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Országosan is egyedülálló 
a Gödöllői Városi Múzeum 
megújult cserkészet törté-
neti kiállítása, amit a gödöl-
lői vadászatokat bemutató 
kiállítással együtt szombat 
óta ismét látogathat a nagy-
közönség. A számtalan kü-
lönlegességet felvonultató 
tárlat valamennyi korosz-
tály számára közel hozza a 
cserkészmozgalmat. 

Az ünnepélyes megnyi-
tón dr. Gémesi György 
polgármester mondott kö-
szöntőt, majd prof. dr. Sza-
kály Sándor tanszékveze-
tő egyetemi tanár nyitotta  
meg magyar és a nemzetközi 
cserkészet történetét bemutató  
kiállítást. Az összeállítás a Cser-

késszövetség és a Gödöllői Vá-
rosi Múzeum gyűjteményének 
ötvözetéből épült fel.

A Gödöllői Városi Múzeum 
2018-ban, a Kubinyi Ágoston 
Program keretén belül felújított 

cserkészkiállítása 
elsősorban a ha-
zai cserkészmoz-
galom fénykorát, 
a két világháború 
közötti időszakot 
kívánja bemutatni 
a látogatók szá-
mára, kiemelve az 
1933-ban Gödöl-
lőn megrendezett 
Jamboree-t és az 
1939-es Pax Tin-
get, a cserkész-
leány világtalál-
kozót. Azonban 
emellett helyet 
kaptak itt a XX. 

század második felének cser-
kész emlékei is.

(folytatás a 11. oldalon)

A cserkészet Magyarország jó hírét vitte
Megújult A MúzeuM cserkész-  és vAdászAti kiállításA
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Rangos szakmai elismerést ka-
pott Danis János fotóművész. 
A Magyar Fotóművészek Világ-
szövetsége közgyűlésén „Az 
év fotóművésze 2017” címmel 
tüntette ki, amelyet már má-
sodik alkalommal vehetett át, 
valamint Életműdíjat kapott, 
ami a szervezet legmagasabb 
kitüntetése.   Ennek kapcsán 
beszélgettünk életéről, a fotó-
zásról, teljesen más vonalon 
mozgó pályájáról és terveiről. 

– Kárpátalján született, mégis 
Erdély a kedvenc témája. Mi-
ért?
– Az egyik oka, hogy Kárpátaljára 
nehezebb eljutni, a másik pedig 
az, hogy mintegy tíz évet dolgoz-
tam Romániában és hétvégeken, 
amikor nem jöttem haza, akkor 
Erdélyben, pontosabban Szé-
kelyföldön töltöttem az időt, volt, 
hogy egy hónapban három hét-
végét is. Nagyon megszerettem 
azt a vidéket és az ott élő em-
bereket. Az egyik legkedvesebb 
fotós munkám is ide kapcsolódik.   
Talán a második vagy harmadik 
székelyföldi utamon találkoztam 
a Szentegyházi Gyermekfilhar-
móniával Csíkszeredában, ami-
ből egy csodálatos közös mun-
ka született. Tíz éven át jártam 
hozzájuk rendszeresen. Évente 
20-30 hétvégét velük töltöttem.  
Mondhatom, hogy a hivatalos fo-
tográfusuk vagyok. Szentegyhá-
zán sok barátot szereztem, tagja 
vagyok az ottani hagyományőrző 
huszáregyletnek is. 
– Hogyan került a családja Ma-
gyarországra?
– Édesapám erdőmérnök volt és 
a háború után áthelyezték Mát-
rafüredre, majd onnan Gödöllőre 
erdőgondnoknak. A háború utáni 
erdőtelepítéseket ő irányította. Az 
agrárerdő nagy részét és Szent-
jakab környékét ő telepítette be. 
Két éves koromban kerültünk ide, 
és azóta gyakorlatilag itt élek, 
akkor is, ha a munkám időnként 
hosszabb időre elszólított. 
– Két meghatározó dolog volt 
az életében, az egyik a fotózás, 
a másik a sport…
– Fiatalon vézna kisgyerek vol-
tam. Véletlenül kerültem Ötvös 
Karcsi bácsihoz, aki vívótanfo-
lyamot indított, ami nagyon meg-

tetszett, majd Benkő Tibor bácsi 
lett az edzőnk.  Tíz éven át vol-
tam elsőosztályú vívó. Utolsó 
versenyemen negyven éves 
koromban indultam csapatbaj-
nokságon. Szép zárása volt a 
sportpályámnak, abban az év-
ben megnyertük a másodosz-
tályú országos bajnokságot. 
A fotózás már gimnazista ko-
romban is érdekelt, de csak 
hobbi szinten. Az egyetemi 
évek alatt már készítettem 
versenyekre is képet és 
díjakat is nyertem, de utána a 
munkára koncentráltam.  A kuta-
tóintézetben, ahol villamosmér-
nökként, kutatóként dolgoztam, 
műszaki fotókat csináltam, ame-
lyeket felhasználtam a publikáci-
óimhoz is.
– Milyen területen dolgozott?
– Nagyon sokrétű munkám volt. 
Villamos szigetelések szennye-
zésállóságával, nagyfeszültségű 
kábelek, berendezések, atom-
erőműben használt berendezé-
sek üzemzavari körülmények 
közötti vizsgálatával, tűzvéde-
lemmel foglalkoztam, Négy-öt 
évenként mindig megtaláltak az 
új területek.

– Hogyan került erre 
a pályára, ami elég távol áll a 
fotóművészettől?
– Érettségi után azonnal elmen-
tem dolgozni. Az első munka-
helyem az Építőanyag Kutató 
Intézet volt, ahol segédmunkás-
ként laboráns voltam, a főnököm 
pedig Gémesi Józsi bácsi volt. 
Kaptam tőle négyórai munkát, és 
8-10 fizika és matek példát, mert 
felvételire készültem. Elárulom, a 
kettő közül a példákat kérte szigo-
rúbban számon. Ennek köszön-
hető, hogy elsőre felvettek. Az 
egyetem után jött a már említett 
kutatás, majd amikor 1991-ben 

alakult meg Gödöl-
lőn a United Techno-
logies autóipari cég. 
Oda kerültem minő-

ségbiztosítási igazga-
tónak, s hamarosan én 
lettem az európai mű-

szaki igazgató. A végén 
már hét gyár tartozott 
hozzám. Később Romá-

niába kerültem – akkor 
már egy másik vállalatnál 
dolgoztam –, s lényegében 

én építtettem fel a gyárat, 
amelynek vezérigazgatója 
lettem. Ez a munka nem tet-

te lehetővé, hogy sűrűn haza 
járjak, így a szabadidőmben 
Erdélyt, Székelyföldet jártam 

és fotóztam. 
– De akkor már nem csak 

kedvtelésből?
– Én ma is úgy gondolom, hogy 
kedvtelésből fényképezek. So-
sem akartam hivatásos fotós 
lenni. Elég széles az a terület, 
amivel foglalkozom, de azokat a 
dolgokat örökítem meg, amiket 
szeretek. 
– Egy korábbi interjúban azt 
mondta: „…az élet szépségeit 
szeretném megmutatni. Még 
egy olyan képen is, ahol mond-
juk egy szegény ember látha-
tó, megtalálható az élet pozitív 
kisugárzása.” Ezek szerint ön 
optimista, ami mindig, minden-

Beszélgetés danis jános fotóművésszel, a duflex művészeti vezetőjével 

Az élet szépségeit szeretném megmutatni

14/2018.

Danis Jánosnak dr. Patrus Sán-
dor, az MFVSZ elnöke adta át 
a kitüntetést

Fotó: Sedliák Pál
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ben igyekszik megtalálni a szé-
pet és a jót?
– Azt nem mondanám, hogy min-
dig mindenben, de általában po-
zitívan állok hozzá a dolgokhoz 
is, és az emberekhez is. És azt 
hiszem ezt meg is érzik. Nagyon 
sok olyan öreg barátom van, 
akihez visszajárok… például Er-
délyben a szénégetők. Az egyik 
kedvenc témám a szénégetők 
fényképezése. Ez nagyon nehé-
zsorsú, és nagyon nehéz mester-
ség. Ezek az emberek tavasszal 
kimennek, távol az otthonuktól él-
nek egészen késő őszig, tíz-húsz 
kilométerre a lakott területektől. 
Ez hasonló vándorélet, mint amit 
én csináltam sokáig, amikor a 
munkám miatt folyton Európa kü-
lönböző városait jártam.
– Ha felosztanánk a fotózási 
korszakait, hogyan határozná 
meg őket?  
– Nem vagyok természetfotós, 
bár azzal kezdtem.  Amikor meg-
vettem az első digitális gépemet 
– az én életvitelemhez ez áll kö-
zel –,  konkrétan a lepkék fény-
képezése volt az első témám. A 
Kárpát-medence nappali lepkéi 
közül talán három olyan faj van, 
amit nem fényképeztem le. 
A második korszakom az útmen-
ti keresztek és a troicák, ezek a 
kis házikó jellegű imádkozó he-
lyek, amelyekből Romániában 
több mint ezret fényképeztem le. 
Azután találkoztam a szentegy-
háziakkal és akkor kezdtem el 
embereket fényképezni. Ma már 
az emberek fényképezése a leg-
kedvencebb témám.
– Itt Gödöllőn is rendszeresen 
szerepel képeivel, ám ez csak 
töredéke annak, amit a nagy-

közönség az elmúlt évtizedek 
alatt láthatott.
– Közel harminc egyéni kiállí-
tásom volt, de ha a valamennyi 
megjelenést számoljuk, akkor 
elmondhatom, hogy negyven or-
szágban több mint négyezer ké-
pet mutattam be nemzetközi ki-
állításokon különböző témákban.  
Eredményeim alapján a Nemzet-
közi Fotóművészeti Szövetség 
(FIAP) EFIAP/g szintű aranydip-
lomás fotóművésze címét értem 
el.
– Van kedvenc fotója?
– Több is. Az egyik, ami szerepel 
a Magyar Fotóművészek Világ-
szövetségének idei albumában 
is, ez a szentegyházi gyerekek 
zászlólengetős képe, a másik pe-
dig Kászonjakabfalván készült, 
mise előtt, s a templom előtt egy 
padon ülő idős embereket és egy 
kisgyereket örökítettem meg.  E a 
kép közel húsz díjat nyert, köztük 
három aranyérmet. És ott vannak 
a szénégetők, amiből egész so-
rozataim vannak, amiket nagyon 
szeretek. 
– Egyre többet látjuk a gödöllői 
rendezvényeken is…
– Elsősorban a kulturális ese-
ményeket szoktam fotózni. A Le-
vendula Galéria eseményeit és a 
Gödöllő Táncegyüttes produkcióit 
örökítem meg, amelyek nagy él-
ményt jelentenek a számomra, 
épp úgy, mint a zeneiskola előa-
dásai.  
– 2012-óta a Duflex művészeti 
vezetője. Jól látjuk, hogy ez a 
művészeti csoport egyre aktí-
vabb?
– Nagyon sok kiváló fotós tartozik 
hozzánk, s amellett, hogy rend-
szeresen dokumentáljuk a városi 

eseményeket, s mióta megnyílt a 
Civil Ház, valóban rendszeressé 
váltak a kiállításaink, ahová olyan 
fotósokat igyekszem megnyerni, 
akik magas színvonalon fotogra-
fálnak. Sok kiváló képet láthatnak 
itt az érdeklődők.  A Duflexet Tóth 
Péterrel ketten vezetjük, és nagy 

örömünkre a fiatalok is bekapcso-
lódnak a tevékenységünkbe, de 
szeretnénk, ha többen lennének! 
Jó apropó a megszólításukra az 
idei kulturális tematikus év, ami 
az Ifjúság Éve. Ennek keretében 
hamarosan kiírunk egy pályáza-
tot a gödöllői általános iskolások-
nak és középiskolásoknak, s a 
díjazottak, amellett, hogy értékes 
nyereményekre számíthatnak, be 
is mutatkozhatnak az év végi ki-
állításunkon. 
– Szintén egy korábbi interjú-
ban nyilatkozta: „Három dolgot 
szeretnék megvalósítani, ami-
re körülbelül egy-másfél évet 
terveztem. Végig akarom fo-
tózni Erdélyben a szénégetés 
és a mészégetés folyamatát, 
az ezzel foglalkozó emberek 

mindennapi életét, illetve ter-
mészetfotózásban a szarvasok 
éves életciklusát”. Ezekből mit 
sikerült?
– A szénégetőket sosem lehet 
befejezni. Eddig csaknem húsz 
helyen fotóztam őket, de ez a 
téma még nem zárható le. A mé-

szégető az egyre közelebb áll a 
befejezéshez, mert ezt a nagyon 
nehéz munkát egyre kevesebben 
művelik.  A szarvasokhoz még 
mindig hiányzik két fotóm, az 
egyik a viaskodó szarvasbikák 
és szeretnék egész kicsi gidákat 
fényképezni. Talán idén sike-
rül. De sok feladatom van még. 
Készülök egy kiállításra Nagy-
károlyban a Károlyi Kastélyban, 
jövőre pedig itt Gödöllőn a „Dan-
is 75” -re, no meg a nemzetközi 
megmérettetésekre is. Mindig 
kihívó, de reális célokat tűztem 
ki magam elé és erre törekszem 
a jövőben is.  Fontosnak tartom 
a folytonos tanulást, amit az em-
ber ne hagyjon abba soha. A mai 
napig is folyamatosan fejlesztem 
fényképező tudásomat.          (jk)

Hosszas előkészítés után úgy 
tűnik, hamarosan valósággá vál-
hat a Rákos-patak revitalizáció-
ja. A Pest Megyei Önkormányzat 
koordinálásával, az érintett te-
lepülések (Szada, Isaszeg, Pé-
cel és Gödöllő) összefogásával 
megvalósuló fejlesztéshez már 
csak a Fejlesztési Minisztérium 
jóváhagyása szükséges. A több 
éves program keretében a me-
derhelyreállítás mellett kerékpá-
ros és turisztikai fejlesztések is 
megvalósulnak. 

A Rákos-patak mederrendezés-
re 162.079.000 forintos támo-
gatás áll rendelkezésre, amit az 
önkormányzat az idei költség-
vetésben 50 millió forinttal egé-

szít ki. Ezt az alsóparki szakasz 
rendezésére fordítják. Ennek 
keretében készül el az a mint-
egy 2 km hosszú tanösvény is, 
ami a park természeti értékeivel 
ismerteti majd meg az érdeklő-
dőket, és különleges kalandokra 
invitálja a gyerekeket.  A tervek 
szerint hét állomásból álló tan-
ösvényt úgy alakítják ki, hogy az 
bekapcsolható legyen az iskolai 
tananyagba, és évszakonként új 
érdekességekkel szolgáljon. A 
programot a későbbiekben kiad-
ványok teszik teljessé. 
Ehhez kapcsolódóan a jövő hé-
ten már indul az a játék, amely-
ben az óvodások és iskolások 
választhatják ki, mely élőlények 
legyenek a tanösvény és az 

ehhez kapcsolódó kiadványok 
vezéralakjai. A játék során emlő-
sök, madarak, rovarok és vízi ál-
latok közül választhatnak egyet-
egyet a gyerekek, akiket el is 
kell nevezniük. Hogy kik lesznek 
a nyertesek, az a Nemzetközi 
Természetfilm Fesztiválon derül 
ki, ahol a tanösvény munkacso-
port külön standdal várja majd 
az érdeklődőket. A játék újabb 
fordulójára ősszel kerül majd 
sor, amikor rajz és meseíró ver-
senyt hirdetnek a gyerekeknek, 
amelyben a kiválasztott állatok   
kapják majd a főszerepet. Külön 
érdekesség, hogy a versenyben 
az óvodapedagógusok is részt 
vehetnek. 
A Rákos-patak és az Alsópark 

megújulása több lépcsőből áll 
majd. Az első ütemben kerül sor 
az alsóparki munkákra, amelyek 
során nem csak a meder-hely-
reállítás – betonelemek eltávo-
lítása – történne meg, hanem a 
környezet és a jelenlegi lápos 
területek rendezése is, valamint 
új mellékág és sétányok is kiala-
kításra kerülnek. Ez várhatóan 
2019-ben készülhet el, jelenleg a 
tervi előkészítő munkák folynak. 
A második ütemben valósulhat-
nak meg a patak mentén kiala-
kításra kerülő kerékpárúthoz 
kapcsolódó fejlesztések, a har-
madik fázis pedig a patak menti 
települések turisztikai vonzerejét 
növelő projekteket tartalmaz. 

(bj)

Megújul és tanösvénnyel gazdagodik a rákos-patak alsóparki szakasza
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Csökkent a vagyon elleni bűn-
cselekmények száma

A képviselő-testület április 19-i 
ülésén egyhangúlag elfogadta a 
Gödöllői Rendőrkapitányság és 
a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság 2017. évi munkájá-
ról készített beszámolókat.
A Gödöllői Rendőrkapitányság 
2017-ben nagyrészt teljesítette 
kitűzött céljait, állapította meg 
Lajmer György rendőrkapitány. A 
bűncselekmények száma stagnál. 
Örvendetes, hogy 28 százalékkal 
csökkent a kiemelt bűncselekmé-
nyek száma. Több viszont a testi 
sértés és a tapasztalatok szerint 
ezek nem maradnak a négy fal 
között, hanem feljelentés lesz a 
következményük.
Csökkent a vagyon elleni bűncse-
lekmények száma, ezen belül a 
lakásbetöréseké kiugró mérték-
ben, 90 százalékkal.
A balesetek száma kis mértékben 
emelkedett, sajnos két halálos 
baleset is történt Gödöllőn. Igen 
sok az álló autóba hajtás, főként 
a parkolókban. Szabálysértés-
nek számít, ha valaki látatlanban 
igyekszik az eset helyszínéről 
okozóként távozni, és elég magas 
az ilyen történések felderítési ará-
nya a közterület-felügyeleti rend-
szernek is köszönhetően. A rend-
őrség az ittas vezetőkkel harcban 
áll, a jelenlegi nagy forgalom 
mellett az alkoholfogyasztók az 
esetek nagy részében balesetet 
okoznak.      
A Belügyminisztérium által az ön-
kormányzatok részére megküldött 
kérdőíves felmérésre adott vála-
szok szerint az önkormányzatok 
a Gödöllői Rendőrkapitányság 
munkáját 5-ös skálán 4,36-ra ér-
tékelték. 
Az idei célok közé tartozik a bűn- 
ügyi szolgálati ág eredményessé-
gének további javítása, különösen 
a lopások, betöréses lopások és 
lakásbetörések tekintetében; az 
idősek sérelmére elkövetett bűn-
cselekmények, főként a csalások 
visszaszorítása; a helyszíni in-
tézkedések - szemlék, adatgyűj-
tések, tanúkutatások - színvona-
lának és eredményességének 
javítása; a nyomozati napok szá-
mának csökkentése.
A tűzoltóság statisztikájában 
2017-ben 626 beavatkozást 
igénylő esemény szerepel. A 
tűzesetek számára 520, a műsza-
ki mentéseké 393 volt. 207 téves 
jelzést kaptak, kiérkezésük előtt 

felszámoltak 70 esetet. A téves 
tűzátjelzések száma 72, a szán-
dékosan megtévesztő jelzések 
száma kettő volt. A szakfelsze-
relések állapota megfelelő, ezek 
karbantartására és felülvizsgála-
tára folyamatosan figyelmet for-
dítanak. A szerek állapota jelen-
tősen javult az elmúlt évekhez 
mérten. Legnagyobb örömükre 
magasból mentő szerrel és erre 
kiképzett kezelői személyzettel is 
rendelkeznek.

Változások az Állomás téren

A képviselő-testület számos to-
vábbi rendeletet módosított.
A személytaxival végzett szolgál-
tatásról és a várakozási területek 
rendjéről szóló helyi jogszabályo-
kat a Rákos - Hatvan vasútvonal 
korszerűsítése kapcsán írták át. 
A Köztársaság úti felüljáró és 
csatlakozó rámpáinak építése mi-
att ideiglenes útátjárót kell építeni, 
az állomás meglévő P+R parko-
lóján át. Emiatt a Királyi váróval 
szemben elhelyezkedő, jelenleg 
díjfizető zónaként üzemelő vá-
rakozási terület megszűnik, és a 
helyén díjmentes, P+R parkolók 
lesznek.
A várakozási terület szélén elhe-
lyezkedő négy férőhelyes taxiál-
lomás átmeneti jelleggel megszű-
nik, helyette a Királyi váró előtti 
területet vehetik majd igénybe a 
taxisok.

Segítség a János utca lakóinak

A közterületek használatáról szóló 
rendelet módosítására azért került 
sor, mert miután a belvárosban 
több utcát is bevontak a díjfizető 
várakozási területek közé, a gép-
kocsival történő ingyenes parkolás 
lehetősége a Patak térre és Szent 
János utcára helyeződött át.
A legnagyobb forgalommal érintett 
rész a Szent János utca HÉV sí-
nek felé eső területe. Ott működik 
a Mesék Háza Óvoda és közel van 
a buszpályaudvar. A zsákutcában 
az utóbbi időben ellehetetlenült a 
parkolás az ott élők számára. Az 
egész nap ott parkoló idegen au-
tók okozta zsúfoltság, valamint az 
úttest szűk keresztmetszete miatt 
szinte napi rendszerességgel for-
dulnak elő koccanások, gépkocsi 
meghúzások.
A probléma megvitatására febru-
ár 20-án tartott lakossági fórumon 
egyöntetű elhatározás született: 
az utca végét „Mindkét irányból 

behajtani tilos, kivéve engedély-
lyel” kiegészítő-táblával látják el.
A rendeletmódosítás előírja, hogy 
a táblával védett területre mely 
lakóingatlanok lakói és bérlői igé-
nyelhetnek behajtási engedélyt és 
milyen módon juthatnak hozzá az 
engedélyekhez.

Deák téri bérlakások: változó 
szabályozás

Az önkormányzati lakások és 
helyiségek bérletére vonatkozó 
rendelet módosításával a Deák 
Ferenc téri, költségelven bérbe 
adható lakások esetében a kép-
viselő-testület lehetőséget ad a 
lakások 15 éves időtartamnál 
hosszabb távú bérbeadására pi-
aci lakbér (2000 Ft/m2/hó) fizeté-
se mellett. A szóban forgó bérleti 
szerződés időtartama öt évvel 
hosszabbítható meg.

Változott a közbeszerzési sza-
bályzat

Változott az önkormányzat köz-
beszerzési szabályzata. Néhány 
rendelkezést a szabályzat alkal-
mazásának tapasztalatai alapján 
volt indokolt pontosítani, adott 
esetben részletesebben kifejte-
ni, és a közbeszerzési jogszabá-
lyok változásainak átvezetése is 
igényelte a módosítást. Aktuális 
feladattá tette a szabályzat kiegé-
szítését az is, hogy április 15-étől 
elindult az Elektronikus Közbe-
szerzési Rendszer. A szabályzat 
tartalmi felülvizsgálata mellett for-
mai felülvizsgálatra is sor került.

Vállalkozások támogatják az út-
építést 

A Jázmin utca és a Nagyváthy 
utca burkolatának és csapadékvíz 
elvezető rendszerének felújítása 
komoly beruházási igényként je-
lent meg az önkormányzat és az 
érintett telephellyel rendelkező 
vállalkozások részéről. Az egyez-
tetések során kialakult közös 
álláspontnak megfelelően 6 vál-
lalkozás kíván a beruházás költ-
ségeihez összesen nettó 5 millió 
forinttal hozzájárulni. Az önkor-
mányzatra jutó fedezetet, bruttó 
24,7 millió forintot az idei költség-
vetés tartalmazza.
A beruházás megvalósítása érde-
kében megállapodásokat köt az 
önkormányzat az ahhoz anyagi-
akkal hozzájáruló Alcu Team 2000 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-
vel, az El-Co Tech Elektromos 
- Kommunikációs Technológiák 
Kft-vel, az Mg. Falker - GBBR Ke-

reskedelmi és Szolgáltató Bt-vel, 
a Plastexpress Kft-vel, a Friend-
ship Kereskedelmi és Szolgáltató 
2000 Kft-vel és a Sieberz Kft-vel.

Tüdőgondozó: 140 millió forint-
ra lenne szükség

A sok sebből vérző egészség-
ügyi ellátást újabb trauma érte, 
amikor a minap meghibásodott 
a Tüdőgondozó Intézet negyven 
éves röntgengépe. Bár azóta a 
hibát sikerült kijavítani, a képvise-
lő-testület ülésén Gémesi György 
elmondta, az ellátással érintett 
települések polgármestereit meg-
kereste, járuljanak hozzá lako-
sonként ezer forinttal egy új gép 
vásárlásához, felszereléséhez és 
az intézeti környezet fejleszté-
séhez. Veresegyház és Isaszeg 
önkormányzatának kivételével 
a megkeresett települések ettől 
elzárkóztak, mondván, állami fel-
adat a feltételek biztosítása. A pol-
gármester elmondta, az érintett 
miniszterhez és az országgyűlési 
képviselőhöz is fordul a szüksé-
ges fejlesztés támogatásáért.
A gödöllői önkormányzat tavaly 40 
millió forinttal támogatta a Tormay 
Károly Egészségügyi Központ 
működését a műszerezettség ja-
vításával és a korábbi években is 
igyekezett a munka feltételeit le-
hetőségéhez mérten javítani.  

Pályázat a palotakerti óvoda fel-
újítására 
A Gödöllői Palotakerti Óvoda fel-
újításának támogatására nyújt be 
pályázatot a képviselő-testület 
az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatását 
célzó kormányzati felhívásra.  A 
fejlesztés keretében a homlokzati 
hőszigetelés és a külső nyílászá-
rók újulnának meg. A megcélzott 
támogatás 19,5 millió forint, amit 
az önkormányzat ugyanekkora 
önerővel egészít ki.  

Pályázat útépítésre

A Blaháné út és a Rét utcai cso-
mópont, valamint a Szent-Györ-
gyi Albert utca Szabadság út és 
a vasúti híd közötti szakaszának 
felújítására nyújt be pályázatot 
a képviselő-testület a Nemzet-
gazdasági Minisztérium Önkor-
mányzati tulajdonú belterületi utak 
szilárd burkolattal történő kiépí-
tésének, felújításának és korsze-
rűsítésének támogatása gazda-
ságfejlesztési céllal Pest megye 
területén című felhívására. A meg-
pályázott összeg 34 millió forint, 
az önrész 14,5 millió forint.       (lt)

Képviselő-testületi döntések
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Jóllehet, sokakat sajnos valóban 
kellemetlenül érintett, hogy az 
áprilisra tervezett gödöllői lom-
talanítás – a gépjárművek rossz 
állapota miatt – elmaradt, mégis 
a Gödöllő Város Önkormányzata 
és a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit 
Kft. által közösen megszerve-
zett és nyilvánosan meghirdetett 
ökörtelek-völgyi nyílt napra ke-
vesebb mint tíz érdeklődő ment 
el, pedig a Zöld Híd ingyenes 
buszjáratot is indított a Művé-
szetek Háza parkolójából.

Főleg a Facebookon kialakult, 
helyenként komoly vita miatt 
szombatra hirdettek nyílt napot, 
hogy akit érdekel, most első kéz-
ből tájékozódhat, és ne alakuljon 
ki értelmetlen polémia. A Zöld 
Híd ökörtelek-völgyi központjá-
ban dr. Gémesi György polgár-
mester és Gyenes Szilárd, a 
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 
mb. ügyvezető igazgatója vázol-
ta fel, mi vezetett odáig, hogy a 
cég ellátási körzetébe tartozó 
településeken elmaradt a lomta-
lanítás.

Részletes beszámolót hallot-
tunk a gazdálkodásról, az úgy-
nevezett „rezsicsökkentésről” és 
annak továbbgyűrűző hatása-
iról, a gyűjtő járművek műszaki 
helyzetről és a technológiákról, 
amiket alkalmaznak kommunális 
hulladék kezelésétől, a szelektív 
szétválogatásán 
át a bálázásig és 
a zöld hulladék 
komposztolásá-
ig. Az „államosí-
tás” miatt a Zöld 
Híd mintegy 2,4 
milliárd forintos 
fejlesztési for-
ráshiányt volt 
kénytelen elköny-
velni, valamint 
nagyon sokszor 
a bérekre a fede-
zetet csak a fizetésnap előtt pár 
nappal utalták át a cégnek.

A Zöld Híd idén tavasztól már 
114 település szemetét gyűjti 
be és kezeli, összesen 43 gép-
járművel, amik közül jelenleg 
8 üzemképtelen. A kocsik átla-

géletkora 16 év, 
ami első hallásra 
ugyan nem tű-
nik soknak, de a 
nyugat-európai 
átlaghoz képest 
legalább kétszer 
több kilométert 

futottak már. Gyenes Szilárd ki-
emelte: ahhoz, hogy az alapel-
látást, azaz a vegyes hulladék 
begyűjtését el lehessen látni, 
Öröktelek-völgyből minden nap 
40 autónak kellene kihajtania 
a kapun a 400 gyűjtőkörzetbe! 

Sajnos a felépítmények javítása 
heteket, időnként akár több mint 
egy hónapot is igénybe vehet.

Ha minden a terveknek meg-
felelően alakul, a cég az év vége 
felé több új járművet kaphat...

(A)

MEGJAVíTOTTÁK
A TüDőSZűRő

ÁLLOMÁS
RÖNTGENGÉPÉT

Szerencsére nem történt komoly 
baja a gödöllői Tormay Károly 
Egészségügyi Központ tüdőgondo-
zója két héttel ezelőtt elromlott tüdő-
szűrő röntgengépének. 
Mint megtudtuk, a röntgencső ment 
tönkre, a hűtőjéből folyt ki az olaj, 
amit sikerült kicserélni. Ismét zavar-
talanul folyik a tüdőszűrés, a lakos-
ság fogadása rendben zajlik. Hétfő, 
szerda, péntek: 8-13, kedd, csütör-
tök 13-18 óráig fogadják a szűrésre 
várókat.

zöld Híd: gyér érdeklődés mellett részletes tájékoztatás

Az elmaradt lomtalanítás nyomában
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Nagy erőkkel folyik a te-
rületrendezés a Tulipános 
szökőkút környezetében. 
A Dózsa György úti létesít-
mény körül mintegy 1700 
négyzetméteren megújul a 
burkolat, valamint a zöldte-
rület. Ez utóbbi gyepesítik, 
cserjékkel, virágokkal ülte-
tik be és kilenc darab fával 
gazdagítják. 

A Tulipános szökőkút tel-
jes felújításra kerül, ennek 
során elvégzik a vízgépé-
szet teljes cseréjét és a 
gépészeti akna felújítását 
is. Mindemellett a szökőkút 
melletti ivókút vízvezetékét 
is cserélik, valamint rende-
zik a terület csapadékvíz- elvezetését is.

A pihenni vágyókat új utcabútorok fogadják 
majd, és a restaurálást követően díszkivilágí-
tást kap a szökőkút. 

A fejlesztésre bruttó 91.879.755 forintot for-
dít az önkormányzat, a szökőkút restaurálása 
bruttó 4.724.400 forintba kerül.

(db)

Helyükre kerültek az új  fák a Rá-
kos-patak mellett, a Szent János 
utcai szakaszon. A korábbi fasort 
a füzek megbetegedése miatt kel-
lett kivágni. A múlt héten huszon-
öt előnevelt fát ültettek el a VüSZI 
kertészei.

(j.)

FoLyAMAToS A FELúJíTÁS

MEGúJuLT A FűzFASor
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Hajón élőállat kísérőtől áruház-
lánci élelmiszerbiztonsági mene-
dzserig terjedt a kínálat a SZIE 
Állásbörzén április 18-án.
A Tehetséggondozási és Karri-
eriroda, valamint a Médiaköz-
pont által szervezett programon 
–78 kiállító ajánlott ezernél több 
állás-, gyakornoki és gyakorlati 
helyet a közel 1500 regisztrált 
résztvevőnek.   
A börzét megnyitó dr. Tőzsér 
János rektor elmondta, hogy a 
Szent István Egyetemen 15 ezer 
hallgató tanul a szakok széles 
palettájából választva. Az intéz-
mény az agráriumban elsők kö-
zött vezette be a duális képzést; 
s a gépészhallgatók több mint egy 
évtizede vehetnek részt kooperatív 
szakmai gyakorlaton az ország ve-
zető vállalatainál, a General Electric 
veresegyházi gyáraitól a Robert  
Bosch Kft-ig. 
Az idei állásbörze is azt tükrözte, 
hogy a felsőoktatásban tanulóknak 
érdemes már a képzés éve alatt 
kapcsolatba kerülniük a lehetséges 
munkáltatókkal, amelyek képviselői 
különb-különb módon igyekeznek 
megismertetni az érdeklődőkkel vál-
lalati kultúrájukat, termelési techno-
lógiájukat.
Az egyetem Tehetséggondozási és 
Karrier Irodája kiemelten foglalkozik 
a hallgatók karriertervezésével és 

támogatásával, a gyakornoki helyek 
felkutatásával, tréningek és szakta-
nácsadások szervezésével, annak 
érdekében, hogy felkészülten, a leg-
frissebb munkaerő-piaci informáci-
ókkal felvértezve érvényesüljenek a 
diplomájuk megszerzését követően. 
Az álláskeresők személyre szabott, 
az elhelyezkedést segítő önélet-
rajz-írási tanácsadáson, próbainter-
jún, továbbá a sikeres álláskeresési 
technikák kulisszatitkaiba is be-
avató előadásokon vehettek részt. 
Lehetőségük nyílt profi önéletrajzi 
fotó készítésére, valamint sminkes 
szakember is segített abban, hogy a 
legszebben álljanak a felvételi elbe-
szélgetések elé.

A városunkban 16 
éve működő Élet-
mód Csontritkulá-
sos Klub keretén 
belül alkotó Kreatív 
Nagyik köre kiállítást 
rendezett a Tesse-
dik Galériában, ahol  
számtalan kreatív 

munkát tekinthetnek meg a lá-
togatók, amiket a klub jelenlegi 
és régebbi tagjai készítettek. 
Tojás- és kőfestéstől a festmé-
nyeken át a hímzésekig, egy-
szerű dísztárgyak és ékszerek 
készítéséig, gyönyörű tárgyak 
kerültek kiállításra, melynek 
művészi elrendezése Voit Ág-
nesnek és Kecskés Józsefnek 
köszönhető. A kiállítás május 
20-ig tekinthető meg, naponta 
15-17 óráig, ajánljuk minden 
érdeklődő és alkotni szerető fi-
gyelmébe! Más időpont esetén 
az alábbi telefoszámokon lehet 
egyeztetni:+36/70-314-4712, 
+36/20-500-5594

állásvásár Az egyeteMen

Kreativitás, mint örömforrás

A GalxoSmithKli-
ne Biological Kft. 
munkatársai min-
den évben jelentős 
társadalmi munká-
val segítik Gödöl-
lőt.  így van ez idén 
is, április 21-én 
szombaton a Gö-
döllői Gyepmesteri 
Telepre látogattak 
el, ahol lefestettek tizenhárom új 
kennelt, valamint 200 ezer forint 
értékben tápot és játékokat ado-

mányoztak a gyepi kutyusainak. 
A cég 2017-ben elnyerte a leg-
jobb munkahely címet. 

A gyepi kutyusAin segített 
A gsk csApAtA
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Május, a Családok Hónapja. Szeretettel várunk min-
den anyukát és nagymamát családtagjaikkal együtt 
2018. május 6-án 16 órakor Anyák napi köszöntésre 
a Világbéke-gongnál.
     
Az Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület ha-
gyományait folytatva idén 10. alkalommal rendezi meg a 
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület az Édesanyák kö-
szöntését a Világbéke-gongnál. 
Közös ünneplésre hívjuk a város lakosait, polgárait, mely-
nek során szeretnénk köszönteni az édesanyákat, nagy-
mamákat, akik biztos háttérként mindig ott állnak férjeik 
mögött, szeretetükkel, önzetlen odaadásukkal ők a csa-
lád összetartó ereje, tűzhelye. Szeretnénk elismerni és 
méltatni példaértékű teljesítményüket, ami sokszor alig 
észrevehetően, de annál nagyobb erővel munkálkodik a 
családok életében.
Az ünnepségen a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai 
és a Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesületének tagjai 
kedveskednek műsorral, a gong megszólaltatására idén 
egy köztiszteletnek örvendő nagymamát, Kalydy Endré-
nét kértük fel.
Szívből reméljük, hogy sokan megtisztelik Anyák napi kö-
szöntőnket,  szeretettel várunk mindenkit!        
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület (godolloi-civilek.hu)

Hazánkban először Gödöllőn 
tartottak intézményi keretek kö-
zött kinaesthetics – vagy ahogy 
sokszor emlegetik mozgáskom-
petencia – tanfolyamot a váro-
si szociális ellátásban dolgozó 
szakemberek számára. A napok-
ban megtartott bevezető-képzést 
hamarosan újabbak követik, s a 
tervek szerint ennek a mozgás-
kompetencia képzésnek váro-
sunk lesz a hazai központja. 

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő 
és Gyermekjóléti Központ adott ott-
hont a külföldön már jól ismert és 
több országban, (Dánia, Németor-
szág, Olaszország, Ausztria, Svájc, 
Románia) már akkreditált képzés-
nek, amely Péter György csík-
somlyói kinaesthetics trénernek és 
Gödri Miklós Szabolcs reformá-
tus lelkész, vallástanár, szociális 
munkás, a Forrás mentálhigiénés 
munkatársának köszönhetően ke-
rült városunkba. A tanfolyamon a 
Forrás saját munkatársai mellett 
az Egyesített Szociális Intézmény, 
valamint a Fővárosi Önkormányzat 
Gödöllői Idősek Otthona munkatár-
sai vettek részt.  
Mint azt Péter György és Gödri Mik-
lós Szabolcs lapunknak elmondták, 
a kinesztétika egy olyan mozgás-
kompetencia fejlesztés, ami egy-
aránt javára válik a mozgásukban 

korlátozottaknak, valamint azok-
nak, akik sérült, beteg emberek 
ápolásával foglalkoznak. Lényege, 
hogy a saját testünk, mozgásunk 
érzékelését, tapasztalását vetítjük 
ki, és használjuk fel az adott szi-
tuációban, ami lehet sérült, vagy 
mozgásképtelen személy mozga-
tása, rehabilitációja, vagy épp saját 
mozgásszervi problémánk javítása, 
vagy saját életminőségünk javítá-

sa. Aki betegápolással 
foglalkozik, annak kü-
lönösen fontos, hogy 
tisztában legyen a 
saját testének a mű-
ködésével, valamint, 
hogy bele tudja hely-
zeni magát az ápolt 
helyzetébe. így köny-

nyebb neki támogatást nyújtani, az 
egyes mozdulatokat elvégezni, el-
végeztetni.  Emellett az oktatás-ne-
velés területén is lényeges segítsé-
get nyújt a kreatív tanulás-tanítási 
folyamatban a pedagógusok és a 
diákok, számára, valamint a külföl-
di gyakorlatban az irodai dolgozók 
életminőségének javításában is 
jó eredményeket érnek el alkal-
mazásával. A tanfolyamon részt 

vevők a munkájuk során minden-
nap tapasztalt helyzetekben való 
alkalmazással ismerkedhettek. így 
például, hogyan tudnak könnyeb-
ben átültetni valakit egyik helyről a 
másikra, vagy, hogyan könnyíthe-
tik meg az ágyban fekvő betegek 
mozgatását. Az itt megismert tech-
nikák jól kiegészítik a szakemberek 
által korábban tanultakat. 

Bár a kinaesthetic képzés hazánk-
ban még újdonságnak számít, a 
regensburgi egyetem sportpeda-
gógiai karán már oktatják, Német-
országban, Svájcban az ápolói 
képzés elengedhetetlen részét 
képezi, s több német városban ta-
nítják a mentősök számára is. Ám 
nem csak ők láthatják hasznát, ha-
nem azok a civilek is, akik családon 
belül oldják meg mozgásukban 
korlátozott hozzátartozóik ápolá-
sát. A németországi egészségügyi 
rendszer péládul finanszírozza a 
betegek hozzátartozóinak kinaest-
hetics képzéseit. A technika elsajá-
tításával jelentősen csökkenthetők 
ugyanis azok a sérülések, amiket 
az ápolói munka közben szenved-
nek el a fizikai megterhelés követ-
keztében. 
A tervek szerint a most lezajlott 
alapképzést a haladó, majd a ké-
sőbbiekben a trénerképzés követi.                                            

(kj)

 Anyák nApi köszöntés

FELHíVÁS – TÓTAKARíTÁS
A BLAHÁÉRT TÁ RSASÁG 2018. május 5-én 
(szombaton) 9 órától társadalmi munkát szervez az 
Úrréti tó takarítására, valamint környezetének rendbe-
tételére.
 
Cím: Gödöllő, Rét utca
Várunk minden önkéntes jelentkezőt.
Kérjük, kézi szerszámot, kesztyűt hozzanak magukkal!

segítség az ápolásáBan és az életminőség javításáBan  

Gödöllő lesz a hazai kinaesthetics képzés központja

Dr. Bucsy László, a Blaháért Társaság elnöke     Pecze Dániel, önkormányzati képviselő    

STABIL, MAGAS TELJESíTMÉNy AZ OKTATÁSBAN

Kiemelkedő eredményt ért el a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola. Az-
intézményt országosan a 16. helyre került a kompetenciamérés eredményei 
alapján az Évek óta megbízhatóan stabil és magas teljesítményt nyújtó 
általános iskolák listáján.

A sorrendet a kompetenciamérés eredményeire épített matematikai modell 
adta ki azok változékonysága alapján a tendenciák figyelembe vételével. A 
kompetencia felmérés során a diákok szövegértését, olvasását és matemati-
ka tudását vizsgálják. 
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A Gödöllői Városi Nyugdí-
jas Egyesület sokrétű tevé-
kenységének palettáján új 
színfoltként első alkalommal 
került megrendezésre a Pe-
dagógus Klub és vezetőjük 
Ligeti Gyuláné lelkes szerve-
zésének, hosszas előkészítő 
munkájának  köszönhetően a 
Nyugdíjasok vers- és próza-
mondó versenye a Civil Ház-
ban. 

A Költészet napjához kapcso-
lódó eseményen 15 jelentkező 
vállalkozott arra, hogy az álta-
luk kiválasztott vers vagy próza 
művet előadják a várakozáson 
felül nagy létszámú érdeklő-

dőknek. A négy tagú zsűrinek 
– Six Edit (Civil kerekasztal), 
Szaniszlai Éva (Városi Könyv-
tár), Tábikné Surman Szilvia 
(MUZA) Kecskés Judit (civil 
referens) – nem volt könnyű 
dolga a színvonalasabbnál 
színvonalasabb előadások dí-
jazásában. Komolyan érződött, 
hogy valamennyi résztvevő 
szívéhez közel álló művet vá-
lasztott,  voltak vidám és mély 
hangvételű művek egyaránt, 

sőt, külön értékelendő, hogy 
többen saját költeményeikkel 
szerepeltek! 
Végül a zsüri hosszas mérle-
gelése után magával ragadó 
előadásáért az 1. helyezést 
Papp Lászlóné, a 2. helyezést 
megosztva Gajder Józsefné 
és dr. Kaifás Ferencné, a 3. 
helyezést pedig – ugyancsak 
megosztva – Hamza László és 
Apróné Balogi Katalin nyer-
ték el. Szép szerepléséért a 
zsüri különdíját kapta Kiss Kál-
mánné, Pataki Pál és Pálné, 
és Herceg Jenő. Ezentúl va-
lamennyi résztvevő előadását 
emléklappal köszönték meg a 
szervezők.

Az eseményt adományokkal 
segítette a Polgármesteri Hi-
vatal. A nemes alkalom szép 
lehetősége volt annak, hogy a 
nyugdíjas korosztály is bemu-
tathassa tudását az előadómű-
vészet ezen területén is, szívből 
reméljük, hogy az első alkalom 
továbbra is ösztönzően hat a 
vers- és prózamondás szerete-
tére és hagyományteremtő lesz 
az elkövetkezendő években. 
     (Kecskés Judit, civil referns)

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)

nyugdíjasok vers- és prózamondó versenye

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

Részletes program: godollo.hu
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Az anyává válás egyik fázisa a vá-
randósság. Amikor elkezd fejlődni 
a csöppnyi lény, formálódik, alakot 
ölt, a leendő anya meg vár, hogy 
milyen lesz, hogy mi lesz egyál-
talán, fiú-e vagy lány, és tényleg 
egyedül van, vagy ikrek vagy…  
És jön a sok-sok miért, hogyan, 
és vagy. Mert a várakozás tele van 
kérdésekkel. Ilyenkor minden más. 
Mások az ízek, az illatok, máshogy 
érzékelünk. Másállapot, mondja az 
orvos, majd jön a megdöbbenés: 
ez örökre így marad. Soha, semmi 
nem lesz már olyan, mint korábban 
volt. 
Anyaság. Magasztos gondolatok…
meg persze minden, amin utólag 
jókat lehet nevetni, és amire majd 
tényleg emlékezni fogunk, és amik-

től az anyák felnőttek lesznek. Fel-
nőttek, és túlélők. Hogy miért?
Nos… Egy anyának meg sem 
kottyan az életfogytig tartó, meg-
szakítás nélküli 24 órás munkaidő. 
Varázsütésre megtanulnak tortát 
sütni, varrni, kisautót szerelni, szu-
per homokvárat építeni – mindezt 
lehetőleg egyszerre, és akkor még 
nem említettük a puszival történő 
bibi gyógyítás mesterfokon való 
végzését. 

Mások lesznek a problémák. Nem 
az lesz a fontos, hogy hová men-
jenek szombaton este, hanem az, 
hogy hol van a gyerekügyelet. A 
nyaralásnál elsőbbséget élvez a 
sekély víz, a sétánál az elkerített 
játszótér, a fodrásznál, hogy közel 

legyen, mert haza kell érni a követ-
kező etetésre. Az anyák spirituális 
képességekkel is rendelkeznek. 
Tudják, hogy gyermekük mikor 
sántikál rosszban, hogy mire vá-
gyik, hogy beteg lesz és előbb hall-

ják meg a gyereksírást, mint ahogy 
a gyerekük rázendít. 
Quentin Gréban festményeihez 
Almási Kitti, Balázsy Panna, Berg 
Judit, Boldizsár Ildikó, Csapody 
Kinga, Erdős Virág, Farkasházi 
Réka, Hadas Krisztina, Halász Ju-
dit, Havas Dóra, Horváth Lili, Ka-
rafiáth Orsolya, Kádár Annamária, 
Kárász Eszter, Koós Réka, Kozma 
Orsi, Krizsó Szilvia, Lackfi János, 
Nádori Lídia, Péterfy-Novák Éva, 
Rácz Zsuzsa, Schäffer Erzsébet, 
Soma Mamagésa , Szabó T. Anna, 
Szulák Andrea, Szurovecz Kitti, 
Tóth Krisztina, Tamás Zsuzsa, Tor-
dai Teri, Turi Tímea, Ungár Anikó 
írták le gondolataikat, emlékeiket, 
történeteiket, amelyek az anyaság 
mindennapjairól, szépségeiről, 
fájdalmairól és vidám pillanatairól 
szólnak. 
(Quentin Gréban: Szeretlek anya! 
31 őszinte vallomás)               (ny.f.)

Kastélyok, paloták, porcelánok 
címmel nyílt időszaki kiállítás a 
Gödöllői Királyi Kastélyban pén-
tek délután, amit szeptember 
2-ig lehet megtekinteni. A „fehér 
arany”, azaz a porcelán birtoklása 
régen rangot, kiváltságot jelentett. 
olyan áhított tárgy volt, amelynek 
komoly értéket tulajdonítottak.

Az esemény vendégeit dr. ujváry 
Tamás ügyvezető igazgató és dr. 
Gémesi György polgármester kö-
szöntötte, majd balla Gabriella, az 
Iparművészeti Múzeum, Kerámia- 
és üveggyűjtemény Főosztályának 
vezetője nyitotta meg a kiállítást, 
amire műtárgyakat kölcsönzött Ari 

S. Kupsus, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Fazekas György 
Alpár, a Gödöllői Városi Múzeum, 
a HM Hadtörténeti Intézet és Múze-
um, az Iparművészeti Múzeum és a 
Nemes Galéria. A kulturális örökség 
európai évében: „A királyi asztalnál” 
címmel mutatják be a gasztronómi-
ai örökséget a kontinens királyi re-
zidenciái, köztük a Gödöllői Királyi 

Kastély, hangsúlyozta dr. Újváry Ta-
más. Az arisztokraták életének fon-
tos eseményei közé tartozott a ven-
déglátás, amelynek fénypontját az 
étkezések adták. A reprezentáció és 
az etikett sehol sem került annyira 
erősen előtérbe, mint a szertartások 
által uralt étkezéseken, kiváltképp 
az esti vacsorákon. A porcelán kiál-
lítás az étkezési kultúra eszközeivel 
gazdagítja a kastélyt, s idézi fel ezen 
a különleges te-
rületen a 18-19. 
század főúri vi-
lágát, ajánlotta a 
tárlatot a közön-
ség figyelmébe 
Gémesi György. 

Hozzátette az étkezések nagyszerű 
alkalmat kínáltak a beszélgetésekre 
családról és politikáról.
A kínai porcelán olyan egzotikum 
volt, mint az ananász vagy az ele-
fántcsont, mondta Balla Gabriella. A 
fény felé fordítva áttetsző porcelán 
a tisztaság és a nemesség jelké-
pe lett. A meisseni porcelángyárat 
1710-ben létesítette I. Frigyes Ágost 

szász válasz-
tófejedelem. A 
gyár kezdetben 
kínai porcelá-
nokat másolt. 
Az európai por-
celán-gyártás 
fo rmanye lve 

és motívumkincse távol-keleti il-
letve ezüstműves gyökerű. Külföl-
dön talán a legismertebb magyar 
porcelánmárka a „Herendi”, a brit 
uralkodócsalád rajongásának és 
Fischer Mór szakértelmének kö-
szönhette európai hírnevét. Sajnos 
a 20. század történelmi viharaiban e 
pompás porcelánterítékek részben, 

vagy egészben megsemmisültek, 
sokszor a tárolásukra szolgáló bú-
torokkal és gyakran magával a kas-
tély vagy a palota épületével együtt. 
A kirabolt, felgyújtott, s a földdel 
egyenlővé tett épületekből kimen-
tett minden egyes porcelán ritka és 
értékes tanú, amely egy letűnt kor-
szak és egy régen irigyelt társadalmi 
réteg étkezési szokásairól tanúsko-
dik. A kiállításon bemutatott tárgyak 
különleges 19. századi darabok, az 
empire korszakától egészen a szá-
zadfordulóig. A kiállítás kurátora: Dr. 
Papházi János. A kiállítást rendez-
te: Kaján Marianna, Kovács Éva 
és dr. Papházi János.                   (lt)

a Bagoly könyvesBolt ajánlata

Másállapotosok 

terítéken A „fehér ArAny” 
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(folytatás az 1. oldalról)
Gémesi György köszöntőjében a megújuló 

cserkészmozgalom egyik bástyájának nevezte 
Gödöllőt, hiszen a városban több mint 300 cser-
kész van, akik a hagyományok ápolása mellett 
rendszeres résztvevői a városi rendezvények-
nek is. A polgármester megemlékezett az 1933-
as világtalálkozó 60. évfordulójára megrende-
zett emléktáborról is, amelyet 1991. augusztus 
1-jén dr. Antall József egykori miniszterelnök 
nyitott meg, s amelyen az 1500 résztvevő között 
az 1933-as jamboree résztvevői is jelen voltak. 
Mint mondta, idén a 85. évfordulóra emléke-
zünk, de a kiállítás nem csak ehhez kapcsoló-
dik, hanem az idei kulturális tematikus évhez, az 
Ifjúság évéhez is.

Az izgalmas és modern kiállítás sok érdekes-
séggel szólítja meg a fiatalokat. Például mobil-
telefon applikáción keresztül kaphatnak tárlatve-
zetést, amit az intézmény falai között tölthetnek 
le, valamint a kiállítás részét képező informatikai 
eszközök segítségével sok érdekességet, töb-
bek között fotó és videó anyagot láthatnak. 

A cserkészmozgalom meghatározó volt a 
magyar ifjúság életében a két világháború kö-
zött. Olyan mozgalom volt, ami erkölcsi tartást 
adott tagjainak – mondta megnyitó beszédében 
Szakály Sándor, aki kiemelte: A  jamboreere 
odafigyelt a világ, és Magyarország jóhírét vitte, 
hiszen országhatároktól függetlenül fogta ösz-
szefogta az embereket. 

Úgy fogalmazott, ez a kisemmizett, terü-
letében kétharmadától megfosztott ország, 
mintegy 15 évvel a világháborús vereség 
után, képes volt megrendezni és befogadni 
ezt a rendezvényt, összefogással, a nemze-
ti érzés előtérbe helyezésével, félretéve a 
társadalmi, vallási és egyéb különbségeket, 
fölmutatni valamit a világnak és példát adni.

Szerencsésnek nevezte, hogy a rend-
szerváltoztatás után újraindulhatott a 
mozgalom, és az egykori tagok örömmel 
segítették ezt a folyamatot. A cserkészet 
ma is erkölcsi tartást és magyarságot ad, 
s a kiállítás is ezt az üzenetet adja tovább. Mint 
mondta, jó lenne egy kisebb vándorkiállítást 
rendezni az itt látható anyagból, hogy megmu-
tassa azokat az értékeket, amik itt összegyűltek. 

 A tárlat egyik látványossága az a nagymé-
retű lego terepasztal, melyen a 1933-as jam-
boreet mutatják be a a város jellegzetes épüle-
teivel és mozgó vasúti valamint HÉV-modellel. A 
terepasztalra felkerült többek között a múzeum, 
az egykori községháza és a református temp-
lom épülete, valamint megjelenítették az Erzsé-
bet-parkot is.

A bemutatott anyagban számtalan különle-
gesség kapott helyet, így például gróf Teleki Pál, 
egykori miniszterelnök, főcserkész tábori ágya, 
és Sinkovits Imre színművész cserkészigazol-
ványa. 

Látványos elemekkel gazdagodott a vadá-
szati kiállítás is, ami az 
egykori gödöllői vadá-
szatokba enged bepil-
lantást az érdeklődők-
nek.                      (kj)

már két éve, hogy rendszeresen felcsendül a jazz a királyi Váróban. a 
Csányi István vezetésével megvalósuló jazz estek az elmúlt időszak-
ban egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, már nem csak Gö-
döllőről, hanem a környező településekről és Budapestről is vonzzák a 
közönséget. Bátran kijelenthetjük, hónapról hónapra a műfaj legneve-
sebb képviselői adnak itt koncertet. A jazz club 2. évfordulóján, a VOI-
CE&GUITAR – Micheller Myrtill és Pintér Tibor lépett a közönség elé, 
akik már több alkalommal adtak nagy sikerű koncertet városunkban. 
A kiváló előadók most is telt ház előtt léptek színpadra, olyannyira, 
hogy két szülinapi koncerten is megtöltötték a Királyi Várót.

megújult a múzeum cserkész- és vadászati kiállítása

A cserkészet Magyarország jóhírét vitte
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Hazai vendégművészekkel zárult 
a szimfonikusok bérletsorozata

Két remek hangulatú irodalmi program várta az érdeklődőket a múlt 
héten a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban.
Április 19-én délután a Mi Újság V.An ? Irodalmi kávézóban Kolozsi 
Lázár Ildikót invitálta beszélgetésre Vajek Andrea. 
A beszélgetés középpontjában az író-újságíró Rejtőzködő kavicsok 
című könyve állt, amely az elmúlt években töretlen siker a fiatal ol-
vasók körében, de valamennyi korosztály tagjai között szép számmal 
találhatók rajongói.
Április 20-án pénteken este pedig az IrKával közös rendezvényükre 
a felnőtteket invitálták, a Feszes combok című irodalmi borkóstolón, 
a szövegekről a gödöllői írókör tagjai gondoskodtak, amelyek mellé 
finom falatok és borok társultak. Az est vendége Pelsőczy László 
színművész volt.                (jb)

irodalmi kalandok
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Nagysikerű hangverseny zár-
ta a Gödöllői Szimfonikus Ze-
nekar Remekművek Gödöllőn 
koncertsorozatát.   Április 21-én 
a Művészetek Háza színpadán 
a Mozarttól a kortárs zenéig 
című est keretében gödöllői 
vendégekkel lépett színpadra a 
zenekar. 

Mozart C-dúr zongoraversenyét 
egy városunkból indult fiatal 
zongoraművész, Horváth be-
nedek közreműködésével szó-
laltatták meg. A jelenleg Svájc-
ban élő művészt nagy örömmel 
és szeretettel fogadta a gödöllői 

közönség.
Muszorgszkij Egy kiállítás képei 
című műve szintén hazai ven-
dégművészekkel, a Talamba 
ütőegyüttes közreműködésével 
csendült fel. 
A Gödöllői Szimfonikus Ze-
nekar mindig örömmel játszik 
kortárs műveket, nem véletlen, 

hogy bérletes koncertjeinek 
programjában is rendszeresen 
szerepelnek korunk zenéi. Ez 
alkalommal Kovács zoltán, fi-
atal zeneszerző Adagietto című 
művét hallhatta a közönség.

(bj)

Gödöllői siker született a Sződ-
ligeti Iskolás Gyermekekért 
Alapítvány által szervezett 
XXIV. Dunakanyar Népművé-
szeti Versenyen, melyre közel 
500 résztvevő érkezett Pest 
megyéből, a Dunakanyar tér-
ségéből. A verseny célja a 
magyar és nemzetiségi nép-
művészet megismertetése, 
művelése volt.  A versenyzők 
5 kategóriában mutathatták 
be tudásukat: népdaléneklés, 
népmese, népmonda, népbal-
lada előadása, néptánc, népi 
játék, népszokás megjeleníté-
se, kézművesség, népi hang-
szerjáték. Albert Anna Leona, 
a Frédéric Chopin Zenei AMI 
növendéke (képünkön) a szó-
lóének kategória IV. korcsoport-
jában indult, ahol kiemelt arany 
minősítést kapott. Felkészítő ta-
nára Benedek Krisztina volt.
Nagy számban képviselték vá-
rosunkat az április 14-én és 15-
én megrendezett a XXXVII. Or-
szágos Táncháztalálkozón is. A 
seregszemlére az idén előzetes 
válogató útján lehetett bejutni, s 

zeneiskolánk valamennyi jelent-
kező együttese részt vehetett e 
rangos eseményen. Fellépett a 
Cibri énekegyüttes, a gyimesi 
dallamokat játszó furulya-gardon 
együttes, a Csenderes együttes, 
valamint a Piros Hetes együttes. 
Felkészítő tanárok: Albertné 
Joób Emese, Benedek Kriszti-
na, Pertis Szabolcs, Unger Ba-
lázs.                                        (kj)

zeneiskolai sikerek 
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Április 17-én Anne Frank kiállítás 
nyílt a Török Ignác Gimnáziumban. 
A tárlat tablóin a kislány élete eleve-
nedik meg, amit számos fénykép és 
idézet egészít ki. A családtörténet 
párhuzamosan ad választ a kort 
jellemző történelmi eseményekre, 
amik a második világháború kirob-
banásához és a holokauszthoz 
vezettek. A kiállítás egyik érdekes-
sége, hogy a tablók mellett látható 
annak a háznak a makettje is, ahol a 
Frank család bújkált egészen 1944. 
augusztus 4-ig, amikor – ismeret-
len feljelentés alapján – a hatalom 
emberei rájuk törtek és elhurcolták 
őket. Az eseményen Fábián ber-
talan igazgató mondott beszédet, 
majd Győrfi Laura tanuló szavalta 
el saját, Freud összetört című ver-
sét. Ezt követően került sor a kortárs 
tárlatvezetésre, vagyis diák mesélt 
diáknak. A kiállításon a Frank csa-
lád élettörténete mellett olyan tablók 
is helyet kaptak, amiken napjaink 
„emberi” megnyilvánulásait ismer-
hetjük meg. A tárlat célja, hogy a 
fiatalok könnyebben felismerjék a 

kirekesztés, a diszk-
rimináció veszélyeit, 
többet megtudjanak 
az emberi jogokról, 
megtanulják értékelni 
a demokráciát. A kiál-
lítást – ami mindenki 
számára ingyenesen 
látogatható napköz-
ben – a tervek szerint 
több iskola diákja is 
felkeresi majd.

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 26. csütörtök 16.30: Bra-
un Julianna (gitár) növendékeinek 
hangversenye
Április 26. csütörtök 18.00:  
Z. Molnár Ildikó (oboa, furulya) nö-
vendékeinek hangversenye 
Április 27. péntek 17.00: Ella At-
tila (rézfúvó) növendékeinek hang-
versenye 
Április 28. szombat 10.30: Béres 
Ágota és Bordás Eszter (hegedű) 
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

ANNe FrANK KIÁLLítÁs NyíLt A tÖrÖK IGNÁc GImNÁZIumBAN
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Nincs gól, nincs pont, rövi-
den így lehetne értékelni a 
Gödöllői SK hétvégi mecs-
csét, miután a Nagykáta el-
len is gólképtelen maradt a 
csapat, ami 2-0-s vereséget 
eredményezett. A GEAC és 
a GSK II.-Szada sem vitéz-
kedett, előbbi 3-1-re, utóbbi 
8-0-ra kapott ki idegenben.

Sebestyén Ferenc megyei I. 
osztályban szereplő alakulata 
ezúttal is gólképtelen maradt 
elől, míg a vendég Nagykáta 
kétszer is betalált, így ismét 
pont nélkül maradt a GSK. A 
gödöllőiek, tavaszi eredmé-
nyeik alapján jelenleg a má-
sodik legrosszabb mutatóval 
rendelkeznek, miután az idén 
lejátszott 10 bajnoki mérkő-

zésből összesen három pontot 
szereztek. Nem véletlen, hogy 
a kiesés szele csapkodja az 
öltözőajtót, és ha valamit nem 
változtat a szakvezetés, a je-
lenleg 23 mérkőzés után 17 
ponttal a 12. helyen álló Gö-
döllői SK könnyen búcsúzhat a 
szezon végén a Pest megyei I. 
osztály mezőnyéből.
Pest megyei I. osztály, 24. 
forduló: Gödöllői SK – Nagy-
káta SE-Corvinus 0-2 (0-1)

Hátország – Már csak a ma-
tematika győzhet

Nem brillíroznak a gödöllői 
labdarúgó csapatok az idén, 
mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint a megyei II. osztályban 
szereplő GEAC, valamint a 

megye hármas GSK II.-Szada 
szereplése. A Papp György 
irányítása alatt a bent mara-
dásért küszködő „egyetemis-
ták” ezúttal Verőcén kaptak ki 
3-1-re és továbbra is az Észa-
ki-csoport 15. helyét foglalják 
el 6 ponttal és két meccsre 
vannak a kieséstől.
Nem jobb a helyzet a Kerecsé-
nyi F. Norbert kezei alatt dol-
gozó GSK II.Szada formáció-
nál, akik az előző játéknapon 
a listavezető Kartal ellen nem 
álltak ki, míg a hétvégi fordu-
lóban Galgahévízen kaptak 
ki 8-0-ra. A szebb napokat is 
megélt együttes a következő 
fordulóban, ha az eredmény 
úgy alakul, akkor kiesést „ün-
nepelhet”.
Pest megyei II. osztály, 
Északi-csoport 23. forduló
Verőce SE – Gödöllői Egye-
temi AC 3-1 (1-1) Gödöllői 
gólszerző: Nagy Gergő.

Pest megyei III. osztály, 
Északkeleti-csoport, 19-20. 
forduló: Gödöllői SK II.-Szada 
SE – Kartal SE 0-3 (játék nél-
kül)
Galgahévíz SK – Gödöllői SK 
II.-Szada SE 8-0 (4-0)

Pest megyei Kupa – Szé-
gyenteljes búcsú

A ki nem állást és ezzel a gö-
döllői labdarúgás múltjához 
méltatlan búcsút választot-
ta a Pest megyei Kupában a 
Gödöllői SK csapata, akik a 
legjobb négy közé jutásért a 
megyei II-es Budakalász elleni 
párharcot mondták le létszám-
hiány miatt.         -ll-

Programajánló
2018.04.29., vasárnap 17 óra
Gödöllői EAC – Pomáz-ICO SE 

(Egyetemi sportpálya)

laBdarúgás – sajátos kupaBúcsú

Nincs gól, nincs pont

Gyöngyösön ért véget veret-
len sorozata a Covritas Futsal 
Team Gödöllő csapatának, 
akik az Nb II-es futsal bajnok-
ság Keleti-csoport alsóhá-
zi-rájátszásának 5. fordulójá-
ban kapott ki 3-1-re.

Baranyai Pál együttese négy 
mérkőzésen át tartotta veret-
lenségét, ami akár tovább is 
tarthatott volna, ha az első 20 
percben nem marad a buszon 
a csapat, ugyanis az első játék-
rész hozta az összes találatot. 
Ennek ellenére az alapsza-
kaszból kettő ponttal érkező 

Covritas FT Gödöllő 10 ponttal 
továbbra is a harmadik helyen 
áll az NB II. Keleti-csoport alsó-
házi (7-12. helyek) rájátszásá-
nak tabelláján.
Nb II. Keleti-csoport, alsóházi 
rájátszás, 5. forduló
Energia SC Gyöngyös – Covri-
tas Futsal Team Gödöllő 3-1 (3-
1) Gödöllői gólszerző: Gruber 
Bálint.

-li-

Programajánló
2018.04.27., péntek 19.30

Covritas FT Gödöllő – UFC Gyömrő 
(Egyetemi sportcsarnok)

futsal – megszakadt a jó sorozat

gyöngyösön vérzett el a covritas
óriási küzdelmet és egy 
pontot hozott a Gödöllői 
KSE számára az elmúlt 
hétvégi, Hatvan elleni 
éremcsata, ahol a csapa-
tok 23-23-as döntetlennel 
egyeztek ki.

bartos Gábor együttese az 
első helyről várta a Hatvan 
elleni párharcot, míg a He-
ves megyei alakulat egy pont 
hátránnyal, a dobogó harma-
dik helyét szerette volna fel-
cserélni a gödöllőiekkel. Az 
érmek színéről döntő csata 
végül 23-23-as döntetlennel 
ért véget, így nevető harma-

dikként a játéknap előtt még 
második helyen álló TSC Rév 
csapata állt az élre, míg a 29 
pontos Gödöllői KSE jelenleg 
a második helyet foglalja el az 
NB II. Északi-csoportjában.
Nb II. Északi-csoport, 19. 
forduló: Gödöllői KSE – OK-
TAT60 Hatvani KSZSE 23-23 
(10-9)
Utánpótlás eredmények, 
Ifjúsági bajnokság: Gödöllői 
KSE – Hatvan 39-27 (17-15)
Serdülő bajnokság: Gö-
döllői KSE – Kántor Anikó 
SE 37-18 (19-6) • Főnix ISE 
– Nagykovácsi Sólymok SE 
44-16 (18-4)                         -tt-

kézilaBda – pontosztozkodás a derBin

Nagy csata, egy pont

Az elmúlt évek egyik legna-
gyobb ITF Taekwon-do Európa 
bajnoksága került megrende-
zésre április 12-15 között Szlo-
véniában, Mariborban. A kon-
tinensviadalra 30 ország 642 
versenyzője nevezett, a 35 fős 
magyar kontingensnek három 
gödöllői: Kókai zsolt, Könczöl 
Alexandra és benedek Dániel 
Tibor is a tagja volt, közülük 
Alexandra bronzéremmel gaz-
dagodott.

A kategóriánkét 25-30 fős me-
zőnyben a klubszinten a Gödöllői 

Contact ITF Taekwon-do Spor-
tegyesület kötelékébe tartozó 
Könczöl Alexandra (a képen 
középen) a felnőtt női formagya-
korlat IV-VI. danban brillírozott, 
aminek a jutalma egy bronzérem 
lett formagyakorlatban.
A felnőtt férfi formagyakorlat I. 
dan és küzdelem -63 kg-ban Be-
nedek Dániel Tibor (a kép bal ol-
dalán) tette próbára tudását Kó-
kai zsolt (a kép jobb oldalán)  V. 
dan-os mester irányításával. A fi-
atal gödöllői versenyző Eb újonc-
ként keményen küzdött és sok 
tapasztalatot gyűjtött a következő 

évek nemzetközi szerepléseihez, 
azonban ezúttal nem sikerült 

dobogóra állnia. Összesítettben 
Magyarország az éremtáblázat 
6. helyén végzett Oroszország, 
Románia, írország, Norvégia és 
Lengyelország után.	 	
	 	 	 					-kzs-

Harcművészet – itf taekwon-do európa-Bajnokság

könczöl Alexandra bronzérmes lett



sport2018. április 24. gödöllői szolgálat 15

Az elmúlt hétvégén ren-
dezték meg Pápán a VI. 
bakony Kupát, egyben az 
Észak-Dunántúli regioná-
lis Judo versenyt, ahonnan 
természetesen a Gödöllő 
Judo Egyesület versenyzői 
sem hiányozhattak, és ha 
már ott voltak nyolc érem-

mel tértek haza.

A 31 klubot és 
összesen 320 in-
dulót felvonultató 
megmérettetésen 
Szádvári zoltán 
tanítványai kö-
zül aranyérmes 
lett Bálint Márk, 

Krakóczki Máté (két súly-
csoportban, az alsó képen 
edzőjével), Makádi Liliána, 
Pocsai Levente, Antal re- 
nátó, Antal roxána, ezüs-
téremnek örülhetett Vincze 
Iván, míg Dubis botond jó-
voltából még egy ötödik hely 
is jutott.                 -li-

judo – észak-dunántúl regionális verseny

Hét arany- és egy ezüstérem 

Két versenyen összesen kilenc 
dobogós hellyel büszkélked-
hetnek a GEAC atlétái az elmúlt 
hétvégi megmérettetések után. 

A 2016. évi hagyományteremtő 
kezdete után, harmadik alka-

lommal rendezett 
gerelyhajító verse-
nyét a GEAC atlé-
tika szakosztálya, 
immáron a SZIE 
Atlétika Centrum-
ban. A gyermektől 
(U11) az ifjúsági 
(U18) korosztályig 
lebonyolított via-

dalon 65, az ország különböző 
egyesületeiből érkezett dobóatlé-
ta indult és több kiváló eredmény 
született. A legfontosabb GEAC 
eredmények az alábbiak.
A gödöllői atléták közül Gyermek 
I. korosztályban Menyhárt olivér 

(23,26 m), Ifjúsági korosztályban 
Canea zoltán (57,38 m) lettek 
aranyérmesek. A Gyermek II.-
ben Kriszt Sarolta (26,16 m), va-
lamint az ifjúsági korcsoportban 
Mihályi Alex (54,28 m) és Esze-
nyi Napsugár (41,23 m) végzett 
második helyen, míg bronzérmes 
lett Gyermek II. korcsoportban 
Szabó Levente (24,62 m) és az 
ifjúságiak között Mihályi Ádám 
(42,65 m). Máté Alpár tanítvá-
nyai közül az Újonc korosztály-
ban Mihályi Nándor (34,07 m) 
végzett még negyedik helyen, 
így a GEAC gerelyműhelye ösz-
szesen hét éremmel zárta a ver-
senyt.

Ugyanezen a hétvégén, ápri-
lis 22-én a mátyásföldi Ikarus 

Atlétikai Centrumban került 
sor a SPORT XXI Közép- és 
Észak-Magyarországi Régió csa-
pat pályaversenyére, ahol több 
futó, ügyességi, dobó és váltó 
számban viaskodtak a nyolcfős 
csapatok. A GEAC kiválóan sze-
repelt, az U11-es korosztályban 
bronzérmet (Menyhárt olivér, 
Mészáros Flóra, Szemjanyinov 
Liza, Nemescsói Johanna, Ne-
mescsói Ágoston, rúzs-Mol-
nár barnabás, Győrffy Milán, 
Stampf Samu), míg a képen lát-
ható U13-as csapat (Benke Ale-
xandra, Molnár Mira, Kriszt Sa-
rolta, Tóth-Sztavridisz Szófia, 
Fodor Péter, Grünwald Tamás, 
Lippai Csaba, Szabó Levente) 
ezüstérmet nyert. Edzők: Kovács 
zoltán, Körmendy Katalin.   -kb-

atlétika – iii. geac gerelyHajító verseny, sport xxi.

Két verseny, kilenc dobogós hely

Gödöllőn, a Táncsics Mihály 
úti sportcentrumban rendezték 
meg négy korcsoportban a tan-
évi Diákolimpia Frizbi regioná-

lis döntőjét, ahol a IV. korcso-
portban a Hajós iskola csapata 
országos döntőbe jutást ünne-
pelhetett.

Verbói zoltán 
tanítványai kor-
csoportjukban a 
második helyet 
szerezték meg, 
ezzel kvalifikálták 
magukat a májusi 
ob-döntőre.         -tl-

diákolimpia – frizBi regionális döntő

Országos döntőbe jutott a Hajós csapata
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Volt idő, amikor csak emberek 
jártak fodrászhoz vagy borbély-
hoz, manapság viszont a gazdik 
már dédelgetett kedvenceiket 
is elviszik egy kis szépségápo-
lásra; ennél tökéletesebb hely 
pedig a kutyakozmetikánál nem 
létezik. Gödöllőn több ilyen „mű-
hely” is működik, az úttörő sze-
repet pedig a Kócos Szőrstúdió 
érdemli ki, ami éppen 25 évvel 
ezelőtt, 1993-ban nyitotta meg 
kapuit a négylábúak előtt. A jubi-
leum kapcsán a stúdió vezetőjé-
vel, Szűcs Évával beszélgettünk.

– Mindig is kutyakozmetikus 
akart lenni?
– Sokáig nem is jutott eszembe, de 
ma már tudom, hogy számomra ez 
álommunka, vagyis hogy kutyákkal 
és macskákkal foglalkozhatom. 
Régebben, amikor panellakásban 
éltem, csak cicáim voltak, ugyanak-
kor mindig szerettem volna kutyát, 
de erre 1992-ig kellett várni.
– Milyen fajta mellett döntöttek?
– Mindig nagytestűt szerettünk vol-
na, elsősorban óriás schnauzert. 
Egy őrző-védő bemutatón valaki 
egy ilyen kutyával – hittük mi – dol-
gozott; odamentünk hozzá, hogy 
milyen szép schnauzer! A kutya 
nem, de a gazdája majdnem meg-
harapott: kiderült, hogy az eb va-
lójában egy orosz terrier. Azonnal 
beleszerettünk. Ez a schnauzernek 
nézett kan lett az első kutyánk apja. 
Később volt időszak, amikor négy 
orosz terrierünk és hat cicánk volt 
egyszerre, akik imádták egymást, 
sőt, a kutyák néha macskának kép-
zelték magukat. 
– Kutya már volt, de a Kócos 
megnyitására sem kellett sokat 
várni…

– Mi voltunk az elsők a városban. A 
munkához egyébként kutyakozme-
tikai tanfolyamot kellett elvégezni, 
nem állhat neki az ember csak úgy 

az ollóval csattogtatni. Én pedig 
nagyon-nagyon kutyakozmetikus 
akartam lenni, így tanultam, ameny-
nyit csak bírtam. Amikor elkezdtük 
a vállalkozást, akkor még nem volt 
annyi kutyás Gödöllőn, mint ma-
napság; igyekeztünk minél több he-
lyen propagálni magunkat. Az em-
berek 25 évvel ezelőtt még jobbára 
maguk próbálták otthon megnyírni 
a kedvencüket, általában kevés si-
kerrel. Felfoghatjuk ezt egyfajta hi-
ánypótlásnak is, ahol szakemberek 
dolgoznak. A lakosok egy idő után 
megismertek minket, egyre bővült 
az ügyfélkörünk, jelen pillanatban 
szombatra és vasárnapra is jutna 
„ügyfél”, de azt nem vállaljuk.
– Hogy egy fodrász mennyi idő 
alatt végez az emberrel, azt kö-
rülbelül mindenki tudja. De mi a 
helyzet a kutyákkal?
– Az attól függ. Egy kistestű kutyát 
nagyjából másfél-két óra alatt va-

rázsolunk újjá. Előnyírás, fürdetés, 
újranyírás és folytathanám, szóval 
nem olyan szimpla munka ez.
– Vannak problémás kutyák?
– Időnként a gazdákkal nehezebb. 
A nagyobb testű ebekkel könnyeb-
ben boldogulunk, mint a kiseb-
bekkel, akik hajlamosak a hisztire. 
Egy-két harapás már előfordult, de 
akadt olyan eset is, amikor a kutya 
majdnem keresztülharapta a karo-
mat. A rendes fodrászénál azért ez 
veszélyesebb munka.
– A vendég Önre bízza, hogy 
a kutyája hogyan legyen fazo-
nírozva?
– Az esetek döntő többségében 
igen, elfogadják a véleményemet. 
Időnként persze előfordul, hogy 
fényképeket, újságokat hoznak, 

hogy ezt és ezt szeretnék. Amikor 
látom, hogy ez nem előnyös a ku-
tyus számára, akkor finoman pró-
bálom eltántorítani a szándékától. 
Van amikor sikerül, de nem mindig. 
Érdekes, hogy a keverékeknél álta-
lában csak annyit mondanak, hogy 
legyen szép! És az lesz! Imádom 
csinálni, mert változatos, kreatív 
munka. Nagyon nagy öröm, ami-
kor látom, hogy a vendég boldo-
gan, elégedetten távozik; ráadásul 
a kutyák is jól érzik magukat. Sok 
a törzsvendégünk, van, aki már a 
kezdetek óta hozzánk jár.
– Hányan végzik ezt a munkát?
– Hárman. Az egyikükkel tizenhá-
rom éve dolgozom együtt, a másik 
kollégám itt tanult annak idején, 
tehát ő is régi ismerős. Kiváló lég-
körben tudunk „alkotni”, tökéletes 
csapat a miénk. Most jut eszembe, 
hogy soha még egy hangos szó 
sem hangzott el közöttünk.
– Honnan jött a cégnév?
– Az első kutyám beceneve volt 

Kócos. Sajnos annak idején nem 
védettem le a nevet, így sokan „le-
nyúlták”, több Kócos is van az or-
szágban. Éppen ezért tettük hozzá 
a Szőrstúdió elnevezést. A logónk 
is ehhez kapcsolódik: a tükörből 
egy megszépült kutyus mosolyog 
vissza hajdani bozontos önmagára.
– Mit gondol, embert vagy kutyát 
könnyebb nyírni?
– Csak annyit tudok, hogy estére 
azért kikészül az ember karja, dere-
ka, lába. Egy orosz terriert körülbe-
lül 3-3,5 óra alatt tudunk megcsinál-
ni és egy nap előfordulhat három 
vagy négy kutya is, melyek súlya 
ötven kilogrammnál kezdődik. Fá-
rasztó, de örömteli.
– Járnak ide macskák is?
– Persze. A macska azért külön ka-

kutyajó dolgok tárHáza

25 éves a Kócos szőrstudió
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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

tigris: 8 hónapos kölyök kan. Na-
gyon játákos, minden kutyával kijön. 
Az emberekkel is nagyon barátsá-
gos, pusziosztó. Kinti-benti tartásra 
ajánjuk.

lédi: másfél éves ivartalanított 
kislány. Rendkívül emberbarát, já-
tékos. A kan kutyákkal jól kijön.
Kinti-benti tartásra ajálnjuk.

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 28-án 
szombaton 
10-12 óráig.

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: 
dr. Michalik László

állatorvos

Telefonszám: 
06/20-981-3100

tegória. A fürdetésnél sokkal-sokkal 
veszélyesebbek, mint a kutyák. 
Iszonyatosan karmolnak, harap-
nak és kiszámíthatatlanok. Van-
nak persze segédeszközök, amik 
megkönnyítik a feladatot, ilyen 
például a cicacipő vagy a cica száj-
kosár. A macskaharapás ráadásul 
begyullad, előfordult már, hogy az 
ügyeleten kötöttem ki. Egy 2-3 ki-
lós cicában olyan erő van, hogy az 
elképesztő.
– Specialitása az orosz terrier 
nyírás. Mennyi van Gödöllőn?
– Itt nem sok, de a környékről, az 
ország számos pontjáról és külföld-
ről (például Nyíregyháza, Sopron, 
Kiskunfélegyháza, Brassó, Svájc 
stb.)  is vannak vendégem, törzs-
vendégeim. Ennek a fajtának a 
nyírásával nem sokan foglalkoznak 
nálunk.
– Ha már specialitás: kitől tanul-
ta meg, hogyan is kell kinéznie 
egy orosz terriernek?
– Annak idején az egész ország-
ban csak egy ember nyírt orosz 
terriereket, így a kutyakozmetikus 
tanfolyam mellett hozzá is eljártam 
tanulni. Akkoriban még elég szűkö-

sek voltak a képzési lehetőségek, 
nem volt internet, szakkiadvány 
se nagyon. A kutyakiállításokon 
szereplő küllembíróktól szereztem 
be könyveket, amik a témába vág-
tak. Később a fajta őshazájában, 
Oroszországban is többször meg-
fordultam, hogy elsajátítsam a ter-
rier helyes nyírását.
– Erre miért volt szükség?
– A kiállításokon láttam, hogy a ku-
tyák már nem úgy néznek ki, ahogy 
mi nyírjuk őket. Változott a „divat”, 
ezért kimentem az orosz szakem-
berekhez, hogy az aktuális „trendi” 
viseletet megtanuljam. Egy ottani 
tenyésztővel is összebarátkoztam, 
ő segített sokat, kutyát is vettem 
tőle.
– Többször is szóba került a kiállí-
tás. Az Ön kutyái is versenyeztek?
– Régebben igen. Talán a legemlé-
kezetesebb élményem, amikor egy 
Európa Kiállításon a saját kutyu-
som harmadik helyet szerzett. De 
említhetném San Marinót is, ahol a 
kutyám kettes fajtacsoportban má-
sodik lett, 1400 indulóból. Ennek a 
kannak nagyon sok utódja lett, a 
mai napig él a vérvonala. Ma is já-

rok kiállításokra, de csak a vendé-
geim kutyájával; orosz és soft-coa-
ted wheaten terriert készítek fel.
– Eltelt 25 év, jöhet a következő 
negyedszázad. Mit hoz a jövő?
– Remélem, hogy még sokáig tu-
dom ezt a munkát végezni. Ha 
minél több ember/kutya/macska 
boldogan hagyja el a Kócost, az 
szuper érzés.
– Amikor beléptem a Kócosba, a 
kertben két kutya fogadott, egy 
orosz terrier és egy sharpei. Az 
orosz és a kínai ma két barát, de 
a hidegháború szakaszában volt 

idő, amikor a két nemzet egy-
másnak feszült. Ők jóbarátok?
– Hamar megszokták egymást, 
habár sharpei barátunk eléggé link 
egy figura. Nem hallgat a szóra, 
szerinte ő egy tökéletes kutya, aki 
ráadásul mindig helyesen cselek-
szik. Sosem nő be a feje lágya. 
– Szűcs Éva varázsol?
– Igyekszem a kolléganőimmel – 
Buday Napsugárral és Plachy Dor-
kával – együtt ha nem is csodát, de 
varázslatos eredményt produkálni, 
kutyus és gazdi őszinte megelége-
désére.                       (r.k.)
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OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

gyógyszertári ügyelet
április 23-29.: 

Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251
április 30-május 6.: 

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

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
A 2018. évi városi Semmelweis-napon

ismételten átadásra kerül a

GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ

Gödöllő Város  Képviselő-testületének  rendelete  alapján a díj azoknak 
a személyeknek, vagy közösségeknek adományozható, akik

a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevé-
kenységet folytattak a gyógyító-megelőző munkában, illetve a szociális 

gondoskodás területén jelentős eredményeket értek el.

GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJBAN évente legfeljebb két sze-
mély és egy közösség részesíthető, amennyiben közösségre nincs 

javaslat, három személy részesíthető a díjban.

Tisztelettel kérjük, tegyenek javaslatot – részletes indoklással – olyan 
személyekre, közösségekre, akiket méltónak tartanak e kitüntető cím 

elnyerésére.
Kérjük, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a 
Gödöllői  Polgármesteri Hivatal,Közigazgatási és Szociális Irodájára 

eljuttatni (2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 3 sz.) vagy 
e-mailben a tamas.marta@godollo.hu címre.

HaTáRiDŐ: 2018. máJuS 11.

Tisztelettel:

       Simon Gellért Péter sk.                          Kristóf  Etelka sk.

Egészségügyi Bizottság elnöke                   Szociális  Bizottság elnöke

iNGaTLaN ÉRTÉKESÍTÉSi HiRDETmÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)

értékesíti a Gödöllőn, a 4284/2 helyrajzi szám alatt felvett,
Harmat utca 8. szám alatt található ingatlant

Az eladásra kínált, 1129 m2 alapterületű ingatlan Gödöllő Város Önkor-
mányzata kizárólagos tulajdonát képezi, tehermentes, a város máriabesnyői 
részén található, elektromos árammal ellátott, víz-, szennyvízcsatorna-há-
lózatra nincs bekötve, fűtése nincs. Az ingatlanon egy 50 m2 alapterületű, 
komfort nélküli, kiégett, bontandó, egy szoba, konyha, előszoba, mosdó, 
kamra, fáskamra helyiségekből álló ikerház fél található.
az ingatlan ára (áFa-mentes): 9.300.000 Ft.
Jelentkezni lehet a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hét-
főn: 8-16, szerdán: 8-16-ig legkésőbb 2018. szeptember 24-ig (Gödöllő, 
Petőfi tér 4-6.) Nagy Noéminél  (telefon: 28/529-171)
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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 

GÖDÖLLŐI PIAC KFT.
2100 Gödöllő, Szabadság út. 3.

KoFAKoSÁr AKCIó
2018. 04. 28. TErMÉKEI:

1. Miki zöldség-gyümölcs: Új répa: 200 Ft/csomag
    Új zöldség: 250 Ft/cs, Idared alma: 240 Ft/kg
2. Konyhatündér bolt: 2000 Ft fölötti vásárlásnál 20% engedmény
3. Milánovicsék zöldségese: dugfokhagyma: 1790 Ft/kg,
    dughagyma (vörös, lila, gyöngy): 690 Ft/kg
4. bálinték zöldséges pavilonja: Paradicsom: 498 Ft/kg,
    gomba: 498 Ft/kg, erős zöldpaprika: 60 Ft/db
    kaliforniai paprika: 698 Ft/kg
5. MArINA virág, ajándék: Futó petúnia: 550 Ft/db
6. Krisztina & Adela virágárus: Petúnia: 120 Ft/db
7. SoMA HúS Kft.: Grill kolbász (magyaros, pikáns, fokhagymás,
    zöldfűszeres): 1760 Ft/kg (2290 Ft helyett)
8. baromfi bolt: Csirkeszárny: 490 Ft/kg, csirkemáj: 590 Ft/kg
9. SAJTVIrÁG bt.: Pálpusztai sajtkrémek: 2000 Ft/kg,
    juhtúró: 2500 Ft/kg 
10. rAJAT bolt: Dove tüsfürdő (250ml) 399 Ft, Domestos (750ml)
    360 Ft, Milka csokoládé (100g) 210 Ft, Dove testápoló (250 ml)
    499 Ft
11. Halmosék Étterme: Palócleves: 500 Ft
12. Piac büfé: Sültkolbász: 2800 Ft/kg

Fekete Zoltán
ügyvezető igazgató
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bEKüLDÉSI HATÁrIDŐ: 2018. MÁJuS 2.
A bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Zelnikné Török Ilona, Palotakert 9. I./4., Lévai András, Kazinczy krt. 
4. 1/2.
A Dűlő borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Sibak Sándorné, Kossuth L. u. 51. 3/11., őry Zsigmondné, Hársfa 
u. 21.
A Happy box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: He-
gedűs Mónika, Alma u. 47.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Kubatov Balázs, 2111 Szada, 
Koncz köz 6., Péterfi Eszter, Semmelweis u. 2/A.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Tiszárovits Gyuláné, Faiskola tér 20., Kalászi 
Miklós, Mandula u. 12.
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!


