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Stúdiók címmel nyílt kiállítás a 
Gödöllői Iparművészeti Műhely-
ben április 14-én. A különleges 
tárlaton azok a fiatal gödöllői 
iparművészek mutatkoznak be, 
akiknek a különböző tanfolya-
mokon innen indult el a karrier-
jük, majd később a Budapesti 
Műszaki Egyetemre vagy a 
Moholy-Nagy Művészeti Egye-
temre nyertek felvételt.  A ren-
dezvényen L. Péterfi Csaba, a 
polgármesteri kabinet vezetője, 
kommunikációs igazgató mon-
dott köszöntőt, majd Szenes 
István, Ybl Miklós-díjas belső-
építész, Érdemes Művész, az 
MMA iparművészeti és terve-
zőművészeti tagozatának veze-
tője nyitotta meg a kiállítást, ami 
része az Ifjúság éve kulturális 

tematikus év ren-
dezvényeinek. 
Az esemény je-
lentőségét növel-
te, hogy Katona 
Szabó Erzsébet 
a GIM-ház veze-
tője bejelentette, 
a jövőben Hida-
si Zsófi látja el a 
szakmai felada-
tokat. 

A staféta át-
adásához kap-
csolódott L. Péterfi Csaba kö-
szöntője is, aki úgy fogalmazott, 
ez a kiállítás már akkor megszü-
letett, amikor Katona Szabó Er-
zsébet évekkel ezelőtt meglátta 
Hidasi Zsófiban az utódját.  Mint 
mondta, nagyon fontos és lé-

nyeges, hogy a tanárok, a már itt 
lévő művészek, meglássák és ki 
tudják választani azt, aki tovább 
tudja vinni mindazt a szakmai tu-
dást és értéket, amit ők képvisel-
nek. Katona Szabó Erzsébet ezt 
már évekkel ezelőtt megtette és 

tökéletesen választott. Azóta Hi-
dasi Zsófi is tanár lett, a mostani 
kiállításon az ő tanítványainak a 
munkáit is láthatók. Ez egy fiata-
los, dinamikus kiállítás, olyanok, 
mint az alkotók – mondta.

(folytatás a 11. oldalon)

A tehetség bizonyítéka
Megnyílt a gIM-ház új kIállítása
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A múlt év elején vette át a VÜ-
SZI Nonprofit Kft. vezetését Do-
monkos Ernő, aki a polgármes-
teri hivatal városüzemeltő és 
vagyonkezelő irodájáról kerül 
a szervezet élére.  A VÜSZI fel-
adata rendkívül sokrétű, az ott 
dolgozók munkájukat a lakos-
ság szeme előtt és a kritikák 
kereszttüzében végzik, bátran 
mondhatjuk napi 24 órás szol-
gálatot teljesítenek.

– Úgy szoktam fogalmazni, hogy 
mindannyiunk közös udvarán 
dolgozunk – mondja Domonkos 
Ernő, aki, bár nem gödöllői szü-
letésű, az elmúlt évtizedek alatt 
szinte minden szegletét megis-
merte a városnak.
– A városüzemeltetési felada-
tok nem álltak öntől messze 
már korábban sem. 
– 2009-től a polgármesteri hivatal 
városüzemeltetési osztályán dol-
goztam, a vízügyekkel,  víziköz-
művekkel foglalkoztam.  Amikor 
felkértek a VÜSZI vezetésére, 
óriási kihívásnak tekintettem, hi-
szen egy több mint harmincezres 
város vagyunk, ami agglomerá-
ciós elhelyezkedéséből adódóan 
is folyamatosan bővül és fejlődik, 
emellett a VÜSZI egy olyan gaz-
dasági társaság, ami sok egy-
mástól teljesen eltérő szakterüle-
tet fog össze.
– Mi tartozik pontosan a VÜSZI 
tevékenységi körébe?
– Alapfeladatunk a városi tulaj-
donú közterületek fenntartása 
és üzemeltetése, ami kettő nagy 
részre osztható: az egyik az út- 
és járda karbantartás, csapa-
dékvíz-elvezetés és mondhatni 
úgy, hogy a burkolt felületekhez 
kapcsolódó feladatok, a másik 
fele a zöldterületek karbantartá-
sa. Ezen kívül társaságunk lát-
ja el a közterületi parkoláshoz 
kapcsolódó feladatokat, a városi 
gyepmesteri teendőket, a Dózsa 
György úti köztemető üzemelte-
tését, a Táncsics sporttelep mű-
ködtetését, és a játszóterek kar-
bantartását. Ez sem kis feladat, 
hiszen huszonnyolc játszótér 
van a városban, melyek közül 
az utóbbi években több is meg-
újult.
– Mi a legnehezebb része a 
munkájuknak?

– Ami jelenleg a leginkább prob-
lémát jelent a számunkra, az 
nem a feladatkörünkhöz kapcso-
lódik, hanem a munkaerőpiaci 
helyzetből adódik. Amikor átvet-
tem a vezetést, tudtam, hogy ez 
majd gondot fog okozni, de hogy 
mennyire nehéz bármilyen fela-
datra megfelelő embert találni, 
az sajnos meghaladja az elkép-
zeléseimet. A versenyszféra és 
külföld elviszi a kollégáinkat, ami 
részben érthető, hiszen a mi költ-
ségvetésünk korlátozott, behatá-
rolt a bérkeretünk és nagyon ki-
csi a mozgásterünk. Nem tudunk 
versenyezni a piaci bérekkel, az 
ottani „szürkébb” gazdaságban 
lévő lehetőségekkel és azt sem 
tudjuk mondani, amit például egy 
építőipari vállalkozás megtehet, 
hogy egy házépítést nem vállalja 
el csak egy fél évvel később. A mi 
üzemeltetési, karbantartási fel-
adataink folyamatosan végzen-
dők, minden időszaknak megvan 
az aktualitása, amit a korlátozó 
tényezők ellenére meg kell olda-
ni. 

– Mekkora az állandó létszám?
– Társaságunk létszáma évek 
óta csökken, jelenleg összesen 
hatvannégyen vagyunk.  számol-
hatók még a több hónapos idő 
intervallumban nálunk lévő köz-
foglalkoztatottak, de ők is egyre 
kevesebben vannak. Míg régeb-
ben 60-80 fő közfoglalkoztatott 
dolgozott nálunk rendszeresen, 
most ennek csak a tizede.
– Nagyon sok területen dolgoz-
nak, kevés emberrel. Ez elég 
szoros mentrendet követel és 
nem csak a csapattól, hanem 
öntől is!
– Ez így igaz. De ez nekem nem 
volt újdonság. Az előző munkakö-
röm is olyan volt, ami szinte folya-
matos jelenlétet igényelt a város-
ban. Mint már említettem, vízügyi 
problémákkal foglalkoztam, amit 
nem lehet csak ütemezetten csi-
nálni. Hogy mi a pontos gond, azt 
akkor látni, amikor igazán esik az 
eső. Akkor ki kell menni a terep-
re, és mindegy, hogy vasárnap 
délután van, vagy éjszaka. De 
természetesen mi is munkaterv 

alapján dolgozunk, amit azonban 
nagyon sok dolog befolyásol, mi-
vel ezek jelentős részét szabadté-
ren végzik a munkatársaink. Rá-
adásul nálunk nagyon sok olyan 
ad-hoc feladat van, ami azonnal 
beavatkozást igényel. Ezek sok-
szor lekötik a kapacitásainkat, 
és megakadályozzák a tervezett 
munkákkal való haladást. Hadd 
mondjak egy példát! Ha jön egy 
havazás, akkor az utak járhatóvá 
tétele az elsődleges feladat, egy 
nagy vihar vagy ónoseső után a 
letördelt ágak, balesetveszélyes 
fák gallyazása kell, hogy elsőbb-
séget kapjon.
– Ezért van az, hogy egyes 
munkák sokszor csak hetek 
alatt készülnek el?
– Ha jön egy lakossági bejelen-
tés, hogy megsérült az út vagy a 
járda burkolata, vagy beszakadt 
egy akna, akkor soron kívül ki-
mennek a kollégák a helyszínre 
és eldöntik, hogy milyen intézke-
désre van szükség. Ez gyakran 
felül is írja a következő napokra 
tervezett munkákat, amiket így 
kénytelenek vagyunk hátrébb 
sorolni. Emellett sok olyan eset 
van, amikor elkezdünk egy mun-
kát és azt tervezetten több ütem-
ben végezzük el. Ilyen például a 
gallyazás, ahová sokszor be kell 
vonni vállalkozót is, a magasab-
ban lévő ágak levágásához. Ez 
esetben egy fa végleges alakí-
tásáig a kezdéstől számítva több 
hét is eltelik, miközben a külső 
szemlélő csak azt látja, hogy he-
tekre félben maradt egy munka. 
A munkatársaink folyamatosan 
végeznek ellenőrzéseket az álta-
lunk kezelt területeken, ilyenkor 
felmérik a problémákat, és ha kell, 
megtesszük a szükséges intéz-
kedéseket. De nem minden fel-
adatot tudunk mi megoldani. Az 
ügyfélszolgálathoz például ren-
geteg olyan bejelentés érkezik, 
ami más szolgáltatókat érint, de 
mégis hozzánk jelentik be. Pél-
dául, ha csőtörés van, akkor mi 
nem tudunk beavatkozni, a hibát 
jelezzük a DMRV Zrt.-nek, ha le-
szakadt egy elektromos vezeték 
akkor az ELMŰ-nek. Így van ez 
azoknak az utaknak az esetében 
is, amelyek, bár a városon halad-
nak át, de a Magyar Közút NZrt. 
kezelésében vannak. Ezekhez mi 

Beszélgetés domonkos ernővel, a vüszi kft. ügyvezető igazgatójával 

24 órás szolgálat a szép, gondozott Gödöllőért 
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nem nyúlhatunk. Ez olyan, mint-
ha átmennék a szomszéd kertjé-
be, és ott elkezdenék tenni-ven-
ni. De természetesen ilyenkor is 
megtesszük azt, amire a jogsza-
bály lehetőséget ad, értesítjük az 
illetékeseket. 
– Vegyünk egy példát! Valaki 
bejelenti, hogy kátyú keletke-
zett az egyik utcában. Innen mi 
a hivatalos menetrend? 
– Az ügyfélszolgálaton dolgozó 
kolléganők rögzítik a bejelentést 
és továbbítják az útellenőr kollé-
gának, aki kimegy és megnézi, 
hogy mi a teendő. Először is elle-
nőrzi, hogy valós-e a bejelentés, 
mert, sajnos vannak, akik vic-
cesnek gondolják, hogy valótlan 
bejelentést tesznek. Ha valós a 
probléma, megnézi mekkora a 
kátyú, okozhat-e balesetet, anya-
gi kárt, veszélyes-e az arra köz-
lekedőkre. Ha ez a veszély fenn-
áll, akkor oszloppal, táblával jelzi 
vagy lekeríti a helyszínt a balese-
tek megelőzése érdekében, majd 
a hiba jellegétől függően beüte-
mezzük és elvégezzük a javítást. 
Amennyiben a kátyú átmeneti jel-
leggel javítható, akkor hidegasz-
falttal javítjuk azt, azaz, egy rövid 
élettartamú speciális aszfalttal 
feltöltjük. Hangsúlyozom, ez ide-
iglenes megoldás és nem minden 
esetben alkalmazható. Azután 
ahogy a kapacitásunk, gépeink 
és az időjárás engedi, elvégez-
zük a végleges javítást. 
Tevékenységünk éppen olyan, 
mint egy családi háztartás, ahol 
beázik a tető, le kellene cserél-
ni az ereszcsatornát is, az egyik 
családtag szobabútort, a másik új 
fürdőkádat szeretne… És bizony 
nekünk el kell dönteni, hogy mi 
a fontosabb és mi maradhat ké-
sőbbre. 

– Milyen jellegű lakossági pa-
naszok érkeznek a leggyakrab-
ban?
– A legtöbb bejelentés a növény-
zethez, fákhoz kapcsolódik (galy-
lyazás, fakivágás, sövény nyírás, 
fűvágás témaköre), de önkor-
mányzati utakat érintő problémák 
is vannak szép számmal különö-
sen a nem szilárd burkolatú ut-
cákból.
– Beköszöntött a tavasz, így 
megkezdődtek a fejlesztések 
is. Idén milyen nagyobb pro-
jektekben vesznek részt?
– A közelmúltban fejeztük be a 
Hunyadi utca – Mátyás király utca 
csomópontjában lévő jelzőlámpa 
kiépítését. A munkát még tavaly 
kezdtük el, azonban az elektro-
mos betáplálás engedélyezte-
tése minden képzeletünket alul-
múlta, de végre elkészült és ez 
sokat segít az alárendelt utakon 
közlekedőknek az áthaladásban. 
Szintén tavaly kezdtük el és – ha 
egyéb tényezők nem gátolják – 
még ebben a hónapban befejez-
zük a gyepmesteri telep kapaci-
tás bővítését, valamint a Dózsa 
Gy. úti temető Körösfői utca felőli 
oldalán a kerítés építési és padka 
rendezési munkákat.
Az idei évben egy sok éve hú-
zódó járdafelújítást tervezünk 
a Török Ignác utcában, ahol a 
Hajós Alfréd Általános Iskola két 
épülete közötti járda vízelveze-
tésének a megoldása és a járda 
átépítése történik meg, annak 
érdekében, hogy a két épület 
között biztonságosabb legyen a 
gyerekek közlekedése. Emellett 
a balesetveszélyessé vált járda-
szakaszokat fogjuk javítani, pél-
dául a Honvéd utca – Martinovics 
utca – Tessedik utca csomópont-
ban, ahol azt az óvoda közelsége 

indokolja (a járda nyomvonalát 
helyezzük át, nehogy a gyerekek 
ki tudjanak szaladni az úttestre). 
A Kazinczy körúton pedig egy 
nem túl régi járdaszakaszt kell 
javítanunk, amit a járdára parkoló 
gépjárművek tettek tönkre. Ezek 
a nagyobb léptékű járdákhoz kö-
tődő terveink, de „addig fogunk 
nyújtózkodni, amíg a takarónk” 
(pénzügyi forrásunk) ér. 
A Dózsa György úti kerékpárút-
hoz kapcsolódóan már jelenleg 
is végzünk kiegészítő munkákat: 
a Fővárosi Idősek Otthona gaz-
dasági bejáróját építjük át és a 
szomszédos Platánház előtti ár-
kot burkoljuk, hogy biztosított le-
gyen a kerékpárút új nyomvonala. 
Még ebben a hónapban felújítjuk 
az Erzsébet park utcabútorait is 
és a tulipános szökőkút rekonst-
rukcióját is elkezdtük. Várható-
an az idei évben folytatódni fog 
az útrekonstrukciós program a 
Blaháné út átépítésével, amiben 
szintén részt veszünk.  Ezen kí-
vül természetesen jelen vagyunk 
a polgármesteri hivatal fejlesz-
tési, tervezési munkáiban, ahol 
tervezési üzemeltetési tapaszta-
latainkkal igyekszünk segíteni a 
minél gazdaságosabb és fenn-
tarthatóbb műszaki megoldás 
megtalálását. 
Akut kérdés a Művészetek Háza 
parkolójának bővítése. Tavaly 
ennek elkészítettük a terveit, és 
beszereztük a bővítéshez szük-
séges engedélyeket, most pedig 
a megvalósítás további előké-
szítése zajlik. Mindezek mellett 
a már említett területek karban-
tartása, gondozása napi szinten 
is sok munkát jelent, ráadásul 
a jogszabályok változása miatt 
egyre több és egyre felelősebb 
feladatkörünk van. 

– A lakosság mennyire partner 
a munkájukban? 
– Az ügyfélszolgálaton keresztül 
nagyon sok jelzés érkezik hoz-
zánk. Tegyük hozzá, minket álta-
lában akkor keresnek, ha valami 
probléma van. Szeretném a la-
kossággal még szorosabbá tenni 
a kommunikációs kapcsolatot, de 
ez sajnos kapacitásfüggő. Ezért 
van például, hogy többször szó-
vá teszik a bejelentők, hogy nem 
kapnak visszajelzést. Ez nem 
figyelmetlenség, vagy nemtörő-
dömség a részünkről, egyszerű-
en nincs rá elég kapacitásunk. 
Ezen mindenképpen szeretnék 
változtatni.
Persze sokan vannak, akik se-
gítik a munkánkat. Ők azok, akik 
elvégzik azokat a teendőket, me-
lyek a jogszabályok szerint a la-
kosság feladatai: például tisztán 
tartják a portájuk előtt a járdát, 
és az ingatlanok előtt lévő nyílt 
csapadékvíz elvezető árkot, nyír-
ják a növényzetet. Sokan nem is 
gondolják, hogy ez milyen sokat 
számít! Persze nagyon jól esik, 
ha nemcsak kritikát kapunk, ha-
nem köszönetet is. Néha azért 
ez is előfordul. És őszintén mon-
dom, megérdemlik a kollégáim, 
mert nagyon sokat és keményen 
dolgoznak. A mínusz húsz fokban 
épp úgy kint vannak az utcán, 
ha az szükséges, mint a plusz 
35-ben. Ha szükséges akkor is 
kint vannak reggel, amikor má-
sok még alszanak, és akkor is 
dolgoznak, amikor mások már 
az esti vacsorához készülnek. 
Mindezt azért, hogy Gödöllő szép 
és gondozott legyen. Nekünk ez 
nagyon fontos, és ezért mindent 
megteszünk.

(kj)

Folyamatosan dolgoznak a ki-
vitelezők a Budapest (Rákos) 
– Hatvan vasútvonal pálya és 
kapcsolódó létesítményeinek fel-
újítási munkáin, ami miatt több 
szakaszon is vonatpótló buszok 
szállítják az utasokat, és jelentős 
késésekre, menetrend változásra 
kell számítani. 
A vonattal közlekedőknek célsze-
rű minden esetben a mav-start.
hu oldalon ellenőrizni a vonatok 
indulását és érkezését. 
Az Isaszeg és Gödöllő között fo-
lyó munkák miatt áprilisban ismét 
útátjáró lezárásra kell számítani. 
A kivitelezési technológia miatt 
a 3103 jelű Isaszegi úti Gödöllői 

Gépgyárnál lévő szintbeli útátjáró 
ideiglenes lezárása és a Gödöllői 
Arborétumhoz, Méhészethez ve-
zető szintbeli útátjáró ideiglenes 
lezárása várható az alábbi idő-
pontokban. 
A Gödöllői Arborétumhoz ve-
zető útátjáró teljes lezárásának 
következő időpontja:
2018. április 24. (kedd) 18:00-
tól – 2018. április 26. (csütör-
tök) 18:00-ig
Ezen időszakokban gépjárművel 
az útátjárón áthaladni nem lehet-
séges. Gépjárművel közlekedni 
a méhészeti lakosoknak és az 
arborétum dolgozóinak a Valkói 
út felől meglévő bejáró úton saját 

felelősségi körükben van lehető-
ségük. A lezárás időtartamára az 
Arborétum kezelője az úton lévő 
sorompót nyitott állapotba helye-
zi. Vészhelyzet esetén a tűzoltó-
ság, rendőrség, mentőszolgálat 
gépjárműveinek áthaladása a te-
rületen lévő vállalat engedélyével 
megoldott.
A Gödöllői Arborétumhoz vezető 
utat gyalogosan a Gödöllő-Álla-
mi telepek vasúti megállóhelytől 
induló ideiglenesen kialakított 
járdán lesz lehetőség megköze-
líteni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az 
átépítés alatt a vonatközlekedés 
folyamatos a vágányokon, ezért 

a gyalogos átkelés fokozott elővi-
gyázatossággal történjen. A vas-
úti jelzőberendezések működnek!

A 3103 jelű Isaszegi úti (Gödöl-
lői Gépgyárnál lévő) útátjáró 
teljes lezárásának időpontja:
2018. április 27. (péntek) 20:30-
tól – 2018. április 29. (vasárnap) 
04:30-ig

Ezen időszakokban az Isaszeg–
Gödöllő közötti közúti forgalom 
ideiglenesen elterelésre kerül a 
kihelyezett közúti jelzőtábláknak 
megfelelően. Az Isaszegi út lezá-
rásakor a Volánbuszok is terelő 
útvonalon közlekednek a helyszí-
ni tájékoztatóknak megfelelően. A 
teljes útzárakat megelőzően fél-
pályás útzárra kell számítani.

Hamarosan ismét lezárások várhatók 
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Burkolat felújítást végeztek a Dó-
zsa György úti posta főbejáratá-
nál a múlt héten.  
A munkával kapcsolatban több 
lakossági észrevétel történt a 
városi közösségi oldalon.  A hoz-
zászólók kifogásolták, hogy a 
kismamáknak, mozgáskorláto-

zottaknak készült burkolat még 
száraz időben is „életveszélye-
sen csúszik”. A felújítás azonban 
nem az önkormányzat, hanem a 
Posta végeztette. Az észrevéte-
lekkel is a Postához lehet fordul-
ni, ez ügyben ugyanis a cég az 
illetékes.                              (jk)

Zajárnyékoló fal építése 
miatt további forgalom-
korlátozásra számíthatnak 
az autósok az M3-as autó-
pályán, Gödöllő térségé-
ben.

A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. beruházásában folyta-
tódnak az M3-as autópá-
lyán, Gödöllő térségében, 
a 27-es és a 30-as kilomé-
terszelvények közötti sza-
kaszon a zajárnyékoló fal 
bontási és építési munkála-
tai.  A kivitelezés várhatóan 
június 30-ig tart, ez idő alatt  
korlátozásokra és így torló-
dásokra is számíthatnak a 
munkaterület környékén.

A munkálatok ideje alatt az 
M3-as autópálya érintett 
szakaszán a leálló- és a 
külső sávot lezárják a szak-
emberek, így egy forgalmi 
sávot átterelnek a pálya 
Miskolc felé vezető oldalára, 
ezáltal az erre közlekedők-
nek biztosítva lesz legalább 
2 sáv a folyamatos haladás 
érdekében. A forgalomtere-

lésben érintett szakaszon 
60 km/órás sebességkorlá-
tozás lesz érvényben.

Az M3-as autópálya 25-ös 
és 31-es kilométerszelvé-
nyei közötti ideiglenes for-
galomterelés kiépítését már 
elkezdték a szakemberek.

A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. arra kéri a közlekedőket 
az úton dolgozók és a többi 
járművezető biztonsága ér-
dekében, hogy a munkate-
rületen érvényes ideiglenes 
sebességhatárokat minden-
képpen tartsák be!

Az autósoknak az aktuális 
forgalmi helyzetről érdemes 
még utazás előtt tájékozód-
ni a társaság megyei disz-
pécsereinél vagy Útinform 
szolgálatánál (+36-1-336-
2400), illetve a www.utin-
form.hu weboldalon.

A munkavégzés idejére a 
szakemberek a közlekedők 
türelmét és megértését ké-
rik.

Hosszú szünet után ismét meg-
nyitott Blahán a Manna néven 
ismertté vált üzlet. 
A Coop Zrt. tulajdonába tarto-
zó bolt váratlanul zárt be még a 

múlt esztendőben, április 16-án  
azonban nemcsak új vezetéssel, 
hanem új néven és új termékská-
lával várja a vásárlókat, ugyanis 
pékség kapott benne helyet. 

Filmforgatás miatt átalakult egy 
kissé az Erzsébet-park az elmúlt 
napokban. Mivel a fasorban lévő 
padokat a forgatás idejére be-
gyűjtötték, a VÜSZI kihasználta 
a lehetőséget, és felújítja a pihe-
nő alkalmatosságokat. A padokat 

nem csak lefestik, hanem ahol 
szükséges, a lécek cseréjét is el-
végzik. 
A parkban nagyszabású nö-
vényápolási munkák zajlottak az 
elmúlt időszakban, amit az idő-
járás függvényében végeztek a 
kertészeti szakemberek. Ezekből 
már csak a cserjék metszése van 
hátra. 
A tervek szerint a héten megszé- 
pül a Rákos-patak partja is, ahol 
a Szent János utcai szakaszon 
(képünkön) kivágták a korábbi 

fűzfasort. Mint azt már korábban 
jeleztük, a patak partra huszonöt 
darab előnevelt fűzfát ültetnek a 
korábbi beteg növények helyére. 

***
Nem csak kertészeti munkák zaj-
lanak azonban a héten. A Kandó 

Kálmán utcában, a Széchenyi 
utcánál járdajavítást végeznek a 
VÜSZI munkatársai, a blahai vá-
rosrészben pedig folyamatos a 
kátyúmentesítés. 
A kellemes nyári időben ismét so-
kan és örömmel pihennek a Sza-
badság téren, ahol a múlt héten 
már üzembe helyezték a szökő-
kutat, a sokak – főleg a gyerekek  
– által kedvelt vízjátéknak azon-
ban még folynak a karbantartási 
munkái, ennek működésére még 
várni kell.                                (bj)

Csúszósra sikerült az 
akadálymentesítés

Június végéig számíthatunk 
torlódásra az M3 autópályán

Pékség lett az egykori Manna

Zöldterületi megújulás
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A gépjárművek nagyszámú meg-
hibásodása miatt, valamint a Ke-
repes-Ökörtelek völgyi hulladék-
lerakó kapacitási problémái miatt 
ideiglenesen elhalasztotta a lom-
talanítást a Zöld Híd Nonprofit 
Kft. Erről a társaság  levélben tá-
jékoztatta az érintett települések 
polgármestereit. 

Mint az a levélből kiderül, a 
jelenleg kilencvenkilenc telepü-
lés hulladékkezelését ellátó cég 
csak a lomtalanítás elhalasz-
tásával tudja biztosítani a gép-
járművek folyamatos javítását, 
valamint gyűjtési nap csúszás 
esetén a szombati napon történő 
begyűjtés pótlását. 

A Zöld Híd tájékoztatása sze-
rint pályázat útján várhatóan jö-
vőre kilenc gyűjtőjárművet kap-

nak, s szintén ebben az évben 
kerülhet sor az ökörtelek-völgyi 
lerakó következő ütemben – 
szintén pályázat segítségével – 
történő bővítésére is.

Mint az a tájékoztató levélből 
kiderül, a gépjárművek átlagélet-
kora 11 év,  elhasználódásukat 
gyorsította, hogy minden évben 
április 1-jétől november 30-ig 
sokszor napi 14-16 üzemórát 
dolgoztak, két műszakban. Az 
ilyen korú gyűjtőautók nagy ré-
sze ilyen sok üzemórával éppen 

csak alkalmas a napi rendsze-
rességű igénybevételre. Ráadá-
sul a járművek felépítményeinek 
javítása speciális feladat, de alig 
van erre szakosodott és felké-
szült műhely. Tavaly a társaság – 
a szűkösebb anyagi lehetőségek 
ellenére – mégis felújított nyolc 
autót, de további nyolc teljes és 
még négy részleges felújításra 
vár. Az utóbbi 12 autó csökken-
tett kapacitással tud hulladékot 
gyűjteni, általában a gyűjtő- és 
tömörítőtér lemezfelületeinek 

hibája miatt. A lomtalanításkor 
viszont éppen ezekre a berende-
zésekre van a legnagyobb szük-
ség a begyűjtött tárgyak mérete, 
súlya és tömörsége miatt.

Mivel a cég elsődlegesnek 
tartja, hogy a vegyes hulladék 
begyűjtése ne kerüljön veszély-
be, annak érdekében, hogy el-
kerüljék a közegészségügyi és 
környezetvédelmi kockázatot, a 
lomtalanítás ideiglenes jelleggel 
történő felfüggesztése mellett 
döntöttek. 

A hulladékgazdálkodás  2016 
április elsejével került állami 
kézbe, a hulladékgazdálkodás 
országos rendszerének működ-
tetését és fejlesztését, a köz-
szolgáltatási díjak beszedését és 
a közszolgáltatók tevékenységé-
nek közvetlen finanszírozását 
azóta a Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelő Zrt látja el.

(ny.f.)

Már az országos sajtó is foglalko-
zott azzal a problémával, amivel 
a múlt hét hétfőn kellett szem-
besülnie a gödöllői tüdőgondozó 
munkatársainak: valami durrant 
egyet a kapcsolótáblában és el-
romlott a 43 éves tüdőszűrő rönt-
gengép.

– A szerelőt csak 12-én tudtuk 
elérni, aki 19-i tájékozódást ígért. 
Ma (április 16. – a szerk.) telefo-
nált a szerelő, hogy már 17-én 
kijön – mondta dr. Farkas Éva 
főorvos, a tüdőgondozó vezető-
je. – Sajnos nem sok jóval biztat, 
lehet, hogy egyáltalán nem lehet 
már megjavítani alkatrész hiányá-
ban, hiszen ez egy jóval több mint 
40 éves, magyar gyártmányú gép. 
Bízunk benne, hogy nincs komoly 
baja, legfeljebb csak egy biztosí-
ték ment ki benne!

– A lakosság hiteles tájékoz-
tatását fontosnak tartom. A tüdő-
szűrés ugyan szünetel, de meg 
kell jegyeznem, hogy a legtöbb 
településen csak időszakosan 

érhető el tüdőszűrés, viszont a 
betegek ellátása folyamatos. Mű-
ködik Intézetünkben a 2002-ben 
üzembe helyezett, nem szűrésre, 
hanem betegellátáshoz alkalmas 
röntgengép – tette hozzá.

A betegrendelésen, hétfőn, 
kedden, szerdán és pénteken 
8-14 óráig, csütörtökön pedig 12-
18 óráig fogadják a betegeket. 
Óránként 3 előjegyzést adnak 
olyan betegnek, akinek az ellátá-
sa tervezhető, nincs sürgősségi 
indok. Ezen felül érkeznek még 
az általuk kért vizsgálati eredmé-
nyekkel visszarendeltek (labor, 
CT, mellkassebészeti vélemény, 
szövettan stb.).

– Területünk valamennyi házi-
orvosa segíti a munkánkat azzal, 
hogy sürgős feliratú beutalót ad 
olyan betegnek, akinek az ellátá-
sa nem halasztható. Ilyen esetben 
a beutalás napján megtörténik 
az ellátás – folyatta a főorvosnő. 
– Bár csökkent orvoslétszámmal 
dolgozunk, de emiatt még nem 

küldtünk el senkit. A munkaidőnk-
nek a feladataink elvégzése után 
van vége.

A sürgős szükség körébe tar-
tozó egyes egészségügyi szol-
gáltatásokat az 52/2006 (XII.28.) 
számú EüM-rendeletben foglal-
tak szabályozzák. A gödöllői Tor-
may Károly Egészségügyi Köz-
pont tüdőgondozójának óriási a 
kötelező ellátási területe, Gödöl-
lőn kívül 12 környékbeli település 

lakosságát látja el; jóval több mint 
130 ezer embert.

A felújításra szoruló épület több 
mint 120 millió forintba kerülne, 
ebből a gép mintegy 50 millióba, 
ám a kormány nem biztosít erre 
forrást, a gödöllői önkormányzat 
pedig önállóan nem tudja kigaz-
dálkodni, ezért az érintett önkor-
mányzatok segítségét kérte a 
szükséges összeg előteremtésé-
hez.           (A)

HétközBen kiderül, javítHató-e a 43 éves röntgengép
Tüdőgondozó: Nem szünetel az ellátás!

ElhalasZToTTa a loMTalaNíTásT
a Zöld híd

Nem létező támogatás miatt ostromolják az önkormányzatokat. Né-
hány nap alatt bejárta a közösségi oldalakat az egyik hitelesnek csep-
pet sem mondható internetes portál által közzétett álhír, miszerint 2,5 
millió forint jár mindenkinek lakásfelújításra, csak igényelni kell. Ilyen 
kamu információkba napi szinten futhatunk bele a közösségi oldala-
kon, most azonban – ki tudja, miért? – sokan bedőltek az álhírnek, s 
napok óta csengenek a telefonok városunk polgármesteri hivatalában 
is. A portál által megnevezett Magyar Energiahatékonysági Intézet is 
cáfolta a megjelenteket, oldalukon a következőket tették közzé:

álhír a 2,5 Milliós TáMoGaTás



2018. április 17.6 gödöllői szolgálat civil

Sokan dolgoztak a városszépítési hétvége keretében, hogy önzetlen munkájukkal szebbé tegyék környezetüket. A Gödöllői Lokálpatrióta 
Klub és a városrészi egyesületek felhívására a közel húsz helyszínre szervezett munkálatoknak köszönhetően többek között padok, ját-
szóterek és buszmegállók festésére került sor, de virágokat, és facsemetéket is ültettek. 
Dolgoztak a Kazinczy krt.-i játszótéren, a Paál László közben, a Deák Ferenc téri közösségi téren, a palotakerti, a csanaki, a SPAR melletti 
és a Rómer Flóris játszótéren, megszépült a Teleki téri és a Babati úti buszmegálló, a Molly domb. Mindemellett a 3-as főút mentén, az 
Alvég és a Csanak városrész környékén a lelkes segítők a közterületen lévő hulladékokat is összegyűjtötték. De szépültek a lakótelepek is, 
a munka pedig a jövő héten folytatódik. Április 20-án, 17 órakor a LISZI szervezésében a GIM-ház udvarának szépítésére várják a vállal-
kozó kedvűeket, április 22-én, 10 órától pedig a Tündérkert Egyesület az Egyetem téri játszótérre hívja a környéken élőket, ahol a tavaszi 
munkákat végzik majd el.

várossZéPíTési héTvéGE 
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Testvérvárosi kapcsolatának 
30. évfordulóját ünnepli az idén 
Gödöllő és a németországi 
Giessen. A három évtizedes 
együttműködés már komoly ha-
gyományt jelent, s ennek egyik 
szép gesztusaként adományt 
nyújtott át Dietlind Grabe-Bolz 
főpolgármester asszony megbízá-
sából Rüdiger Schmid-Pfähler 
a Palotakert Óvodának. A ma már 
nyugdíjas pedagógus hosszú évek 
óta aktív részvevője és formálója 
nemcsak Gödöllő és Giessen, ha-
nem az ottani Theodor Litt és a Ma-
dách iskola kapcsolatának.
Dietlind Grabe-Bolz egy oklevéllel 
emlékezett meg a 30 éves együtt-
működésről, valamint pénzbeli 

adományt nyújtottak át, amiből ját-
szóeszközöket szereznek be az 
óvodának és a gyerekeknek. Az 
ünnepélyes „átadón” Nagy-Bene-
dek Helga, az óvoda helyettes ve-
zetője vette át az ajándékot Rüdiger 
Schmid-Pfählertől. Rövid köszöntőt 
mondott dr. Pappné Pintér Csilla 
alpolgármester, aki nem mellesleg 
a Szent János utcai Mesék Háza 
Óvoda vezetője.                         (ta)

A Gödöllői Mesék Háza Óvoda ünnepé-
lyes keretek között vehette át a Kincses 
Kultúróvoda címet, amellyel az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által kiírt pá-
lyázat nyerteseit jutalmazták. Az intéz-
mény képviseletében a pályázatíró team 
két tagja:  Mudra Barbara és Szász Andrea 
jelent meg az átadó ünnepségen. 

Tavaly 48 intézmény 
pályázott, ebből 12 
nyerte el a kitüntető cí-
met, az idén 126 pályá-
zó közül 26 intézményt 
találtak méltónak a Kin-
cses Kultúróvoda cím 
viselésére.
A három évig birtokolt 
cím mellé intézmé-
nyenként 1,3 millió fo-
rintot kaptak a nyerte-
sek.

A díjátadón dr. Hoppál Péter kultúráért fele-
lős államtitkár köszöntőjében kihangsúlyoz-
ta: a pályázat kiírásának célja, hogy a kultu-
rális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek 
be az óvodák helyi, pedagógiai programjába, 
és az intézmények egyre tudatosabban ve-
gyék igénybe a kulturális intézmények kínálta 
lehetőségeket.

Úgy véli, hogy minél korábban találkoznak a 
gyerekek a minőségi kultúrával, annál bizto-
sabb, hogy ez később egy magasabb minő-
ségi életet eredményez.

A rendezvényen Maruzsa Zoltán köznevelé-
sért felelős helyettes államtitkár beszédében 
méltatta a pályázó intézmények innovatív 

és előremuta-
tó programját, 
és kiemelte, 
hogy bíznak 
abban, hogy az 
új programok 
megvalósulása 
mellett tovább 
erősödik az in-
tézményekben 
eddig is folyó 
komoly szak-
mai munka.

Az idei nyerte-
sek között debreceni, dunabogdányi, eszter-
gomi, gödöllői, hódmezővásárhelyi, jászbe-
rényi, kaposvári, győri, balatonmáriafürdői, 
nagykovácsi, ózdi, paksi, békéscsabai, pol-
gárdi, püspökladányi, szekszárdi, szentkirá-
lyi, taktaharkányi, valamint három pécsi és öt 
budapesti óvoda szerepel.

(jk)

Az Erkel Ferenc Általános Iskola szerve-
zésében idén is megrendezték a városi 
szépkiejtési versenyt, az általános iskolá-
sok 3. és 4. osztályosok számára
A versenyen a Damjanich János Általá-
nos Iskola, az Erkel Ferenc Általános Is-
kola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és 
a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 
tanulóitól hangoztak el értékes irodalmi 
szövegek, igényes nyelvhasználattal. 
Produkciójukban tükröződött felkészítőik 
lelkes munkája is. 

A 3. osztályosok között I. helyezett Var-
ga Lili Csilla (Damjanich János Általá-
nos Iskola), II. helyezett Szmrtnik Szófia 
(Hajós Alfréd Általános Iskola), III. he-
lyezett László Bercel András (Szt. Imre 
Katolikus Általános Iskola) és Lázár Esz-
ter (Hajós Alfréd Általános Iskola).

A 4. osztályosok között  I. helyezett Sza-
bó Hunor (Erkel Ferenc Általános Isko-
la), II. helyezett Török Boglárka (Hajós 
Alfréd Általános Iskola), III. helyezett De-
renkó Noémi (Erkel Ferenc Általános Is-
kola), és különdíjat kapott Szauter Panni 
(Erkel Ferenc Általános Iskola). 

GiEssENi adoMáNy a PaloTakErT óvodáNak 

Elismerést kapott a Mesék háza óvoda szépen, helyes 
anyanyelvünkön
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Hagyományosan Kálmán herceg 
szobránál tartottak megemléke-
zést április 11-én szerdán délelőtt 
a Premontrei Szent Norbert Gim-
názium szervezésében, amelyen 
IV. Béla király testvérére, a pre-
montrei rend bőkezű jótevőjére 
és a Muhinál, a tatárok ellen ví-
vott ütközet hőseire és áldozatai-
ra emlékezntek.
A rendezvényen Lencsés Bar-
na, a premontrei gimnázium ta-
nára ismertette Kálmán herceg 
életútját.
Az 1208-ban született Kálmán 
herceg mindvégig hű testvérként 
segítette elsőszülött bátyját, ami 
nemcsak az Árpád-házban, ha-
nem más uralkodó családok tör-
ténetében is ritkaságnak számít. 
A tatár betörés ellen több tízez-
ren védekeztek, a Muhi csatában 
a király nagyobb katonai tapasz-
talatokkal rendelkező öccse volt 
gyakorlatilag a magyar haderő 
főparancsnoka. A súlyos vereség 
ellenére a király megmenekült, 
de Kálmán herceg, miközben 
testvérét védte, halálos sebesü-
lést szenvedett. 
Kálmán herceg felvidéki birtokai-

ból jelentős adományokkal segí-
tette 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 ál-
lítanak emléket.
Mint mondta, szobrot a trianoni 
döntést követően Gödöllőre köl-
töző premontreiek állíttatták, így 
tisztelegve Kálmán herceg előtt, 
aki a premontrei rend bőkezű tá-
mogatója volt. A szobor Róna Jó-
zsef alkotása.
Az ünnepségen a premontrei 
gimnázium diákjai adtak műsort, 
majd a csata hőseiért mondott 
imát követően koszorúzás zárta, 
amelyen a szervezők mellett az 
önkormányzat, a gödöllői iskolák 
és civil szervezetek képviselői 
helyezték el az emlékezés virá-
gait. Gödöllő város önkormány-
zata nevében dr. Pappné Pintér 
Csilla alpolgármester koszorú-
zott. A történelmi zászlókat a Ma-
gyar Nemzeti Lobogó Társaság 
vonultatta fel.

(bj)

FELHíVáS – KIRáNDuLáS A CSíKSoMLyÓI BúCSúBA

A GÖDÖLLŐI LOKÁLPATRIÓTA KLUB AUTÓBUSZOS 
UTAZÁST SZERVEZ A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚBA 

(2018. MÁJUS 16-MÁJUS 21). 

Első nap este szállás a magyar többségű Csernakeresztúr tele-
pülésen, ahol idén is a helyi családok vendégszeretetében része-
sülünk. Másnap történelmi emlékhelyek érintésével Csíkszeredá-
ba érkezik a csoport. A pénteki programot a parajdi sóbánya és 
szovátai látogatás alkotja. A szombati napon az ünnepi szentmisén 
való részvétel, valamint szabadprogram, Csíkszereda megtekinté-
se. Vasárnap Székelykeresztúr és Fehéregyháza érintésével, rövid 
megállásokkal érkezünk az ugyancsak magyar többségű Kalota-
szentkirályra, míg a hétfői visszatérést megelőzően Sződemeter és 
Kaplony nevezetességeit, emlékhelyeit tekintjük meg.
Bővebb információ és jelentkezés: Bokor Árpád (+36-20-411-8951)

Emlékezés a muhi csata hőseire

A Gödöllői  Zöld Óvoda  Szivárvány  Alapítványa 15. alkalommal ren-
dezi meg Óvoda napját 2018. május 12-én (szombaton), 14 órától a 
Gödöllői Zöld óvoda udvarán (Gödöllő, Batthyány Lajos utca 34-36.)
Színes programokkal várjuk a családokat, vendégeket. Ezen a na-
pon megelevenednek a hagyományos népi játékok az óvoda udva-
rán. Várjuk szeretettel!
A bevételekből, a felajánlásokból és a támogatásokból óvodánk ala-
pítványát gyarapítjuk.

A Gödöllői Zöld Óvoda csapata

15. óvodaNaP 
a GödöllŐi Zöld óvodáBaN
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fotó: tatár attila
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költészet napja a versektől hangos főtéren

2018. április 17.

Napjainkban sajnos nagyon kevés 
olyan embert tudunk megnevezni, 
akit szinte mindenki hitelesnek te-
kint, gondolatait útmutatónak tartja. 

Ezen kevesek közé tartozik Teréz 
anya, akit mint a legszegényebbek 
gyámolítóját tartunk számon. Úgy 
ismerjük, mint mély és erős hitű 
embert, aki mindig alázattal lehajolt 
az elesettekért, segített nekik, vagy 
épp elkísérte őket a halálba: hite 
szerint – és az ő hitük szerint – a 
mennyország kapujáig. Ám, téved, 

aki azt gondolja, ő mindig biztosan 
haladt az útján és sosem gyötörték 
kételyek. 
A Helikon kiadó gondozásában a 
napokban megjelent Minden az 
imával kezdődik című könyvből 
kiderül, ez a törékeny asszony, bi-
zony sokszor emésztette magát, s 
mérhetetlenül magányosan keres-
te az utat. Ebből a könyvből, Teréz 
anya hol vigasztaló, hol biztató, hol 
elgondolkodtató szavaiból meg-
tudhatjuk, az erőt, a szeretetet az 
imából merítette, s fontosnak tartot-

ta, hogy megtanítsa imádkozni az 
embereket. Teréz anya nemcsak 
odaadó, a hitéért és annak igazáért 
megküzdő katolikus volt, hanem az 
imádkozás ökumenikus tanítója is. 
Célja volt, hogy mindenkit közelebb 
vigyen Istenhez. Mindenkit, s nem 
csak saját hittársait. Még az öku-
menizmuson is túlmutató tanításai 
napjainkban igencsak aktuálisak, 
s utat mutatnak mindenkinek, aki a 
mai zavaros, értékvesztett világban 
keresi a megfelelő irányt.

(ny.f.)

Hagyományosan Gödöllő főterén 
emlékeztek meg a gödöllőiek a ma-
gyar költészet napjáról, amit április 
11-én, József Attila születésének 
napján ünnepelünk. A  Gödöllői Vá-
rosi Könyvtár és Információs Köz-
pont munkatársai által szervezett 
rendezvényen idén is több százan 
vettek részt. Már az esemény nyitá-
nyán is nagy tömeg gyűlt össze kis 
Balázs szobránál, több, mint négy-
száz fiatal (óvodások, iskolások) 
mondták együtt  Gémesi György 
polgármesterrel József Attila Altató 
című, majd Pecze Dániel ifjúsági 
tanácsnokkal Lackfi János Kelte-
tő című költeményét. Ezt követően 
délutánig folyamatosan zajlottak az 
események a Verses háznál, ahol 
versekkel, költőkkel kapcsolatos já-
tékos feladványok, fotókiállítás vár-
ták az érdeklődőket. A házzal szem-
ben ismét állt a versszínpad, ahol 
bárki elmondhatta kedvenc költemé-
nyét. Itt hirdették ki a városi könyvtár 
által korábban meghirdetett „Versek 
szokatlan helyeken” fotópályázat 
eredményét is. A tizenöt kiállított fotó  
közül az I. helyezett: Fülöp Melin-
da Zsófia /„Valahol a lemezen”, II. 
helyezett: Liska Zsófia / Csokonai 
Vitéz Mihály: A Reményhez, a III. 
helyezett: Hodossy Ilona / Petőfi: 
Nemzeti dal című fotója lett. 

A  Szent István Egyetem díszudva-
rában az idei Költészet napi vers-
mondás több szempontból is külön-
legesnek számított, mivel az eredeti 
József Attila vers két parafrázisban 
hangzott el. Először az egyetem 
oktatói és munkatársai Varró Dáni-
el: Harminckét éves múltam versét 
szavalták el, aztán következtek a 
Hajós iskola 4. osztályos tanulói, 
akik Kiss ottó: Iván öt című költe-
ményét adták elő. Az egyetemen 
tanuló Stipendium Hungaricum és 
az Erasmus+Kreditmobilitási ösz-
töndíjas külföldi hallgatók pedig saját 
nyelvükön mondták el József Attila: 
Születésnapomra című művének 
egy-egy versszakát. A program zá-
rórészeként magyarul hangzott el a 
költő eme verse.

a Bagoly könyvesBolt ajánlata

ami a szív csendjében születik 

Megtartotta éves közgyűlését 
a Magyar Fotóművészek Vi-
lágszövetsége. Az április 15-ei 
rendezvényen rangos szakmai 
elismerések átadására is sor 
került. Danis János gödöllői fo-
tóművész 2017-es alkotásaiért 
megkapta az „Év Fotóművésze” 
címet, valamint a szövetség, 
munkássága elismeréseként 
Életműdíjat adományozott szá-
mára.

két szakmai elismerést kapott 
Danis János Fotó: Tóth Péter

SZIE fotó: Farkas Alexandra
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megnyílt a gim-Ház új kiállítása

A tehetség bizonyítéka
(folytatás az 1. oldalról)
Szenes István megnyitó be-

szédében egészen a kezde-
tekhez, az egykori szecessziós 
művésztelepig ment vissza gon-
dolataiban. Úgy fogalmazott, 
a dicső múlt itt összefonódik a 
jelennel és segíti az alkotókat. 
Szólt a nagy elődökről, méltatta 
Körösfői-Kriesch Aladárék kö-
zösségét, ami ma is meghatá-
rozó érték, valamint az újraéledt 
eszmét, ami a GIM-házban öltött 
testet, Katona Szabó Erzsébet 
vezetésével. A most megnyílt tár-
latra áttérve pedig kijelentette: „A 
tehetségnek a bizonyítéka az itt 
látható kiállítás.”

Szenes István külön-külön is 
méltatta a fiatal művészeket és 
munkáikat. „Nem rejthetem véka 
alá azt a hihetetlen jó érzést, ami 
a kiállítás megtekintését követő-
en született bennem. Mint gya-
korló belsőépítész, számos kiál-
lítás tervezője vagyok, de mint 
egyszerű látogató is, magasra 
értékelem azt az egyszerűséget, 
mégis sokatmondó, lényegre 
törő megoldásokat és gesztuso-
kat, amelyekben ez a bemutató 
megszületett. Finom arányérzék, 
gondolat és ismeret kell ahhoz 
– és a szeretetről meg ne feled-
kezzek –, hogy egy ilyen kiállí-
tás létrejöjjön. Nagyon arányos, 
a rendelkezésre álló anyagot 
szemléletesen és látványosan 
bemutató kiállítás született, amit 
a nagyközönségnek is meg kell 

ismerni. Az elmélyült tartalom, 
a szép munka Hidasi Zsófit, a 
kiállítás kurátorát minősíti, aki 
megértette és megérezte azt az 
üzenetet, amit a nagy elődök su-
galltak felé.”

Az összeállításban ágonston 
Bence formatervező hallgató, 
Bangó Alexandra grafikusmű-

vész, Béla Eszter textiltervező 
művész, Guba Sándor épí-
tész, Kecskés Fanni textil- 
tervező hallgató, Pattantyús 
orsolya keramikus művész, 
Remsey Dávid grafikusművész 
és Hidasi Zsófi textiltervező mű-
vész munkáit ismerhetik meg az 
érdeklődők. A kiállításon egyfajta 
műhelyhangulatot teremtettek a 
művészek, akik az alkotás folya-
matába is bepillantást engednek 
a werkfilmek és a videoanimáci-
ók segítségével.                     (kj)

A gödöllői tárlatot megelőzően, április 11-én a Vigadó Galériában mu-
tatkozott be GIM-ház, ahol a „Kert a városban” címmel nyílt kiállítás. A 
tárlaton azoknak a művészeknek a munkáit láthatja a nagyközönség, 
akik az elmúlt években a GIM kert témájú kiállításain mutatták be al-
kotásaikat. Az összeállításba az emblematikusnak tartott műveket vá-
logatták be a rendkívül gazdag anyagból. A Pesti Vigadó kiállítótermé-
ben a művészek saját, teremtett „kertjeiket” mutatják be a festészet, 
szobrászat, grafika, kárpitművészet, kerámia, textil, üvegművészet 
eszközeivel, valamint látható több olyan fotó, ami Körösfői-Kriesch Ala-
dár kertjét ábrázolja a 30-as években. A kiállítást, amelyen 28 művész 
munkáit láthatják, június 10-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
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Nemzetközi koncert a lovardában 

Izgalmas előadásnak ígérkezik a Gödöllői Szimfonikus Zenekar 
Remekművek Gödöllőn  koncertsorozatának idei utolsó előadása. 
Április 21-én a Művészetek Háza színpadán három különleges mű 
csendül fel a Mozarttól a kortárs zenéig című est keretében. 

Mozart: C-dúr zongoraversenyét egy fiatal művész, Horváth Bene-
dek zongoraművész előadásában hallhatják. A Premontrei Szent 
Norbert Gimnázium egykori diákja több nemzetközi versenyen 
nyert első díjat és Japántól New York-ig számos neves koncertte-
remben adott sikeres hangversenyt. A jelenleg Svájcban élő fiatal 
művész most a gödöllői közönséget örvendezteti meg játékával.
Muszorgszkij Egy kiállítás képei című műve sokak kedvence, ezút-
tal a Talamba Ütőegyüttes  közreműködésével csendül fel.
A kortárs zenét Kovács Zoltán fiatal zeneszerző képviseli, akinek 
Adagietto című művét hallhatja majd a közönség.  A hangverseny-
re a bérletektől függetlenül is válthatók jegyek.                          (bj)

Mozarttól a kortárs zenéig

2018. április 17.12 gödöllői szolgálat Kultúra

Több száz ember volt részese 
a Cavaletta Nőikar és karna-
gya, Márton Danku István álma 
megvalósulásának szombat es- 
te a királyi kastély lovardájá-
ban, ahol a Gödöllői Városi 
Vegyeskarral és a Müncheni 
Ifjúsági Szimfonikus Zenekar-
ral valamint szólistákkal együtt 
előadták Mozart utolsó szerze-
ményét, a Requiem című zene-
művet. Az est első részében a 
14 éves Maximilian Haberstock, 
a New york-i Metropolitan ven-
dégművésze játszotta Beetho-
ven C-moll zongoraversenyét.

Mint olyan sok 
kapcsolatnak, a 
Cavaletta Női-
kar aichachi is-
meretségének is 
a véletlen volt a 
szülőanyja. Már-
ton Danku István 
köszöntőjében el-
mondta, 2001-ben 
egy gödöllői utazá-
si iroda nem járult 
hozzá ahhoz, hogy egyhuzamban 
tegyék meg az utat az akkori le-
ánykarral Luxembourgba és Fran-
ciaországba, pedig előtte éveken 
át így történt. Keresniük kellett 
egy közbeeső szálláshelyet. Dr. 
Fábián Zsolt akkori alpolgármes-
ter azonnal segítségükre sietett 
és Aichach, Gödöllő testvérvárosa 

két panziójában hajthatták álomra 
fejüket. Ezt egy kétórás koncerttel 
köszönték meg a városnak. 
– Azóta jövünk-megyünk egymás-
hoz, és ennek immár 17 éve – 
hangsúlyozta a Cavaletta Nőikar 
vezetője. – Itt szereztünk igazi ba-

rátokat és a közeli Münchenben 
is. Ennek a testvéri, baráti kapcso-
latnak igazi kovásza Karl-Wilhelm 
Agatsy, aki a bajor fővárosban 
zeneiskolát igazgat és most itt ját-
szik a szimfonikus zenekarban. 
A Gödöllőn harmadik alkalommal 
vendégszereplő Müncheni Ifjúsági 
Szimfonikus Zenekar az est első 
részében ezúttal egy rendkívül 
tehetséges fiatalembert kísért. A 
müncheni Maximilian Haberstock 
hatéves kora óta zongorázik, kar-
mesterként és zeneszerzőként is 
tevékenykedik, s ezúttal a gödöllői 
közönség szívét is meghódította; 

amit ráadással köszönt meg.
A szünet után Mozart Requiemje 
csendült fel Hans Peter Pairott 
vezényletével. A szólisták Németh 
Renáta (szoprán), Komlóssyné 
Danku Eszter Anna (alt), Varga 
Donát (tenor) és Nádasdi János 
(basszus) voltak. A nemzetközi 
produkció méltán öregbítette test-

vérvárosi kap-
csolataink jó hír-
nevét is! Márton 
Danku István ki-
emelte, Pechan 
Kornél karigaz-
gató hatalmas 
munkát végzett a 
két kórus egysé-
ges hangzásá-
nak kialakításá-
ban. Köszönetet 
mondott az ösz-

szes fellépőnek azért, hogy köz-
reműködtek a Cavaletta Nőikar és 
saját álmának valóra váltásában. 
Érdekesség, hogy az alt szólam-
ban Pappné Pintér Csilla alpol-
gármester is énekelt.

(lt)
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Igazi különlegességeket 
vonultat fel a Gödöllői Ki-
rályi Kastély április 21-től 
látogatható új időszaki ki-
állítása. Ez alkalommal a 
fehér aranynak is nevezett 
porcelán kerül – szó szerint 
– terítékre, aminek birtoklá-
sa régen rangot, kiváltságot 
jelentett. Ezek a különleges 
tárgyak komoly értéket kép-
viseltek. 

A magyar arisztokrácia ked-
velte és gyűjtötte az európai 
porcelánmanufaktúrák termé-
keit, a XIX. század közepétől 
pedig a magyar termékek felé 
fordult az érdeklődés, ezek 
azonban már elérhetőek voltak 
a hazai gazdagabb polgárok 
számára is. 

A külföldön talán legismertebb 
hazai márka, a „Herendi”, a brit 
uralkodócsalád rajongásának 
és Farkasházy Fischer Móric 
porcelánfestő szakértelmé-
nek köszönhette hírnevét, aki 
1939-ben társult be az 1826-
ben alapított céghez, aminek 

1940-től egyedüli tulajdonosa 
lett. 
Sajnos a XX. század történel-
mi viharaiban e pompás po-
relánterítékek részben vagy 
egészben megsemmisültek, 
sokszor a tárolásukra szolgáló 
bútorokkal, és gyakran az épü-
letekkel együtt. 
A megmentett porcelánok a 
történelem ritka, értékes ta-
núi, amik egy korszakról, és 
az arisztokrácia, valamint a 
gazdag polgárság ízléséről és 

étkezési szokásairól tanúskod-
nak. A Gödöllői Királyi Kastély-
ban április 21-től szeptember 
2-ig látható Kastélyok, paloták, 
porcelánok című kiállításon 
különleges XIX. századi dara-
bokat mutatnak be az empire 
korszakától egészen a század-
fordulóig.

(kj)

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 
„sTúdiók” / 2018. április 14–június 24. /

A kiállításon olyan fiatal művészek munkáit mutatjuk be, akik 
a GIM-Házban kezdték művészeti tanulmányaikat, majd ké-
sőbb a Budapesti Műszaki Egyetemre vagy a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetemre nyertek felvételt, jelenleg pedig gyakor-
ló művészként az építészet és a design különböző területein 
alkotnak. A kiállítás nem csupán a kész műveket mutatja be, hanem werkvideókon, 
animációkon keresztül a tervezési-kivitelezési folyamat aspektusaira is rávilágít.
Kurátor: HIDASI ZSÓFI textiltervező művész
ÁGOSTON BENCE formatervező hallgató BA; BANGÓ ALEXANDRA grafikusművész 
BA; BÉLA ESZTER textiltervező művész BA; GUBA SÁNDOR építész; HIDASI ZSÓFI 
textiltervező művész; KECSKÉS FANNI textiltervező hallgató BA; PATTANTYÚS OR-
SOLYA keramikusművész; REMSEY DÁVID grafikusművész
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata
A kiállítás Gödöllő tematikus évéhez, az Ifjúság évéhez kapcsolódik. A kiállítás meg-
tekinthető minden szombaton és vasárnap 14-18 óráig, hétköznapokon előzetes be-
jelentkezés alapján.

április 18. szerda 17.00: Vá-
ray-Major Zsófia (zongora) növen-
dékeinek hangversenye
április 19. csütörtök 18.00: A 
népzene tanszak kiemelt hangver-
senye
április 23. hétfő 17.00: Székely 
Judit (furulya) növendékeinek 
hangversenye
április 24. kedd 17.30: Bakos Fe-
renc (klarinét, furulya) növendékei-
nek hangversenye
április 25. szerda 17.00: Deákné 
Ella Beatrix és Gordos Éva (fuvola) 
növendékeinek hangversenye

Frédéric Chopin Zenei 
AMI programja

TEríTékEN a „fEhér araNy” 

Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660, email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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maraton – 33. telekom vivicittá városvédő futás

Erdélyi Zsófia nyerte a félmaratont

Pontot mentett a Gödöllői 
SK csapata Százhalombat-
tán, de továbbra is a kiesés 
szele fenyegeti, ahogyan a 
GEAC csapatát is, akik ezút-
tal 5-0-ra kaptak ki a listave-
zető Kisnémeditől.

Sebestyén Ferenc Pest me-
gyei I. osztályban szereplő ala-
kulata, a Gödöllői SK továbbra 
is keresi a győzelemhez ve-
zető utat tavasszal, miután a 
százhalombattai vendégjáték 
során Milkó Dániel 86. perc-

ben szerzett szabadrúgás gól-
jával csak pontmentésre, 1-1-
es döntetlenre futotta. A GSK 
az idén lejátszott nyolc bajnoki 
mérkőzésen három döntetlen 
mellett ötször kapott ki, ami a 
bent maradás szempontjából 
egyelőre nem igazán pozitív 
mérleg.
A riválisok közül szerencsére 
csak a Szentendre tudott nyer-
ni, bár ők ezzel pontszámban 
utolérték a 23 fordulót követő-
en 17 ponttal a 12. helyen álló 
Gödöllőt a tabellán.
 

Pest megyei I. osztályú baj-
nokság, 23. forduló
Százhalombattai LK – Gö-
döllői SK 1-1 (1-0) Gödöllői 
gólszerző: Milkó Dániel.

Hátország – Lassan kiesik a 
GEAC

A versenykiírás értelmében 
a nyáron átszervezésre kerül 
a megyei II. osztályú pontva-
dászat, ami azt jelenti, hogy 
a három csoportból kettő ma-
rad, így mindhárom 16 csapa-
tos csoportból csak az első 
10 csapat őrzi meg megye 
kettes tagságát, míg a többi 
csapat kiesik a harmad osz-
tályba. A kiesés napirendi 

pontra került már a téli szünet-
ben a GEAC háza táján, akik 
mindössze hat pontot gyűjtöt-
tek ezidáig az Északi-csoport-
ban. Papp György együttese 
az elmúlt hétvégén a listaveze-
tőtől kapott ki 5-0-ra, így a még 
bent maradást érő 10. pozíci-
ótól, tíz mérkőzéssel a zárás 
előtt 21 pontos hátrányban van 
jelenleg.
Pest megyei II. osztály, Észa-
ki-csoport, 22. forduló
Gödöllői EAC – Kisnémedi 
MSE 0-5 (1-0)                      -tt-

Programajánló
2018.04.22., vasárnap 16 óra

Gödöllői SK – Nagykáta SE-Corvinus 
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

laBdarúgás – még nyeretlen a tavasz

Gsk pontmentés

Egy hetes szünetet követő-
en folytatódott az NB II-es 
férfi kézilabda bajnokság 
és a Gödöllői KSE hibátlan 
tavaszi menetelése. Bartos 
Gábor tanítványai a Csömör 
otthonában őrizték meg hi-
bátlan tavaszi mérlegüket.

Az NB II. Északi-csoportjában 
a tavasszal még pontot sem 
veszítő, ezáltal méltán éllovas 
Gödöllő a nagy rivális Csömör 
vendége volt a bajnokság 18. 
játéknapján és ugyan a szü-
netben 10-10-es állást mutatott 
az eredményjelző, a találkozó 
végén a mienk örülhettek 
21-18-as győzelemnek. Az 
újabb siker azt jelentette, 
hogy egypontos előnnyel, 28 
ponttal vezeti a csoportját a 
Gödöllői KSE csapata a Rév 
TSC, valamint a Hatvan csa-

patai előtt (27 pontos mindkét 
üldöző gárda).
Április 22-én egyik üldözőjét, 
az OKTAT60 Hatvani KSSZE 
együttesét akár le is rázhatja a 
„Bartos-csapat” ugyanis ezen 
a napon fogadja Heves megyei 
riválisát a Gödöllő.
NB II. Északi-csoport, 18. 
Forduló
Csömöri SSZN - Gödöllői KSE 
18-21 (10-10)
utánpótlás, Ifjúságiak: Csö-
mör SSZN – Gödöllői KSE 
26-16, Serdülők: Angyalföldi 
Sportiskola – Főnix ISE – Kán-
tor Anikó SE 17-25                -tt-

kézilaBda – gödöllői kse menetelés

a Csömör is kipipálva

Programajánló
2018.04.22., vasárnap 15 óra

Gödöllői KSE – OKTAT60 Hatvani 
KSZSE

 (Hajós iskola tornacsarnoka)

Az elmúlt hétvégén rendezték 
a tanévi Diákolimpia országos 
döntőjét a vívóknál, ahol há-
rom gödöllői érem is született, 
míg Gémesi Huba az u23-as 
Európa-bajnokságon vívhatott.

Kiválóan szerepeltek a Gödöllői 
EAC vívói a kard Diákolimpia or-
szágos döntőjében. A IV. korcso-
portos leány mezőnyben Bata 
Édua (Aszódi EVA) aranyérmes, 
míg Missurai Pálma (budapesti 
Bornemissza Péter Gimnázium) 

bronzérmes helyen vég-
zett. Az V. korcsoport női 
tőrben Zászkaliczky Piros-
ka (Gödöllői Református 
Líceum) lett első, ugyan itt 
Csömösz Melánia (Török 
Ignác Gimnázium) a 16. 
helyen végzett. Női tőr IV. 
korcsoportban Szabó Anna 
a 15. lett, míg a klub fiú kar-

dozói közül a III. korcsoportos 
mezőnyben Csaba Zsigmond 
(Premontrei Gimnázium)  a 16., 
Missurai Jonatán (Bornemissza  
P. Gim.) a 25. lett.
A gödöllői Gémesi Huba Jere-
vánban vett részt U23-as Euró-
pa-bajnokságon, ahol ugyan nem 
került a legjobbak közé, összesí-
tésben a 37. helyen végzett, de 
bíztatóan vívott a két évvel idő-
sebbek mezőnyében.              -lt-
(A fotón zöld melegítőben Bata 
Édua balra és Missurai Pálma)

vívás – diákolimpia és Európa-bajnokság

két gödöllői diákolimpia arany

Az elmúlt hétvégén, immáron 
33. alkalommal rendezték meg 
a Telekom Vivicittá Városvédő 
Futást Budapesten, amelyre 
több mint 28 ezer nevezés ér-
kezett a különböző távokra. 
A félmaratoni, 21 kilométeres 
távot a második gyermeke szü-
letése után visszatérő gödöllői 
Erdélyi Zsófia nyerte meg.

A félmaratoni távon közel 8500 
egyéni, és 2600 párban és trió-
ban induló állt rajthoz a budapesti 
Margitszigeten és végül gödöllői 
sikernek örülhettünk, miután a 

nőknél a második gyermeke szü-
letése után visszatérő, az UTE 
színeiben versenyző 1óra 19 
perc 58 másodperces idővel Er-
délyi Zsófia (a képen) volt a legy-
gyorsabb, másodikként norvég 
futónő: Sara Aarseth Jünger  
érkezett célba, míg a harmadik 
Szerencsi Ildikó lett.
Erdélyi Zsófia  így értékelte fu-
tását: „- Az elején nagyon élvez-
tem, szinte mosolyogtam a futás 
közben. Később, főleg a szél 
miatt kicsit azért keményebb lett 
a táv, de a nagyon szép környe-
zet kárpótolt mindenért. Ez volt 

az első félmaratonom a Telekom 
Vivicittán, sikerült nyerni, aminek 

nagyon örülök. Általában ezen a 
versenyen 10 km-en szoktam in-
dulni. A 2020-as olimpia most a 
cél és ez a verseny is tökéletes 
lépcső a felkészülés során.”

(forrás és fotó: atletika.hu)
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Zalaegerszegen vettek részt utánpótlás judo verse-
nyen és egyben sportági bemutatón a Gödöllői Judo 
Klub ifjúsági és serdülő korú versenyzői, akik össze-
sen négy éremmel gazdagodtak.

Szádvári Zoltán tanítványai közül Antal Roxána az ifik 
között szerzett aranyérmet, Antal Renátó az ifjúsági kor-
csoportban bronz-, míg a serdülőknél ezüstérmes helyen 
végzett, Bobos Botond, pedig serdülőben lett harmadik a 
zalaegerszegi megmérettetésen.  
(a fotón a mester, Szádvári Zoltán és tanítványai)             -li-

judo – utánpótlás verseny zalaegerszeg

Négy gödöllői érem

A gödöllői Forgács András 
2014 óta vesz részt és szerepel 
kiválóan a minden évben meg-
rendezett nyíregyházi Bethlen 
Kupán. Az öt év mérlege: két 
arany, két ezüst és egy bron-
zérem, ez utóbbit az idei verse-
nyen ért el.

Az általános iskolásoknak meg-
rendezett Bethlen Kupán a nyá-
ron ballagó, így az idén utoljára 
induló fiatal gödöllői sakkozó em-
lékezetes versenyt tudhat maga 
mögött. Az első három helyen 
holtverseny alakult ki hat sakko-
zó között és a Buchholz-számítás 

is azonos volt. Ez nagyon 
ritkán fordul elő, ilyenkor 
a pontszerzés gyorsa-
sága dönt és ez alapján 
végzett András a harma-
dik helyen. A nem min-
dennapi, bronzéremmel 
záruló általános iskolás 
sikersorozat a középisko-
lában folytatódhat majd.  
               
            -tl-

sakk – öt év, öt kupa

forgács andrás, a kupahalmozó

Kiváló versenyzés mellet négy 
éremmel zárták Varjú László 
tanítványai a XIII. alkalommal 
megrendezett Esztergomi Nyílt 
Nemzetközi Harcművészeti 
Bajnokságot kempo verseny-
számban.

A Gödöllői Muay Thay Egyesület 
harcosai közül Módi Zsolt egy 
igen erős mezőnyben, nehézsúly-
ban lett aranyérmes, Schwetz 
Tamás első kupaszereplésén 

ezüstéremnek örülhetett, Demet-
rovics ádám erős bírói ellenszél-
ben ért el második helyezést, míg 
Horváth Richárd és Víg Fanni 
bronzéremnek örülhettek (képen 
a gödöllői versenyzők)
Varjú László edző értékelte ver-
senyzőit: „– Elégedett lehetek-
minden versenyzőmmel. Zsolt 
első helye nagy meló volt, ugyan-
is volt 140 kilós ellenfele is, Ta-
más első ízben mérettette meg 
magát, így kimondottan örülök 
az eredményének, Fanni kiváló 
volt, míg Ádámot és Richárdot a 
bírók ténykedése fosztotta meg a 
fényesebb éremtől.”                  -il-

kempo verseny – Xiii. esztergomi nyílt nemzetközi Harcművészeti Bajnokság

Nem tréfáltak a Muay Thay harcosai
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a Madárbarát városért

Április 11-én a Magyar Madártani Egyesület Gödöllői Szerve-
zetének felajánlásaként a mai napon több madárodút helyez-
tek el a főtéren és környékén, ezzel is segítve településünket 
a madárbarát város, valamint a zöld városok programban.

Elmúlt a tél, a madarak etetésé-
nek vége, a kertet díszítő etetők 
nyári szabadságukat töltve, most 
egy darabig üresen állnak. 
Ám ilyenkor sem nem kell lemon-
danunk a kertünkben a madárse-
reg látogatásáról. Nagyon szép 
eleme lehet egy kertnek, a madár-
fürdető, itató, melyet okosan elhe-
lyezve, akár a csúnyább sarkokat 
is szépen ki tudjuk emelni. 
A nagyobb barkács áruházakban 
is lehet manapság vásárolni ilyen 
itatókat, de akár mi is készíthe-

tünk, kisebbet, nagyobbat is. 
Egy régi lavór leásása a virág- 
ágyásban, körbe rakva kavicsok-
kal vagy színes virágokkal még a 
virágágyásunk dísze is lehet és a 
madarak mellett a lepkéket, mé-
hecskéket is odavonzza majd, de 
egy virágcserép alátétet is hasz-
nálhatunk, akár nagyobb kővel a 
közepén, vagy faággal, így még 
természetesebbnek fog hatni és 
a madarak pillanatok alatt fognak 
a kertünkbe, teraszunkra landolni.
Nem kell hatalmas és mély víz-

felületet létre-
hozni, elég, ha 
akkora fürde-
tőnk lesz, mint 
egy pocsolya, 
hiszen abban 
is remekül 
érzik magu-
kat a környék 
madarai majd 
nálunk, ami-
nek különösen 
ö rü lhe tünk , 
hiszen a kár- 

tevők ritkításában nagy szerepet 
játszanak, így minél többet tudunk 
magunkhoz csalogatni, annál na-
gyobb biztonságban lesz a ker-
tünk is.
No de a lavóron és az alátéten 
kívül miből is gyárthatunk még 
itatót? 
Bármiből, amibe legalább egy fél 
liter vizet tudunk töl-
teni, így egy nagyobb 
süteményes tál, ami-
nek pereme van, régi 
homokozó, amit már 
nem használunk is 
remekül megteszi. 
Fontos, hogy illesz-
kedjen a kertbe, és 
ha műanyag tárgyat 
használunk, kicsit rejt-
sük el műanyag mi-
voltát, fadarabokkal a 
közepén vagy a szé-
lén. Így rá is tudnak repülni a ma-
darak és szebben is mutat majd, 
bárhová is tesszük.  A kialakítás-
nál vegyük figyelembe, hogy vé-
dett helyen legyen, ám szemmel 
mégis láthatóvá tegyük, hogy mi 
is élvezhessük a madársereg nyá-
ri locspocsolosát, mert higgyék 

el, fantasztikus látvány! Egy régi 
kivágott fa, megmaradt törzsére 
rászerelve is remekül tud mutatni, 
így rögtön dísszé válik a kert addig 
árván álló facsonk is. 
Egy fontos dologról azonban sose 
feledkezzünk meg! Mindig legyen 
benne víz, hogy az új barátaink 
ne szokjanak el tőlünk, így ker-

tünkben állandóan élvezhetjük 
nyaranta, új barátaink napi látoga-
tását. A reggeli vizes madárfüttyről 
nem is beszélve! 
További ötletekért, tanácsért láto-
gasson el honlapunkra, ahol to-
vábbi ötleteket kérhet és találhat 
is!             www.bujtaskert.iwk.hu

a madarak tiszteletére

A Valkói Erdészet szakemberei 
2017-ben 50 darab, különböző mé-
retű mesterséges odút helyeztek ki 
az énekesmadarak megtelepedé-
sének megkönnyítésére a Gödöl-
lői Arborétumban. Az odúkat idén 
tavasszal az erdészek ellenőrizték, 
kitakarították, és ahol kellett, javí-
tották is a kisebb sérüléseket. A 
kis énekesek már meg is hálálták 
a gondoskodást, hiszen mára 29 
odúban már tojások is lapulnak.
A tavalyi évben a különböző cine-
gefajok uralták a fészkelőhelyeket: 
165 széncinege és 22 kék cinege 

fiókát gyűrűztek meg az év során. 
Idénre új fajok is felfedezték a le-
hetőséget, hiszen négy odúban 
már csuszkák is fészkelnek. A fák 
törzsén jellemzően fejjel lefelé köz-

lekedő madarak igen leleménye-
sen, sárral tapasztották be az odúk 
nyílását, így csökkentve az ajtó 
méretét – az avatott szem számára 
azonban így már messziről felis-
merhető a jelenlétük. Különleges-
ségük továbbá, hogy a csuszkák 
nem fűvel és egyéb puha anyagok-
kal, hanem fenyőkéreggel bélelik ki 
az odú alját. Az erdészek 2018-ban 
is folytatják a madarak megfigyelé-
sét a Gödöllői Arborétumban, ma-
dárgyűrűzéseket szerveznek, és új 
odúk kihelyezését is tervezik a kö-
vetkező fészkelési szezonra.     

Megkezdődött a fészkelés a Gödöllői arborétum odútelepén
Forrás: Pilisi Parkerdő
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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 
házőrző. 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 21-22-én-én 
(szombaton, vasárnap) 

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

Rendel: 
dr. Varga Ferenc 

állatorvos

Telefonszám: 
06/20-48-23-058

Nyitva:
H–Szo  800–1700

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

Cím: 2100 Gödöllő, ISaSzegI úT 60.

Idén a gödöllői kutyatartók az 
ebek veszettség elleni kötelező 
védőoltását a városi állatorvosi 
rendelőkben az alábbi időpon-
tokban kedvezményes áron adat-
hatják be:

áPRILIS 16-20., hétfőtől péntekig 
délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig,
áPRILIS 21., szombaton délelőtt 
9-11 óráig.
Kovavet Bt. Kisállatrendelő, Gö-
döllő, Szőlő u. 20-22.
áPRILIS 23-27., hétfőtől péntekig 
délelőtt 8-9 óráig,
áPRILIS 23., hétfőn délután 16-17 
óráig,
áPRILIS 26., csütörtökön délután 
16-17 óráig,
áPRILIS 28., szombaton délelőtt 
9-11 óráig,
dr. Bodó Szilárd rendelője, Gödöl-
lő, Kazinczy Ferenc u. 34.

Az ebek kötelező veszettség elle-
ni oltásáról a 164/2008. (XII./ 20.) 
FVM rendelet szól. Ennek értelmé-
ben az állattartó köteles minden 3 

hónapos életkort elérő ebet saját 
költségén veszettség ellen beoltatni 
és féregteleníteni, majd mindezt 6 
hónap múlva megismételni.
A felnőtt kutyát minden évben 
egyszer kötelezően újra be kell 
oltatni.
Szintén kötelező a bélférgek elleni 
kezeléshez szükséges féreghaj-
tó tabletta. Azoknak az ebeknek, 
amelyek nem rendelkeznek a Ma-
gyar Állatorvosi Kamara ajánlásá-
nak megfelelő sorszámozott oltási 
könyvvel, új oltási könyvet állítunk 
ki. Az ebek oltása kérhető egyéb 
időpontokban is a rendelőben, il-
letve háznál, de ebben az esetben 
az oltás teljes költségét, illetve a ki-
szállási díjat is ki kell fizetni.
Fontos tudnivaló: Négy hónapos 
kornál idősebb eb csak microchip-
pel megjelölve tartható. 
Ennek betartását a jegyző és a ke-
rületi hivatal ellenőrzi. Veszettség 
ellen csak microchippel megjelölt 
eb oltható. A veszettség elleni vé-
dőoltás alkalmával a microchippes 
megjelölés is kérhető.

köTElEZŐ EBolTás
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OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

gyógyszertári ügyelet
április 16-22.: 

Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749
április 23-29.: 

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

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.

ÁLLÁSAJÁNLAT!
A Gödöllői Királyi Kastély

bővítené munkatársi állományát.
Jelenlegi szabad pozíciók:

TEREMŐR, TAKARÍTÓ, SEGÉDMUNKÁS

Az önéletrajzokat a hr@kiralyikastely.hu vagy 
az allaspalyazat@kiralyikastely.hu címre várják.
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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 

PARTNERSÉGI EGyEZTETÉS
(előzetes tájékoztatás)

Gödöllő Város településrendezési eszközeinek
(településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) felülvizsgálatáról

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Gödöllő Város Önkormányza-
ta megkezdte Gödöllő város településrendezési eszközeinek, azaz
- a 85/2009. (IV.23.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott Településszer-
kezeti Terv (TSZT),
- Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
25/2012. (XI. 15.) sz. önkormányzati rendelet (GÉSZ) és
- Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
2001. évi 16. (V. 2.) számú önkormányzati rendelet (Szent István Egyetem 
területére vonatkozó ún. SZIE SZT) átfogó felülvizsgálatát.
A felülvizsgálat tartalma:
TSZT területfelhasználási egységeinek hatályos jogszabályok szerinti korrek-
ciója (technikai jellegű módosítás), esetlegesen felmerülő kisebb módosítási 
igényekkel, amelyek nem igényelnek jelentős megalapozó vizsgálatokat.
GÉSZ aktualizálása és kiterjesztése a teljes közigazgatási területre (SZIE 
területére is), ennek megfelelően módosító vagy új rendelet-tervezet készí-
tése a hatályos jogszabályok előírásai szerint, esetlegesen felmerülő kisebb 
módosítási igényekkel, amelyek nem igényelnek jelentős megalapozó vizs-
gálatokat.
A rendezés célja: 
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jelen for-
májában 2018. december 31-ig alkalmazható településrendezési eszközök 
megfeleltetése a vonatkozó – időközben módosult – jogszabályi előírásoknak 
(jogharmonizáció).
A rendezés várható hatása:
A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő helyi építési szabályzat meg-
alkotásával egyértelmű építési szabályozási környezet kerül megteremtésre. 
A hatályos szabályozáshoz képest jelentős változás nem történik.
A felülvizsgálattal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban 2018. 
május 3-ig adhatják meg Gödöllő város főépítészének címezve:
postai úton: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda - 2100 Gödöllő, 
Szabadság tér 7. vagy e-mailen: foepitesz@godollo.hu.
Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő 
lakossági fórumon is, mely 2018. április 25-én 17:00 órakor kerül megtartásra 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.).

dr. Gémesi György polgármester sk.



2018. április 17.24 gödöllői szolgálat hirdetés

BEKÜLDÉSI HATáRIDő: 
2018. áPRILIS 24.

Megfejtés: Egy gödöllői mesehős.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Mészáros Mira, Ba-
rackos u. 4., Koncz Zsolt, Egyetem tér 1/C.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Termini Veronika, 
Palotakert 6. X/3., Gula Károlyné, Kőrösi 
Csoma S. u. 11/A.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte: Szabó Anna Veronika, 
Rákóczi F. u. 1/B.
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: Papp 
Attila, 2117 Isaszeg, Báthori u. 9., Tóth B. 
László, Kaffka M. u. 5.
A Mezőgazdasági és Kertészeti áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Matyasovszky Erzsébet, Körösfői u. 53.,  
Gugó András, Ripka F. u. 11.

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!

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 a Gödöllői Piac Kft. ügyvezető igazgatójánál, Fekete 
zoltánnál, az alábbi elérhetőségeken: Gödöllői Piac üzemeltető és 
szolgáltató Kft. 2100 Gödöllő, szabadság út 3., telefon: 06-28/422-
019, 06-30/503-0777, e-mail: gpiac@invitel.hu


