilkó Áron.

Hátország – Első gödöllői 
pontok
Mélyrepülésben a GEAC a me-
gye kettőben, míg megszerez-
te első tavaszi pontját a GSK 
II.-Szada a megye háromban. 
Az „egyetemisták” két mecs-
csen 16 gólt kaptak és hat 
ponttal a 14. helyen állnak 
csoportjukban, míg a máso-
dik számú GSK-alakulat 10 
ponttal a 11. helyet foglalja el 
a tabellán csoportjában.

Pest megyei II. Északi-cso-
port 20-21. forduló: Gödöllői 
Egyetemi AC – Piliscsaba SE 
2-9 (0-2) Ggsz.: Angyal Zoltán, 
László Viktor.
Erdőkertesi SE – GEAC 7-0
Pest megyei III. Északkele-
ti-csoport, 17-18. forduló: 
GSK II.-Szada – Mogyoród 
KSK 3-4 (0-1) Ggsz.: Tury Vik-
tor, Pakuts Barna, Várszegi 
Gábor.
Váchartyán KSE – GSK 
II.-Szada 2-2 (0-0) Ggsz.: Pa-
kuts B. (2).                -ll-

laBdarúgás – Hat meccs, egy pont

továbbra is szenved a Gsk

Programajánló
2018.04.15., vasárnap 16 óra

Gödöllői SK II.-Szada – Kartal SE 
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
2018.04.15., vasárnap 17 óra

Gödöllői EAC – Kisnémedi MSE 
(Egyetemi sportpálya)

Legutóbb 28 évvel ezelőtt, 
1999-ben fordult elő az a gö-
döllői női röplabdázókkal, ami 
az elmúlt hétvégén hivatalos-
sá vált: nem lesz ott a Pen-
ta-Gödöllői RC a legjobb nyolc 
csapat között az idei szezon 
végén, miután sima, 3-0-ás 
vereséggel zárta a Szombat-
hely elleni párharcot Id. Grózer 
György együttese. 

Az egyik fél harmadik győzelméig 

zajló párharcban a Vas megyeiek 
kétszer is Gödöllőn tudtak nyer-
ni 3:1-re, ugyan úgy, mint a ha-
zai találkozójukon, ezzel három 
meccs alatt abszolválták az NB 
I. Liga döntőjébe jutást, amely a 
7-8. helyről dönt majd és az MTK 
lesz az ellenfele a szombathelyi-
eknek.
A gödöllői hölgyek vesszőfutása 
egy 28 éves rekordot adott át a 
múltnak, ugyanis legutóbb 1999-
ben volt arra példa, hogy a Gö-

döllői RC női röplabda csapata 
kiszoruljon a legjobb nyolc közül. 
Széles Petráék (a ké-
pen jobbra: hiába való 
fohász) 9. helyért zajló 
ütközetben a Budaörs 
ellen lépnek majd pá-
lyára.
nB I. Liga, elődön-
tők:
Penta-Gödöllői RC – 
Haladás Szombathely 
1-3 (-20, -17, 21, -7)
Haladás Szombathely 
– Penta-Gödöllői RC 
3-1 (20, 11, -21, 19)
Penta-Gödöllői RC – 

Haladás Szombathely 1-3 (-18, 
-13, 19, -16)          -lt-

röplaBda – negatív spirálBan a gödöllői röplaBda

kilencedik helyért a penta-Grc

Az olimpiai légfegyve-
res számok Országos 
Bajnokságát rendez-
ték az elmúlt hétvé-
gén Százhalombattán. 
A gödöllői tIG DSE 
versenyzői a tavalyi 
egy érmes helyezést 
felülmúlva, az idei 
versenyen már négy 
dobogós helyezésnek 
örülhettek.

A Török Ignác Gimnázium Diák-
sport Egyesülete részéről az OB 
hőse vitathatatlanul Mészáros 
Eszter volt, aki ifi és junior kor-
csoportban is dobogóra állha-
tott. Eszti (a képen jobb szélen) 
a győri Európa-bajnokság után 
megismételte azt a bravúrt, hogy 
minden magyar női sportlövőnél 
jobb eredménnyel végzett az 
alapversenyben, a döntőben pe-

dig nagy küzdelemben bronzér-
met szerzett.
Ezután nem csoda, hogy a TIG 
DSE ifi- és a junior lány csapata 
is második lett a puskások között, 
maga mögé utasítva az UTE és a 
Budapesti Honvéd alakulatait is! 
A csapattársak (A képen: Lévai 
Kriszti, Lovász Dorina, Szász 
Hanna) is kiegyensúlyozott, jó 
teljesítményt nyújtottak, több 

szép egyéni csúccsal!
„Természetesen kimagasló ered-
mény az, amit Eszti mutat, most 
már fél éve sorra ott van a nagy 
versenyek élmezőnyében, bi-
zonyítva kivételes tehetségét a 
sportlövészethez, de a magam 
részéről annak is nagyon örül-
tem, hogy az Egyesületünk többi 
sportolója is szívósan küzdi fel 
magát a hazai élmezőnybe. 
Végül különösen nagy dolog-
nak tartom, hogy a TIG DSE Lö-
vészszakosztálya, egy olimpiai 
sportágban minimális anyagi tá-
mogatással országos tényezővé 
tudott előlépni. Ezúton szeretném 
megköszönni egyetlen komoly tá-
mogatónknak a HM Armcom Zrt.-
nek, hogy a felkészülésünkhöz 
nélkülözhetetlen lőteret most már 
több mint 2 éve biztosítja szá-
munkra!” nyilatkozta a bajnok-
sággal kapcsolatban Szucsák 
Mátyás, a csapat edzője.
tIG DSE Gödöllő egyéni ered-
ményei: Puska ifi lányok (U17): 
2. Mészáros Eszter, 6. Lévai 

Krisztina, 18. Szász Hanna; Pus-
ka junior lányok (U20): 3. Mészá-
ros Eszter, 10. Lévai Krisztina, 11. 
Lovász Dorina, 20. Bencsik Do-
rottya; Puska felnőtt nők: 11. Lo-
vász Dorina, 19. Farkas Ágnes, 
20. Bencsik Dorottya; Puska ifi 
fiúk (U17): 27. Lakner Áron; Pus-
ka junior fiúk: 21. Nagy Zsombor, 
30. Bócz Bendegúz, 31. Zsiborás 
Márton.
tIG DSE Gödöllő csapatered-
ményei: Puska, ifi lány csapat 
2. hely (Mészáros E., Lévai K., 
Szász Hanna Rebeka); Puska 
junior lány csapat 2. hely (Mészá-
ros E., Lévai K., Lovász D.); Pus-
ka felnőtt női csapat hatodik hely 
(Lovász Dorina, Farkas Ágnes, 
Bencsik Dorottya); Puska junior 
fiú csapat 6. hely (Nagy Zsombor, 
Bócz Bende, Zsiborás Márton); 
Puska junior vegyes-páros 8. 
hely „B” csapat (Lovász D., Nagy 
Zs.), 9. hely „A” csapat (Mészá-
ros E., Zsiborás M.); Puska fel-
nőtt vegyes-páros 9. hely (Farkas 
Á., Bócz B.).                   -szm-

légpuska – országos Bajnokság, százHalomBatta

kiváló tiG dse lövők
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Felébredt téli álmából 
Baranyai Pál együttese, 
a Covritas Futsal team 
Gödöllő, akik az elmúlt 
két játéknapon egyaránt 
nyerni tudtak a futsal NB 
II. keleti-csoportjában, 
ezzel felléptek az alsóhá-
zi rájátszásban a harma-
dik helyre.

A fiatal gödöllői alakulat 
előbb Újpesten örülhetett 
4-2-es sikernek, majd ha-
zai pályán verte a listave-
zető Kecskemét együttesét 
5-1-re. A kettős sikernek 
köszönhetően az alapsza-
kaszból áthozott kettő pont 
mellé a rájátszásban már 
nyolc pontot gyűjtött a CFT, 

így 10 egységgel a harma-
dik helyen áll jelenleg a 
7-12. helyekért zajló alsó-
házi rájátszásban a gödöl-
lői gárda.

nB II., keleti-csoport, al-
sóházi rájátszás, 3-4. for-
duló
Újpest FC-220 VOLT – 
Covritas Futsal Team Gö-
döllő 2-4 (1-2)
Gödöllői gólszerzők: Ma-
gyar Zsolt (2), Berta Ba-
lázs, Gruber Bálint.
Covritas Futsal Team Gö-
döllő – Scoregoal Kecske-
méti FC 5-1 (3-1) Gödöllői 
gólszerzők: Magyar Zsolt, 
Gruber Bálint (2-2), Kürtösi 
Viktor (öngól).                -tt-

futsal – feléBredt a covritas

harmadik a „baranyai-team”

Budapesten vettek rész Regionális korosztályos verse-
nyen a Gödöllő judo Egyesület tanítványai, akik össze-
sen 11 dobogós helynek örülhettek.

Szádvári Zoltán versenyzői a diák D-E korosztályokban 
három arany-, kettő ezüst- és kettő bronzérmet, míg a diák 
A-B-C korcsoportokban kettő arany-, egy-egy ezüst- illetve 
bronzérmet szereztek, valamint két ötödik helynek is örül-
hettek a gödöllőiek.

Gödöllői eredmények, 1. helyezettek: Baráth Gergely, 
Máté Levente, Nagy Bálint, Bálint Márk, Krakóczki Máté; 
2. helyezettek: Dubis Márton, Vöő Ignác, Ozvári Sándor; 
3. helyezettek: Újvárosi Ákos, Krakóczki Bence, Vilisics 
Márk; 5. helyezettek: Záborszki Sebestyén, Pocsai Leven-
te.                                   -li-

judo – regionális verseny, Budapest

11 dobogós hely
Az elmúlt hétvégén rendezték meg 
a Vértesben, Gánt-Vérteskozma 
környékén az 55. tavaszi Sparta-
cus Kupa kétnapos tájékozódási 
futóversenyt, ahol a Gödöllői kir-
chhofer SE tájfutói is képviselték 
városunkat. 

A szombati hűvös, esős időben nor-
máltávú, míg  vasárnap a tavaszias 
napsütésben középtávú pályát kellett 
teljesíteniük az indulóknak. A két fu-
tam összetett eredményei alapján hir-
dettek végeredményt a szervezők. A 
kiválóan teljesítő gödöllői versenyzők 
három dobogós helyezést gyűjtöttek 
be: nyílt kategóriában Balázs Eszter 
arany- (a képen), leány 14 év alatti 
korcsoportban (U14) Kiss Kamilla 
ezüst-, míg fiú 16 év alatti kategóri-
ában (U16) Nagy Péter bronzérmes 
lett.
További gödöllői érdekeltségű ered-
mények: F10-ben: Nagy Norbert 4. 
hely; F12-ben: Dobay Benedek 4. 
hely; N16-ban: nagy Zsófia 4. Kiss 
Boglárka 13., Székelyhidi Kata 
17. hely, N21-ben: Dékány Andrea 
7. hely, katona Csilla 11. hely, N40 
Dobay Ivett 12. hely, F35:  ifj. kiss 
György 6., Szitter Attila 10, Gyurina 
Szabolcs 12., Nagy József 20. hely,  
F45-ben: Dobay Zsolt 13. hely.          
                  -li-

tájékozódási futás – Három kse érem

Gödöllői sikerek a vértesben
Szöul adott otthont a 
legutóbbi férfi kard 
Világkupa viadalnak, 
amely Grand Prix ál-
lomás volt. Szilágyi 
áron nyerte a 145 
fős versenyt, míg a 
gödöllői Gémesi Csa-
nád ezúttal korai bú-
csút konstatálhatott, 
miután a 32 közé jutásért 
esett ki.

Gémesi Csanád a csoport-
meccseket négy győzelem-
mel zárta és jutott tovább, 
majd a 2013-as budapesti 
világbajnokot, az orosz Re-
setnyikovot verte (képen a 

diadal pillanata), de végül ez 
a bravúr nem folytatódott és 
egy, papíron gyengébb el-
lenfél, a német Hübers elleni 
15:13-as vereség jelentette 
a végállomást és összessé-
gében a 43. lett Csanád, míg 
a szöuli Világkupát olimpiai 
bajnokunk, Szilágyi Áron 
nyerte meg.                     -lt-

vívás – kard grand prix, szöul
magyar arany, korai gémesi búcsú
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Mitől lesz egy kert egyedi és 
különleges? Mivel adhatunk 
neki olyan külsőt, hogy szá-
munkra és vendégeink számá-
ra is kellemes órákat okozzon? 
A válasz: bármivel, ami nem 
egy megszokott kerti elem. Ez 
lehet egy szín, amit sorozato-
san használunk egy kertben, 
akár növények vagy tárgyak 
tekintetében. 

Sokan félnek az erőteljesebb szí-
nektől, mint például a piros, pe-
dig nem kell! Kiváló kontrasztot 
adnak a zöld felülettel, ráadásul 
télen (amit reméljük, decemberig 
nem látunk újra) üde színfoltot 
képez a szürke és esős, havas 
tájban. Nagyon jól mutat egy har-
sány színű pad is például a kert 
árnyékosabb részein, mert ki-
emeli annak „sötétségét” és akár 
a kert egyik sarkalatos és kiemelt 
része is lehet. 
Ugyanígy nagyon impozáns lát-
ványt tud nyújtani egy szép színű 
madáretető, ami a kert fő dísze is 
lehet akár, akkor is, mikor nincs 
nyáron használatban. 

Ám a színek használata mellett 
nagyon pompás és egyedi lát-
ványt tud nyújtani az is, ha olyan 
tárgyakat helyezünk el a kertben, 
amelyek egyébként nem odava-
lók.  
Egy vagy több régi csillár fela-
kasztva a fák ágaira, régi székek 
csoportosan összerakva, rájuk 
helyezett virágokkal, sőt a giccs-
nek számító kerti törpék ügyesen 

egy csoportba összerendezve is 
jól tudnak mutatni. 
Amennyiben rendelkezünk hasz-
nálaton kívüli létrával, élénk 
színűre lefestve és deszkákkal 
bepolcozva, remek virágtartót 
kaphatunk, amivel esetleg még 
egy csúnya falat is eltakarhatunk. 
A kopott, használaton kívüli ko-
sarak, fazekak is hívogatóan hat-
hatnak egy bejáratnál, virággal 

tele ültetve. A meghökkentő és 
élénk színek mellett, ha hiszik, 
ha nem, a kertben tartózkodást 
fel tudja még jobban dobni a 
hanghatás is. Persze a madarak 
füttyének nincs párja nyáron, de 
pár elhelyezett szélcsengő me-
sebeli hangokat ad a kertnek. 
Nyári estéken a csilingelésük 
egy teljesen más világot fog 
elénk tárni és remek relaxációs 
alap is lehet. 
Tulajdonképpen csak körül kell 
néznünk, mi az, amit már nem 
használunk és alapos lekezelés, 
festés után, már indulhatnak is ki 
a kertbe a különböző „nem oda 
való” díszek. Meg fognak lepőd-
ni, milyen jól mutatnak majd! 
Így igen kevés költségvetésből is 
nagyon egyedi életteret tudnak 
alkotni maguk körül, amiben már 
maga az alkotás is öröm lesz és 
már csak a ház urát kell megy-
győznünk, hogy adja oda a mű-
helyéből a rozoga létrát.
No az lesz a legnehezebb!  
Tehát, ezen a héten irány a kin-
csek felkutatása! 
           www.bujtaskert.iwk.hu

az ápolt lovasfelszerelések titka

színek, tárgyak és meghökkentő dolgok…

Rendszeres ápolással bőrből 
készült lovasfelszereléseink 
élettartama jelentősen meg-
növelhető, amely mind bizton-
sági, mind gazdaságossági 
szempontból fontos egy lótartó 
számára. A ritkább (de rendsze-
res) teljes karbantartás mellett 
a napi minimális tisztogatás 
sem elhanyagolható a kulturált 
megjelenés szempontjából. 

Használat után minden esetben 
tisztítsuk meg a zablát. Ez né-
hány perces munkával jár csak, 
de tudnunk kell, hogy a rászáradt 
szennyeződések lovunk szájá-
nak feltörését okozhatják. 
A nyeregalátétet használat után 
mindig jól szellőző helyre terítsük 
ki, ahol megfelelően kiszáradhat. 
A sáros felszereléseket alaposan 
keféljük ki, a bőrtartozékokat pe-
dig töröljük át. A bőrből készült 
eszközöket érdemes egy hűvö-
sebb helyiségben tárolni, ahol 
nem éri őket nedvesség, mivel a 
párát a bőr magába szívja, ettől 
bepenészesedhet, a túl meleg-
ben pedig kirepedezhet, sérülé-
kennyé válhat.
Nyeregszappannal alaposabb 
tisztítást is végezhetünk, majd 

miután ezzel végeztünk, ajánla-
tos valamilyen ápolószert hasz-
nálnunk. 
A Black Horse Shining Leat-
her ragyogó bőrfényesítője 
helyreállítja a bőrfelület fé-

nyét és javítja állapotát, ezáltal 
rugalmas és puha marad. A lano-
linból, méhviaszból és mandula-
olajból álló aktív összetevők mé-

lyen behatolnak a bőrbe, 
biztosítják simaságát és 
rugalmasságát. A ké-
szítmény megakadá-
lyozza a kirepedezést, 
véd a nedvességtől és 
piszoktól. Rendszeres 
használata hosszú táv-
ra biztosítja a nyergek 
és kantárok kifogástalan 
állapotát. Nem hagy zsí-

ros nyomot. Ideális 
az új, finom 

és imp-
regnált 
b ő r -
h ö z 

e g y a -
r á n t . 
Kifeje-
ze t t en 
ajánlott 
nyergek, kan-
tárok és egyéb 
f e l sze re l ések 
ápolására. Gon-
dos odafigyelés-
sel, gyakori elle-
nőrzéssel meg 
tudjuk előzni 
e s z k ö z e i n k 
károsodását, 
ezáltal megkí-

mélve magunkat sok kellemetlen-
ségtől.
A Black Horse ápolószereit ke-
resse üzletünkben (2100 Gödöl-
lő, Kenyérgyári u.2.) vagy we-
báruházunkban (www.vetashop.
hu). 
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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

Nyitva:
H–Szo  800–1700

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

Cím: 2100 Gödöllő, ISaSzegI úT 60.

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

áPRILIS 9-13., hétfőtől pénte-
kig délelőtt 9-11, délután 17-19 
óráig,
áPRILIS 14., szombaton déle-
lőtt 9-11 óráig.
Plútó állatorvosi Rendelő, 
Gödöllő, Szabadság út 97.

áPRILIS 16-20., hétfőtől pén-
tekig 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 pén-
tekig délelőtt 8-9 óráig,
áPRILIS 23., hétfőn délután 
16-17 óráig,
áPRILIS 26., csütörtökön dél-
után 16-17 óráig,
áPRILIS 28., szombaton déle-
lőtt 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 megismételni.

A felnőtt kutyát minden év-
ben egyszer kötelezően újra 
be kell oltatni.

Szintén kötelező 
a bélférgek elleni 
kezeléshez szük-
séges féreghajtó 
tabletta.
Azoknak az ebek-
nek, amelyek nem 
rendelkeznek a 
Magyar Állatorvosi 
Kamara ajánlásá-
nak megfelelő sor-
számozott oltási 
könyvvel, új oltási 
könyvet állítunk ki.
Az ebek oltása kér-
hető egyéb időpon-
tokban is a rendelő-
ben, illetve háznál, 
de ebben az esetben az oltás 
teljes költségét, illetve a kiszál-
lási 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 ellenőrzi. Ve-
szettség ellen csak microchip-
pel megjelölt eb oltható.
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 9-15.: 

egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243
április 16-22.: 

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

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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Értesítem a gödöllői állandó lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező tisztelt szülőket, hogy az 
önkormányzat által fenntartott óvo-
dákba történő jelentkezés időpontja

2018. május 7-11 -ig, 8-17 óráig.

A 2018/2019-es nevelési évre való 
jelentkezés feltétele az ebben az 
évben betöltött 3. életév és gödöllői 
lakhely vagy tartózkodási hely.  

Kérem, hogy a harmadik életévét 
betöltött gyermekük óvodai felvéte-
lét a körzetük szerinti óvodába kér-
jék. 

A beiratkozáshoz az alábbi doku-
mentumokat szíveskedjenek ma-
gukkal vinni:
A gyermek egészségügyi kisköny-
ve, TAJ kártyája és lakcímkártyája, 
az utolsó védőnői státuszvizsgálat 
másolata, a szülő/k vagy gondvi-
selő/k személyazonosító igazolvá-
nya és lakcímkártyája.
Az óvodák elérhetőségei és a mó-
dosított óvodai körzethatárok Gö-
döllő város honlapján találhatók 
a Polgárok/Intézmények/Oktatás/

Óvodák és Óvodai körzethatárok 
elérhetőségen illetve a Hírek menü-
pont fejlécében.
Tájékoztatom a tisztelt szülőket, 
hogy a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 8. (2) bekez-
dése értelmében azoknak a gyer-
mekeknek, akik augusztus 31-ig 
betöltik harmadik életévüket, kö-
telező az óvodába járás.
Tájékoztatom, hogy a jegyző a szü-
lő kérelmére és az óvodavezető, 
valamint a védőnő egyetértésével, 
a gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva, annak az évnek az augusz-
tus 31. napjáig, amelyben a gyer-
mek az ötödik életévét betölti fel-
mentést adhat a kötelező óvodai 
nevelésben való részvétel alól, 
ha a gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatása, 
sajátos helyzete indokolja. 
Az a szülő, aki felmentést kér a 
kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, 2018. április 20-ig 
nyújthatja be kérelmét a gyermek 
lakóhelye, ennek hiányában tartóz-
kodási helye szerint illetékes jegy-
zőhöz, továbbá a kérelem másolatát 
a kötelező felvételt biztosító óvoda 
vezetőjéhez.

Értesítem a gödöllői állandó lakóhellyel, vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket, hogy 
3 éven aluli gyermekük bölcsődei felvételi kérelmét 
az alábbi időpontban jelezhetik az önkormányzat ál-
tal fenntartott bölcsődékben:

2018. május 7-11-ig, 8-17 óráig.

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde    
Gödöllő, Palota-kert 17. (Tel. :410-906)

Intézményvezető: Varga Gyöngyi 

Telephelye: Mézeskalács Ház                    
Gödöllő, Premontrei u. 8. (Tel. :422-072)

           Bölcsődevezető: Virágh Anita

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde      
Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7. (Tel. :410-566)

Intézményvezető: Pálfi Sándorné

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat 
szíveskedjenek magukkal vinni:

A gyermek egészségügyi kiskönyve, TAJ kártyája és 
lakcímkártyája.

A szülő/k vagy gondviselő/k személyazonosító igazol-
ványa és lakcímkártyája.

felhÍvás – bölcsődei felvételi felhÍvás – óvodai jelentkezés 
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BEküLDÉSI HAtáRIDő: 2018. áPRILIS 17.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Gáspár Sándor, Palotakert 5., Vajda Zsófia, Toboz u. 8.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Román Zoltán, Szabadság tér 14., Bódai Brigitta, Kazinczy krt. 12.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Bo-
kor Tibor, Németh L. u. 2.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Eiben Istvánné, Szent János u. 
16. Vincze Istvánné, Kazinczy krt. 11.
A Mezőgazdasági és kertészeti áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Mészáros Flóra, Hársfa u. 6., Berta Nándor, 
Balassi u. 5.
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való 
részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen kül-
dik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!


