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Nagyszerű hangulatú majálissal köszöntöt-
te a már nyárnak is beillő tavaszt Gödöllő. A 
sokak által várt rendezvény az Ifjúság Éve 
Gödöllőn programsorozat első nagyobb 
eseménye volt. A szervezők a fiatalok igé-
nyeihez igazított programokkal invitálták az 
érdeklődőket az Alsóparkba, többek között 
ők szavazhattak arról is, ki legyen az esti 
nagykoncert fellépője.  A reggeltől késő es-
tig tartó rendezvényen persze minden kor-
osztály talált szórakozási lehetőséget. 

A számtalan program közül kiemelkedett 
a délelőtti jótékonysági futás, amelynek 
bevételét a városunkban épülő, autista fia-
taloknak otthont adó Patrónus Ház javára 
ajánlották fel a szervezők. E célra a hely-
színen is folyt adománygyűjtés, valamint a 
kezdeményezéshez csatlakozott a Gödöllői 
Városi Mozi is, ami egy filmvetítés bevéte-
lét ajánlotta fel. Mindezeknek köszönhetően 
csaknem félmillió forint támogatás gyűlt ösz-
sze.

(folytatás a 4. oldalon)
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Idén ünnepli fennállásának 
20. évfordulóját a Gödöllői Fi-
atal Művészek Egyesülete. A 
városunk kulturális életében 
jelentős szerepet játszó szer-
vezet egykori bemutatkozó 
rockoperájuk, a Hamlet felújí-
tásával is megünnepli a jubile-
umot. Az egyesület tevékeny-
ségéről, sikereiről és terveiről 
beszélgettünk dr. Horváth Zol-
tánnal, aki az alapítás óta a 
GÖFME elnöke. 

– 1998-ban alakult az egyesület 
azzal a céllal, hogy a városunk-
ban különböző művészeti ágak-
ban tevékenykedő fiatalokat 
összefogjuk, lehetőségeket és 
megfelelő hátteret biztosítsunk 
a számukra.  Kezdetben nagyon 
sokféle programot szerveztünk, 
voltak irodalmi és zenés estje-
ink, kiállításaink, újságot írtunk, 
televíziós műsorokat készítet-
tünk, és már akkor elkezdtük írni 
a Hamlet című rockoperát, ami 
az első nagyszabású produkci-
ónk volt. Többek között ennek 
sikere is közrejátszott abban, 
hogy a zenés színház lett az 
egyesületünk elsődleges profil-
ja. 

– Kik hívták életre az egye-
sületet?

– Ha az alapításról beszélünk, 
akkor egyszerre kell szót ejte-
ni egy szűkebb és egy tágabb 
körről. Az elsőre jellemző egy 
nagyon szoros baráti kötelék is, 
ebbe tartozik Kőber Tamás, aki 
Hamletet játszotta az ősbemuta-
tón, azóta Bécsbe költözött, és 
a bécsi Staatsoperben énekel. 
Sokáig volt az egyesület alel-
nöke. Kezdetektől fogva a zenei 
vezetőnk Lencsés Balázs, és 
a szorosabb maghoz tartozott 
Herczenik Anna és Eszter, 
valamint jómagam. A második, 
tágabb körbe tartoztak olyan 
nagyon tehetséges fiatal művé-
szek, akik különböző művészeti 
ágakban alkottak és alkotnak, 
és fontosnak tartottam kikérni 
a véleményüket, ők pedig le-
hetőséget láttak az egyesület 
működésében, és tevékenyen 
részt is vettek benne. Ebbe a 
körbe tartozott többek között 
Neumann Balázs, Madarász 

Gergő, Mikó Csaba, Goschler 
Tamás, Nuszbaum Ferenc, Ba-
kos Tamás.  

– Indításként jó nagy fába 
vágták a fejszéjüket, hiszen 
egy komoly dráma megzené-
sítésével és átdolgozásával 
mutatkoztak be.  Miért pont 
ezt a művet választották?

–  Az egész az én Shakespeare 
iránti rajongásomból fakad, amit 
még a középiskolából hoztam. 
Valamennyi darabját szeretem, 
de a Hamlet kiemelkedik közü-
lük. Lehet, hogy azért, mert van 
benne egy kis sci-fi, kis romanti-
ka, kaland, akció és humor. Ami 
a legfontosabb, hogy nagyon 
sok olyan motívumot találtam 
benne, ami nagyon hasonlított 
az akkori élethelyzetemhez, és 
máig nagyon aktuálisnak érzem 
a darabban bemutatott emberi 
kapcsolatok, konfliktusok java 
részét. Mindezt Shakespeare 
csodálatos mondatokban fogal-
mazta meg, és szerettem volna 
ezeket a gondolatokat közelebb 
hozni a kortársaimhoz.  Ez nem 
egy klasszikus Hamlet előadás 
zenei betétekkel! Ebben az rock- 
operában csak néhány mondat 
hangzik el prózában (ezeknek 
külön jelentősége van), a dalok-
ban mondjuk el a történetet, és 

különösen nagy feladat volt egy 
párbeszédes formában megírt 
dráma cselekményét visszaadni 
dalszövegekben. A május 22-
ei bemutatón egy teljesen mai 
Hamlet áll színpadra, mintha 
csak a helyi középiskolából vagy 
az egyetemről lépett volna ki. 

– Miért?
– Mert úgy gondolom, hogy 

sok olyan szituáció van benne, 
amelyekben magára ismer, aki 
megnézi az előadást. Példá-
ul, hogy mennyire kell megfe-
lelnünk a szülői elvárásoknak. 
Vagy az örök dilemma: mi a 
fontosabb: a hatalom, a pénz 
vagy az emberi kapcsolatok, 
mennyire lehet vagy kell alávet-
ni magunkat a hatalmon lévők 
elvárásainak? Azt hiszem ezek 
aktualitása teljesen egyértelmű. 
Az ősbemutató óta ez már a 
negyedik teljesen új rendezés, 
amit színpadra állítok, mert ne-
kem is mindig tud újat mondani 
a darab, amit be is szeretnék 
mutatni. Az előadásnak különle-
gessége lesz, hogy a dalok élő 
zenei kísérettel szólalnak meg 
megújult hangszerelésben, egy 
tizenhat fős zenekar közremű-
ködésének köszönhetően Len-
csés Balázs vezetésével. A 20 
év alatt nagyon sok értékes és 

tehetséges emberrel dolgoztunk 
együtt a közel 50 Hamlet előa-
dásban, akiket meghívtam – és 
ezúton is szeretettel hívok – erre 
az új bemutatóra egy kis nosz-
talgiázásra. A próbák alapján 
bátran mondhatom, hogy most 
is nagyon tehetséges és lelkes 
fiatalokkal dolgozom együtt, 
akik egy része még ismeretlen 
a gödöllői közönség előtt, de re-
mélem, nem sokáig. Azért abba 
nagyon furcsa belegondolni, 
hogy Monori Dominik, aki most 
Horatiot játssza, az ősbemutató 
idején még meg sem született!

– Beszéljünk egy kicsit a 
többi produkcióról, hiszen 
ezalatt a húsz év alatt nagyon 
sok művet színpadra állított 
a Gödöllői Fiatal Művészek 
Egyesülete.

– Sok előadásunk volt, amit 
többször is felújítottunk, példá-
ul a Képzelt riport, ami nem az 
eredeti mű, hanem egy általam 
készített átirat volt, ezt szintén 
nagy sikerrel és sokszor játszot-
tuk. De meg kell említeni a Hel-
ka és Kelén című előadást, ami 
Lencsés Balázzsal a második 
közös darabunk. Ez már egy ki-
forrottabb és tudatosabb darab, 
mint a Hamlet, és egy kevésbé 
ismert balatoni legendát dolgoz 
fel. Csak félig saját mű a Majom 
a ketrecben, amit Ákos dalok 
köré írtam. De ha végignézzük 
a listát, akkor semmiképp nem 
mehetünk el szó nélkül a Padlás 
mellett, amit több, mint tízszer 
játszottunk.  

– Néhány éve megjelentek 
a repertoárban azok az előa-
dások, amelyek nem csak 
témájukban szólnak a gyere-
kekhez, hanem a szereplők 
is az ifjabb generáció köréből 
kerülnek ki. Ez tudatos döntés 
volt?

– Igen. 2013-ban készítettük 
elő a Valahol Európában című 
musicalt, és ehhez kerestünk 
gyerek szereplőket. Azokat a fi-
atalokat, akik ekkor bekerültek 
hozzánk, tudatosan foglalkoz-
tattuk, adtunk nekik szerepeket. 
Ezért állítottuk később színpad-
ra a Tanárbá’ kérem!, a Légy jó, 
mindhalálig! című darabokat, 
majd az OIivert és a Kemény-

dr. HorvátH Zoltán, a Gödöllői Fiatal MűvésZek eGyesülete elnöke 

A Hamlet negyedszer – 20 éves előadás újragondolva
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kalap és krumpliorrt. Bár napja-
inkban már ők is „kiöregedtek” 
ezekből a szerepekből, de van-
nak, akik megmaradtak nálunk, 
s egyfajta utánpótlást jelente-
nek. 

– Érdekli-e a mai gyerekeket 
a színjátszás és ezek az előa-
dások? 

– A sok gyerekszereplős da-
rabok pozitív hozadéka, hogy 
vonzóak a fiatalok számára is. 
Akik részt vesznek bennük, azo-
kat mindenképpen megfertőzi a 
színház, ők pedig hozzák a ba-
rátokat és az osztálytársakat. Az 
eddigi előadások után nagyon jó 
véleményeket kaptunk a diákok-
tól. Remélem, hogy a Hamletre 
is sokan eljönnek, hiszen lesz 
egy délutáni előadás kifejezet-

ten az iskolásoknak. Nem va-
gyunk könnyű helyzetben, mert 
amikor színpadra állítunk egy-
egy ilyen produkciót, akkor az 
online játékokkal és a youtubbal, 
no meg sok fiatalnál folyton kéz-
ben lévő mobiltelefonon elérhe-
tő szórakozási lehetőségekkel 
kell felvennünk a versenyt! 

A legnehezebb azt elérni, 
hogy eljöjjenek a fiatalok. Az 
előadás már megfogja őket, 
csak rá kell venni arra, hogy be-
üljenek a színházba. Nagyon bí-
zom benne, hogy a tanárok lát-
nak fantáziát ebben és elhozzák 
a diákokat akkor is, ha ebben a 
műben kevés a gyermekszerep-
lő. 

– A jubileumi Hamlet után 
mire készül az egyesület?

– Egy igazi különlegesség-
re! Nyáron, július 27-28-án, a 
kastély udvarán mutatjuk be a 
Marica grófnő című operettet, 
szintén élőzenei kísérettel. Itt 
2010-ben már volt egy nagysike-
rű előadásunk, a Csárdáskirály-
nő. Szeretnénk, ha a jövőben 
nyaranta bemutatnánk egy-egy 
operettet a kastélyban, ami eh-
hez kiváló helyszín. Nagy örö-
münkre, ebben Ujváry Tamás, 
a kastély igazgatója is partner. 
Emellett harmadik alkalommal, 
immár utoljára újra bemutatjuk A 
dzsungel könyve musicalt a Gö-
döllői Erdészeti Arborétumban. 
Ez az elmúlt két nyáron nagy si-
ker volt. Jövőre már egy új előa-
dást tervezek erre a helyszínre, 
aminek a Hamlethez hasonlóan 

nagyon szorosan kapcsolódik 
Shakespeare-hez, és arra a 
helyszínre „kívánkozik”!

– Gödöllőn számos művé-
szeti csoport működik, akik 
színjátszással foglalkoznak. 
Velük milyen az egyesület kap- 
csolata?

 – Mindig is fontos volt, hogy 
együttműködjünk a többiekkel.  A 
Gödöllő Táncszínházzal például 
többször is dolgoztunk együtt, 
most a Hamletben is közremű-
ködnek. De sokat dolgoztunk a 
Gödöllő Táncegyüttessel és a 
Cavaletta tagjaival is. Régi vá-
gyam egy olyan produkció, ami-
ben az összes színjátszással 
foglalkozó csoport együtt tudna 
megjelenni. Ehhez már meg is 
tettem az első lépéseket.    (k.j.)

Május 5-én a hollandok együtt 
emlékeznek arra, hogy 1945-
ben a német csapatok ezen a 
napon írták alá a kapitulációt, 
s ez éppen Gödöllő testvér-
városában, Wageningenben 
történt. E kapcsolatnak kö-
szönhetően, városunk önkor-
mányzatának képviseletében 
dr. Gémesi György polgár-
mester és dr. Nánási Éva cím-
zetes főjegyző is részt vehe-
tett az ünnepségeken.

A II. világháború wageningeni 
képeit és emléktárgyait bemu-
tató kiállítással kezdődött a ha-
gyományos, május negyedikei 
és ötödikei megemlékezés.

A nevezetes nap előestéjén 
hagyományosan az áldozatok 
előtt tisztelegtek az egybegyűl-
tek: a menet kora este indult 
el és csendben vonult végig a 
városon. A holokauszt, majd a 
háború katonai és polgári áldo-
zatairól emlékeztek meg a félár-
bocra eresztett nemzeti színű 
zászlók alatt. Éjfélkor idén is 
megszólaltak a harangok, majd 
a Hotel de Wereld szállodával 
szemben (ahol a kapituláció-
ra sor került) meggyújtották a 
béke lángját, amit futva vittek el 
Hollandia minden városába.

Május 5-én katonai parádéval 
folytatták a megemlékezést, 
amin ismét részt vehettek olyan 

katonák, akik részesei voltak a 
normandiai partraszállásnak.

Az idei ünnepség különleges-
sége volt annak az új tulipánfaj-
tának a bemutatása, amit két 
holland asszony nemesített és 
a szabadságról nevezett el. A 
virágot Geert van Rumund pol-
gármester és az angol D-Day 
veterán Raymond Lord „ke-
resztelte” pezsgővel. Mivel Gö-
döllő is kap száz hagymát ebből 
a fajtából, jövő tavasszal váro-

sunk köztereit is díszíti majd a 
Szabadság-tulipán a láng szí-
neivel.

A wageningeni megemléke-
zésen a Török Ignác Gimnázi-
um 26 diákkal képviselte magát 
– akik szintén elhelyezték ko-
szorújukat –, a csoportot Szed-
mák Ágnes tanárnő vezette.

Wageningen és Gödöllő kö-
zött 30 évvel ezelőtt jött létre 
kapcsolat, amely 1992-ben 
testvérvárosi megállapodáshoz 

vezetett.  Az együtt-
működésnek köszön-
hetően számtalan 
látogatás született 
civil szervezetek és 
magánszemé lyek 
között, valamint je-
lentős adományok 
érkeztek Gödöllőre 
Hollandiából elsősor-
ban szociális intéz-
ményeinkbe.

                       (l.t.)

Gödöllőn is nyílik mAjd A szAbAdsáG tulipánjA
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tóünnep A blAHán

(folytatás az 1. oldalról)
A majális fellépői között természetesen 

most is helyet kaptak a városi művészeti cso-
portok fiatal tehetségei, valamint a meghívott 
vendégek, akik közül nagy sikerrel lépett szín-
padra a Felemás Egyesület Nem Adom Fel 
zenekara. Koncertjük része volt a rendezvény 
érzékenyítő programjának, épp úgy, mint a   
Kézenfogva Alapítvány „érzékenyítő” kamion-
jának kitelepülése, amit közel ezren keresték 
fel. A rendezvény sztárvendégei voltak  Zoltán 
Erika, valamint a Kelemen Kabátban zenekar.

Nagy sikert aratott a grillverseny, amit a 
Kastélykert Óvoda csapata nyert meg, és 
persze a hatalmas vursli, ahol a körhinták, és 
egyéb játékok mellett minden hagyományos 
majáliskellék megtalálható volt a vattacukortól 
az elmaradhatatlan virsliig. A rendezvényen a 
Royal Rangers jóvoltából ingyenesen hasz-
nálható játékok is helyet kaptak.                 (kj)

Ahogy minden tavasszal, a Blaháért Társaság idén is nagyszabású összefogással takarí-
totta ki az Úrréti tavat. Felhívásukra több, mint ötvenen gyűltek össze szombaton, reggel, 
hogy eltávolítsák a tóban túlzottan elszaporodott növényzetet és rendbe tegyék a partot.  
A kemény, csónakos és a vízben végzett halászcsizmás munkában jelentős részt vállaltak 
a Történelmi Vitézi Rend gödöllői tagjai is. A munkát hagyományosan közös bográcsozás 
zárta, ám ez alkalommal egy különleges eseménynek is tanúi lehetettek a résztvevők. 

A Blaháért Társaság kopjafát állított azoknak az egykori tagoknak az emlékére, akik 
együtt dolgoztak és sokat tettek az Úrréti tó új életre keltéséért és gondozásáért. Szabó 

József, Buda Tibor és Ma-
kádi Zsolt nevét tábla őrzi 
a Hegymegi Gábor által 
készített kopjafán. A felál-
lításhoz Dombrádi János 
és Stefán Mihály nyújtot-
tak segítséget. 

A kopjafát vitéz dr. Bu-
csy László, a Blaháért 
Társaság elnöke és Pe-
cze Dániel, a városrész 
önkormányzati képviselője 
leplezte le, majd Buda Ti-
bor özvegye versével tisz-
telegtek az egykori tagtár-
sak emléke előtt.           (bd)

Újra itt volt Május elseje
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A magyar állam és az Euró-
pai Unió társfinanszírozásában 
megvalósuló Budapest–Hatvan 
vasútvonal  tervezett munkái.

Információink szerint június 
elején kezdődhetnek és várható-
an július 7-ig tartanak annak az 
ideiglenes, szintbeli vasúti átjáró 
útépítési munkái, amin a Köztár-
saság úti felüljáró építése idején 
bonyolódik majd a gépjármű- és 
a gyalogosforgalom. 

Az ideiglenes út építése az Ál-
lomás u. és a Premontrei u. kö-
zött vasúti területen fog zajlani, 
azonban az Állomás utca a Für-
dő utca és a Dalmady Gy. utca 
közötti szakaszon a fakivágások 
kerítésbontás, burkolt csapadék-
víz elvezető árok bontási munká-
inak helyigénye miatt az Állomás 
utcában félpályás útlezárás és 

egyirányúsítás szükséges az Ál-
lomás tér irányába.

A korlátozás érinti az ezen 
útvonalon (Állomás u. Fürdő u. 
Köztársaság u.) közlekedő helyi, 
helyközi és távolsági 
autóbusz járatokat, 
azok terelését és ide-
iglenes megállóhe-
lyek kialakítását teszi 
szükségessé. Erről fo-
lyamatosak az egyez-
tetések a Volánbusz 
Zrt-vel. Jelenlegi in-
formációnk szerint az 
Isaszeg irányába köz-
lekedő járatok Fürdő 
utcai megállója ideig-
lenesen áthelyezésre 
kerül az Isaszegi útra.

Az ideiglenes út 
nyomvonala a MÁV 

területen létesült, de az önkor-
mányzat üzemeltetésében lévő 
P+R parkolót érinti. A parkolóhe-
lyek számának csökkenése mi-
att önkormányzatunk az Állomás 

téri parkolóban biztosít díjmen-
tes parkolást. A munkálatok idő-
pontjai a kivitelezés menetétől 
függően módosulhatnak.

(ou)

költözik A vAsúti átjáró és A p+r pArkoló eGy része

Belváros: ForGalMirend- 
váltoZás a dóZsán

üteMterv sZerint véGZik 
a sZúnyoGirtást

Ajánlatos minden autósnak oda-
figyelnie a Dózsa György úton 
folyó építési munkák miatt, mert 
azok újabb fázisba értek: a pos-
ta előtti szakaszon, a Kossuth 
Lajos és a Szilhát utca között 
(sárga színű) sávelhúzással új 
forgalmi sávokat festettek fel. 
Megkezdődött ugyanis az EU-s 
forrásból finanszírozott kerékpá-
rút belvárosi szakaszának építé-
se.

A Dózsa György út és a Kos-
suth Lajos utca kereszteződés-
ben, a gyógyszertárnál lévő 
megállni tilos tábla alól eltávo-
lították a „25 m-es” kiegészítő 
táblát – tehát mostantól a Szilhát 
utcáig tilos a megállás. A kieső 
helyek pótlására ingyenes par-
kolókat alakít ki a város a Kö-
rösfői utcában, ami a postától 
körül-belül 2 percnyi sétatávol-
ságra van.

A városi kerékpárút-fejlesztés 
kapcsán készített felmérések 

alapján a legtöbben a Dózsa 
György utat jelölték meg, hogy 
ott nagyon fontos lenne végig 
kialakítani egy biztonságos utat, 
mert a reggeli és a délutáni 
csúcsban roppant veszélyes a 
biciklizés, pedig nagyon sokan 
járnak arrafelé bevásárolni.

A tervezők szerették volna, 
ha itt is kiemelt és irányhelyes 
kerékpársávok létesülnek, mint 
a Hunyadin, de ez nagyon sok 
átalakítást igényelt volna az út-
testen, és a Dózsa György út 
kezelője, a Magyar Közút ehhez 
nem járult hozzá. Csak az úttest 
érintése nélküli fejlesztésre ad-
tak engedélyt. A legtöbb gond 
éppen a posta és bíróság előtti 
szakasszal volt, ahol nagyon ke-
vés a hely. Így az a döntés szü-
letett, hogy a bírósággal és pos-
tával szembeni parkolóhelyek 
megszűnnek, helyettük új par-
kolókat alakítanak ki a Körösfői 
utcában.                                 (A)

bAleset A városi temetőben 
súlyos baleset történt vasárnap délután a dózsa György úti teme-
tőben. Az egyik látogató hölgy, egy 2,5-3 méter mély kriptába esett, 
ahol súlyos sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel szállítot-
ták kórházba. 

információink szerint a balesetet az okozhatta, hogy – eddig 
ismeretlen okból – ledőlt a síremlék függőleges része, ami be-
szakította a kripta tetejét, és feltehetően magával sodorta a sír 
mellett álló hölgyet. Hogy pontosan mi történt, azt vizsgálat fogja 
kideríteni. A sírok állapotáért a sírhely bérlőit vagy hozzátartozóit, 
a síremlékek állapotáért pedig a síremlék tulajdonosát terheli a fe-
lelősség.            (ny.f.)

A nyárias meleg miatt szinte az 
egész országban komoly szú-
nyogártalomról lehet beszélni. 
A helyzet kezelése érdekében 
már két hete zajlik a biológi-
ai lárvagyérítés, mintegy 7300 
hektárnyi vízfelületre juttatták 
ki a szúnyoglárvákat elpusztító 
környezetbarát készítményt. A 
héten 283 település belterüle-
tén, összesen 70 ezer hektáron 
kezdik meg a kifejlett szúnyogok 
irtószerrel történő permetezését.

Az intenzív védekezés első lé-
pése azokat a területeket érinti, 
ahol a legjelentősebb a szúnyo-
gártalom – tette közzé honlap-
ján a Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatósága. A 
szúnyogok irtását hazánk 
területén már több éve a ka-
tasztrófavédelem szervezi 
és koordinálja. Az ütemezés 
menetéről, hogy melyik tele-
pülésen, mikor kerül sor az 

irtásra, a kialakult helyzet függ-
vényében döntenek.

Az irtószert olyan minimális 
mennyiségben juttatják ki, hogy 
az emberekre, melegvérű ál-
latokra és növényekre teljesen 
ártalmatlan. A permetezés a 
méhekre veszélyes lehet, ezért 
a méhészeket minden esetben 
időben értesítik. 

Hogy Gödöllőn pontosan mikor 
kerül sor az irtásra, arról egyelő-
re nincs információnk, ameny-
nyiben a pontos időpont tudottá 
válik, azt a városi honlapon és a 
Facebook-oldalán közzé teszi az 
önkormányzat.                       (Bne)



sHerlock Holmes A könyvtárbAn

2018. május 8.6 gödöllői szolgálat civil

Gödöllői döntőse van az Magyar Vil-
lamos Művek Zrt. által meghirdetett 
MVM Edison Light Up! Innovációs 
pályázat és startup versenynek. 
A pályázat célja olyan energetikai, 

energiatudatos és kreatív innovációk 
felkutatása és felkarolása, amelyek 
jelentős társadalmi és gazdasági 
határ kiváltására képesek. Ilyen a 
gödöllői fejlesztésű Kezes-lábas 
játszóház is, ami lényegében az öt-
letgazda és alapító Bíró Szabolcs 
kerékpárszeretete hívott életre. Mint 
megtudtuk, mivel Bíró Szabolcs 
napi szinten kerékpárral közlekedik, 
gépészmérnökként pedig kihívást 
jelentett számára az alapkonstruk-
ció újragondolása, ami lényegében 

egyet jelent a régi használaton kívül 
helyezett kerékpárok más formában 
történő újraélesztésével. A fejlesztés 
lényege, hogy az energia átalakítá-
sával mozgatja a berendezéseket.  

2005-ben született meg első ter-
mékük a biciklivel hajtott eszter-
gagép. Azóta számtalan érdekes-
ség valósult meg, munkatársaival 
olyan eszközöket fejlesztenek, 
melyeket közösen, emberi erővel 
lehet használni. Kerékpárral mű-
ködtetnek például autóverseny 
pályát, ugrálóvárat,  egyedülálló 
hatfészkes korongozóasztalt. 
Bíró Szabolcs lapunknak elmond-
ta, már az is hatalmas siker, hogy 
bejutottak a tizenkét legjobb csa-
pat közé. Célja, hogy minél több 
közintézménybe és öko-program-

ra eljussanak mobil játszóházukkal, 
amely szemléletformáló és össze-
hozza az embereket. A különleges, 
kerékpárral hajtott játékokat Gödöl-
lőn a Kastélykert Óvodában és a 
Hajós Alfréd Általános Iskolában már 
nagy sikerrel kipróbálták a gyerekek, 
a május utolsó hétvégéjén megren-
dezésre kerülő Nemzetközi Termé-
szetfilm Fesztiválon pedig, május 
27-én vasárnap, bárki használhatja a 
a különleges, elektromos áram nélkül 
is működő játszóeszközöket.

játszóház kézzel-lábbal, 
átalakított energiával

130 éve jelent meg nyomtatás-
ban az első Sherlock Holmes-mű, 
ennek jegyében szervezte meg 
a Hajós Alfréd Általános Iskola 
idén a tankerületi angol nyelvi 
versenyt. A döntőt immár 21. al-
kalommal május 2-án a Gödöllői 
Városi Könyvtár és Információs 
Központban nyolc csapat rész-
vételével tartották.

Az interaktív versenyen a fel-
adatok a brit krimi-irodalom-
ra épültek. A csapatok együtt 
„nyomoztak” és összemérhették 
tudásukat nemcsak a célnyel-

vi nyelvi kommunikáció, hanem 
számos 21. századi készség te-
rén is.
Végeredmény: 1. Petőfi Sándor 
Általános Iskola, Hajós Alfréd 
Általános Iskola (Gödöllő); 2. 
Gödöllői Református Líceum; 
3. Csömöri Mátyás Király Álta-
lános Iskola. A versenyt a ren-
dező iskola mellett a Dunakeszi 

Tankerületi Központ, a Gödöllői 
Városi Könyvtár és Információs 
Központ, az Oxford Kiadó és a 
Városi Filmszínház is támogatta.
                                          (hajós)

Megújult a Török Ignác Gimnázium felirata. Az intézmény homlokzatán 
lévő feliratot szülői felajánlásnak köszönhetően cserélték le, tudtuk meg 
Fábián Bertalan igazgatótól. Az iskola új címertáblát is csináltatott, amit 
szintén hamarosan elhelyeznek az épület bejárata fölött, valamint a 
zászlót is ki fogják cserélni.

szebb homlokzat szülői támogatással
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Anyák nApi köszöntés

jubileumi szentmise A 10 éves bAzilikábAn
Jubileumot köszöntő szentmisét tartottak va-
sárnap délelőtt a Máriabesnyői Nagyboldo-
gasszony Bazilikában abból az alkalomból, 
hogy 2008. május 2-án kapta meg a kegy-
templom Őszentsége XVI. Benedek pápát-
ól a Basilica Minor rangot. A szentmise kere-
tében dr. Stella Leontin kanonok, plébános 
atya megáldotta az Olaszországból szárma-
zó, kézzel faragott és festett keresztúti állo-
másokat ábrázoló domborműveket.

Ha egy újszülöttet vagy akár felnőttet 
megkeresztelünk, nevet kap. Nomen est 
omen. A név kötelez. Neve van egy falunak, 
egy városnak, egy iskolának, egy kórház-
nak, egy intézménynek. Aminek nevet tud 
adni az ember, Ádámtól kezdve, az kapcso-
latban van velünk. Meg tudjuk szólítani, meg 
tudjuk nevezni. A templomok egyes fajtáinak 
külön nevük van. Amikor ezt a gyönyörű 
templomot felszentelték, akkor a Nagybol-

dogasszony nevet kapta a 
Szűzanya tiszteletére. Ez az ő 
titulusa, neve. Hogy miért, azt 
a besnyőieknek nem kell bi-
zonygatni, hiszen kegyszobra 
az itt megtalált, XIII. század-
ból származó csontból készült 
Madonna-szobor, mondta ho-
míliájában a templom plébá-
nosa.

Stella Leontin ezután a ba-
zilikák történetéről beszélt. 
Rómában négy nagy bazilika 
található, amelyek között a 
Lateráni a legelső, a mindenkori szentatya 
temploma. A máriabesnyői Isten háza tíz éve 
kapta meg a Basilica Minor (kisebb bazilika) 
rangot, így közel 1500 társával a Lateráni 
Bazilikához tartozik. Ezt a gyönyörű kitünte-
tést Gáspár István atya járta ki Rómában. A 

rang odaítéléséről szóló, két bíboros 
aláírásával ellátott dokumentum má-
solatát meg lehetett tekinteni a temp-
lomban.

„Adjon ez a kitüntetés erőt, bátor-
ságot, hitet, tartást, lendületet éle-
tünkben, osszuk meg a világgal az 
itt megélt élményeket, erre kötelez 
bennünket bazilika rangja és minő-
sége” – hangsúlyozta Stella Leontin. 
Ezután arról beszélt, hogy minden 
templomra, de a bazilikára különö-
sen jellemző egy pár tárgy elhelye-

zése. A legfontosabb a tabernákulum, ahol 
a szentostyát, Jézus titokzatos testét őrzik. 
Minden római katolikus templomban van 
örökmécses. A szenteltvíztartó, a gyóntató-
szék, ahol a bűnbánat szentségében része-
sülhetnek a hívek, szintén szükséges beren-
dezési tárgy. 

„A bazilikákban legalább két papnak kell 
szolgálnia. Máriabesnyőn a gyóntatóatya 
szerepét Nagy András tölti, köszönjük, 
hogy itt van” – hangsúlyozta a kegyhely plé-
bánosa. 

A keresztút a nagytemplomból eddig hi-
ányzott. Van ugyan az altemplomban és 
a templomkertben is, május első napjaitól 
azonban már az ünnepi szentmise helyszí-
nén is jelképezi, hogy Jézus értünk szenve-
dett, meghalt és feltámadt. Kivételes alka-
lom volt ennek a megáldása.                       LT

besnyő ad otthont a Magyar Mladifestnek
a Medugorjében lassan három évtizedes múltra visszatekintő Mla-
difest ifjúsági fesztivál mintájára rendezik meg Máriabesnyőn június 
8-10 között az első Magyar Mladifestet, a szervezők megfogalmazása 
szerint a „tornacipős szentek” fesztiválját.  a közös imák  és tanúság-
tételek mellett zenében, táncban bővelkedő, és hatalmas bulit ígérő 
rendezvényen a „mindennapok kereszténységével” is megismerked-
hetnek a fiatalok.

a Cenacolo, a tudatos Életért hittel, sporttal, kreativitással alapít-
vány és a kelet-európai fiatalokért egyesület által rendezett fesztivál 
mottója: „Minden lehetséges annak, aki hisz.” (Mk, 9,23)

„a fesztivál egyrészt azoknak a fiataloknak szól, akik már rátalál-
tak istenre és egy háromnapos spirituális zarándoklattal szeretnék 
elmélyíteni, megerősíteni a hitüket, miközben megismernek hozzá-
juk hasonlóan gondolkodó, élő és érző embereket. a Mladifest viszont 
azoknak a fiataloknak is szól, akik még csak az első lépéseket tették 
meg isten felé, keresik a helyüket világban, kétségeik és kérdéseik 
vannak, amelyekre válaszokat szeretnének kapni” -áll a fesztivál saj-
tóközleményében.

a rendezvényre ellátogat böjte Csaba atya, találkozhatnak a részt-
vevők a nem adom fel alapítvány tanúságtevőivel, közös dicsőítésen 
vehetnek részt a libanoni sancta Maria kórussal, és imaórán a pre-
montrei testvérekkel. 

s hogy kik azok a tornacipő szentek? „te és én. a szomszéd srác, 
aki vasárnap reggelente együtt indul misére a családjával” – mondja dr. 
kocsis anita dominika, szervező. „az unokatestvéred, aki lefekvés előtt 
a bibliát olvassa. a barátnőm, aki szerdánként mindig vesz egy szendvi-
cset az egyetem melletti park padján üldögélő hajléktalannak előadás 
előtt. hétköznapi emberek, akik hétköznapi életet élnek és nemcsak 
féltett kincsként őrzik, hanem meg is élik hitüket a mindennapjaikban.”

a Mladifest tehát nem csak istenről, vallásról és hitről, hanem a ke-
reszténységről, mint életszemléletről és cselekvési programról szól. 
Éppen ezért a vallási programok mellett a Civil falu sátrai jelentik a 
fesztivál másik pillérét, ahol a „mindennapok kereszténységével” is-
merkedhetnek meg a fesztiválozók.

a háromnapos rendezvény részletes programjáról és a részvételi 
lehetőségekről a http://mladifest.hu oldalon pontos és részletes tájé-
koztatást találnak az érdeklődők.

Igazán méltó jubileumi ünnepségre 
sikerült a Gödöllői Civil Kerekasztal 
Egyesület által szervezett anyák napi 
köszöntés május 6-án, ugyanis – foly-
tatva az Autonómia Aktív Nevelést 
Támogató Egyesület hagyományát 
– idén 10. alkalommal szólalt meg 
a Világbéke-gong az édesanyák kö-

szöntésére, a békéért, a biztonságért, 
egymás elfogadásáért, gyermekeink 
nyugalmáért. 

A vendégeket Six Edit, a Civil Ke-
rekasztal elnöke és Kecskés Judit 
civil referens köszöntötték méltatva a 
civilség hagyományteremtő szerepét, 
majd dr. Pappné Pintér Csilla alpol-

gármestertől hallhattunk szív-
hez szóló gondolatokat. 

A szervezésbe bekapcsoló-
dott a Gödöllői Városi Nyugdíjas 
Egyesület is, ennek köszönhe-
tően az elmúlt évekhez képest, 
jóval nagyobb érdeklődés övez-
te az ünnepséget. De köszön-
hető volt ez annak is, hogy egy 
egész osztálynyi gyermekse-
reg, a Petőfi iskola 2/A osztálya 
tanítójuk, Ginczly Lajosné ve-
zetésével tette az ünnepet em-
lékezetessé.

Az ünnepség zárásaként a 
gong megszólaltatására idén 
egy több unokás nagymamát, 
Kalydy Endrénét kérték fel a 
szervezők. Az ünnepség egy-
ben nyitánya a „Május, a csalá-
dok hónapja” rendezvénysoro-
zatnak.                  Kecskés Judit
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Ha nyár, akkor Arbofeszt!

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 játé-
kok az óvoda udvarán. 
Várjuk szeretettel!
A bevételekből, a felaján-
lásokból és a támogatá-
sokból óvodánk alapítvá-
nyát gyarapítjuk.
A Gödöllői Zöld Óvoda 
csapata

15. óvodAnAp 
A Gödöllői zöld óvodábAn

Természetesen a régi, sokak 
által kedvelt programokat most 
is megtalálják az érdeklődők. 
Lesznek kézműves foglalkozá-
sok kicsiknek és nagyoknak, fő-
zőverseny, amin ezúttal pörkölt-
ben mérhetik össze a tudásukat 

a vállalkozókedvű versenyzők. 
A sportolni vágyókat várja a Na-
gyon Vadon terepfutó verseny, 
a kaland kedvelőket pedig a 
Túlélő-tanoda, ami egyfajta er-
dei kultúra és életbenmaradási 
workshop minden korosztálynak. 
Persze ahogy a gyakorlott arbo-
fesztezők már megszokhatták, 
most is lesznek újdonságok, mint 
például a Mi Újság pódium, ahol 
közéleti szereplőkkel lesznek ér-
dekes beszélgetések.  
Izgalmas, és sokak által várt 
programja lesz a rendezvénynek 
a „Kisvasút demo” , vagyis az Ar-

borétumban épülő kisvasút nyil-
vános tesztelése. Ha minden a 
tervek szerint halad, ősszel már 
a hivatalos átadásra is sor kerül-
het. 
Ám nem csak a nappali, hanem 
az éjszakai program is tartogat 

izgalmakat. A csábítás éjszaká-
ja a völgy mélyén, egy nagyon 
egyedi látványvilágú, és fantasz-
tikus zenei élményt rejtő buli lesz 
a fiataloknak és az örök fiatalok-
nak, szingliknek és „vadászok-
nak”, azzal a nem titkolt céllal, 
hogy segítsen az ismerkedés-
ben, kapcsolatteremtésben.
Mindezek mellett persze szám-
talan más érdekesség is vár a 
látogatókra az Arbofeszten, ami-
nek napról napra részletesebb 
programjáról a rendezvény face-
book oldalán tájékozódhatnak az 
érdeklődők.                             (j.k.)

Május 12-én második al-
kalommal rendezi meg a 
Cukorbeteg Egyesületek 
Országos Szövetsége a 
„Botra fel” elnevezésű fi-
gyelemfelhívó kampányát. 
Ennek keretében ország-
szerte nordic walking okta-
tással egybekötött sétára 
várják az érdeklődőket. 

Gödöllőn a rendezvényt Gé-
mesi György polgármester 
nyitja meg, gyülekező és re-
gisztráció 13 órától, a hely-
színen vércukormérésre is 
lehetőség lesz a program 
előtt és azt követően, a séta 
14 órakor indul. A szervezők 
célja, hogy felhívják a figyel-
met a mozgás fontosságára, 
amelynek pozitív hatásait a 
résztvevők maguk is megta-
pasztalhatják. 
Ma Magyarországon közel 
800 ezer diagnosztizált cu-
korbeteg ember él, és to-
vábbi 500 ezer azoknak a 
száma, akik valójában cukor-
betegek, 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 lehet. Kiemelten 
fontos tehát, hogy időben di-
agnosztizálják a diabéteszt, 
és megfelelő információval 
rendelkezzünk erről az ele-
inte észrevétlen, de súlyos 
szövődményekkel járó be-
tegségről. A kezelés haté-
konyságának 50%-a függ az 
orvos által előírt gyógyszeres 
terápiától, a másik 50% azon 
múlik, hogy a beteg meny-
nyire képes az addig meg-
szokott, 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 rendszeres-
ség és mértékletesség. 

A „Botra fel” programról to-
vábbi információt a ceosz.
hu oldalon találhatnak az ér-
deklődők.

botrA fel! – mozGássAl 
A cukorbeteGséG meGelőzéséért

Az elmúlt években a gödöllői nyári programok kihagyhatatlan 
eseménye lett az Arbofeszt, ami idén június 2-án, szombaton 
várja a látogatókat a gödöllői Arborétumban. A színes, családi 
rendezvény idén egy kicsit újjászületik. A szervezők az eddigi 
tapasztalatok alapján igyekeznek tökéletesíteni a rendezvényt 
a régi elemek finomhangolásával és új elemek beemelésével. 
Mindezt Kovásznai Szász Gergely főszervező árulta el lapunknak. 



ajánló2018. május 8. gödöllői szolgálat 9

fotó: tatár attila
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A Gödöllői Városi Fúvószenekar 
rendhagyó, minden szempontból 
különleges produkcióval lépett 
színpadra, mintegy megújítva a 
hagyományos tavaszköszöntő 
koncertet. Ez alkalommal egy fer-
geteges műsort mutattak be a Mű-
vészetek Házában, az ABBA Show 
előadásán a svéd együttes legis-
mertebb slágerei csendültek fel. 
Az Ella Attila által vezetett fúvósok 
mellett Tóth Boglárka, Hatolkai 
Máté, a Gödöllői Szimfonikus Ze-
nekar vonós kamarazenekara, va-
lamint a GFZ erre az alkalomra ala-

kult Wiking Singers Kamarakórusa 
szólaltatta meg az évtizedek óta 
töretlen népszerűségnek örvendő 
dalokat. A kiváló előadás adta él-
ményt fokozta a Gödöllő Táncszín-
ház táncosainak közreműködése, 
valamint a látványos fényelemek.
Mivel a produkció iránt a vártnál jó-
val nagyobb volt az érdeklődés, és 
sokan annak ellenére sem jutottak 
be, hogy az eredetileg tervezett egy 
helyett két koncertet tartottak, infor-
mációink szerint ősszel újabb előa-
dást terveznek az ABBA Show-ból.
Ám fúvósaink ezt megelőzően 

sem pihenhetnek, 
mivel már javában 
zajlanak a  június vé-
gén megrendezendő 
Nemzetközi Gödöllői 
Fúvószenekari Fesz-
tivál szervezési mun-
kálatai. Mint azt Ella 
Attilától megtudtuk, a 
népszerű eseményre 
idén Németországból 
és Franciaországból is 
érkeznek fellépők.  (jk)

Van, aki kukkol és van, aki 
gyilkol. És van, amikor a kettő 
egymásra talál. A svéd rendőr-
ség szokatlan e-mailt kap: egy 
videót, amelyen egy nő látszik, 
akit az ablakon keresztül vettek 
filmre, titokban, intim közelség-
ből. 
Másnap a nőt holtan találják 
otthonában, és meggyilkolá-

sának ördögi brutalitása még 
a sokat látott nyomozókat is 
sokkolja. Pár nappal később 
újabb hasonló videó érkezik a 
rendőrségre, ám esélyük sincs 
időben azonosítani a potenci-
ális áldozatot – ő is megcson-
kítva végzi. Holttestére a férje 
talál rá, aki annyira kiborul a lát-
ványtól, hogy a bűntett összes 

nyomát eltünteti, felesége testét 
lemossa, és ágyba fekteti, mint-
ha csak aludna. A kihallgatásá-
val sem sokra mennek: az átélt 
trauma hatására elveszíti em-
lékeit. Ekkor fordulnak dr. Erik 
Maria Barkhoz, a hipnózisban 
jártas bűnügyi pszichiáterhez, 

abban a reményben, hogy neki 
talán sikerülhet feloldani a férfi 
emlékképeit. 
Erik azonban olyasmit derít ki a 
hipnózis során, amit nem akar 
megosztani a rendőrséggel. A 
testületnek nagy szüksége van 
Joona Linna felügyelő segítsé-
gére, mert az áldozatok száma 
egyre csak nő, a sorozatgyilkos 
meg röhög a markába…  
A Lesben című regény könnyen 
olvastatja magát, a cselekmény 
és a mellékszálak is kellemes 
elegyet alkotnak, ahogy a sze-
replők is hozzák a maximumot. 
Aki szereti a rideg, véres való-
ságot és nem egy cukormázas 
hollywood-i történetre vágyik, 
annak tökéletes kikapcsolódást 
nyújt ez a közel 500 oldalas 
sztori.
(Lars Kepler: Lesben)
         (hc)

Május 13-án, vasárnap 23. al-
kalommal rendezik meg a hazai 
múzeumok egyik legnagyobb kö-
zös rendezvényét, a Múzeumok 
Majálisát, amelyen minden eddi-
ginél nagyobb számban vesznek 
részt a hazai intézmények. Az 
ország minden szegletéből egy-
szerre hetven múzeum mutatko-
zik be a Nemzeti Múzeumban, 
ahol a Gödöllői Királyi Kastély is 
bemutatja újdonságait. Az ingye-

nesen látogatható eseményen 
az érdeklődők nem csupán átfo-
gó képet kaphatnak arról, milyen 
színes a hazai múzeumi paletta, 
hanem számtalan kiváló koncert, 
szakmai előadás, foglalkozás ré-
szesei is lehetnek. A Múzeumok 
Majálisa ünnepi eseményeként itt 
kerül sor „Az év múzeuma” és „Az 
év kiállítása” díjak átadására is. 
Részletes program: 
www.muzeumokmajalisa.hu 

a BaGoly könyvesBolt ajánlata

lesben áll a halál

Hatalmas siker, ismétlést 
kíván az AbbA-show

múzeumok majálisa

Itt egy újabb északi gyöngyszem a skandináv krimik kedve-
lőinek. Érdekesség, hogy a Lars Kepler név nem egy szerzőt 
takar, hanem mindjárt kettőt: az álnév mögött egy házaspár 
bújik meg, Alexandra Coelho Ahndoril és Alexander Ahndo-
ril. Már mindketten elismert írók voltak, amikor megalkották 
a világsikert elért Joona Linna-sorozatot. Az eddigi hat kötet 
(írásunk tárgya ötödik a sorban) mintegy tizenegymillió pél-
dányban kelt el és vagy negyven nyelvre lefordították, vagyis 
igazi profikkal van dolga az olvasónak.
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A nagysikerű Gombóc Artúr 
után újabb mese előadással 
örvendezteti meg a gyer-
mekeket, no meg a szülő-
ket Csukás István és Szitha 
Miklós. A kiváló magyar író 
Utazás a szempillám mögött 
című mesejátéka zenéjének 
megírására Szitha Miklóst 
kérte fel, akivel már a Gom-
bóc Artúr során is remekül 
tudtak együttműködni. A ze-
nés mesejátékot csütörtö-
kön mutatja be a Zichy Szín-
műhely.

Mint azt Szitha Miklós la-
punknak elmondta, nagyon él-
vezte a munkát, aminek során 
teljesen szabad kezet kapott. 
A kísérőzene mellett tíz önál-
ló dal is elhangzik az előadás 
során.  
Elmondta, bízik benne, hogy 
ezt a történetet is ugyanúgy 
fogják szeretni a gyerekek, 
mint a csokoládé kedvelő ma-
dárét. A szintén Csukás Ist-

ván és Szitha Miklós nevével 
fémjelzett Gombóc Artúr me-
sejátékból egyébként nemrég 
tartották meg a 100. előadást. 
A héten bemutatásra kerülő 
„Utazás a szempillám mögött” 
azonban egy másik történet, 
ami egy kisfiú álmába kala-
uzolja a gyerekközönséget. 
Amikor megismerjük, Lackó 
az ágyában fekszik, egyedül 
érzi magát, elgurult üveggo-

lyóját hiába keresgéli, s eköz-
ben elalszik. Álmában különös 
lények szólítják meg, szobája 
tárgyai szokatlan alakot ölte-
nek, kinyílnak, feldőlnek, ele-
melkednek a padlótól, váratla-
nul áttetszőnek látszanak. 
A meseszoba minden részle-
te, szereplője Lackó hétköz-
napjaiból, olvasmányaiból a 
tévéből és a nappali esemé-
nyekből költözik az álmába, 
felvonul benne világának ösz-
szes figurája, lénye és sze-
replője, ám a gyermeki fantá-
zia a hétköznapoknál sokkal 
pompásabb, színesebb és 
izgalmasabb világot varázsol 
belőlük. 
Lackót utazási során egy hű-
séges, igaz barát, Hangya 
kíséri, akinek szeretete, tisz-
tasága, önfeláldozása segíti 
őt közös kalandjaikban. A me-
sés utazás végére a megta-
lált üveggolyó örök barátokat 
szerez a kisfiúnak, akik ugyan 
csak az álomban elérhetők, 

de nagyon fontos dolgokat ta-
nítanak neki. 
Az álombeli barátok sokat se-
gítenek abban, hogy Lackó-
nak majd teljesebb, boldogabb 
élete legyen, amiben ő is má-
sok barátja lehet. Az előadást 
Dolmány Attila rendezte. 
A tervek szerint ősszel a gö-
döllői közönség is láthatja 
majd az előadást. 
                                       (b.j.) 

bemutatóra készül szitha miklós
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ősbemutAtó Az ArpeGGio koncertjén
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Az elmúlt években intenzív 
kapcsolat alakult ki a Gödöl-
lői Frédéric Chopin Zenei AMI 
és a cseh testvérvárosunkban, 
Brandys nad Lábem – Stará 
Boleslavban működő zeneisko-
la között, ahová április végén 
harminc fős delegáció utazott a 
gödöllői intézményből. 
A program során nagyszabású, 
közös koncertre is sor került, 
melyen zeneiskolánk ifjúsági vo-
nószenekara lépett fel Lázárné 
Nagy Andrea vezetésével. Az 
est folyamán a gödöllőiek mellett 
a helyi zeneiskola ifjú muzsiku-
sai is bemutatták tudásukat, és 
közös produkcióra is sor került. 
Mint megtudtuk, legközelebb a 

brandysi zeneiskolából a már 
hagyományos kosztümös kon-
certen köszönthetünk néhány 
vendéget, jövőre pedig cseh 
testvérvárosunk zeneiskolájá-
nak küldöttsége látogat el Gö-
döllőre. 
A Frédéric Chopin Zenei AMI 
növendékeire a tanév hátralé-
vő részében is sok munka vár. 
Május 13-án este a kastély lo-
vardájában rendezik meg az Ifjú 
Tehetségeink koncertet, amelyen 
hagyományosan az iskola kiváló-
ságai lépnek fel a Gödöllői Szim-
fonikus Zenekarral, a vizsgákat 
követően pedig – szintén hagyo-
mányosan – a zeneiskolai tábor 
várja majd az érdeklődőket.  (k.j.)

Rendhagyó összeállítással lepi 
meg a közönséget az Arpeggio 
Gitárzenekar készülő koncert-
jén. A zenekar június 2-ai estjén 
kizárólag magyar szerzők mű-
veivel lép színpadra, köztük egy 
hazai ősbemutatóval.

Bár a gitárzene rajongói már 
megszokhatták, hogy az Ar-
peggio Gitárzenekar koncertjei 
egyfajta kirándulást jelentenek 
a különböző népek, kultúrák 
muzsikájában, a Művészetek 
Házában június 2-án megrende-
zésre kerülő koncertjükön azon-
ban eltérnek a tradícióktól, s ki-

zárólag magyar szerzők műveit 
szólaltatják meg. Az est különle-
gessége lesz az itt felcsendülő 
Gitárverseny, amely Györe Zol-
tán gödöllői zeneszerző műve, 
s amelynek ez lesz az ősbemu-
tatója. A mű szólóját Nuszbaum 

Ferenc játssza. Emellett Pavlo-
vits Dávid: Open your head, vala-
mint Szokolay Sándor: Históriás 
képek című darabját szólaltat-
ja meg a zenekar, Kiss Mária 
(szoprán) közreműködésével. A 
koncerten Kósáné Szabó Beá- 
ta és Nuszbaum Ferenc vezé-
nyel.                                    (b.j.)

Holland testvérvárosunkban, 
Wageningenben járt április 
második felében a Török Ignác 
Gimnázium kórusa. A Tápai 
Dóra által vezetett negyven 

fős kórus több fellépésen is 
részt vett. Koncertet adtak a 
polgármesteri hivatalban, ellá-
togattak egy általános iskolába 
és egy indonéz idősotthonba, 
de felléptek testvériskolájuk, a 
Panterijn gimnázium koncert-

jén is. Ez utóbbi eseményen az 
intézmény saját zenekarával 
közös produkciót is láthatott tő-
lük a közönség. A testvérváro-
si látogatás záró eseményére 

a wageningeni városi könyv-
tárban került sor. A gyerekek 
a fellépések során a magyar 
népdalokból is ízelítőt adtak 
testvérvárosunk zeneszerető 
közönségének. 
                     (j.b.)

magyar népdalok Wageningenben
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A Nemzeti Örökség Intézete 
2018. május 12-én harmadik 
alkalommal rendezi meg az 
Emlékhelyek Napja elnevezé-
sű országos programsorozatát, 
amellyel a magyar történelem-
ben és kultúrában kiemelt fon-
tossággal bíró helyekre kívánja 
felhívni a figyelmet. A rendez-
vénysorozatban résztvevő    emlék- 

helyeken ezen a napon kedvez-
ményes vagy díjtalan belépőt 
biztosítanak az érdeklődőknek. 
Az Emlékhelyek Napjának prog-
ramsorozatába közel ötven 
helyszín kapcsolódik be, köztük 
a Gödöllői Királyi Kastély, ami 
2014. június 8-án kapta meg 
hivatalosan a történelmi emlék-
hely címet. 
Május 12-én, szombaton 11 és 
16 óra között ingyenesen lesz 
látogatható a Királydombi pavi-
lon, és szintén ingyenesen lesz 
megtekinthető a 3D vetítő azok 
számára, akik jegyet váltanak 
az állandó kiállításra. Indulá-
si időpontok a kastély aulájá-
ból: 10.30;11.30; 12.30; 13.30; 
14.00; 14.30; 15.00; 15.30; 
16.00. Mindezek mellett több 
kedvezmény várja az érdeklő-
dőket, így például a Barokk szín-
ház megtekintésére tárlatveze-
téssel egységesen 500 forintos 
belépővel lesz mód. Indulási 

időpontok a kastély aulájából: 
10.30; 11.30; 12.30; 13.30.
De a szervezők gondolnak a 
gyermekekre is, ezen a napon 
kedvezményesen vehetnek 
részt múzeumpedagógiai foglal-
kozásokon. 
Az Emlékhelyek Napjának rész-
letes programjairól az emlekhe-
lyeknapja.hu oldalon tájékozód-
hatnak az érdeklődők. 
                   (b.j.)

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.

Május 8. kedd 17.30
Nagy Eszter (gordonka) nö-
vendékeinek hangversenye, 
vendég a Kistarcsai Simándy 
József AMI cselló tanszaka
Május 9. szerda 17.00
Sivadóné Benyus Hedvig (fu-
vola) növendékeinek hangver-
senye
Május 11. péntek 18.00
A magánének tanszak vizsga-
hangversenye – Balogh Ágnes 
növendékei
Május 12. szombat 10.30
Horváth Judit (zongora) nö-
vendékeinek hangversenye

Frédéric Chopin Zenei 
AMI programja

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

kedvezményes proGrAmok Az emlékHelyek nApján
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Támogassa adója 1%-val a
Gödöllői Kirchhofer József Sportegyesületet!

Tájékozódási futás, Manó Maraton, 
Mini Maraton!

Adószám: 18721728-1-13 
Köszönjük!

Vegyesre sikerült a Gödöl-
lői Sakkbarátok Egyesülete 
számára az idei sakk csapat-
bajnokságok záró fordulója, 
miután az NB II-ben szereplő 
egyes csapat 8-4-re kapott ki, 
míg a megyei pontvadászat-
ban induló kettes formáció 
3-2-re tudott nyerni.

A GSBE első csapata a BEAC 
otthonában elszenvedett vere-

séget követően a 9. helyen zár-
ta az NB II. Erkel-csoportjában 
a szezont, míg a Pest megyei 
I/A osztályban szereplő GSBE 
II. Alagon elért győzelme után 
a 8. helyen végzett a tabellán.

NB II. Erkel-csoport, 11. for-
duló: BEAC – GSBE 8-4
Pest megye I/A, 11. forduló
Alag – GSBE II. 2-3

-vb-

sakk – Mattolt, Majd Mattolták a GsBe csapatát

vereség és győzelem az idényzárón

Április utolsó hétvégéjén rendezték meg Közép-európa legna-
gyobb nemzetközi utánpótlás judo versenyét, a Budapest Kupát, 
ahol a Gödöllői Judo Klub színeiben hatan indultak, közülük Ma-
kádi Liliána az ötödik helyet szerezte meg.
A versenyen négy kontinens 23 országának több mint 1500 ver-
senyzője állt tatamira. Szádvári Zoltán tanítványai derekasan 
küzdöttek ellenfeleikkel, aminek a jutalma egy ötödik hely lett 
Makádi Liliána révén. 
                   (li)

judo – Budapest kupa

makádi liliána ötödik helyen

Kovács Krisztián, a Gödöllői Tűzoltóság főtörzsőrmestere újabb aranyéremmel gazda-
gította éremkollekcióját, miután aranyérmes lett fekvenyomásban a Győrben megren-
dezett Visegrádi 4-ek erőemelő és fekvenyomó Világkupáján.

A győri Olimpiai Centrumban lebonyolított megmérettetésen közel 400-an versenyző indult. 
Kovács Krisztián (a képen balra) az Open -125 kg-os EQ kategóriában 210 kg-os teljesít-
ménnyel lett aranyérmes fekvenyomásban.                                                               -kk-

Aranyérmes a gödöllői tűzoltó

Támogassa adója 1 %-val a 
gödöllői röplabdát. 

Adószám: 19182425-2-13 
Köszönjük.

A Magyar csapatbajnokság elő-
döntője előtt ráhangolásnak 
május első hétvégéjén rendez-
ték Székesfehérváron a Bregyói 
Atlétikai Centrumban az után-
pótlás egyik legnagyobb mére-
tű megmérettetését, a Serdülő, 
Ifjúsági Ügyességi és Gátfutó 
Csapatbajnokságot, ahonnan 
a GEAC különítménye öt érem-
mel tért haza.

A GEAC atlétika szakosztálya hét 

csapattal indult és két arany-, két 
ezüst-, illetve egy bronzéremmel 
zárta a székesfehérvári versenyt. 
Kiemelkedő eredmény a serdülő 
korú Soos Levente 2 m-es (!!!) 
magasugrása, ami még az ifjúsá-
gi Eb-re is szintteljesítés, Canea 
Zoltán 61,94 m-es gerelyhajítása, 
ami mindössze 6 cm-rel marad el 
a korosztályos Eb szinttől és Mi-
hály Ádám 460 cm-es rúdugrása, 
amivel megerősítette az Euró-
pa-bajnoki részvételét!

Eredmények, Serdülő (U16) 
korosztály, Ezüstérmesek: fiú 
rúd (Bánovics József, Bánovics 
Károly, Ladányi Viktor, Sza-
bó Zoltán és Fekete Csanád); 
Bronzérmesek: fiú magasugrás 
(Soos Levente, Seesink Dániel, 
Szabó Zoltán, Bákai Péter és 
Molnár András); Ifjúsági (U18) 
korosztály, Aranyérmesek: fiú 
gerely (Canea Zoltán, Mihajlo-
vic Alex, Juhász Nándor és 
Mihály Ádám), fiú rúdugrás (Mi-
hály Ádám, Magyari Benedek, 
Molnár Dániel és Török Vilmos); 
Ezüstérmesek: leány rúdugrás 
(Bánovics Dorottya, Schmutzer 

Csilla, Lajos Dóra és Simonvá-
ros Csenge)
A sikerek kovácsai: Szörényi Ist-
ván, Kovács Zoltán, Máté Alpár, 
Kovács Gábor

Az idei első versenyt rendezték 
meg a férfiak pénzdíjas Szuper 
Ligájában, ahol 3 próbában (ma-
gasugrás, diszkoszvetés, 400 m 
sík) a kiváló többpróbázó, Kriszt 
Botond egyéni csúcsokat (ma-
gasugrás, diszkoszvetés) javítva 
az értékes harmadik helyet sze-
rezte meg, ami bíztató eredmény 
az összetett OB előtt. Edző: Zsi-
voczky Attila.                         -kb-

atlétika – üGyesséGi csapatBajnoksáG, sZékesFeHérvár

nagy ugrások és nagy dobás

Bejutott a Diákolimpia országos 
döntőjébe röplabda sportágban a 
leány III. korcsoportban az Erkel 
iskola csapata, miután a Tatabá-
nyán megrendezett elődöntőben 
a házigazdákat és a Sümeg csa-

patát is két vállra fektette. A nyolc 
csapatos ob-döntő helyszíne 
Kecskemét lesz majd.
A csapat tagjai voltak: Bútor 
Anna, Diós Lara, Horváth Vi-
rág, Pásztor Kata, Krizsán Kit-

ti, Nagy 
O r s o l y a , 
Néző Noé-
mi, Kovács 
L a u r a , 
K ö v e s d i   
R é k a , 
edző: Pelle 
Ildikó.       
                -gg-

diákoliMpia – röplaBda, orsZáGos elődöntő

országos döntőben az erkeles lányok
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Döntetlenekkel zárta elmúlt heti 
mérkőzeit a Covritas Futsal Team 
Gödöllő csapata (a Gyömrő ellen 
6-6, az Újpest ellen 5-5) az NB 
II-es futsal bajnokság Kelet-cso-
portjának alsóházi-rájátszásában, 
így kettő fordulóval a bajnokság 
vége előtt 15 ponttal a harmadik a 
csapat.
NB II., Keleti-csoport, alsóházi 

rájátszás, 7-8.forduló: Covritas 
Futsal Team Gödöllő – UFC Gyöm-
rő 6-6 (2-1) Gödöllői gólszerzők: 
Csordás Barna, Magyar Zsolt (2-
2), Gruber Bálint, Al-Makswsi Zeid 
Ruben.
CFT Gödöllő – Újpest FC-220 
VOLT 5-5 (2-3) Gödöllői gólszer-
zők: Magyar Zs. (2), Gruber B., 
Berta Balázs, Csordás B.           -tt-

Futsal – olasZos covritas

döntetlenek Hete Gödöllőn

Már csak egy győzelemre van az NB I. Liga harmadik helyétől 
(az Extraligával együtt a 9. helytől) a Penta-Gödöllői RC csapata, 
akik a Budaörs elleni helyosztó párharc első mérkőzését 3-1-re 
nyerték meg hazai pályán.

A Penta-GRC a vártán ugyan nehezebben vette a Budaörs elleni he-
lyosztó első felvonását, de végül megtartotta pályaelőnyét az egyik 
fél második győzelméig tartó párharcban. Második meccs május 
8-án Budaörsön. Részletek: www.grcvolley.hu
NB I. Liga helyosztó, 1. mérkőzés: Penta-Gödöllői RC – Budaörsi 
DSE 3-1 (24, -20, 14, 18)                                                               -lt-

röplaBda – aZ első lépés MeGvan
fél lábbal dobogón az nb i. ligában

Egy döntetlenre van az ara-
nyéremtől Bartos Gábor fel-
nőtt férfi kézilabda csapata, 
akik az elmúlt két játékna-
pon is hozták a kötelező 
győzelmeket az NB II. Észa-
ki-csoportjában, ennek kö-
szönhetően az élről várják a 
második helyezett Rév TSC 
elleni utolsó fordulós pár-
harcot.

A Gödöllői KSE együttese 

előbb a TFSE otthonában 
nyert 39-29-re, majd hazai 
pályán verte magabiztosan a 
Solymár SC csapatát 34-27-re. 
Az újabb négy pont megszer-
zésével és a riválisok bukdá-
csolásával úgy alakult a hely-
zet, hogy az utolsó játéknapon 
elég egy döntetlen is ahhoz, 
hogy a jelenleg 33 ponttal lis-
tavezető Gödöllő örülhessen a 
bajnoki aranyéremnek.
Ehhez viszont a jelenleg má-

sodik helyen álló Rév TSC ott-
honában kell elérni az üdvös-
séghez elengedhetetlen egy 
pontot, amihez természetesen 
a házigazdáknak is lesz egy-
két szavuk, ugyanis a hazai 
győzelem a Rév aranyérmét 
eredményezni, így minden bi-
zonnyal parázs ütközetre szá-
míthatnak Bartos Gábor tanít-
ványai. Az aranycsatát május 
10-én, csütörtökön 20 órától 
rendezik meg a pestszentlőrin-
ci sportcsarnokban.
NB II. Északi-csoport, 20-21. 
forduló: TFSE – Gödöllői KSE 
29-39 (17-21)

Gödöllői KSE – Solymári SC 
34-27 (15-11)
Utánpótlás eredmények, Ifjú-
ságiak: TFSE-KSI – Gödöllői 
KSE 33-23 (14-12), Gödöllői 
KSE – Solymár 38-34 (18-17), 
VS Dunakeszi – Gödöllői KSE 
38-30 (23-13). A GKSE ifjúsági 
csapata 14 ponttal a 8. helyen 
végzett a bajnokságban.
Serdülők: Angyalföldi Sport- 
iskola – Gödöllői KSE 9-33 (4-
16), VS Dunakeszi – Főnix ISE 
30-39 (14-15), B.Braun Gyön-
gyös II. – Főnix ISE 36-32 
(17-12), Főnix ISE – Váci KSE 
22-41 (10-24).                -tt-

kéZilaBda – Bajnoki döntő követkeZik

egy döntetlenre az arany

Van gól, vannak pontok, 
röviden így lehetne össze-
foglalni a Gödöllői SK idei 
első győzelmének receptjét, 
persze ennél összetettebb 
az, hogy miért kellett várni 
majdnem hat hónapot a gö-
döllői győzelemre.

Sebestyén Ferenc együttese 
legutóbb szeptember 30-án 
örülhetett három pontnak az 
idei kiírásban, így, pestiesen 
szólva, úgy kellett a Dunavar-
sány elleni 3-1-ez győzelem a 
bajnoki hajrában a kiesés ellen 
menekülő Gödöllőnek, mint fa-

lunak az áram. 
A Gödöllői SK 20 ponttal a 
tabella 13. helyét foglalja el a 
Pest megyei I. osztályú pont-
vadászatban három meccsel a 
zárás előtt. A riválisok közül a 
12. helyezett, szintén 20 pon-
tos FC Dabas II-nek négy, míg 
a jelenleg 17 ponttal 14. he-
lyen álló Szentendrének még 
hat mérkőzése van a június 
3-ai zárásig. 
Pest megyei I., 25-26. fordu-
ló
Dabas-Gyón FC – Gödöllői SK 
2-0 (1-0)
Gödöllői SK – FÉMALK-Du-

navarsány 3-1 (0-1) Gödöllői 
gólszerzők: Mudroch Mendel 
(2), Méhes Pál.

Hátország – Kiesett a GEAC 
és a GSK II.-Szada

Annak ellenére, hogy a Gödöl-
lői EAC nyolc, a GSK II.-Szada 
pedig még négy mérkőzésen 
lép pályára az idei pontva-
dászatban, már eldőlt, hogy 
a hátralévő eredményektől 
függetlenül mindkét gödöllői 
formáció kiesett . A GEAC a 
megyei II. osztálytól, míg hét-
végén ismét a meccsét lemon-
dó második számú GSK alaku-
lat a megye háromtól búcsúzik 
a szezon végén.
Az „egyetemisták” jelenleg hat 

ponttal a 15. helyen állnak (25 
pont a hátrányuk a még bent 
maradást érő 10. helyhez ké-
pest), míg a GSK II.-Szada 16 
pontra a még bent maradást 
érő ötödik helytől 10 egység-
gel, a 10. helyen állnak cso-
portjukban.
Pest megyei II., Északi-cso-
port 24. forduló
Gödöllői Egyetemi AC – Po-
máz-ICO SE 0-5 (0-2)
Pest megyei III. Északkele-
ti-csoport 24. forduló
Vácrátót KSE – Gödöllői SK 
II.-Szada 3-0 (játék nélkül)   -ll-

labdarúgás – megvan az idei első siker
menekülőre fogta a Gsk

Programajánló
Május 13., vasárnap 17 óra
GEAC – Budakalász MSE

(Egyetemi sportpálya)
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játék! Alsóparki kedvencek: nevezd el és küldd vissza!

Közönséges vakond

Vörös mókus Nyest

Közönséges erdei egér Csuszka Örvös galamb

Őszapó Tőkés réce

MacskabagolyZöld küllő

Óvodások, iskolások! Tudjátok-e, hogy milyen élőlények népesítik be az Alsóparkot és a Rákos-patakot? Ha nem, akkor a most induló játék-
ban 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

Törpedenevér

Mocsári teknős

Erdei békaZöld varangy

folyami rák Vízisikló

Gőte Szitakötő

Fecskefarkú lepke

Mezei tücsök Szarvasbogár

Hétpettyes katica

Zöld keresztespók

Keleti sün

vízi élőlényEk ízEltlábúak
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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.

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

Május 12-én 
szombaton 
9-11 óráig.

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel: 
dr. Horváth Márk 

állatorvos

Telefonszám: 
06/20-3855-726

A tavaszi meleggel egy időben sajnos 
megérkezett hozzánk a kullancsok sze-
zonja is. Egy rövidebb, környékbeli séta 
alatt is összeszedhet kedvencünk né-
hány nemkívánatos élősködőt, hát még 
egy kirándulás vagy erdei túra alkalmá-
val.  
Sajnos a kullancsfertőzések komoly 
megbetegedéssel is járhatnak, mely 
akár az állat életét is veszélyeztethetik 
(kutyák esetében ilyen pl. a babesia), 
ezért rendkívül fontos a megelőzés. 
Ma már több készítmény áll a gazdi 
rendelkezésére, melyekkel megóv-
hatja kedvencét. Egy jó minőségű 
kullancs- és bolhairtó nyakörvvel 
akár az egész kullancs szezont 
is átvészelheti négylábúnk, míg a 
csepegtethető spot on-ok hatóideje 
valamivel rövidebb ennél, általá-
nosságban 4 hétig hatásos kullan-

csok ellen és 4-8 héten át ad védelmet 
a bolhák ellen (az egyes készítmények 
különböző hatóidejűek lehetnek). A spot 
on készítményekkel megegyezően ha-
tékony módszer a védekezésre a kü-
lönböző kullancs- és bolhairtó spray-k 
használata, a 2 kg-nál kisebb kutyáknál 
és cicáknál, illetve a 2 hónapnál fiata-
labb kölyökkutyák és macskák számára 
kizárólag csak ez a módszer javasolt. 
A legmodernebb megoldást a szájon át 
alkalmazható gyógyszeres kezelés 
jelenti, melynek hatóide-
je kb 2-3 hónap, ez 
azonban egyelőre 
csak állatorvosi 
közreműködés-
sel érhető el. 
N a g y o n 

fontos, hogy kutyáknak szánt készítmé-
nyekkel ne kezeljük macskánkat, mert 
súlyos mérgezést okozunk vele!
Sajnos egyik védekező módszer sem 
nyújt 100%-os biztonságot kedvencünk-
nek, főleg a kullancsok által fertőzöttebb 
területeken, így érdemes minden sétál-

tatás után átfésülni, átnézni állatkánk 
bundáját. Ha kedvence étvágytalanná 
válik, kedélyállapota romlik, azonnal 
forduljon állatorvoshoz! Tegye ezt akkor 
is, ha bizonytalan a megfelelő módszer 
kiválasztásában. Az ál-
latpatikákban, szakáru-
házakban szakszerű 
segítséget nyújtanak 
Önnek.
Cégünk szabadforgal-
mú, vény nélkül kap-
ható készítményeket 
árusít, ezeket keresse 
személyesen üzletünk-
ben (2100 Gödöllő, Ke-
nyérgyári utca 2.) vagy 
webáruházunkban 
(www.vetashop.hu).

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

élősködők elleni védekezés
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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

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 máriabes- 
nyői részén található, elektromos árammal ellátott, víz-, szennyvízcsator-
na-hálózatra nincs bekötve, fűtése nincs. Az ingatlanon egy 50 m2 alap-
területű, 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: 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 le-
folytatása és döntés előkészítése.
Képesítési előírás: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmér-
nöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki), településmérnöki szak-
képzettség.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alap-
ján.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai 
úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (Dr. Nánási Éva cím-
zetes főjegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)
Pályakezdő fiatalok jelentkezését is várjuk!
Jelentkezési határidő: 2018. május 25.

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

FElhívás
A Gödöllő és környéke közbiztonságáért közalapítvány érdem-
ben hozzájárul a rendőrség minél magasabb színvonalú mun-
kájának ellátásához, városunk közbiztonságának fenntartása 
érdekében.
A közalapítványnak idén is lehetősége van a személyi jövede-
lemadó 1%-ának fogadására, mellyel fenti célok minél maga-
sabb szintű megvalósításához kérjük a lakosság segítségét.
név: Gödöllő és környéke közbiztonságáért közalapítvány
adószám: 19184513-1-13
támogatásukat hálásan köszönjük.

A kuratórium nevében:
rétfalvi Antal, elnök
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FELHÍVáS
Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető cím odaítélésére

Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkor-
mányzati rendeletében, valamint az ezt módosító 21/2003. (VI.19.) szá-
mú, az 5/2012. (II.8.) számú, a 17/2013. (V.21.) számú, 9/2014. (V.19.) szá-
mú önkormányzati rendelet szabályozza az önkormányzat legmagasabb 
elismerését a GÖDÖLLŐ VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományo-
zásának rendjét.
1. A kitüntető cím azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adható, 
akik:
-  a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében 
maradandót alkottak,
- egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi 
civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének 
gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez. 
2. „Gödöllő Város Díszpolgára” kitüntető cím évente, legfeljebb egy sze-
mélynek adományozható.
3. A városi kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek az önkor-
mányzat szervei, társadalmi szervezetek, közösségek, személyek. Az ado-
mányozásról a Képviselő-testület dönt. A kitüntetés post mortem adomá-
nyozható, posztumusz nem adományozható.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy javaslataikkal, véleménynyilvánításukkal 
segítsék a döntéshozók munkáját!
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással szíveskedjen a Pol-
gármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre eljuttatni (2100 Gödöllő, Sza-
badság tér 7. címre, és/vagy a kiss.zsuzsanna@godollo.hu e-mail címre).
Határidő: 2018. június 1., 12 óra.

Tisztelettel,
 dr. Gémesi György polgármester sk.

FELHÍVáS
Gödöllő Vállalkozója Díj adományozására

Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő Vállalkozója Díjat adományoz 
azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas 
vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető 
tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgál-
tatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a la-
kosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, 
illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak 
bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.
Gödöllő Vállalkozója Díj évente két személynek adományozható.
Kérem, hogy javaslataikkal segítsék a döntéshozókat!
Indoklással alátámasztott javaslataikat szíveskedjenek a Polgármesteri 
Hivatal Polgármesteri Kabinetre eljuttatni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. 
címre, és/vagy a kiss.zsuzsanna@godollo.hu e-mail címre).
Határidő: 2018. június 1., 12 óra.

Tisztelettel,
 Halász Levente 

Gazdasági Bizottság elnöke sk.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDő: 2018. MÁJUS 15.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Soltiné Nagy Enikő, Mikes Kelemen u. 9., Tamási Mátyás, Táncsics 
M. u. 30.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Zombori Adél, Erzsébet királyné krt. 17.II/2., Rétfalvi Antal,Tábor-
nok u. 13.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Dó-
czi Tamás, Váradhegyfok u. 16/B.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Madarász Patrícia, Rét u. 55/2., 
Lázárné Nagy Andrea, Liszt F. u. 5.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Halász-Kiss Zsuzsanna, Fenyvesi nagyút 3/A., 
Kaszás Anikó, Kökény u. 33.
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!


