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Folyamatosan zajlik a Budapest–Hatvan vasútvonal korszerűsítése. A gödöllői vasútállomáson
az elmúlt időszakban csak felvonulási és deponálási munkákat végeztek, hamarosan megkezdődik azonban annak az ideiglenes átjárónak a
kialakítása, amin a Köztársaság úti felüljáró építése idején bonyolódhat majd a gépjárműforgalom.
A vasútfelújítás ideje alatt Gödöllő önkormányzata több felületen folyamatosan tájékoztatni
fogja a lakosságot a munkálatok menetéről és
az ezekhez kapcsolódó forgalmi változásokról.
A városi honlapon külön linken találják majd az
aktuális tudnivalókat és azt, mire kell felkészülni
a következő hetekben. Ezek az információk Gödöllő hivatalos Facebook-oldalán is elérhetőek
lesznek.
Hogy megkönnyítsük olvasóink tájékozódását,
lapunk a jövőben fix helyet biztosít a vasútfejlesztéssel kapcsolatos információknak, azokat
minden alkalommal az 5. oldalon találják meg.
(kapcsolódó írásunk
az 5. oldalon)

Fotó: Korondi Judit

Visszaszámlálás a vasútállomáson

2 gödöllői Szolgálat

2018. május 2.

portré

Székelyhidi Tamás, a Természetfilm fesztivál főszervezője:

Szemléletformálás a művészetek erejével
Negyedik alkalommal rendezik meg a Gödöllői Nemzetközi Természetfim Fesztivált, és a hozzá kapcsolódó Országos Természet- és Környezetvédelmi Filmnapokat. A civil kezdeményezésre létrejött nagyszabású eseményre a múlt évben közel
harmincezren látogattak ki az Alsóparkba és a Gödöllői Királyi
Kastélyba, ahol a szakmai programok mellett külön program
várta a diákokat és a családokat. Az utolsó májusi hétvégén Gödöllő mellett közel harminc helyszín, köztük hat nemzeti parki
látogatóközpont kapcsolódik be az eseményekbe filmvetítéssel
és környezetvédelmi programokkal. A minden szempontból egyre nagyobb érdeklődéssel kísért fesztiválról Székelyhidi Tamás
főszervezővel beszélgettünk.

Fotó: Tatár Attila

– Térjünk vissza a kezdetekhez. Ha jól tudjuk, ez a fesztivál néhány helyi civil kezdeményezésére jött létre. Honnan jött az
ötlet?
– Néhány évvel ezelőtt a Haszonállat-génmegőrzési Központban volt egy szakmai esemény, ahol megjelent egy-két filmes is. Szóba került, hogy Gödöllőnek milyen kötődése
van a természetfilmhez. Beszélgettünk arról,
hogy ott a tavaknál forgatták a Lutrát, kiderült, hogy az egyik ott dolgozó manager, Kovásznai Szász Béla, közreműködött a filmben
mint szakértő,
valamint
arról
is, hogy egykor itt volt a

MAFILM természetfilm
stúdiója. Mivel itt van
egy csodálatos helyszín, jött az ötlet, hogy
csináljunk egy természetfilm fesztivált. Az
első évben egy nagyon kis csapat dolgozott
a megvalósításon. Érdekes, hogy akik elkezdtük szervezni, egyikünk sem volt filmes, és
mindannyian munka mellett csináltuk.
– Ezalatt a néhány év alatt sokat változott a fesztivál. Ami stabil pont maradt, az
a kastély és az Alsópark.
– Az első évben még széthúztuk a helyszíneket, volt vetítés többek között a Gödöllői Városi Könyvtárban, a Városi Moziban, a
Művészetek Házában is, de a tapasztalatok
alapján a múlt évben már a kastély volt a ki-

emelt központi helyszín, így lesz
ez idén is. A lovarda nagytermében és két szekcióteremben
fogunk vetíteni, és az Alsópark
lesz a többi program helyszíne.
Így együtt tudjuk tartani az embereket. Persze itt is lesznek
vetítési helyszínek, amelyek
közül a legfontosabb a ledfal.
Az idei rendezvény egyik újdonsága lesz, hogy egy külön sátorban az animációs filmeket vetítjük majd. Itthonról és külföldről

egyaránt kiváló alkotások érkeztek, amelyek a
természet, a környezetvédelem témáját járják
körül. Ezeknek a kilencven százaléka a gyerekeknek, a fiataloknak szól.
– A program jelentős része egyébként is
a gyerekekre, a fiatalokra épít. Ez tudatos?
– Igen. Ha összehasonlítjuk a mi fesztiválunkat egy tradicionális filmfesztivállal, jól látható, hogy ott a filmesek vannak a központban. Nálunk más a helyzet, a filmek adnak
egy keretet, de a cél az – és a kezdetektől is
az volt – hogy minél több embert megszólítsunk, és a filmek mellett a szemléletformálás is szerepet kapjon. Erre kiváló lehetőséget ad az Alsópark, ahol idén már
hatvan kiállítónk lesz, szakmai, tudományos és civil területekről, akik foglalkoztató programokkal, bemutatókkal várják a
gyerekeket és a családokat.
– Kikkel találkozhatnak majd az érdeklődők?
– Lesznek ismerősök, hiszen a gödöllői intézmények természetesen megjelennek, így például a Szent István
Egyetem, a Haszonállat-génmegőrzési
Központ, és a civil szervezetek, mint
például a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és az Értékvédő
Közhasznú Egyesület. Az idei év kiemelt
témája a biodiverzitás és az erdő. Partnerünk
lesz a Pilisi Parkerdő és a Duna-Ipoly Nemzeti Park, lesz egy – nem a megszokott háztáji
állatokat bemutató – állat simogató. Itt lesz a
múlt évben nagy sikert aratott kamion méretű
akvárium, kitelepül a Természetrajzi Múzeum
és a Magyar Tudományos Akadémia is. Bővül
azoknak a kiállítóknak a köre is, akik újrahasznosítással foglalkoznak. Sok újdonság lesz,
ezek közül kiemelném a két szabadulószobát, amiben a gödöllői gimnáziumok csapatai
versenyeznek majd. Itt többek között természettel, környezetvédelemmel kapcsolatos
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feladatok lesznek. De itt lesz a MÁV elektromosautó-flottája is, amit nem csak megnézni
lehet, hanem körbe viszik az érdeklődőket a
park körül.
– A fesztiválhoz kapcsolódóan sok,
gyerekeknek szóló pályázatot indítottak.
Ezek iránt mekkora volt az érdeklődés?
– A fesztivál alapgondolata és elve az,
hogy teret ad a szemléletformálásra a művészetek erejével és minden művészeti programba szeretnénk bevonni a fiataloknak.
Ez, úgy tűnik, sikeres elgondolás, hiszen
már most is több mint ezer diák regisztrált a
pénteki diáknapra, s nem csak Gödöllőről,
hanem a térségből és a távolabbi településekről is érkeznek csoportok.
Az „Ember és Természet” fotópályázatot
az idén már Kárpát-medencei szinten hirdettük meg úgy, hogy közben megtartjuk azt
a kis műhelyt, ami elindult itt a gödöllői térségben. Az elmúlt három évben nagyon sok
tehetséges fotóst ismertünk meg az itt élő
fiatalok köréből. Őket az országos verseny
mellett külön is díjazzuk. Erre a felhívásra
eddig több, mint négyszáz nevezés érkezett.
A másik pályázatunk, a „Köztünk élnek”
amatőrfilmes pályázat, amelynek a lényege,
hogy bemutassuk azokat az embereket, civil szervezeteket, akik a környezetvédelem
területén valami példamutatót, követendőt
csinálnak. Itt a választott témát és a riportert
is díjazzuk. Erre a pályázatra több mint harminc alkotást küldtek be.
És persze itt van a másik fiataloknak szóló
kezdeményezésünk, a Trash Art Magyarország – vagy ahogy sokan emlegetik a hulladékszobor-építő verseny –, ami a múlt évben
meghívásos alapon zajlott, és hatalmas siker

volt. Idén már országosan, három kategóriában hirdettük meg, művészeknek, amatőr
csoportoknak és középfokú oktatásban részesülőknek. Most úgy tűnik, hogy a beérkezett hatvannyolc pályázatból közel negyven alkotást láthat majd a nagyközönség. A
szobrok közül jónéhány a fesztivált követően itt marad, s a kastély időszaki szabadtéri
kiállításaként lehet majd megtekinteni egy
hónapon keresztül, ezután pedig vándorkiállításként mennek majd többek között a Művészetek Völgyébe és a Szigetre is.
A Trash Art egyik izgalmas alkotása lesz
az a fahulladékból készített 2,5 méter magas
és 9 méter hosszú hal, amin átsétálhatnak
majd a látogatók.

Közélet
– Térjünk rá a filmekre! A múlt év leginkább várt alkotása David Attenborough
filmje volt. Idén milyen különlegességre
számíthatnak az érdeklődők?
– Azt hiszem, ezen a téren nehéz vonzóbb
nevet mondani David Attenbororugh-étól.
Nos, jó hírrel szolgálhatok: három olyan filmet is bemutatunk, amit az ő neve fémjelez.
Egyben szerepel, kettőnek pedig ő a narrátora. De nagy érdeklődésre tarthat számot a
BBC „A Föld egy napja” című alkotása is.
– Hány filmet láthat a közönség ezalatt
a három nap alatt?
– Százhetven alkotás kerül be a vetítési programba. A korábbi évek tapasztalatai
alapján lesznek olyan filmek, amiket többször is vetítünk, két különböző helyszínen.
– A gödöllőiek mennyire kapcsolódnak
be a fesztiválba?
– Nagyon büszke vagyok a gödöllőiekre,
hiszen nem csak, mint vendégek, hanem
mint alkotók és szereplők is nagyon sokan
bekapcsolódnak az eseménybe, a diákok
pedig minden pályázaton részt vesznek.
Most már a Trash Artban és a játékokban
is szerepet vállalnak. Az általános iskolák is
nagyon aktívak, amiért külön köszönet illeti
a tanárokat. És még nem is szóltam a zárónapról, amiben szintén jelentős részt vállalnak a gödöllőiek!
A gála rendezvényeit ketté választottuk
az idén. A filmszakmai gála szombaton lesz,
és vasárnap délelőtt 11 órától rendezzük
a többi program gáláját az Alsóparkban a
LED-falnál. Ennek a nyitóeseménye a „Zenél
a város”, ami Grünvald László, a Talamba
ütőegyüttes tagja által összefogott, többszáz
résztvevős produkció lesz, amelyben a városi iskolák kórusai, és a
művészeti csoportok tagjai
vesznek részt. Este pedig
a Táncz-e Váty – szintén
gödöllői előadókból álló
zenekar – ad koncertet. A
zene egyébként is fontos
része lesz a fesztiválnak,
hiszen már harmadik alkalommal lesz kísérő rendezvényünk a Jam for Nature
zenei tehetségkutató, aminek előadói idén pénteken
és szombaton lépnek majd
színpadra.
– A múlt évben közel
harmincezren látogattak ki a rendezvényre. Mit gondol, idén mekkora lesz az érdeklődés?
– Bízom benne, hogy megismétlődik a tavalyi siker. De az már biztos, hogy minden
eddiginél több érdeklődőt fogunk elérni, a
vasárnapi programot ugyanis nem a csak a
helyszínen lehet majd nyomon követni. A zárónap programjait egész nap élőben közvetíti
az MTVA M5 csatornája, melytöbb országos
helyszínt is bemutat majd, ahol a már említett Természet- és Környezetvédelmi Filmnapok program fog zajlani, párhuzamosan
a gödöllőivel.. Érdekes, tartalmas program
lesz, amire mindenkit szeretettel várunk!
(kj)
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Képviselő-testületi hírek
Nőtt a fejlesztési céltartalék
Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadását és költségvetési maradvány elszámolását, majd
módosította a 2018. évi költségvetésről és
a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló rendeletet.
Dr. Gémesi György polgármester elmondta, hogy a múlt évi gazdálkodás eredményeként Gödöllő fejlesztési forrásai bővültek.
2017 végén rendkívüli bevétel is érkezett
a TEVA-tól iparűzési adóelőlegként. Ezt az
összeget a vállalat ebben az esztendőben,
a bevallásnál várhatóan visszakéri, ami az
idei adóbevételből történik. Ez a visszafizetés az iparűzési adóbevételnél év végére
bevételkiesést eredményezhet. A várható
bevételkiesés fedezetére 700 millió forint
szabad maradványt az általános tartalékba
helyezett az önkormányzat. A fennmaradó
326 millió forint összegű szabad forrás a fejlesztési céltartalékot növeli.

Röviden:
A képviselő-testület pályázata alapján egyhangúlag bizalmat szavazott dr. Dunai
György főorvosnak, a Budapest erzsébetvárosi Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ egészségügyi koordinációért felelős szakmai igazgatóhelyettesének, akit július 1-jétől öt évre kineveznek
a Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatójának.
*
Elosztották a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei,
civil szervezetei támogatására az idei költségvetésben meghatározott keretet. A részletes
döntés a városi honlapon olvasható.
*
A képviselő-testület elfogadta a polgármester
beszámolóját a város nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi jogok és kötelezettségek jog�gyakorlásáról valamint a 2017. évi ellenőrzési
tapasztalatokról.
*
A testület elfogadta a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ 2017. évi beszámolóját és a 2018. évi munkatervét.
*
Közművelődési együttműködési megállapodás megkötését támogatta képviselő-testület
a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesülettel.
*
A képviselő-testület pályázatot ír ki a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központ valamint a Gödöllői Városi Múzeum intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
*
Soron kívül választottak a fiatalkorúak elleni
büntetőeljárásban közreműködő bírósági ülnököket.
*
Az Egyebek napirendi pontban Simon Gellért
képviselő (Fidesz) köszönetet mondott a több
mint 20 ezer gödöllői polgárnak, aki élt a választójogával április 8-án. „Hálásak vagyunk a
bizalomért, és kívánjuk, hogy Gödöllő következő négy éve a fejlődés jegyében teljen” – fogalmazott. Gémesi György a polgármesteri hivatal munkatársainak a választásokon végzett
munkáját köszönte meg.
(lt)
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Közélet

Behajtatja a hulladékkezelési
díj tartozásokat a NKHV Zrt.

Vécsey László József átvette országgyűlési
képviselői megbízólevelét

Levélben tájékoztatta az ellátási területéhez tartozó önkormányzatokat a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft., miszerint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. megkezdi a tartozással rendelkező
ügyfelektől a díjhátralékok beszedését. Mint az a tájékoztatóból kiderül, bár a folyamat nem az ő hatáskörükbe tartozik, azokon a településeken, ahol már megkezdték a hátralékok beszedését, számos panasz és kérdés
érkezett a Zöld Hídhoz.
A cég ezek miatt egyeztetett
a NHKV Zrt-vel és a következőkről tájékoztatja az érintett lakosságot.
Pest megyében közbeszerzési eljárás keretében az
Agenda Kontroll Kft. nyerte
el a behajtásra szóló megbízást, aminek munkatársai
személyesen keresik fel a
számlatartozással
rendelkezőket az adatbázisukban
szereplő címen.
Ennek
során megpróbálják készpénzben átvenni a tartozás
összegét, amit pontosan
kiszámolva kell átadni, a
cég munkatársai nincsenek
pénzváltásra kötelezve.
Megelőző fizetési felszólítást nem küldenek, az eljárás a NAV eljárás megelőző
fázisa.
A már megtörtént befizetést
nem tudják online ellenőrizni, aki azt jelzi, hogy már fizetett, azt a cég munkatársai
visszajelzik a központnak.
Ha a tartozó és a szolgáltatási helyen azonosított part-

ner személye nem egyezik,
az eddigi információk szerint
adatpontosító munkatársat
küldenek a helyszínre.
A tartozóknak nem kell sem
beszedési díjat nem kamatot
fizetniük.
A díjbeszedők arcképes igazolvánnyal vannak ellátva,
aminek mintája az NHKV
Zrt. honlapján megtekinthető.
A
hulladékgazdálkodás
2016. április 1-jével került állami kézbe; országos
rendszerének működtetését
és fejlesztését, a közszolgáltatási díjak beszedését
és a közszolgáltatók tevékenységének közvetlen finanszírozását azóta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. látja el. A cég korábban
közbeszerzési eljárást írt ki
a számlatartozások beszedésére. A győztes konzorcium 7.663.863.088 forintért
végzi el a behajtást, amit a
NHKV Zrt. közpénzből finanszíroz.
(jk)

Április 24-én a Gödöllői Polgármesteri Hivatalban dr. Szőke
Pál, a Pest megyei 06. számú választókerület választási
bizottságának elnöke átadta

Vécsey László József megválasztott képviselőnek az országgyűlési képviselői megbízólevelet.

Új név, ugyanaz a szolgáltató
A korábbi nevén EL-MŰ Szolg. Kft. március óta EL-CO TECH
Elektromos-Kommunikációs Technológiák Kft. néven látja el
kizárólagosan városunkban a közvilágítási hibák javítását.
A meghibásodásokat az EL-CO TECH elérhetőségén
(ugyanaz, mint a régi EL-MÜ Szolg. Kft) lehet bejelenteni.
Telefon: 06-28/520-873.
Ők végzik ugyanis a közvilágítással kapcsolatos
hibaelhárításokat, valamint ők jelzik a jóval nagyobb léptékű
szakaszhibákat az ELMÜ felé.

Munkák a zöldben

Égetés csak hetente egyszer!
Folyamatosan dúl a harc a kertvárosban élők között a megkezdődött
égetések miatt. Míg sokan ellenzik a kerti zöldhulladék égetését a
lakosság egy része változatlanul
szükségesnek tartja, hogy legyen
rá lehetősége. A helyi rendelet erre
hetente egyszer ad lehetőséget.
A szabályok betartását a közterület-felügyelet munkatársai fokozottan ellenőrzik, és erre a következő
időszakban is számítani kell!
Gödöllőn a közterületek és az
egyes, közterületnek nem minősülő
ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló önkormányzati rendelet szerint a közterületen,
valamint ingatlanon belül elszáradt
növényi hulladékot pénteken 13-tól
18 óráig lehet szabadtéren égetni,

egyéb időpontokban szigorúan tilos. Háztartási és egyéb hulladék
(műanyag, műanyaggal bevont
kábel, rongy, gumi stb.) égetése
minden esetben tilos! A rendelet a
kerti grillezésre és a tűzön történő
sütés-főzésre nem vonatkozik, az a
tűz állandó felügyelete mellett bármikor végezhető.
Az égetési szabályok betartatására az illetékesek nagy hangsúlyt
helyeznek, a közterület-felügyelet
munkatársai helyszíni bírságként
5000-től 50 ezer forintig terjedő bírságot szabhatnak ki, ha pedig feljelentésre kerül sor, akár 200.000
forintra is megbüntethetik azt, aki
nem a jogszabályoknak megfelelően végzi a kerti hulladék égetését.
			
(jk)

Zajlanak a kertészeti munkák
városszerte. Az Alsóparkban kaszáltak, a főtéren elvégezték a
cserjék metszését. Itt hamarosan
megkezdődik a terület átalakítása, majd ezt követően nyeri el
végleges formáját, aminek során
többek között új fákkal is gazdagodik a tér.
Szépülni fog a Török Ignác Gim-

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

2018. május 2.

Közélet

gödöllői Szolgálat 5

Költözik a vasúti átjáró és a p+R parkoló egy része
A magyar állam és az Európai Unió társfinanszírozásában
megvalósuló Budapest – Hatvan
vasútvonal tervezett munkái.
A tervek szerint május 20-tól
kezdődnek és várhatóan július
7-ig tartanak annak az ideiglenes, szintbeli vasúti átjáró útépítési munkái, amin a Köztársaság
úti felüljáró építése idején bonyolódik majd a gépjármű- és a gyalogosforgalom.
Az ideiglenes út építése az Állomás u. és a Premontrei u. között vasúti területen fog zajlani,
azonban az Állomás utca a Fürdő utca és a Dalmady Gy. utca
közötti szakaszon a fakivágások
kerítésbontás, burkolt csapadékvíz elvezető árok bontási munkáinak helyigénye miatt az Állomás
utcában félpályás útlezárás és

egyirányúsítás szükséges az Állomás tér irányába.
A korlátozás érinti az ezen
útvonalon (Állomás u. Fürdő u.
Köztársaság u.) közlekedő helyi,
helyközi és távolsági
autóbusz járatokat,
azok terelését és ideiglenes
megállóhelyek kialakítását teszi
szükségessé. Jelenlegi információnk szerint az Isaszeg irányába közlekedő járatok
Fürdő utcai megállója
ideiglenesen áthelyezésre kerül az Isaszegi útra.
Az ideiglenes út
nyomvonala a MÁV
területen létesült, de
az önkormányzat üze-

meltetésében lévő P+R parkolót
érinti. A parkolóhelyek számának
csökkenése miatt önkormányzatunk az Állomás téri parkolóban
biztosít díjmentes parkolást. A

munkálatok időpontjai a kivitelezés menetétől függően módosulhatnak.
(ou)

Most az építőanyagárak akadályozzák

az uszodaépítést
Sokaknak feltűnt, hogy az országgyűlési választások előtt
néhány nappal a sajtótájékoztatóra látványosan felvonult munkagép amilyen hirtelen jött, úgy
el is tűnt április 8-át követően.
Bár az egykori tankertészet kerítésén ott díszeleg a beruházást
hirdető táblán, hogy a beruházás befejezésének időpontja
2019. II. negyedéve, választókörzetünk ismét megválasztott
fideszes országgyűlési képviselője, Vécsey László a sajtónak már úgy nyilatkozott, szinte
biztos, hogy csak 2020-ban lesz
átadás. A képviselő most éppen
az építőanyagárakat teszi felelőssé a csúszásért, s többszázmilliós drágulást emleget.
Március 29-én, már másodszor „indították el” a majdani
uszoda megépítését. Először
2014. március 6-án, akkor mindössze egy hónappal a választások előtt jelentették be az akkor 2,5-3 milliárd forintból 2015
őszére ígért beruházást, majd
idén, egy héttel a választások
előtt, amikor átadták a munkaterületet. A létesítmény időközben
4,6 milliárd forintra „drágult”. A
március 29-ei sajtótájékoztatón
2019-es átadást ígért Vécsey
László, és ez a dátum, pontosabban 2019. II. negyedéve
szerepel a helyszínen kihelyezett tájékoztató táblán is.
A helyszínen ezt követően
megjelent 1, azaz 1 darab munkagép az országgyűlési válasz-

tás hetében, elvégezte az
ott álló épület bontását,
majd levonult a területről,
lapzártánkig még a törmelékhalmot sem szállították
el. Ez alapján sokan vélelmezték, a 2019-es átadás
csak kampányfogás volt a
Fidesz részéről. Vécsey
Lászlónak a sajtóban legutóbb tett kijelentése alapján úgy tűnik, nekik lesz
igazuk.
A fideszes képviselő,
aki korábban a gödöllői
önkormányzatot hibáztatta a csúszásért, most az
építőanyagárak emelkedésére hivatkozik, ami értesülése szerint több százmillió
forinttal növelheti meg az uszoda építési költségét, ami újabb
egyeztetéseket, no és persze
határidő-módosítást tesz szükségessé. Erre azonban csak
május 8., az új parlament és az
új kormány megalakulása után
lesz lehetőség, s a befejezésre
pedig valószínűleg csak 2020ban kerülhet sor – derül ki a képviselő nyilatkozatából.
Már csak az a kérdés, honnan lesznek majd újabb százmilliók a gödöllői uszoda építésére, amikor az eddigi források
megléte sem volt egyértelmű.
Lapunk még ez év januárjában
levélben fordult Vécsey Lászlóhoz, hogy mi okozta a költségek
folyamatos emelkedését, mivel
egy 2017 június 14-én kelt kor-

mányhatározat szerint, az akkor 4,6 milliárdos beruházáshoz
2018-ban további legfeljebb 1,1
milliárd forint kötelezettségvállalásra nyílik lehetőség, tehát
már 5,7 milliárd forintnak kell(ene) lennie az uszodára. Ezzel
szemben – mint azt lapunk
február 6-i számának 5. oldalán
(szolgalat.com/archivum)
– tételesen leírtuk, a 2018-as
központi költségvetésben nem
találtuk nyomát a szükséges
összegnek. Kérdésünkre a képviselő úrtól választ nem kaptunk, csak kioktató, és fenyegetést sugalmazó sorokat. Ezután
februárban dr. Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszterhez
és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez fordultunk
kérdésünkkel, s bár levelünket

a rendszer visszajelzése alapján megkapták, válasz nem érkezett rá. Épp így nem kapott
választ dr. Gémesi György
polgármester sem, aki három
alkalommal fordult levélben az
említett miniszterekhez.
Mindeközben az uszodát beígérő Vécsey László mindenkit
hibáztat, és akadályoztatásra
hivatkozik, annak ellenére, hogy
korábban kijelentette, ebben a
beruházásba senki sem szólhat
bele: „Ez az uszoda beruházás
állami területen, kiemelt kormányberuházás keretében, tehát mindenféle helyi szándékot
vagy esetleges késleltetési lehetőséget kizárva valósul meg…”
– (Szilas TV, 2017. július)
Már csak az a kérdés: Mikor?
(kj)
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Esélyegyenlőségi hét 2018.
Az Életért Alapítvány 2007 óta,
minden év májusában megrendezi Esélyegyenlőségi Hét programsorozatát. A program Gödöllő város civil szervezeteinek, egyházi,
szociális illetve oktatási intézményeinek összefogásával valósul
meg.
Célja a társadalom, ezen belül – kiemelten – a diákok akadálymentes
szemléletének elmélyítése, kialakítása, idős és fogyatékos személyek
nehézségeivel kapcsolatos figyelemfelkeltés. Pozitív sorstársi példák
bemutatása az érintettek felé, valamint a segítő munkában résztvevők
szakemberek kiégését megelőző,
érzékenyítő programok megrendezése, amelyet ez évben összekapcsolnánk diákok érzelmi intelligenciájának fejlesztésével.
Akadálymentesítsd magad!
2018. május 14. és 18. közötti héten
a Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesületének tagjai, kerekes�székkel élő gödöllői civil szereplők,
a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői
Idősek Otthona kerekesszékkel élő
ellátottjai és az intézmény mentálhigiénés munkatársai végzik informátori munkájukat a város oktatási
intézményeiben. A mozgás- és látássérült informátorok a program alkalmával mindennapi életük során
megélt helyzeteikről mesélnek, a diákok pedig empátia gyakorlatok keretében kipróbálhatják a fogyatékkal
élők mindennapjainak mozzanatait.
Parapódium
A programsorozat nyitó momentuma a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában működő Borostyán

Színkör Rideg Sándor: Indul a bakterház című vidám regény színpadi
adaptációjának bemutatója, mely
nyitott programként valósul meg.
Szereplői az intézmény idős és kerekesszékben élő lakói. A darab díszleteit a város középiskoláiban tanuló,
közösségi szolgálatot teljesítő diákok
készítik. Helyszín: Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona.
Időpont 2018. május 14., 10 óra
Empátia labor segítő szakemberek számára
Az idei évben Till Attila Tiszta szívvel
című filmjét tekinthetik meg. Az akció-vígjáték egy kerekesszékes bandáról szól, ahol két mozgássérült fiatal közeli barátságot köt egy vagány
kerekesszékes bérgyilkossal. Így a
maffia szolgálatába állnak. Sok vesztenivalójuk nincs a szereplőknek, bár
ebben a kalandban semmi nem az,
aminek látszik. Nincs határ fantázia
és valóság között, miközben hőseink
egyik tűzpárbajból vetődnek a másikba, megismerjük a kerekesszékben töltött mindennapok kihívásait.
A filmre azért esett a választásunk,
mert kilép a megszokott klisékből,
olyan szerepben mutatja be a mozgássérült embereket, amely nem
megszokott. A filmvetítést követően
lehetőséget kínálunk beszélgetésre.
Helyszíne: Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona, Dózsa
György út 65. Időpont: 2018. május
15.,14 óra
KÉPzelet
Nyitott nap az ENO-ban. Közös kézműves tevékenységre invitálnak az
Értelmi Fogyatékosok Napközi otthonának ellátottjai és munkatársai
minden nyitott szívű diákot, felnőttet.

Kreativitás, mint örömforrás
Május 12-én második alkalommal rendezi meg a Cukorbeteg
Egyesületek Országos Szövetsége a „Botra fel” elnevezésű
figyelemfelhívó
kampányát.
Ennek keretében 18 vidéki városban és két budapesti helyszínen várják az érdeklődőket
egy nordic walking oktatással
egybekötött sétára, Gödöllőn is
14 órától a Világfánál.
A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet a mozgás fontosságára, amelynek pozitív
hatásait a résztvevők maguk
is megtapasztalhatják. Indulás
előtt és után is lehetőség lesz
ugyanis vércukor mérésre, így

mindenki láthatja, hogyan változott annak szintje a program
végére. Ezzel gyakorlati ismeretek is szerezhetnek azzal
kapcsolatban, hogy a mozgás
– a megfelelő táplálkozás és a
folyamatos vércukorszint mérés
mellett – lassíthatja a cukorbetegség előrehaladását és a szövődmények kialakulását.
„A Botra fel kampányunkat először tavaly rendeztük meg, akkor országszerte mintegy 1000
fő vett részt a közös sétán.
Különösen örömteli, hogy több
helyen azóta is sok cukorbeteg
jár nordic walkingolni. Azért választottuk ezt a sportágat, mert

A közös munkák az esélyegyenlőségi hét záró programján kiállításra
kerülnek. 2100 Gödöllő, Fiumei út
9. szám alatt várják az érdeklődőket
2018. május 16-án, 10 és 14 óra között.
Kerekesszékben a kamera mögött
Az elmúlt években olyan személyeket szólaltattunk meg, akik pozitív
sorstársi példával jártak elől, fogyatékosságukon túllépve kiemelkedő emberi teljesítményt nyújtottak.
Ez évben A tiszta szívvel című film
egyik szereplője Fekete Ádám lesz
a vendégünk, aki színészként, dramaturgként dolgozik. Fiatalos lendülete végett a diákok számára is
könnyebben befogadható információkkal, élményekkel szolgálhat. A
beszélgetés moderátora Polyák Szilvia. A közösségi szolgálatot teljesítő
diákok ezen a programon is jelen
vannak segítőként, közreműködnek
a kerekesszékben élők könyvtárba
kísérésében.
Helyszín: Városi Könyvtár, időpont:
2018. május 16., 14 óra

2018. május 2.
közös részvételével megvalósuló program tovább bővíti az esélyegyenlőségi hét résztvevőinek körét,
illetve az érzékenyítés közvetlenebb,
diákok számára befogadhatóbb
megvalósítását teszi lehetővé.
A sportnaphoz kapcsolódó kerekesszékes karate bemutató valódi kuriózum, amitől feltételezhetően egyetlen diák sem tudja érzelmileg távol
tartani magát. A résztvevő intézmények csapatai speciális sportversenyen mérhetik össze tudásukat,
sorversenyeken illetve mozgássérült
személyek által kedvelt Boccia mérkőzéseken. A program a Török Ignác
Gimnáziumban 17 órától a Parafónia
Zenekar koncertjével zárul, amely
nyitott minden érdeklődő számára.
A program helyszíne: Török Ignác
Gimnázium Petőfi Sándor u. 12. Ideje: 2018. május18., 9-17 óra

Mozdulj Másképp!
A Török Ignác Gimnázium és a Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola

Hét Záró Kerti Party
A program meghívottjai idősek, fogyatékosok, közép és általános iskolás diákok, szakemberek, ezáltal az
integráció valódi megvalósulására
nyílik mód. A rendezvény kerti mulatsággal zárul, ezzel is elősegítve
a résztvevők kapcsolati hálójának
megerősítését, bővítését. Fellépőként az ÉKF zenekart láthatjuk vendégül, amelynek tagjai a Fővárosi
Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthonának ellátottjai és munkatársai.
Domoszlai János látássérült zenész
dél-amerikai zenével, az ÉNO ellátottjai rövid produkcióval készülnek melynek címe: Répa mese.
Közösségi szolgálatot teljesítő diákok segítőként is kapcsolódnak a
rendezvényhez. A program során a
KÉPzelet nyitott napon készült alkotások kiállításra kerülnek. Helyszín:
Fővárosi Önkormányzat Gödöllői
Idősek Otthona, Dózsa György út
65.Időpont: 2018. május 18.,14 óra

kortól, nemtől és fizikai állapottól függetlenül bárki végezheti,
emellett pedig semmilyen extra felszerelés nem szükséges
hozzá” – mondta Füzesi Brigitta, a Cukorbeteg Egyesületek
Országos Szövetségének az
elnöke.
A diabétesz egyre elterjedtebb
betegség. Ma Magyarországon
közel 800 ezer diagnosztizált
cukorbeteg ember él, és további 500 ezer azoknak a száma,
akik valójában cukorbetegek,
de nem tudnak róla vagy még
nem vettek részt diabétesz-szűrésen. Óvatos számítások szerint 2027-re a magyar lakosság
20-70 év közötti korosztályában
már minden tizedik ember cukorbeteg lesz. Kiemelten fontos

tehát, hogy időben diagnosztizáljuk a diabéteszt, és megfelelő információval rendelkezzünk
erről az eleinte észrevétlen, de
súlyos szövődményekkel járó
betegségről. A kezelés hatékonyságának 50%-a függ az
orvos által előírt gyógyszeres
terápiától, a másik 50% azon
múlik, hogy a beteg mennyire
képes az addig megszokott,
akár több évtizede tartó életmódján változtatni, ami alatt ebben az esetben a táplálkozást,
a testmozgást és az önellenőrzést, vagyis vércukormérést értik. A két kulcsszó pedig a rendszeresség és mértékletesség.
A „Botra fel” programról további
információt a ceosz.hu oldalon
találhatnak az érdeklődők.
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Törökös sikerek
A Török Ignác Gimnázium csapata az Euroscola Európai Uniós versenyén országos első
helyezést szerzett. A verseny
során a diákoknak az Európai
Unióval kapcsolatos kérdésekre
kellett felelniük online. A témák
rendkívül szerteágazóak voltak,
a gazdasági kérdések mellett

a kulturális tudnivalók épp úgy
szóba kerültek, mint a legégetőbb társadalmi problémák. A
megmérettetésen nemcsak a jó
válaszokat, hanem a teszt megírásának sebességét is pontoz-

ták a bírák. A Török Ignác Gimnázium csapata a maximális 60
pontból 58 pontot szerzett 4 perc
13 mp alatt. A verseny díja egy
utazás lesz Strasbourgba, várhatóan októberben. Ennek során az EU parlamenti munkáját
ismerhetik meg a csapat tagjai,
akik szimulációs játék keretében
más
tagországbeli
diákokkal
vitatkoznak
különböző
gazdasági-társadalmi témákról,
majd
a plenáris
ülésen szavaznak.
A csapat tagjai Liska Dóra,
Liska Zsófia, Botyik Máté,
Márta Benjámin, Tóth-Pál
Viktor, Horváth Barnabás, felkészítő tanáruk Guba András
volt.

HATÁRTALANUL! programmal Zsobokon
Márciusban Erdélyi kiránduláson vettek részt a Török Ignác Gimnázium 7/A osztályos tanulói. A többnapos kirándulás során felkeresték
a gyulai Erkel Ferenc Emlékházat, majd Nagyszalontán Arany János
Szülőházát és az Arany János Múzeumot. Innen indultak tovább Zsobokra, ami erdélyi bázisuk volt. Jakus Ádám beszámolója szerint a
gyerekek megnézték egy helyi asszony tisztaszobáját, és a tradicionális öltözékeket is felpróbálhatták. Az osztály egyik része megtekintette a temetőt, a másik része pedig a zsoboki Bethesda Gyermekotthon lakóival töltötte az időt, március 15-én, majd délután előbb a
házigazdák, utána a törökös diákok adtak ünnepi műsort 1848. március 15. hőseire emlékezve.
„Harmadik nap délelőtt Kolozsvárra mentünk, ahol megnéztük a Mátyás király emlékművet, a Szent Mihály-templomot és a Farkas utcai
református templomot. Délután egy kis pihenés után, ellátogattunk a
zsoboki pékségbe, ahol néhányan kenyeret is vásároltunk. Nagyon
érdekes volt a pékáru készítés folyamata! Este még beszélgettünk a
zsoboki fiatalokkal” – írta Jakus Ádám. A hazaúton a diákok megálltak Körösfőn, ahol megnézték a több mint 250 éves, fiatornyos, református templomot.
„Az elmondások alapján azt hittem, hogy a zsoboki gyerekek zárkózottak és szomorúak
lesznek, azonban kellemesen csalódtam.
Nagyon nyitottak voltak, szociálisak és sokat beszélgettek velünk. Amikor láttam
őket, mindig vidámak
voltak” – zárult a kirándulás beszámolója.

MEGHÍVÓ

2008. május 2-án kapta meg a Máriabesnyői Kegytemplom, Őszentsége
XVI. Benedek pápától a Basilica Minor rangot. A bazilika rangra emelés
10. évfordulója alkalmából május 6-án vasárnap, 10.30 órakor ünnepélyes
nagymisét tartunk. A szentmise keretében dr. Stella Leontin kanonok, plébános atya megáldja az Olaszországból származó, kézzel faragott és festett keresztúti állomásokat ábrázoló domborműveket. Szeretettel hívunk
és várunk mindenkit erre a nagy jubileumi ünnepünkre.

***
Guba Andrást, a
Török Ignác Gimnázium tanárát a Tempus
Közalapítvány Digitális Pedagógus Díjjal
tüntette ki.
A Tempus Közalapítvány minden évben
új pályázati felhívással
és a legjobb ötletek beküldőinek elismerésével ösztönözi
az új módszerek bemutatását,
előmozdítva ezzel a pedagógusok közötti tudásmegosztást. A
digitális pedagógiai módszerek
alkalmazásának egyre nagyobb
népszerűségét mutatja, hogy az
idei felhívásra több mint hetven
ötlet érkezett. Guba András projektjének középpontjában a víz
állt (árvízvédelem, vízgazdálkodás, vízenergia-hasznosítás).
A pályázat lényege – köznyelvre lefordítva – hogy megmutassa, hogyan lehet a tananyagot a digitális eszközök
(számítógép, okostelefon, stb.)
segítségével minél alaposabban feldolgozni. Mint azt Guba
András kérdésünkre elmondta, ma már csaknem minden
családban vannak informatikai

eszközök, amiknek leginkább
a gyerekekre gyakorolt káros hatásairól hallunk. Pedig
ezeket lehet jól használni, az
oktatás szolgálatába állítani.
Erre számtalan lehetőség van,
s nem csak az egyéni, hanem
a csoportos munkát is segítik.
Pályázati anyagában például
a diákok digitális posztereket
szerkesztettek, történelmi térképeket hasonlítottak össze
mai légifotókkal. Hogy a gyerekek mire használják a rendelkezésükre álló digitális eszközöket, játékra vagy tanulásra,
képességeik fejlesztésére az
a pedagóguson is múlik. Tanárként úgy érzi, az ő feladata,
hogy a gyerekeket megtanítsa
arra, hogyan fordíthatják ezeket
a javukra.
(ny.f.)
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„A Sissi” győzedelmeskedett a 3. Igazmondó Országos Fagyiversenyen
A Sisi Alapítvány szervezésében
gyerekekből és gasztronómiai
szakemberekből álló zsűri bírálata mellett fagyiversenyt rendeztek városunkban április 24-én.
A helyszín a Sissi Fagyizó volt,
mivel a múlt esztendőben megrendezett versenyen ők diadalmaskodtak, most pedig megismételték korábbi sikerüket.
A minőségi fagylaltok népszerűsítését is szolgáló rendezvény
kínálta lehetőséget kihasználva –

a Sisi Alapítvány társadalmi felelősségvállalását erősítendő – az
idén 100 éves Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetségének is gyűjtést szerveztek a
helyszínen.

A fagyiversenyen a gödöllői
Czédly Mónika (D’Elia Szalon)
Erzsébet királyné-ruháját bemutatva Ördöghné Vilman Melinda
is köszöntötte a résztvevőket.
A bírálást párhuzamosan végezték a gyerekek és szakmai zsűri:
prof. Gundel János (Budapesti
Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, tanszékvezető),
Farkas Elemér (a Csokoládé
Múzeum alapítója), Ipacs Ba-

lázs (Magyar Cukrász Iparosok
Országos Ipartestületének Pest
Megyei elnöke), Varga István
(Nyers Séf, Glutén és laktózmentes nyers ételek gourmet specialistája, Debrecen).

A díjkiosztón kiderült, a gyerekek egy citromos-rizses, a
szakemberek pedig egy bécsi
linzeres fagylaltot értékeltek a
legjobbnak.
A verseny a házigazdáknak
számtalan elismerést hozott:
„Kézműves fagylaltozó” kategóriában a Bombajó robbanó fagylalt
I. helyezést, az Epres mámor III.

helyezést, „mentes” kategóriában
a Mangó „Lassi” vegan fagylalt
III. helyezést ért el. Mindezek
mellett a Sissi Fagylaltozó megkapta az MTVA Család-barát Magazin Nívó díját, valamint a Sisi
Alapítvány Fagyi Nagykövete
Vándordíját is ők érdemelték ki. A
serleget Koncz Andrea tulajdonos vette át.
(t.a.)

folytatva idén 10.
alkalommal rendezi meg a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület
az Édesanyák köszöntését a Világbéke-gongnál.
Közös ünneplésre hívjuk a város lakosait, polgárait, melynek
során szeretnénk köszönteni az
édesanyákat, nagymamákat, akik
biztos háttérként mindig ott állnak

férjeik mögött, szeretetükkel, önzetlen odaadásukkal ők a család
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 Egyesü-

letének tagjai kedveskednek műsorral, a gong megszólaltatására
idén egy köztiszteletnek örvendő
nagymamát, Kalydy Endrénét
kértük fel.
Szívből reméljük, hogy sokan
megtisztelik Anyák napi köszöntőnket, szeretettel várunk mindenkit!
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület (godolloi-civilek.hu)

Anyák napi köszöntés
Május, a Családok Hónapja. Szeretettel várunk minden anyukát
és nagymamát családtagjaikkal
együtt 2018. május 6-án 16 órakor
Anyák napi köszöntésre a Világbéke-gongnál.
Az Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület hagyományait

15. ÓVODANAP
A GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODÁBAN

Felhívás

Tótakarítás

A BLAHÁÉRT TÁ RSASÁG 2018. május
5-én
(szombaton) 9 órától társadalmi munkát
szervez az Úrréti tó takarítására, valamint környezetének rendbetételére.
Cím: Gödöllő, Rét utca
Várunk minden önkéntes jelentkezőt.
Kérjük, kézi szerszámot, kesztyűt hozzanak magukkal!
Dr. Bucsy László
a Blaháért Társaság elnöke

Pecze Dániel
önkormányzati képviselő

A Gödöllői Zöld Óvoda Szivárvány Alapítványa 15. alkalommal rendezi 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 napon megelevenednek a
hagyományos népi játékok az óvoda udvarán.
Várjuk szeretettel!
A bevételekből, a felajánlásokból és a támogatásokból óvodánk alapítványát gyarapítjuk.
A Gödöllői Zöld Óvoda
csapata

2018. május 2.

ajánló

Fotó: Tatár Attila
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Pinokkió – a néptánccá formált mese
A Gödöllő Táncegyüttes örömmel és sikeresen mutat be
olyan előadásokat, amelyek
nem a hagyományos értelemben vett néptánc előadások,
hanem történetekbe, mesékbe
foglalva jelennek meg a magyarság táncos, énekes, zenei
hagyományai és dramatikus
szokásai.
Ilyen előadás volt a napokban
bemutatott Pinokkió, melyben
az együttes Nagykamasz, Kiskamasz és Ficánkoló csoportja
mutatta be az ismert mese feldolgozását, egyedülálló produkciót
hozva létre. Ez ugyanis az első
olyan táncelőadás, amelyben

néptánc színházi keretek között
gyerekek, gyerekeknek szóló művet mutatnak be.
Mint azt Tóth Judit, a Gödöllő
Táncegyüttes művészeti vezetője
lapunknak elmondta, ez az előadás már régi tervük volt, a megvalósítást pedig az segítette, hogy
az elmúlt időszakban olyan karakteres mozgásokkal foglalkoztak, amik illettek a produkcióhoz.
Ilyenek a kalocsai, valamint a
györgyfalvi koreográfiák, amelyek
kiválóan segítik a fabábú mozgásának megjelenítését.
Mint megtudtuk, a mostani gyerekeknek szóló bemutatót hamarosan újabb követi. Május 15-én a
Kötéltánc című est gerincét a fel-

Már nem számolom…
Találó címet választott legújabb könyvének Pataki Pál.
Mi viszont számolunk, és bizony, már a kilencedik kötete
jelent meg a gödöllői szerzőnek, akinek versei és novellái
egyaránt szólnak az emberi
szívhez, és az Úrhoz, akit
legtöbb versében megszólít
és dicsér.
A most megjelent versgyűj-

temény, amelynek bemutatóját lapzártánk után tartották
a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központban,
hasonlóan a korábbiakhoz,
olyan szabadverseket tartalmaz, amelyek Isten, a család
és a szeretet fontosságát közvetítik a XXI. század embereinek, azokat az értékeket,
amelyek
megingathatatlan

nőttek műsor adja. A cím magára
az életre utal. Mottója: „Kötélen
táncolunk, mindannyian. Van, aki
alatt rezeg, és van, aki biztosan

alapot képeztek évezredeken
keresztül, és ma is sokaknak
adnak kapaszkodót.
Kapaszkodó, útmutató versek
ezek, hálaadók, a köszönet
sorai, ami megállítja az olvasókat és megmutat számukra
egy olyan ösvényt, amelyen
végighaladva
felfedezhetik
saját életükben is azokat az
értékeket, amiket Pataki Pál
versekbe szedett.
(jb)

Impressziók – a fotós lencséjén keresztül
Lapzártánkat követően nyílt meg Lökös
Zoltán EFIAP/p fotóművész kiállítása a
Duflex szervezésében a Civil Házban. A
tárlaton a művész által a közelmúltban
készített képekből láthatnak összeállítást.
A képek között portrék, művészi aktok, és
kritikai megfogalmazásokat tartalmazó
művek kaptak helyet.
Az Impressziók című kiállítást Molnár Ferenc EFIAp/g fotóművész nyitotta meg. A
kiállítást a 4. Nemzetközi-Magyar Fotó7
keretében a Magyar Fotóművészek Világszövetsége támogatásával rendezték
meg. 				
(bj)

2018. május 2.
lépked, pálcával a kezében és
még mosolyog is.” Az est első
része többszörösen is bemutató
lesz, itt lép ugyanis először színpadra a Gödöllő Táncegyüttes
Palánta és a Csipetke csoportja.
		
(jk)
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Humorérzékkel rendelkezőknek
Lackfi János a kortárs magyar irodalom egyik legismertebb alakja, akit lehet szeretni, vagy nem szeretni, de
nem lehet elmenni mellette
szó nélkül. Írásaiért generációk rajonganak, vagy épp kiakadnak miattuk.
Lackfi szeret játszani, a szavakkal a témákkal és a versekkel.
Jól láthattuk ezt nemrég a Költészet Napján is, amikor József
Attila Altatója mellett Lackfi János Keltető című versét szavalták el a flashmob résztvevői.
Legújabb, Emberszabás című
verseskötetében is játékra invitálja a költészet kedvelőit. Nem
is akármilyen játékra! Egyfajta
„Így írtok ti” változatot kap kezébe az olvasó, amelyben átiratként szerepel szinte a teljes
magyar irodalmi paletta.
Ám az írások olvasása nem
elsősorban azoknak ajánlott,
akik szívesen olvassák Arany
János, Petőfi Sándor, Pilinszky János vagy Szabó Lőrinc
verseit, – hogy csak néhány
szerzők említsünk – hanem
azoknak, akik képesek felülemelkedni az eredeti fennkölt,
vagy épp megrendítő gondolatokon, és ráismerni és elfogadni
azok lackfisított változatait. Akik
képesek humorral szemlélni,
hogyan lehet egy-egy verset

átformálni, különböző stílusokban újraalkotni, azok számára
igazi, pihentető kaland lesz ez
a könyv. Felfoghatjuk amolyan
agytisztítónak, amikor már túlcsordulnak a gondolatok és
a kimerültségtől már nem vágyunk semmi másra, csak egy
kis lazításra.
Ám mindezek mellett érdemes
a mélyére nézni az egyes verseknek. Mert találunk köztük
olyanokat is, amelyek tükröt tartanak elénk és belerángatnak
a jelenbe, megmutatva annak
hamis, festett arcát.
Szóval, kedves olvasó, ez a kötet jelentősen átszabja mindazt,
amit a versekről gondolunk.
(Lackfi János: Emberszabás)
			
(ny.f.)

Díjesőben zeneiskolásaink
Ahogy közeledünk a tanév vége
felé, egyre több a zenei megmérettetés, ami szép eredményeket
hoz a fiatal gödöllői muzsikusoknak.
Legutóbb az Esztergomban megrendezett VI. Regionális Szolfézsversenyen
értek el szép helyezéseket a Gödöllői Fréderic Chopin Zenei AMI
növendékei.
A 3. korcsoportban
Személyi Sebestyén
Gábriel II. díjat, a 4.
korcsoport Szécsényi-Nagy Rudolf III. díjat kapott, Nagy Levente pedig a 7. helyen végzett.
A növendékek felkészítő tanára
Lázárné Nagy Andrea volt.
Sikeresen zárult a gödöllői indulók számára a Veszprémben
megtartott IV. Gitár Kamaraversenyen is. A Lukács Lilla (furu-

lya) és Liska Dóra (gitár) páros
ARANY minősítést kapott (Felkészítő tanáraik: Z. Molnár Ildikó
és Kósáné Szabó Beáta.)
A Farkas Lizett és Liska Dóra
gitár duó szintén ARANY minő-

sítést és a három legkiemelkedőbb csoportnak járó ajándék
egyikét is átvehették. (Felkészítő
tanáruk: Kósáné Szabó Beáta)
A Mánya Balázs, Kőműves Márton, Simon Viktória és Vilhelm
Tamás gitár quartett EZÜST minősítést kapott. (Felkészítő tanáruk: Braun Julianna).
(bj)
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Ifjú tehetségeink – zeneiskolások
a Lovarda színpadán
Az idei esztendő városunkban
az Ifjúság éve, így a szokásosnál is nagyobb figyelem kíséri a Gödöllői Fréderic Chopin
Zenei AMI „Ifjú tehetségeink”
hangversenyét, amire május
13-án 17 órakor kerül sor a Királyi Kastély lovardájában.

Eszenyi Zsombor

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar
és a Chopin Zeneiskola együttműködésével 2002-ben indult
el az a kezdeményezés, hogy
kiváló zeneiskolai növendékek
a zeneiskola tanáraiból alakult
szimfonikus zenekar közreműködésével adhatnak elő versenyműveket. Ezen a hangver-

senyen mutatkozott be a nagy
közönségnek az akkor 10 éves
Langer Ágnes. Az eltelt 16 év
alatt több olyan zeneiskolai növendék játszott az „Ifjú tehetségeink” hangversenyen, aki azóta ismert művésszé vált, vagy
éppen a Zeneművészeti Egyetemen tanulva ezen az úton halad, mint például
Eszenyi Zsombor.
Az ide koncerten Hiripi Abigél
(oboa), Kristóf
Kata (hegedű),
Kömüves Júlia és Kömüves
Mária (hegedű),
Baji Boglárka
(furulya),
Ella
Dorottya (fuvola), Szécsényi
Nagy
Rudolf
(zongora) Pálhegyi Ármin
(zongora) Albert Anna (fuvola),
Sivadó Anna (hegedű), Nagy
Balázs (ének), Berkó Domonkos (klarinét) és Juniki Noémi
(fuvola) lépnek a közönség elé.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekart Dobszay Péter vezényli.
			
(jb)

Ismét! Talamba – Hot Jazz Band közös koncert

Az Artisjus-días Talamba Ütőegyüttes és a Kossuth-díjas Hot
Jazz Band múlt év decemberében
megtartott koncertje olyan hatalmas siker volt, hogy néhány nap
alatt az eredetileg tervezett egy
koncert helyett két előadásra is elfogytak a jegyek. Már akkor eldőlt,
hogy a két zenekar ismét színpadra áll Gödöllőn a közös produkcióval. Május 12-én a Művészetek
Háza színpadán ismét látható és
hallható lesz a magyar-amerikai
est. Az est folyamán a XX. század

amerikai zenéje – például Bernstein világhírű West Side Story, a
Talambára jellemző különleges
hangszerelésben – és a századeleji magyar slágerek (Karády,
Kabos, Jávor, Latabár filmek zenéje) a Hot Jazz Bandre jellemző
autentikus hangzásban szólalnak
meg, és természetesen lesznek
közös produkciók is.
Sokféle hangszer, ismert slágerek
két elsőrangú együttestől. Igazi zenei csemege minden korosztálynak. 			
(jk)
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Siker előadások a májusi színházi kínálatban
debütált A forgatókönyv című
előadás várja a
színház
rajongókat. Ron Hutchinson fergeteges vígjátékának
cselekménye
kitalált történeten
alapul, bár a szereplők valósak, a
ma már legendának számító Elfújta a cél című film
alkotói. A történet szerint a filmgyár
nagyhatalmú főnöke lefújja a forgatást, kirúgja a forgatókönyvírót
és a rendezőt, hogy két vadonatúj
emberrel álljon neki a munkának.
Bezárkóznak az irodába egy vagon banánnal és földimogyoróval,
hiszen néhány napjuk van arra,
hogy az eredeti regény alapján felidézzék, eljátsszák a készülő történet alakjait. A főszerepben Szerednyey Bélát, Csonka Andrást,
Magyar Attilát, Pleskó Szimonettát láthatjuk.
Ebben a hónapban még egy valós
alapokkal bíró előadás vár a közönségre. A Loveshake – az élet
összeráz – Rezes Judit és Szabó Győző színházi duettje című
est a két szereplő igaz történetére
épül. A formabontó darab egyfajta
párkapcsolati játék, melyben az
előadók közismert dalok és izgalmas koreográfiák segítségével
mutatják be egy kapcsolat ívét, annak csodáit és nehézségeit. Történeteik saját történetek, megélt,
igazi állomások. Az előadás ezért
személyes érintettséggel, őszintén

Fotó: Horváth Judit

Májusban is gazdag színházi kínálatból választhat a gödöllői
közönség. A Művészetek Háza
színpadán a helyi művészeti egyesületek produkciói mellett több
vendégelőadást tűznek műsorra.
Május 4-én, 19 órakor Molnár
Ferenc Játék a kastélyban című
darabját mutatják be a Veres1
Színház előadásában. A mű igazi
csemege a vígjátékok kedvelőinek, hiszen az alaphelyzetre épít,
a férfi-nő kapcsolatra. A szerelem,
a féltékenység és a barátság fergeteges játéka ez a mű, és természetesen nem marad el a happy
and sem. A darab főszereplői között olyan kiváló művészekkel találkozunk, mint Hirtling István és
Pusztaszeri Kornél.
Május 8-án este a Fórum Színház
és Művészetek Háza közös produkcióját, a nemrégiben bemutatott, és Gödöllőn is nagy sikerrel

és kendőzetlenül mesél. Bár a feldolgozott történetek eredetiek és
egyediek, mégis mindenki számára ismerősek lehetnek. Az előadást
május 29-én tekinthetik meg.
És persze nem mehetünk el szó
nélkül a Pannon Várszínház május
24-ei előadása mellett, amikor is A
Pál utcai fiúk című musicalt láthatja
a közönség. A Dés László, Geszti
Péter és Grecsó Krisztián által írt
zenés játékra szinte azonnal elfogytak a jegyek, amint kiderült, mikor
tűzik műsorra. Bízunk benne, hogy
a nagysikerű darabot a későbbiekben megismétlik Gödöllőn.
(kj)

Frédéric Chopin Zenei
AMI programja
Május 5. szombat 10.30: Dezső
Piroska (hegedű) növendékeinek
hangversenye; 14.00: „A gitárépítés rejtelmei” – Gulyás László
hangszerkészítő mester előadása
a gitárépítésről; 17.00: Buka Enikő
(oboa, furulya) növendékeinek
hangversenye
Május 8. kedd 17.30: Nagy Eszter
(gordonka) növendékeinek hangversenye, vendég a Kistarcsai Simándy József AMI cselló tanszaka
Május 9. szerda 17.00: Sivadóné
Benyus Hedvig (fuvola) növendékeinek hangversenye
Május 11. péntek 18.00: magánének tanszak vizsgahangversenye
– Balogh Ágnes növendékei
Május 12. szombat 10.30
Horváth Judit (zongora) növendékeinek hangversenye

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 később a Budapesti Műszaki Egyetemre vagy a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetemre nyertek felvételt, jelenleg pedig gyakorló 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 ORSOLYA keramikusművész; REMSEY DÁVID grafikusművész
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata
A kiállítás Gödöllő tematikus évéhez, az Ifjúság évéhez kapcsolódik. A kiállítás megtekinthető minden szombaton és vasárnap 14-18 óráig, hétköznapokon előzetes bejelentkezés alapján.

Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660, email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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Diákolimpia Mezei futás országos döntő

21-szer Gödöllőn az ország legjobbjai

Április 17-én a gödöllői repülőtér területén rendezték meg,
immáron 21. alkalommal öt
korcsoportban a 2017/2018.
tanév Atlétika Mezei Futás Diákolimpia® Országos Döntőjét, amelyre a mintegy 43299
nevezett diák közül összesen
2346-an jutottak el a területi és
megyei megmérettetéseket követően.
Az április 17-i esemény megnyitó-

ján és az eredményhirdetésen részt vett
Dr. Gémesi György,
Gödöllő város polgármestere, Balogh
Gábor, a Magyar
Diáksport
Szövetség, elnöke, Dombi Rudolf olimpiai
bajnok kajakozó, az
MDSZ területi menedzsere,
valamint
Dr. Erdős Dániel,
az MDSZ ügyvezető igazgatója. A verseny végén a legjobb
egyéni versenyzők és
csapatok érem díjazásban részesültek,
és minden dobogós
csapat kupát vehetett
át. Balogh Gábor külön köszöntötte Pal-

Futsal – Idegenben nyert a Covritas FT

kovits Istvánt, a kecskeméti Bolyai János Gimnázium tanulóját,
aki megnyerte az idei, Párizsban
zajló ISF Mezei Futó világbajnokságot.
A versenyben a II., III. IV., V., és
VI. korcsoport legjobbjai futották
le az előírt távolságokat fiú és leány kategóriában és a szokásoknak megfelelően egyéni és csa-

patgyőzteseket hirdettek, akik a
legfényesebb érmen túl megszerezték a „Magyarország
diákolimpiai
bajnoka”
címet is. A gödöllői tanintézményekből is számos
diák kvalifikálta magát az
országos döntőbe egyéniben és csapatban, de
ezúttal egyik korcsoportban sem sikerült a legjobb hat közé kerülnie
városunk legjobbjainak.
Részletes eredmények:
www.mdsz.hu
			
-tt-

Sulivívó Diákolimpia – Remeklő párbajtőrözők

Váci-vigalom gödöllői módra Hét érem a Damjanich iskola vívóitól
Az alsóházi-rájátszás helyezéseinek szempontjából
igen fontos, 7-5-ös győzelmet és az ezzel járó három
pontot szerzett Baranyai Pál
együttese, a Gödöllői Covritas Futsal Team a Váci Futsal
SE vendégeként a férfi futsal
NB II. Keleti-csoportjában.
A Váci-vigalom alkalmával
olyanok voltak a gödöllői fiatalok, mint Kosztolányi Dezső:
A holló meg a róka című versikéjében a két főhős. Megérezte a sajt szagát a CFT, el is húzott 2-0-ra, de sokáig nem adta
a váci alakulat sem a sajtot,
sem magát (3-2-re, majd 3-4ről 5-4-re fordítottak a hazaiak

a meccs alatt), végül Gruber
Bálint játéka és négy találata
annyira ravasznak bizonyult,
hogy sikerült kiénekelni a sajtot
és a három pontot a Duna-partiak otthonából Baranyai Pál
„rókáinak”. Az alapszakaszból
hozott kettő ponttal kiegészülve hat fordulót követően 13
ponttal a harmadik helyen áll
jelenleg az NB II. Keleti-csoport 7-12. helyekért zajló alsóházi-rájátszásában a Gödöllői
Covritas Futsal Team.
NB II. Keleti-csoport, alsóházi rájátszás, 6. forduló: Vác
Futsal SE – Covritas FT Gödöllő 5-7 (3-4) Gödöllői gólszerzők: Gruber Bálint (4), Magyar
Zsolt (2), Csordás Barna. -tl-

Április közepén rendezték meg
a budapesti BOK csarnokban a
III. Országos Sulivívó Találkozó
és Sulivívó Diákolimpiát, ahol
a gödöllői Damjanich iskola
nyolc diákkal képviselte Gödöllőt és szerzett hat egyéni és egy
csapatérmet.
Keresztes István testnevelő
tanár és egyben vívóedző tanítványai közül a B kategóriás
egyéni párbajtőr versenyen II.
korcsoportban Pogány Emma
Flóra arany-, a IV. korcsoportban
Egry Julianna és az I. korcsoportban Samu Lilla ezüst-, míg
szintén az I. korcsoportban Korom-Vellás Helka Ilona és
Uhljár
Dorottya
bronzéremnek örülhettek. Ugyan ebben
a kategóriában Pogány Rebeka Tímea
7. (IV. kcsp.), Sosó
Ilona 8. (I. kcsp.), míg
Samu Laura a 13 lett
(III. kcsp).
Az A kategóriás egyéni párbajtőr versenyen sem maradtak
érem nélkül a gödöllőiek: Samu Lilla és
Uhljár Dorottya az I.
korcsoportban bronzérmet
szereztek,

Soós Ilona 5., Korom-Vellás Helka
Ilona pedig a 7. helyen zárt, míg a
II. korcsoportban Pogány Emma
Flóra 26. helyet szerezte meg az
erősnek mondható mezőnyben.
A tanévi Diákolimpia szereplésre
a csapatversenyen nyújtott teljesítményükkel tették fel a koronát
szereplésükre a hölgyek, miután
az I. korcsoportban a Korom-Vellás Helka Ilona, Samu Lilla, Soós
Ilona és Uhljár Dorottya alkotta
csapat aranyérmes lett, míg a IV.
korcsoportos formáció: Egry Julianna, Pogány Rebeka Tímea és
Samu Laura a negyedik helyen
végzett.
-li-
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Atlétika – Függeszkedő verseny Brno

Szörényi István első helye
A csehországi Brnoban rendezték meg a Nemzetközi Függeszkedő versenyt, amelyet
Masters kategóriában Szörényi
István, a GEAC rúdugró edzője
nyert meg.
A versenyen ülésből kellett nyolc
méter magas kötélre felmászni csak kézzel történő fogásokkal. Ismerve a korcsoportot, már
önmagában nagy teljesítmény,
ha teljesítette valaki. Szörényi
István nem, hogy teljesítette a
nyolc méteres kötélmászást, de a
legjobb idővel, 36 másodperccel
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Röplabda – Újabb két év a kispadon
Kilencedik helyért száll csatába a Penta-GRC

Idei utolsó mérkőzéseit kezdi
meg május 1-jén a Penta-Gödöllői Röplabda Club felnőtt
női csapata, akik a kilencedik
helyért szállnak harcba a Budaörsi DSE ellen. A vezetőség
elégedett lehet a szezonnal,
ugyanis újabb két éves kontAz apa-fia páros (a képen) lendü- raktust írt alá Grózer György
letben maradt az elmúlt héten is, vezetőedzővel.
zárta a versenyt, ezzel aranyéremnek örülhetett.
A GEAC edzője nem egyedül vágott neki a csehországi versenynek, ugyanis fia, Szörényi Zoltán
is részt vett a megmérettetésen,
Ő ezúttal nem került dobogóra.

minek után próbára tették magukat a Ninja Warrior Hungary 2018
casting feladatain. Kettőjüknek
összesen 50 pontja lett, hogy ez
mire lesz elég, majd kiderül.

Széles Petráék május elsején,
előbb hazai pályán fogadják majd
a budaörsi együttest, míg az egyik
fél második győzelméig tartó pár-li- harc második mérkőzésére május
8-án kerül majd sor Budaörsön. A
19 év után legrosszabb eredményét
elérő
gödöllőieknél
már előre tekintenek, mi sem
bizonyítja ezt
jobban, hogy a
Penta-Gödölői
RC elnöksége
további két évre
szóló együttműködésre írt alá
szerződést Grózer György vezetőedzővel. A
megállapodást
Laza Bálint (a
képen balra), a
PENTA GRC
Sport
Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezető igazgatója

Diákolimpia – Tájékozódási futás megyei döntő

Huszonkettő gödöllői továbbjutó

Tájékozódási futás sportágban
április 22-én vasárnap, Csepelen rendezték meg a tanévi
Diákolimpia Pest megyei döntőit, ahol a gödöllőiek kiválóan
szerepeltek és 22-en bejutottak
a májusi, veszprémi országos
döntőbe. (a kép illusztráció)
A városi, lakótelepi környezetben, technikás pályákon lebonyo-

lított versenyen 39 gödöllői
iskolában tanuló diák indult,
amelyből 22-en kvalifikálták
magukat az Országos Diákolimpia Döntőjébe, amit
május 26-27-én rendeznek
meg Veszprémben. A gödöllői futók közül négyen első-,
öten második-, míg négyen
a harmadik helyet szerezték meg
a megyei megmérettetésen.
A megyei fordulóban továbbjutó helyen végzett gödöllői iskolák tanulói:
Női II. kategória: Vajda Júlia 4.
hely (Hajós)
N III. kategória: Jávor Janka 2.
hely (Török Ignác Gimnázium),
Pintér Petra 3. hely (Damjanich)
N IV. kategória: Kiss Boglár-

ka 1. hely (Református Líceum),
Kiss Kamilla 2. hely (Református Líceum), Mundruczó Anna
4. hely (Premontrei), Szilágyi
Zselyke 5. hely (Premontrei)
N V. kategória: Nagy Zsófia 2.
hely (Református Líceum), Barta Regina 3. hely (Premontrei),
Székelyhidi Kata 4. hely (Református Líceum), Baji Boglárka 5.
hely (Fóti Waldorf)
Fiú II. kategória: Bujdosó Márk

és Grózer György (jobbra, fotó:
www.grcvolley.hu)
vezetőedző
látta el kézjegyével.
Grózer György az aláírás után ezt
nyilatkozta: – Örülök a további
közös munkának. Úgy érzem tanultunk az idei év nehézségeiből,
és remélem a következő szezon
sikeresebb lesz. Egyelőre nem
szeretnék nyilatkozni a jövőbeni
konkrét célokról, de azt mindenképpen elmondhatom, hogy továbbra is a saját nevelésű fiatal tehetségek köré szeretném építeni a
csapatot, és lépésről lépésre egyre
feljebb jutni.
(forrás: www.grcvolley.hu)

1. hely (Szent Imre), Dobay Benedek 5. hely (Szent Imre)
F III. kategória: Dudok Balás 1.
hely (Hajós), Császár Arzén 2.
hely (Hajós), Mundruczó Géza
3. hely (Premontrei)
F IV. kategória: Tóth Benedek
3. hely (Damjanich), Pintér Barnabás 4. hely (Erkel), Dudok Bálint 5. hely (Hajós)
F V. kategória: Nagy Péter 1.
hely (Református Líceum), Tóth
Márton 2. hely (Református Líceum), Tóth András 4. hely
(Damjanich), László Örs 5. hely
(Református Líceum).
-tt-

Támogassa adója 1%-val a
Gödöllői Kirchhofer József Sportegyesületet!

Tájékozódási futás, Manó Maraton,
Mini Maraton!
Adószám: 18721728-1-13
Köszönjük!
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JÁTÉK: Alsóparki kedvencek: Nevezd el és küldd vissza!

Óvodások, iskolások! Tudjátok-e, hogy milyen élőlények népesítik be az Alsóparkot és a Rákos-patakot? Ha nem, akkor a most induló játékban megismerkedhettek az ott élő állatokkal, szám szerint 24-gyel. A ti feladatotok annyi, hogy kategóriánként (emlős, madár, ízeltlábú, vízi
élőlény) egyet-egyet (tehát összesen négyet) válasszatok ki, méghozzá a számotokra legkedvesebbet, majd adjatok nekik nevet! Ha kész
vagytok, küldjétek vissza! Kérünk benneteket, hogy a válaszotokban a következőket tüntessétek fel: név, életkor, lakcím, iskola (hányadik
osztály), óvoda (milyen csoport), ahová jársz. A győztesek értékes nyereményekben részesülnek; a sorsolásra májusban, az Alsóparkban
megrendezendő Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon kerül majd sor.
A tervek szerint az Alsóparkban egy 2 km hosszú tanösvény hoznak létre, ami a park természeti értékeivel ismerteti majd meg az érdeklődőket,
és különleges kalandokra invitálja a gyerekeket. Mindezt úgy alakítják ki, hogy az bekapcsolható legyen az iskolai tananyagba és évszakonként
új érdekességekkel szolgáljon. A játékban legnépszerűbb élőlények a tanösvény és az ehhez kapcsolódó kiadványok főszereplői lesznek.

Szavazni az alábbi módokon lehet:

• Interneten: www.szolgalat.com, godollo.hu
• Postai úton az alábbi címre kell beküldeni: Gödöllői Szolgálat szerkesztősége (2101 Gödöllő, pf. 385)

Emlősök

madarak

Közönséges vakond

Közönséges erdei egér

Csuszka

Vörös mókus

Nyest

Őszapó

Törpedenevér

Keleti sün

Zöld küllő

vízi élőlények

Tőkés réce

Macskabagoly

ízeltlábúak

Gőte

Szitakötő

Zöld varangy

Erdei béka

Fecskefarkú lepke

Folyami rák

Vízisikló

Mocsári teknős

Örvös galamb

Mezei tücsök

Zöld keresztespók

Hétpettyes katica

Szarvasbogár
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Árnyékos oázis
Sokunknak van a kertjében olyan rész,
ami keveset vagy egyáltalán nem kap
napsütést. Általában ezek a helyek a
legtöbbünknél mostoha területként szerepel, pedig a sötét sarokból nagyon
könnyen lehet egy kiemelt részt építeni,
színekkel „megvilágítani”.
Amikor árnyékos területeket szeretnénk
kiemelni, számtalan növény közül választhatunk, ám most a legkedveltebbeket be is mutatjuk.
Elsőként, amit mindenki ismer, a
páfrány, mely unalmasnak tűnhet, ám
különböző fajtákat összeültetve, külön-

leges, őserdei hatást érhetünk el.
Gyöngyvirággal összeültetve is impozánsan fog mutatni.
Szintén nagyon ismertek az árnyékliliomok, melynek millió fajtája létezik. Levéldísznövény, ami egész pontosan azt
jelenti, hogy díszes, színes leveivel ékesíti a sötét sarkokat, ám vannak olyan
fajtái, melynek gyönyörű és feltűnő virágai is vannak. Mindenképpen érdemes
ezt a növényt belehelyezni az árnyékos
ágyásba, akár a páfránnyal kombinálva
is, mert remekül mutatnak egymással.
Harmadik slágernövény a Bergenia
vagy más néven bőrlevél, mely tulajdonképpen mindent túlél, annyira igénytelen növény. Gyönyörű rózsaszín virágaival ő is remekül feldob egy-egy sötét
sarkot.
Ezzel a három növénnyel már létrehozhatunk különféle ágyásokat. Jól

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

mutatnak és kiemelik a növényeket az
árnyékban a fehér leterített zúzottkövek,
közéjük esetleg nagyobb, erdei séták
alkalmával beszerzett mohás farönkök,
ágak. Különös, hegyi, erdei hatást kölcsönözhetünk így a kis, immár nem sötét ágyásunknak.
Használhatunk fenyőkérget
is, így ugyan nem lesz akkora kontraszt, ám a zöld
levelekkel, virágokkal gyönyörűen fog díszíteni ott,
ahol eddig nem.
Sokan ilyenkor nehezményezni szokták, hogy a kő
és a fenyőkéreg eltűnik a
talajban idővel.
Erre jelent megoldást a
geotextil, melyet leterítve
a
növényeink alá,
megfogja a kavicsot,
kérget, a nedvességet
átereszti és gyomelfojtó hatása is van, így
mindenképpen jól járunk, ha használjuk.
Mindezeket az ötleteket felhasználva és
(Gödöllő, Szabadság út 21.
akár tovább is gondola HÉV-fordulónál)
va gyönyörű árnyékos
ágyásokat építhetünk,
ÁLLATPATIKA
akár egy hétvége alatt.
Több árnyékkedvelő
növényért, ágyásminHétvégén is nyitva
táért látogassa meg
tartó ügyelet
weboldalunkat,
írjon
nekünk és mi készség9.00–19.00
gel küldünk még ötleteket.

TURUL

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

www.bujtaskert.iwk.hu

Tel: 06-30-943-9898

tigris: 8 hónapos kölyök kan. Nagyon játákos, minden kutyával kijön.
Az emberekkel is nagyon barátságos, pusziosztó. Kinti-benti tartásra
ajánjuk.

peti: 4 éves, ivaros kan. Jó házőrző, 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

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

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig
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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 tevékenységet folytattak a gyógyító-megelőző munkában, illetve a szociális
gondoskodás területén jelentős eredményeket értek el.
GÖDÖLLŐ EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJBAN évente legfeljebb két személy 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 Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi, tehermentes, a város máriabesnyői részén található, elektromos árammal ellátott, víz-, szennyvízcsatorna-hálózatra 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 hétfőn: 8-16, szerdán: 8-16-ig legkésőbb 2018. szeptember 24-ig (Gödöllő,
Petőfi tér 4-6.) Nagy Noéminél (telefon: 06-28/529-171)

FELHÍVÁS
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres:
építéshatósági ügyintézői munkakörre.
A munkakörbe tartozó feladatok: a gödöllői járás meghatározott területén
az építményekhez kapcsolódó építéshatósági engedélyezési eljárások lefolytatása és döntés előkészítése.
Képesítési előírás: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki), településmérnöki szakképzettség.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai
úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)
Pályakezdő fiatalok jelentkezését is várjuk!
Jelentkezési határidő: 2018. május 25.
Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

Április 30-május 6.:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220
Május 7-13.:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551

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

a GÖDÖLLŐI PIAC területén
az alábbi helyiségek Kiadók:

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

2018. május 2.

FELHÍVÁS – bölcsődei felvételi
Értesítem a gödöllői állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket, hogy
3 éven aluli gyermekük bölcsődei felvételi kérelmét
az alábbi időpontban jelezhetik az önkormányzat által 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 igazolványa és lakcímkártyája.

hirdetmények
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FELHÍVÁS – óvodai jelentkezés
Értesítem a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező tisztelt szülőket, hogy az
önkormányzat által fenntartott óvodákba 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 felvételét a körzetük szerinti óvodába kérjék.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal vinni:
A gyermek egészségügyi kiskönyve, TAJ kártyája és lakcímkártyája,
az utolsó védőnői státuszvizsgálat
másolata, a szülő/k vagy gondviselő/k személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.
Az óvodák elérhetőségei és a módosított óvodai körzethatárok Gödöllő város honlapján találhatók
a Polgárok/Intézmények/Oktatás/

Óvodák és Óvodai körzethatárok
elérhetőségen illetve a Hírek menüpont fejlécében.
Tájékoztatom a tisztelt szülőket,
hogy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 8. (2) bekezdése értelmében azoknak a gyermekeknek, akik augusztus 31-ig
betöltik harmadik életévüket, kötelező az óvodába járás.
Tájékoztatom, hogy a jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető,
valamint a védőnő egyetértésével,
a gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést 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 tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát
a kötelező felvételt biztosító óvoda
vezetőjéhez.
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2018. május 2.

Beküldési határidő:
2018. május 9.
Megfejtés: Kányádi Sándor egyik időszerű
versének sorai.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Horváth Károlyné,
Szent István tér 6. I/4., Czövekné Várszegi
Jusztina, Isaszegi út 68.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Váradi Valéria, Antalhegyi u. 16/A, Ludmán Anna, Sőtér K. u.
23.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte: Mészáros Gyuláné,
Arany J. u. 2/A
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: Bellus Károly, Szent János utca 14/A, Bódis
Lászlóné, Egyetem tér 3/A
A Sisicret ajándékát nyerte: Süveges Anita, Rozsnyó u. 10., Kurucz Péter, Kotlán S.
u. 2.
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy
a nyereménysorsoláson való részvételhez
elengedhetetlen, hogy – akár postai úton,
akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják
meg!

