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Három napon át várta színes 
programokkal az érdeklődőket 
a IV. Nemzetközi Természetfilm 
Fesztivál és a hozzá kapcsoló-
dó Országos Természet- és Kör-
nyezetvédelmi Filmnapok a hét 
végén. A rendezvény első napja 
hagyományosan diáknap volt, 
szombaton és vasárnap pedig a 
családokat várták a bemutatók-
kal, előadásokkal és koncertekkel tarkított rendez-
vényen, aminek idén is része volt a Varázslatos 
Magyarország szabadtéri fotókiállítást, a Trash Art 
Magyarország kültéri hulladék-szobor kiállítás, va-
lamint a Jam for Nature zenei tehetségkutató.

A filmszakmai gálára szombaton délután ke-
rült sor, a fesztivál fődíját Szendőfi Balázs He-
gyek-völgyek halai: a vizek bárányai és farkasai 
című alkotása nyerte, Gödöllő Város különdíját pe-
dig Molnár Attila Dávid Üzenet a palackban című 
filmje. A kapcsolódó rendezvények díjátadására 
vasárnap került sor, a „Zenél a város” koncerttel, 
amin Grünvald László, a Talamba ütőegyüttes 
tagja által összefogott produkcióként a városi isko-
lák kórusai, és a művészeti csoportok tagjai léptek 
színpadra.                            (folytatás a 16-17. oldalon)
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– Kezdjük egy kis visszatekintéssel! Mi-
lyen volt az elmúlt másfél év? 

– Az elmúlt időszakban nem látványos, 
de nagyon sok fontos változáson esett át 
a kastély. Sokat költöttünk az épületre, ami 
már nagyon időszerű volt, hiszen 1996-ban 
nyitották meg a fő épületrészt. A múlt héten 
hozták az új kazánunkat, átvizsgáltattuk a 
teljes elektromos rendszert, épületfelügyele-
ti rendszert cserélünk. A Remsey Flóra által 
tervezett falikárpitok, textíliák – amiknek egy 
jelentős része szintén ’96-os – februárban 
mélytisztításon és restauráláson estek át. 
Miután harminchat szoba az állandó kiállítá-
sunk, ez meglehetősen nagy munka volt. 

Tavaly elértük, hogy a Gödöllői Királyi 
Kastély lett az év leglátogatottabb hazai 
kastélya. Ennek a nyomai bizony meglát-
szódnak. A teljes múzeumi térben restau-
ráltattuk a parkettát., amin sok százezren 
sétálnak végig minden évben. Ezek mind 
olyan munkák, amiket a látogatók nem vesz-
nek észre, viszont elengedhetetlenek ahhoz, 
hogy húsz év múlva is ilyen, vagy magasabb 
színvonalon tudjon működni a kastély. Amit 
viszont a vendégeink is érzékelnek, hogy az 
elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve, 
konzultálva az utazási irodákkal, a látogatók 
igényekhez igazítottuk a nyitva tartásun-

kat.  A visszajelzések alapján jó ötlet volt. 
Az utazási irodákkal való kapcsolattartásra 
egyébként is nagyobb hangsúlyt helyezünk. 
Létrehoztunk például egy olyan e-mail fiókot, 
ahová a szakmai észrevételeket várjuk, ami-
ket feldolgozunk és igyekszünk a lehetősé-
gek szerint ezeknek megfelelően dolgozni. 
Így született meg például, az a döntés is, 
hogy minden hónap első péntekén este nyol-
cig tartunk nyitva. 

– Úgy tűnik, hogy az idén a korábbinál 
jóval több a családi, közösségi program, 
és egyre nő a befogadott rendezvények, 
valamint azoknak a száma, amelyekkel 
valamilyen egyéb hazai vagy nemzetközi 
programsorozathoz kapcsolódik a kas-
tély. 

– Ez is egy koncepció. Először is le kell 
szögezni, hogy a Gödöllői Királyi Kastély 
nem csak egy múzeum. Az egy dolog, hogy 
itt kiállítások vannak, de ez a hely átfogó 
kulturális intézmény immár háromszáz éve. 
Gondoljunk csak a Barokk Színházra, vagy 
a kastély zenekarára a Grassalkovichok ide-
jéből! Vagy a Mária Terézia fogadása idején 
rendezett ünnepségekre! 

Megnőtt az időszaki kiállítások száma is, 
ezek közül hagyományosan évente kettőt 
mi szervezünk. Most például a természetfilm 
fesztivál kapcsán a Trash Art kiállítás egy 
hónapig lesz látható a kastély parkjában. De 
valóban sok a családi nap típusú rendezvé-

nyünk – ezeket idén részben átalakítjuk –, 
és sok a befogadott nagykoncertünk, előa-
dásunk. Az egyik ilyen rendezvénysorozat 
most június közepén lesz, amikor három es-
tén át nagyon látványos koncertet tart majd a 
kastély díszudvarán és parkjában a 100 tagú 
cigányzenekar, a Budapest Bár, valamint 
Dés László és Tóth Vera fellépésével. 

Sokak örömére ismét lesz operett előa-
dás nyáron a kastély udvarán, idén a Marica 
grófnőt mutatja be a Fiatal Művészek Egye-
sülete. Ezeket a nyári színházi előadásokat 
szeretnénk ismét visszahozni, s ebben a gö-
döllői művészeti csoportok is partnerek, de 
érdekes, hogy egyre szélesebb az a művé-
szi oldal, akiktől megkeresés érkezik, hogy 
szívesen fellépnének nálunk. Nem csak, 
mint helyszínnek van jó hírünk, hanem az is 
tudott, hogy itt jó, nyitott, az újdonság iránt 
fogékony közönség van.

– A közönség milyen összetételű? 
Hány százalékban gödöllői, hazai vagy 
külföldi? 

– Ha a kastélylátogatókat nézzük, az el-
múlt közel fél évben folyamatosan nő a ha-
zai és a külföldi látogatók száma is, de ezért 
sokat teszünk is. A Liszt Ferenc repülőtéren 
ledfalas hirdetésekkel és ingyenes szóró-
anyagokkal vagyunk jelen, és a fővárosi vá-
rosnéző buszokon is megjelentek az anya-
gaink. 

A kulturális programoknál nagyjából a 
húsz százalék a gödöllőiek száma, akik 
rendszeresen visszatérő vendégek a ren-
dezvényeken. Ez egy nagyon szép arány, ha 
azt nézzük, hogy hány koncertet szervezünk 
egy évben. A közönségnek a hatvan-hatvan-
öt százaléka a fővárosból, valamint annak 
környékéről érkezik, a fennmaradó 15-20 
százalék pedig távolabbról, többek között 
külföldről. 

– Egy korábbi interjúban említette, 
hogy még mindig vannak olyan gödöl-
lőiek, akik sosem jártak a kastélyban és 
fontosnak tartja, hogy őket megszólítsák. 
Erre milyen elképzeléseik vannak? 

– Sokszor tapasztalom, hogy bár minden 
gödöllői büszke a kastélyra, amikor azt lát-
ják, hogy tele van buszokkal és autókkal a 
parkoló, azt gondolják, hogy ez csak turisták-
nak való hely, és feltételezik, hogy az áraink 
is ehhez igazodnak, ezért elkerülnek minket. 
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Januárban volt egy esztendeje, 
hogy dr. Ujváry Tamást nevez-
ték ki a Gödöllői Királyi Kastély 
igazgatójának. Az elmúlt időszak 
munkálatai és a bevezetett vál-
toztatások mellett arról is be-
szélgettünk, hogy milyen gazdag 
program várja az érdeklődőket a 
nyár folyamán.

Dr. Ujváry Tamás
és a legláTogaToTTabb
magyarországi kasTély
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Ezért is fontos, hogy tartsuk azt a hagyo-
mányt, hogy az itt élőknek a kiállítások belé-
pőiből ötven százalék kedvezményt adunk, 
és ezen felül is legyenek olyan időszakok, 
amikor jelképes összegért látogathatják a 
kastélyt. Ezt nyilván nem a főszezonban tud-
juk megtenni, a múlt évben az ősz második 
felében hirdettük meg – és ezt tervezzük 
idén is –, hogy 100 és 200 forintos jeggyel 
nézhették meg a kastélyt a gödöllőiek. 

– Ám nem mindig a kedvezményekkel 
okoznak meglepetést a látogatóknak. 
Sok kritikát kaptak az idén, amikor az Ibo-
lya napon bevezették, hogy csak ötszáz 
forintos jegy ellenében lehetett belépni a 
kastély területére…

– Aki járt már akár az Ibolya-napon, akár 
a Koronázási Hétvégén, tudja, hogy nívós 
rendezvényekről van szó. Arra törekszünk, 
hogy színes és gazdag programokat tudjuk 
nyújtani. Viszont azok közül, akik ide kiláto-
gatnak, mindössze húsz-huszonöt százalék 
vásárol múzeumi belépőt, a többiek az in-
gyenes programokon vesznek részt. Ugyan-
akkor nekünk a sok ezer, vagy esetenként 
több tízezer ember fogadása jelentős költ-
séggel jár. Ezek az „ingyenes” programok 
a mi számunkra minden alkalommal sok-
millió forintba kerülnek – és évente 10-12 
ilyen alkalomról beszélünk! Ki kell fizetni a 
fellépőket, orvosi ügyeletet kell biztosítani 
és minden egyebet, amivel egy-egy ilyen 
rendezvény jár. Ennek a jelképes összegét 
kérjük el. Ezért vezettük be, és próbáltuk ki 
a húsvéti hétvégén, hogy 500 forintért lehet 
bejönni a területre és részt venni a prog-
ramokon. Ezt a koronázási hétvégén és a 
vadásznapon is tartani fogjuk. Ha belegon-
dolunk, ez két gombóc fagylalt ára, ugyan-
akkor egy-egy alkalommal többek között 
hat-nyolc fellépő, gyerekelőadás, ingyenes 
játékok, állatsimogató várja az érdeklődőket. 
Mi ezt a pénzt a kastélyra fordítjuk vissza, és 
bizony megvan a helye.  A gödöllői kastély 
hazánk legnagyobb alapterületű kastélya, 
ami huszonhat hektáros természetvédelmi 

és műemlékvédelmi kertben van. Ennek a 
fenntartása hatalmas költségekkel jár. 

Természetesen fontosnak tartjuk, hogy 
mindenki számára biztosítsuk a lehetőséget 
a látogatásra, ezért vannak a jelentős ked-
vezményes programok, a sok befogadott 
koncert, ami a közönség számára ingyenes, 
csak regisztrációhoz kötött és ezeken is ne-
ves művészek lépnek fel. Ezek a programok 

elsősorban a helyieknek szólnak, és van is 
rá igény. Úgy gondolom, meg kell találnunk 
az egyensúlyt, hogy mindenki be tudjon kap-
csolódni a programokba, de tisztázni kell, 
hogy mindennek meg van az ára. 

– Közeledik a Koronázási Hétvége, ami 
az egyik kiemelt programja a kastélynak 
Mire számíthatnak a látogatók ezen, és a 
nyár folyamán? 

– Amellett, hogy idén is találkozhatnak 
majd Erzsébet királyné és Ferenc József 
megszemélyesítőivel, lovas bemutatók, 
gyermek előadások, koncertek, az állandó 
kiállításon élőképek várják majd a közönsé-
get a Koronázási Hétvégén.

Júniusban azonban még egy igazi külön-
legességgel várjuk a vendéginket, ami egy-
részt ahhoz kapcsolódik, hogy a Gödöllői Ki-
rályi Kastély az Európai Királyi Rezidenciák 
Szövetségének a tagja, másrészt az Európai 
Unió által kiírt Kulturális Örökség Évéhez. A 
szövetség tagjaként az étkezési kultúrát mu-
tatjuk be, s ehhez kapcsolódóan június 23-
án, amikor a Múzeumok Éjszakája is lesz, 
napközben pikniket tartanak tizenöt európai 
kastély parkjában, egyidőben, így itt Gödöl-
lőn is. Mindenki hozhatja a saját elemózsiás 
kosarát, de bemutatjuk a környék gasztronó-
miai értékeit is. A Pest megyei Értéktárban 
szereplő enni és innivalókból hoznak majd a 
települések kóstolót. A piknik hangulatát eme-
li majd a délelőtti és a délutáni koncert, amit 
a Fréderic Chopin Zenei AMI-val közösen 
valósítunk meg. Este pedig a kastély dísz- 

udvarán, éjfélig ingyenes koncer-
tekkel várjuk a vendégeket. 

És hadd említsem meg a júni-
us végi fúvószenekari fesztivált, 
valamint az évek óta népszerű 
firenzei dalestet, amelyre Olasz-
országból érkeznek fellépők, akik 
komoly- és könnyűzenei sláge-
rekkel varázsolnak igazi olasz 
hangulatot a díszudvarra. Erre 
július végén került sor. Azután 
pedig jön a Barokk Napok, ami 

eltér majd a korábbiaktól. Ez egy különleges 
háromnapos rendezvény lesz, ami a zene 
köré épül fel, ez alkalommal vásári forgatag 
nélkül. Erre az időre az állandó kiállítás hely-
színei is koncerthelyszínekké válnak. Négy 
öt ponton folyamatosan zene fog szólni, 
egyfajta sétálókoncert jelleggel. A látogatók 
azt a hangulatot élhetik meg, amit egykor a 
Grassalkovich Antal és Mária Terézia, ami-

kor végig sétáltak a termeken. Egyébként 
„velük” is találkozhatnak majd a vendégek. 

Mária Terézia korára azonban nem csak a 
gazdag zenei élet jellemző, hanem Kempe-
len Farkasnak köszönhetően a sakk is szo-
rosan kapcsolódik hozzá. Két évvel ezelőtt 
nagy sikert aratott az élő sakk, ezt idén is 
láthatja majd a közönség, valamint megjele-
nik a kastélyban egy szintén élő – vagy talán 
inkább interaktív – sakk.

S Hegyi Béla szobrászművész megalkot-
ta Kempelen Farkasnak egy olyan „szob-
rát”, ami beszél, mozog és kicsit úgy néz 
ki, mintha egy sakkfigura lenne. (Kempelen 
Farkasról ugye tudjuk, hogy Mária Terézia 
korában élt és ő találta fel a beszélőgépet 
és a sakkozógépet.) Lényegében egy sakk- 
mezőt fogunk felállítani a szobor számára, 
ezen fog játszani. Mindezek mellett három 
estén keresztül koncertek, színházi előadá-
sok lesznek – péntek este a Talambával ki-
egészítve szvinges, könnyedebb hangulatot 
varázsol ide a Swing a’la Django, szombaton 
barokk témákat dolgozunk fel egy szabadtéri, 
tánccal fűszerezett koncert keretében, vasár-
nap pedig a Barokk Színházban és a lovar-
dában egymást követően lesznek koncertek, 
amelyeken a Budafoki Dohnányi Zenekar re-
pertoárjából hangzik majd el válogatás. 

– Mindezek mellett bekapcsolódnak az 
Ifjúság éve rendezvényeibe is. Hogyan?

– Már tavaly is igyekeztünk olyan progra-
mokat kitalálni, ami érdekessé és izgalmas-
sá teszi a kastélyt a fiatalok számára is. A 

rejtély az istállóban elnevezésű 
szabadulószoba szerű játék rend-
kívül népszerű a körükben, több 
mint négyezer középiskolás vett 
rajta részt, a kicsik körében pedig 
herceg Egérváry Elemér és a hoz-
zá kapcsolódó emléktárgyak nép-
szerűsítik a kastélyt, s elárulom, 
hamarosan elkészül a hozzá kap-
csolódó társasjáték is. 

A nagyobbakat mással kell 
megszólítani. Szeretnénk feldol-
gozni a kastélynak a XX. század 
második felére vonatkozó történel-

mét a rendszerváltásig. A múlt évben meghir-
dettük a retro riporter pályázatot, aminek idén 
is lesz folytatása. Mi még ahhoz a generáció-
hoz tartozunk, akik benne éltek a ’90-es évek 
előtti időszakban. De, ha egy kamasznak azt 
mondjuk, hogy szovjet katonai laktanya, vagy 
szociális otthon, az számára épp úgy törté-
nelem, mint Ferenc József kora. Épp ezért 
arra gondoltunk, hogy a gyerekek találjanak 
ki és készítsenek el egy, ezt a kort bemutató 
időszaki kiállítást. Erre októberben kerül majd 
sor. Ehhez szabad kezet kapnak. Ők választ-
ják ki, mi kerüljön kiállításra, ők készítik el 
a szóróanyagokat, végzik a marketing és a 
kommunikációs feladatokat. A kiállítás nap-
ján pedig, egy napra a kastély igazgatója is 
közülük kerül majd ki. Nagyon örülök annak, 
hogy minden korosztályból van érdeklődés. 
Ez nem csak itthon, hanem a világon is egye-
dülálló lehetőség lesz a gyerekek számára. 
Remélem, hogy mindenki megtalálja a szá-
mára vonzó és érdekes programot!           (j.)
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Kalózok lepték el az Alsópark Világ-
fa körüli részét vasárnap a városi 
gyermeknapon. A Művészetek Háza 
munkatársai ez alkalommal a gyere-
kek által kedvelt figurákat, a tengerek 
rettegett harcosait helyezték a közép-
pontba.

Volt itt kincses sziget, hatalmas ha-
jóhinta – amit akár kalózhajónak is 
képzelhettünk, valamint kalózos előa-
dások és játékok. Gyermekeket és 
szülőket egyaránt várták a kézműves 
foglalkozások, a közösen is kipróbál-
ható játékok és a koncertek, ahol ki-
csik és nagyok egyaránt jól érezhették 
magukat. 

A hagyományos vidámparki játékok 
mellett ismét hatalmas sikert aratott 
a vízi chopper és a vízi dodgem, és 
nem sokat pihenhettek a ládavasútnál 
szolgálatot teljesítők sem. A színpa-
don egymást váltották a koncertek, 
fellépett a Czutorborsó, a Kispárna, 
a Jazztertánc és a Veronaki zenekar, 
a sort a Cimbaliband koncertje zárta. 
A rendezvényre több ezren látogattak 
ki.    db

Gyereknap az Alsóparkban
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A magyar állam és az Eu-
rópai Unió társfinanszíro-
zásában megvalósuló Bu-
dapest–Hatvan vasútvonal  
tervezett munkái.

Mint azt lapunkban már 
korábban is jeleztük,  meg-
kezdődik annak az ideig-
lenes szintbeli vasúti átjá-
rónak a kialakítása, amin 
a Köztársaság úti felüljáró 
építése idején bonyolódik 
majd a gépjármű és a gya-
logosforgalom. A korábban 
meghirdetettel ellentét-
ben a munkálatok június 
11-én, 10 órától kezdőd-
nek meg, de a befejezés 
változatlanul július 8.

Az ideiglenes út nyom-
vonala a jelenlegi P+R par-
koló területét teljes egészében 
igénybe veszi. A vasútállomásra 
gépkocsival érkezőknek a parko-
lási lehetőség az Állomás téren 
lévő fizetős parkoló átépítésével 
és a mellette levő üres terület 
rendezésével lesz biztosítva. Az 
önkormányzat kérésére a palo-
takerti HÉV-megállónál található 
(Trafó Club) előtti terület ren-

dezése is megtörténik, s mivel 
várhatóan megnő a HÉV-vel uta-
zók száma, az ide gépjárművel 
érkezők számára is kulturáltabb 
parkolási körülményeket tud biz-
tosítani a város.

A június 11. és július 8. kö-
zötti forgalmi rend változások:

 Az Állomás utca, vasút felöli 
oldala lezárásra kerül a Dalmady 
Győző utca és a Királyi váró kö-

zötti szakaszon, csak félpályás 
egyirányú közlekedés lehetsé-
ges a  városközpont felé. Az Állo-
más téri „fizetős” parkolónál lévő 
buszmegálló várhatóan áthelye-
zésre kerül az Alsópark-Állomás 
utca kereszteződése előtt lévő 
HÉV-pótló megállójába. A Fürdő 
utcai buszmegállók megszün-
tetésre kerülnek, új helyük az 
Isaszegi úton kerül kiépítésre. A 

Fürdő utcából jobbra kanyarodni 
az Állomás utca egyirányúsítása 
miatt nem lehet. A Dalmady Győ-
ző utca továbbra is egyirányú 
marad, a jelenlegi kerékpáros 
nyomvonal helyén az utca lakói 
részére parkolósávot jelölnek ki.

A munkálatok időpontjai a ki-
vitelezés menetétől függően mó-
dosulhatnak.

(ou)

Június 11-től módosul a forgalmi rend

A vonATozók figyelmébe!
Több alkalommal módosul a vasúti menetrend júniusban. A vasútkorszerűsítési 
munkák miatt június 1-jétől június 30-ig a Rákos–Pécel és Aszód–Tura állomá-
sok között végzett munkák miatt lesz vágányzár, ami jelentősen befolyásolja a 
vasúti közlekedést. 

A MÁV ezúton is kéri, hogy az utasok ne megszokás szerint közlekedjenek, 
figyeljék a kihelyezett tájékoztató hirdetményeket, valamint használják a www.
mavcsoport.hu oldalon elérhető MÁV-START menetrendi keresőjét az aktuális 
információkért!              (f.)

Megérkeztek
a fák a főtérre
A múlt héten a Pálmaház Kertészet munkatársai 
meghozták a főtérre azt a 22 darab fát, amiket a 
tervek szerint 2 héten belül beültetnek.

A fákat, amelyek átlagéletkora 20 év körül 
van, Sopronhorpácsról, a túlkoros fák iskolájá-
ból hozták. Földlabdával együtt egyenként kb. 1 
tonnát nyomnak. A fákat levermelték, betakarták 
és öntözik majd a beültetésig.

A főtér bővülő zöldfelületére díszkörtét, mezei 
és korai juhart, kőrist, vérbükköt, valamint töl-
gyet ültetnek..       (A)

A melegebb időjárással menetrend szerint megjelentek a levegőben a nyárfák-
ról szálló „szöszök”. A nőivarú nyárfákon, valamint fűzfákon beérett magok ren-
delkeznek vékony, levegővel telt repítőszálakkal, amik segítik a magot a széllel 
való terjedésben. Ez a szálló mag a repítő „készülékével” önmagában teljesen 
ártalmatlan az egészségre, allergiás tüneteket nem okoz! A nyárfa hímivarú 
egyedein kora tavasszal 
jelennek meg a porzós bar-
kavirágzatok, amik egyes 
embereknél nagyon rövid 
ideig tartó, enyhe allergiás 
tüneteket előidézhetnek. 

Mivel a nyárfa termésé-
nek hullásával egy időben 
virágzik számos más aller-
gén növény, ezek pollenjei 
nagy mennyiségben van-
nak jelen a levegőben és 
okoznak ténylegesen aller-
giás tüneteket.

(bd)

Nem a Nyárfa a bűNös
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Már csak néhányat kell aludni 
és június 2-án, szombaton ismét 
mehetünk az Arbofesztre, ahol 
színes, szórakoztató családi 
programok várják valamennyi 
korosztály képviselőit. 
Az évről-évre egyre nagyobb 
népszerűségnek ör-
vendő rendezvény 
idén is tartalmas ki-
kapcsolódási lehető-
séget kínál minden-
kinek függetlenül 
attól, hogy 
csa ládda l , 
bará tokka l 
vagy egyedül 
érkezik a gödöllői 
arborétumba.
Többféle sport, kéz-
műves foglalkozások, 
főzőverseny, koncertek 
várják az érdeklődőket. 
Az esemény egyik szenzációja 
a sokak által várt kisvasút pró-
baútja, pontosabban próbaútjai 
lesznek. A mozdonyavató után a 
kisvasút a rendezvény ideje alatt 
folyamatosan közlekedik majd. 
Akiket inkább a zene vonz, 
azoknak eláruljuk, hogy a Völgy-
színpadon Rausch Blanka és 
Babják Gábor, az Arif Erdem 
Ocak, az Alkalmi mocsárjá-
rók, Fehér Adrienn és Neu-
mann Balázs, valamint Szabó 

Ádám adnak koncertet. 
Természetesen a legifjabbakról 
sem feledkeznek meg a szer-
vezők, a gyerekeket Mészáros 
Beáta és Szita Eszter várja in-
teraktív kütyüzenére és dráma-
játékra. 
Mindezek mellett számtalan 

meglepetés várja majd a lá-
togatókat, akik gya-

log, kerékpárral 
gépkocs i va l 
érkezhetnek, 
de a szerve-
zők gondol-
tak azokra is, 

akik nem tud-
ják megoldani 

a kijutást a 
helyszínre, 
épp ezért 

június 2-án, 
szombaton 8.30-tól 18.30-ig 
óránként különbusz indul az Ar-
bofesztre a Művészetek Háza 
parkolójából. A járat a vasútállo-
máson is megáll. 
Az Arborétumból Gödöllő felé 9 
órakor indul az első busz, majd 
19 óráig, szintén óránként lehet 
visszajutni a városba. 
A busz ingyenesen vehető 
igénybe, épp úgy, mint ahogy az 
Arbofeszt programjaira is ingye-
nes a belépés.

(b.j.)

arbofeszt – visszaszámlálás

Az Egyetem téri játszótéren egy-
re gyarapodó résztvevői létszám-
mal zajlott le a városszépítés. A 
Tündérkert Egyesület szervezé-
sében zajló kertészkedés kere-
tében megtörtént az avarréteg 
összegereblyézése, a játszótéri 
eszközök alatti ütéscsillapító fak-
éreg átforgatása, valamint a túl-
burjánzó ágak metszése. A mér-
leghinta ülőlapjai, valamint két 
pad is lefestésre került, megújult. 
A foltos gyeprészek fellazítása 
után a legkisebbek fűmag-, és 
virágföld szórásban bontakoztat-
hatták ki tenni akarásukat. Előké-
szítették a ping-pong asztal köz-
vetlen környezetét; az asztallap 

felújítását, betonozását a nyári 
teendők közé sorolta a csapat. 
                      (tk)

Idén is több százan vettek részt 
városunkból az ünnepi szentmi-
sén Csíksomlyón, köztük a Gödöl-
lői Lokálpatrióta Klub szervezésé-
ben indult közösség tagjai is. Az 
immár évtizedes hagyományokkal 
rendelkező utazás szervezése 
és lebonyolítása az úti cél szelle-
miségével összhangban történt. 
A csoport a korábbi évekhez ha-

sonlóan Gödöllő tábla alatt vonult 
fel a szentmise helyszínére. Em-
lítést érdemel, hogy a történelmi 
emlékhelyek meglátogatásán túl 
mind az oda-, mind a visszaút so-
rán magyarlakta településen nyílt 
lehetőség megszállni, Csernake-
resztúron és Kalotaszentkirályon, 
ezzel is erősítve a nemzeti identi-
tást és az együvé tartozás értékét.

A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesüle-
tének Gödöllői területi csoportja következő fogadóóráját június 6-án, 
szerdán, 15-16 óra között tartja. 
Szokásos nyári piknikünket július 4-én tartjuk, finom egytálétellel 
várjuk tagjainkat 16 órától.  
Helyszín: Civil Ház, Gödöllő, Szabadság út 23.  
Bővebb információ:
mkmore.godollo@gmail.com, telefon: 06-30-295-2456
www.mozgasserultek.hu
Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
- tagkönyv érvényesítése;
- információszolgáltatás ügyintézéséhez
„Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások” (LÁT) 
parkoló kártya, gépjármű adókedvezmény, autószerzési támogatás

városszépítés több lépésben 

gödöllőiek zarándokúton

Kedves Tagok, Mozgáskorlátozottak! 
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A Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete idén ün-
nepli megalakulásának 20. évfordulóját. Ennek 
kapcsán május 22-én este a társulat ismételten 
bemutatta a Horváth Zoltán-Lencsés Balázs 
szerzőpáros által létrehozott Hamlet című rock- 
operát a Művészetek Háza színháztermében, telt 
ház előtt.
A Hamlet különös helyet foglal el a GÖFME 
életében, hiszen lényegében ennek a műnek a 
megvalósítása hívta életre az egyesületet. 
A jubileumi előadás több érdekességet is tar-
togatott a közönségnek. A napjainkba átültetett 
műben az alkotók Shakespeare klasszikus drá-
májából azokat a részeket emelték ki, amelyekről őszintén tudnak saját véleményt formálni a mai korban a dráma eszmeiségét megőrizve. 
Az előadásba az elmúlt évek tapasztalatai is beépültek. Az élőzenei kísérettel megszólaló dalok mellett próza és árnyszínház tette teljessé az 
élményt. A főbb szerepekben Géczi Andrást, Miklós Krisztinát, Herczenik Annát, Békefi Lászlót, Pálfalvy Attilát Janovszki Zsoltot és 
Takáts Mátét láthatta a közönség.

Vegyünk szép kör-
nyezetet, adjunk 
hozzá szerelmet, 
fűszerezzük nagy 
adag titokkal és 
szórjuk meg bűn-
cselekménnyel. Mit 
kapunk? Izgalmas, 
ugyanakkor köny-
nyed olvasnivalót, 
ami magával ragad 
és elrepít egy másik 
időbe. 
Kimberley Freeman Örökzöld – zu-
hatag című regénye Ausztráliában 
játszódik egy nagy múltú hegyi 
szállodában, ahol különös módon 
keresztezi egymást a múlt és a 
jelen, valamint az emberi sorsok. 
A történet egyik része 1926-ban, 
másik része napjainkban játszódik. 
Csaknem száz esztendő választja 
el egymástól hőseinket, akik tár-
sadalmi helyzetükről függetlenül 
egyetlen dologra vágynak: meg-
találni a boldogságot. Violetben, 
Florában és Laurenben látszatra 
semmi közös nincs, ám mindannyi-
ukat kemény próbatétel elé állítja 
az élet.
Három fiatal, nő, három történet 
egy regényben, amelyben min-

denkinek más-más 
módon kell megküz-
denie az életben ma-
radásért. A szegény 
sorból jött Violet nem 
is sejti, hogy az éle-
tével játszik, amikor 
beleszeret a szállo-
da gazdag vendé-
gébe. Flora – bár 
szereti a vőlegényét, 
valamiért mindig 
halogatja a házas-

ságot. A komoly gondolkodású va-
gyonos családból származó lány 
valahol, mélyen, legbelül érzi, hogy 
valami nincs rendben a férfi körül. 
Lauren élete sem éppen nevez-
hető könnyűnek. Családja teljes 
egészében alávetette magát nagy-
beteg bátyja, Adam ápolásának. 
Anyjuknak cseppet sem tűnik fel, 
mekkora áldozatot követel lányától. 
Lauren csak jóval a fiú halála után 
szerez tudomást arról, milyen titkot 
rejt bátyja rövid élete. Az olvasó 
egy térben és időben több szálon 
futó, eseményekben és érzelmek-
ben gazdag, mindvégig izgalmas 
történetet kap. 
(Kimberley Freeman Örökzöld – 
zuhatag)                                  (ny.f.)

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

a hotel titkai

Hamlet újratöltve
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Április közepén Gödöl-
lőn, május 9-13 között 
pedig német testvérvá-
rosunkban adtak közös 
hangversenyt a Münche-
ni Sing und Musikschu-
le zenekara, a Gödöllői 
Cavaletta Nőikar és a 
Gödöllői Vegyeskar. El-
sőként a bajorországi 
Fürstenfeldbruck, Szent 
Mária templomában adta 
elő Mozart utolsó és legnagysze-
rűbb zeneművét a Requiem-et, 
majd az Aichachi Deutschherren 
Gimnázium aulájában adtak nagy-
sikerű koncertet. 
A szólisták (Kneusel-Herdliczka 
Klára, Németh Renáta, Nádasdi 
János, Varga Donát), a két ének-
kar és a javarészt fiatalemberekből 
álló zenekar munkájának össze-
hangolása a karmester Hans-Pe-
ter Pairott és a két karvezető, 
Márton Danku István és Pechan 
Kornél áldozatos munkájának volt 
köszönhető. Az első koncertet kö-
vető napon Aichach polgármestere 
köszöntötte a vendégeket, Gödöllő 
nevében pedig dr. Pappné Pintér 
Csilla alpolgármester köszönte 
meg a meghívást, remélve, hogy 
még sokszor lesz alkalom a zene 
útján tovább erősíteni a két város 
kapcsolatát. A második fellépésre 
az Aichachi Deutschherren Gim-
názium aulájában került sor, a kó-
rusbarátság 17 éves évfordulója 

alkalmából. Az est kezdeteként 
a gimnázium leánykara Arnold 
Fritscher vezetésével énekelt töb-
bek között részletet a West Side 
Story-ból. Ezután a Cavaletta éne-
kelt darabokat a repertoárjából. Az 
énekkart Ferenczy Beáta kísérte 
zongorán, szólót énekelt Tóth-Ja-
kab Tímea, Kneusel-Herdliczka 
Klára, Németh Renáta és Tápai 
Dóra. A Gödöllői Vegyeskar Pe-
chan Kornél vezetésével egyebek 
mellett Liszt Ferenc, Kodály Zol-
tán, Henry Purcell darabokat éne-
kelt, szólót Balogh Myrtill énekelt, 
Papp Gyula zongorázott. Az esti 
koncert első részének lezárása-
ként a két kórus együtt énekelte az 
Abendslied című alkotást. Amáso-
dik részben a városunkban is nagy 
sikert aratott fiatal zongoraművész 
Maximilian Haberstock Beethoven 
c-moll zongoraversenyét játszotta 
a Müncheni Sing und Musikschu-
le zenekarával, Hans-Peter Pairott 
vezényletével.                             (C)

Kiváló előadást hallhattak a jazz 
rajongói a Királyi Váróban, ahol a 
Borbély Műhelyt adott koncertet. A 
zenekar az ezredforduló táján ala-
kult a nép- és világzene, a jazz és a 
kortárs zene területén egyaránt ott-
honosan mozgó, Artisjus, eMeR-
TON, Lovagkereszt, Szabó Gábor 
és Liszt-díjas, a Vujicsics együttes 
tagjaként pedig Kossuth-díjat is 
elnyert Borbély Mihály vezetésé-
vel, hasonló szellemű és gondol-
kodású muzsikusok csatlakozásá-
val. Improvizatív zenéjüket a jazz 
különböző irányzatainak, valamint 

a Kárpát-medence és a Balkán 
népzenei örökségének ötvözése 
jellemzi, érdekes dallamfordulatok-
kal, olykor finoman áttetsző, más-
kor erőteljes ritmusokkal, illetve 
kortárs zenei elemekkel. A zene-
karban Borbély Mihály (szaxofon, 
tárogató, klarinét, basszusklarinét, 
furulyák) mellett olyan kiváló zené-
szeket foglalnak helyet, mint Tálas 
Áron (zongora), Horváth Balázs 
(bőgő) és G. Szabó Hunor (dob). 
A műfaj kedvelőit legközelebb a 
Peet Project várja majd a Királyi 
Váróban június 14-én.

Baráth Emőke, a Fré-
déric Chopin Zeneiskola 
egykori növendéke mára 
világhírre tett szert, a leg-
nagyobb operák színpa-
dának ünnepelt csillagai 
közé tartozik. Az elmúlt 
években több lemezfel-
vételt készített a Warner 
Classics kiadónál, jövőre 
pedig megjelenik első 
szólóalbuma.

A napokban kerül az üz-
letekbe Gluck Orfeusza, 
melyen Ámor szerepében 
Baráth Emőkét hallhatjuk. 
Nem kell azonban már 
sokat várni, a gödöllői művésznek 
2019-ben a Warner Classics& Era-
to kiadó gondozásában szólóalbu-
ma jelenik meg, amelyen velencei 
barokk szerzők (Barbara Strozzi, 
Fancesco Cavalli, Antonio Cesti) 
darabjait szólaltatja meg. 

Baráth Emőke a Fidelio című lap-
nak így nyilatkozot: „Mi egyebet kí-
vánhat egy művész? Azt gondolom, 
a Warner Classics & Eratoval közö-

sen valami egészen különlegeset 
tudunk létrehozni, amelyben meg 
tudom mutatni az éneklés iránti 
mély és spirituális elkötelezettsé-
gemet. Az első szólóalbumom már 
a negyedik közös munkám lesz a 
Warner Classics & Erato kiadóval, 
amelyek egytől egyig csodálatos 
zenei élményt jelentettek számom-
ra, és amelyek során a legtámo-
gatóbb hozzáállást tapasztaltam 
részükről.”                (Forrás Fidelio)

gödöllő-aichach: 17 éves zenehíd

borbély műhely: olló helyett hangszerekkel

Készül baráth emőke 
szólóalbuma

Fotó: StreamArt TV
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Megkezdődött a „A könyv ünnepe 
Gödöllőn” rendezvénysorozat, amit 
hagyományosan idén is számtalan 
érdekes és izgalmas rendezvényt 
tartogat az olvasni szeretők szá-
mára. Az Ünnepi könyvhéthez 
kapcsolódó rendezvénysorozatot 
egy különleges író-olvasó talál-
kozó nyitotta meg május 24-én, 
amelynek vendége Böszörményi 
Gyula író volt. 
Hazánk egyik legnépszerűbb ifjú-
sági írója nagy 
örömmel látoga-
tott Gödöllőre, 
ugyanis sokáig a 
„szomszédban” 
lakott, és min-
dig szívesen jön 
erre a vidékre, 
árulta el a talál-
kozó kezdetén. 
A beszélgetés 
különlegessége 
volt, hogy ez al-
kalommal a gyerekek irányították 
a beszélgetést, ők tették fel a kér-
déseket az írónak pályájával és jól 
ismert könyveivel kapcsolatban. 
A beszélgetés során kiderült, ho-
gyan is születik „a könyv”, honnan 
jönnek az ötletek, hogyan nyerik el 
karakterüket Böszörményi Gyula 
sokak által kedvelt figurái. 
Megtudtuk azt is, egy-egy mű 
nem csak az olvasókat, hanem a 
szerzőnek is ké-
pes meglepetést 
okozni, így például 
a hatalmas sikert 
aratott Leányrablás 
Budapesten, ami 
sokáig a fiók mé-
lyén pihent, mert 
írója nem volt vele 
megelégedve. Nem 
így az olvasók, akik 
körében ma is nagy 

siker az azóta sorozattá bővült re-
gény. Emellett persze szó esett a 
szerző többi, gyermekeknek szóló 
könyveiről is, mint például a Gergő, 
vagy a Zsófi sorozatok.  
A Könyv Ünnepe Gödöllőn rendez-
vénysorozat részeként június 11-ig 
várják az író-olvasó találkozók, ki-
állítások az érdeklődőket a városi 
könyvtárban, s ennek keretén be-
lül kerül sor június 2-án a Gödöllői 
Irodalmi Díj átadására is.         (k.j.)

Irány a döntő!
Újabb sikert könyvelhet el a 
Frédéric Chopin Zenei AMI, 
ez alkalommal ifjú énekeseink 
„aranyozták be” a hétvégét.  
Május 26-án Mezőkövesden 
rendezték meg a XII. Vass La-
jos Népzenei Verseny orszá-
gos középdöntőjét, ahol Be-
nedek Krisztina tanítványai 
mérettettek meg, sikerrel. A 
rangos versenyben a Cipóriska 
énekegyüttes és a Cibri éneke-
gyüttes is „Vass Lajos kiemelt 
arany fokozatot” kapott. A két 
együttes így novemberben az 
országos döntőben is a zsűri 
elé lép majd. 



Kultúra2018. május 29. gödöllői szolgálat 13

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 
éPÍtészeK.  látványterveK • építészeti vizualizációk több szemszögből
a stúdióK KiállÍtásHoz KaPcsolódó szaKmai est
2018. Június 2., szombat, 19.00
Mi a célja a látványtervnek? A látványterveknél alkalmazott grafikai nyelv mennyire 
tükrözi vissza az építészeti gondolkodást? mit tartanak fontosak az építészirodák 
egy-egy látvány elkészítésekor, és mi kell a megrendelőnek?
az est folyamán négy építésziroda építészeivel beszélgetünk a látványtervezés kü-
lönböző szempontjairól, a vizualizációk szerepéről a tervezésben és a gyakorlatban
ARON LORINCZ Ateliers; GUBAHÁMORI; Paradigma Ariadné; Sporaarchitects
moderátor: sarbak klára építész
Kurátor: Hidasi Zsófi textiltervező művész és Sarbak Klára építész

Június 6. szerda 17.00
Sári Erika (zongora) növen-
dékeinek hangversenye
Június 7. csütörtök 13.30-
17.30
FELVÉTELI MEGHALLGA-
TÁSOK
Június 8. péntek 16.30
Benedek Krisztina (népi 
ének) növendékeinek hang-
versenye
Június 13. szerda 17.00
Barta Katalin (zongora) nö-
vendékeinek hangversenye
Június 14. csütörtök 17.00
ÉVZÁRÓ HANGVERSENY 
ÉS BIZONYÍTVÁNYOSZ-
TÁS. 
Helyszín: Mezőgazdasági 
Gépmúzeum Konferenciater-
me

Frédéric Chopin Zenei 
AMI programja

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

A Gödöllői Királyi Kastély 
Barátainak Egyesülete sze-
retettel hív mindenkit az An-
tal-napi koszorúzásra.

2018. június 13-án, szer-
dán 17 órakor, Grassalkovi-
ch Antal szobrához (a Királyi 
Kastéllyal szemben).  Ünnepi 
beszédet mond Gaálné dr. 
Merva Mária ny.múzeumigaz-
gató. 

A koszorúzásra Szlávik 
Jánosnénál , a  +36-30/ 622-
2687-es telefonon lehet jelent-
kezni. 

A megemlékezést követően 
a Kastélybarátok Klubja sze-
retettel várja az ünnepségen 
résztvevőket klubestjére a Ba-
rokk Színházba.  

A klubest témája: Mária Teré-
zia gödöllői portréi és pozsonyi 
koronázási díszruhája. Egy vi-
selettörténeti kuriózum törté-
neti háttere.

Előadó: dr. Serfőző Szabolcs 
művészettörténész.

megHÍvó

TRIANONI MEGEMLéKEZéS
2018. június 3., vasárnap 16.00

Helyszín: a Művészetek Háza Gödöllő melletti Trianon emlékmű 
A műsorban közreműködnek: a Gödöllői Török Ignác Gimnázium tanulói

Közreműködik: a Gödöllői Városi Vegyeskar

A megemlékezés koszorúzással folytatódik, a programot az egyházak ökumenikus áldásával zárjuk.
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb május 31-ig Tábikné Surman 

Szilviánál hétköznapokon 9-16 óráig a +36/70-338-1838-as telefonszámon.
Egyben kérjük, hogy a rendvényhez méltó helyszíni előkészületek segítése érdekében szívesked-

jenek a koszorúkat lehetőleg 15 óráig a helyszínre juttatni. Megértésüket köszönjük.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Az elmúlt két fordulóban ket-
tő sikert ért el a Gödöllői SK 
Pest megyei I. osztályban 
szereplő felnőtt csapata, ez-
zel továbbra is él a remény 
a bent maradásért folytatott 
csatában. 

Sebestyén Ferenc alakulata 
előbb a sereghajtó Sülysá-
pot verte 4-1-re hazai pályán, 
majd Tökölön nyertek 3-0-ra, 

így az eddig megszerzett 26 
pontjával, egy fordulóval a baj-
nokság zárása előtt a 13. he-
lyen áll a GSK.
Biztosan bent marad a csapat, 
ha: nyerni tud a Nagykőrös 
elleni hazai találkozón, míg a 
riválisok közül a Dabas II. és 
a Szentendre is pontot vagy 
pontokat veszít, minden más 
esetben a szabályok szerint 
kieső helyen végez a Gödöllő.

Pest megyei I. osztály, 28-
29. forduló: Gödöllői SK – 
Sülysápi SE 4-1 (1-0) Gö-
döllői góllövők: Mudroch 
Mendel (2), Kiss Szilárd, 
Tóth-Ilkó Áron.

Tököl VSK – Gödöllői SK 0-3 
(0-1) G.sz.: Méhes Pál (2), 
Schlemmer Balázs.

Hátország – Bravúros GSK 
II. győzelem

A már kieső GEAC kettős ve-
reséggel abszolválta az elmúlt 
két játéknapot, ezzel továbbra 
is a 15. helyen áll 9 ponttal a 
megyei II. osztály Északi-cso-
portjában. A GSK II.-Szada, 
akik szintén kiestek már a 
megye III-ból Galgagyörkön 
kikaptak, míg idei utolsó ha-
zai meccsükön bravúrosnak 
mondható győzelmet értek el 
a sokáig aranyvárományos 
Csomád ellen. A Gödöllői SK 
második számú alakulata 16 
ponttal a 9. helyet foglalja el a 

megyei III. osztály Északkele-
ti-csoportban.

Pest megyei II. osztály, észa-
ki-csoport 27-28. forduló
PILE-Szántó SE – GEAC 8-1 
(1-1) G.sz.: Vitárius Tamás.
GEAC – Csömör KSK 1-4 (1-
2) Gsz: Nagy Gergő.

Pest megyei III. osztály, 
északkeleti-csoport, 24-25. 
forduló: Galgagyörki SE – 
Gödöllői SK II.-Szada SE 5-4 
(3-2) G.sz.: Szabó László, Pa-
kuts Barna, Molnár Dániel, Ke-
recsényi Fodor Norbert.
Gödöllői SK II.-Szada SE – 
Csomád KSK 4-1 (0-1) G.sz.: 
Szabó L. (2), Lovász Barna-
bás, Sztriskó Zoltán.            
          -ll-

lAbdArúgás – kettős siker A bent mArAdás érdekében

az utolsó forduló dönt gödöllőn

Programajánló
Pest megyei I. osztály, 30. forduló

Június 3., vasárnap 17 óra
Gödöllői SK – Nagykőrösi Kinizsi FC 
(Táncsics Mihály úti sportcentrum).

Döntetlennel zárta az idei rájátszást a futsal NB II-ben a Covri-
tas Futsal Team Gödöllő, de ez is elég volta ahhoz, hogy meg-
őrizze NB II-es tagságát Baranyai Pál együttese.

A gödöllői formáció 16 ponttal (2 pontot hozott magával az alapsza-
kaszból a csapat) végzett a 7-12. helyekért zajló alsóházi rájátszás 
harmadik helyén. 
Futsal NB II. alsóházi-rájátszás 9-10. forduló: Scoregoal Kecs-
keméti FC – Covritas Futsal Team Gödöllő 4-3 (3-1) Gödöllői 
gólszerzők: Gruber Bálint (2), Németh Máté.
Covritas Futsal Team Gödöllő – Energia SC Gyöngyös 4-4 (3-3) 
G.sz.: Berta Balázs, Makádi Csaba, Molnár Márton, Németh M.  -tt-

FutsAl – döntetlennel zárt szezon

nb ii-ben maradt a covritas ft

Pünkösd hétvégén 
került megrendezésre 
a győri Olimpia Park 
atlétikai központjában 
Magyarország Össze-
tett Felnőtt, Utánpót-
lás és Junior Atlétikai 
Bajnoksága, ahol a 
GEAC férfi többpró-
bázói minden előze-
tes várakozást felül-
múlva szerepeltek és 
négy aranyéremmel 
tértek haza.

A 2016. évi bajnok, 
Kriszt Botond élete 
legjobb tízpróba ver-
senyét teljesítve (6580 

pont) fölényesen nyerte a felnőtt 
országos bajnoki címet, ami egy-
ben dr. Nyerges Mihály Emlék-
verseny is volt. Ugyanitt a szintén 
GEAC versenyző Raffai Péter 
bronzérmes, Kemenes Ákos 
pedig 5. lett, ezzel pedig a csa-
pat az aranyérmet is elhódította. 
A Zsivoczky Attila irányításával 
készülő trió töltötte meg az U23-
as eredményhirdetés dobogóját 
a fenti sorrendben (a képen), míg 
a nap egyik legnagyobb megle-
petését okozva, az élete első tíz- 
próba versenyén induló Szamosi 
András szintén fölényesen uta-
sította maga mögé a teljes junior 
mezőnyt (5929 pont). Habként a 
tortán a Rába Kupa keretében 
rendezett ifjúsági tízpróba ver-
senyen kiváló rúdugrónk, Mihály 
Ádám mindössze 8 ponttal le-
maradva az elsőtől (6147 pont) 

ezüstérmes lett, nem mellesleg 
ebben a számban is teljesítette a 
korosztályos Európa-bajnokság 
kiküldetési szintjét. Felkészítő 
edzők: Zsivoczky Attila, Máté 
Alpár, Körmendy Katalin és 
Szörényi István.
A Rába Kupa további GEAC 
eredményei, Szuper Liga: Si-
monváros Csanád rúdugrás-
ban, míg Renner Luca magas-
ugrásban aranyérmes, Nádházy 
Evelin 400 m-en ezüst-, valamint 
Répási Petra 100 m gát-on bron-
zérmes.
Junior Liga: Pótha Johanna 
200 m-en holtversenyben arany-
érmes; Serdülő Liga: Soos Le-
vente 300 gát-on arany-, Molnár 
András 1500 m-en ezüst-, Si-
mováros Zille és Bánovics Jó-
zsef rúd, míg Soos Levente 100  
gát-on bronzérmes.         -kb-

AtlétikA – geAC CsodA győrben

négy ob arany az olimpiai Parkban

A Magyar Judo Szövetség és 
a Magyar Diáksport Szövetség 
szervezésében Zalaegersze-
gen rendezték meg a Diák A-B 
Országos Diákolimpia döntőit, 
ahol Krakóczki Máté arany-, 
míg Makádi Liliána (a kép bal, 
illetve jobb szélén) bronzérem-
nek örülhettek.

A Gödöllői Judo Klub versenyzői 
közül Máté (Hajós Alfréd iskola 
tanulója) a diák B-korcsoport-
ban, a 41 kg-os kategóriában lett 
aranyérmes, míg a szintén Ha-
jósos Liliána Az A-korcsoport 40 
kg-sok mezőnyében állhatott fel a 
dobogó harmadik fokára.
Szádvári Zoltán (a képen közé-
pen) érmes tanítványai mellett az 

Erkel iskola növendéke, Ozsvári 
Sándor (diák B, 45 kg, a bal olda-
li kép jobb szélén) az ötödik he-

lyen végzett, míg szintén Erkeles 
Pocsai Levente (diák A, 38 kg) 
ezúttal helyezés nélkül maradt.-li-

judo– diák A-b judo országos diákolimpiA döntő

Két gödöllői dobogós hely
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Három broznak örülhettek a 
Penta-Gödöllői Röplabda Club 
háza táján, miután a serdülő, a 
gyermek és a mini korcsoport 
is (balról jobbra a fotókon a 

csapatok, fotó: grcvolley.
hu) a harmadik helyen vég-
zett a korosztályos orszá-
gos bajnokság döntőiben.

A serdülők a 
békéscsabai 
hat csapatos 
döntő elő-
döntőjében 
véreztek ez 

az UTE elleni 
3-2-re, de a Du-
nakanyar SE el-
leni bronzmecs-
csen egy sima, 

3-0-s győzelemmel vigasztalód-
tak Horváth Kristóf tanítványai.
A Penta-GRC gyermek korcso-
portos csapata Székesfehérváron 
küzdött az országos döntőben, 
ahol a szintén hatcsapatos via-
dalon az elődöntőt ugyan elbuk-
ták a lányok (Vasas Óbuda nyert 
3-0-ra), de a Nyíregyháza 3-0-s 

l e g y ő -
zésével 
szintén 
b r o n -
zérmes 
lett a 
csapat. 
A mini 
k o r -
osztály 
s z á l l í -

totta a harmadik dobogós helyet. 
A Pelle Ildikó, Tompa Brigitta 
edzők által felkészített csapat a 
szegedi, 12 csapatot felvonulta-
tó országos megmérettetésen a 
BRSE és a Nyíregyháza B csa-
pata mögött végzett a harmadik 
helyen. A bronzmeccsen a Szol-
nokot győzték le a mieink. Rész-
letes eredmények: www.grcvoley.
hu                       -tt-

Komáromban rendezték meg 
a férfi és női Fitness Testépítő 
Európa-bajnokságot, ahonnan 
a sportág két gödöllői repre-
zentánsa, Kuzma Ádám és 
Simányi Katalin is kiváló ered-
ményekkel térhettek haza.

Kuzma Ádám az IBFF Eb-n 
Mister Fitness Model kategóri-
ában Európa-bajnoki címet ért 
el, ez mellett a Sport Physique 
175 cm-es kategóriában ezüst-, 
míg ugyan ebben a kategóriá-
ban, a 177 cm magasságot elérő 
indulók között bronzérmes lett. 
Simányi Kata a 35+-os Bikini 
Fitness kategóriában állhatott fel 
az Európa-bajnokságon a dobo-

góra és vehette át a jól megérde-
melt ezüstérmét.                      -ll-

röplAbdA –serdülő, gyermek és mini korosztályok A dobogón

bronzérmes Penta-grc utánpótlás

Fitness testépítés – ibFF európA-bAjnokság

Kuzma ádám és simányi Kata sikerei
Madridban rendezték a férfi 
kardozók újabb Világkupa 
versenyét, ahol több gödöl-
lői vívó is pástra állt. Közülük 
Gémesi Csanád jól szerepelt: 
egyéniben legjobb magyar-
ként a 13. helyen végzett, míg 
a magyar kardcsapat tagja-
ként negyedik  lett.

A 205 főt felvonultató mezőny-
ben Csanád a 32 közé az olasz 
D’Armiento ellen 15-6-ra, majd 
a 16 közé jutásért a francia Api-
thy ellen nyert 15-10-re, végül 
a nyolc közé a szintén francia 
Anstett elleni 15-11-es vereség 
jelentette a végállomást. A szin-
tén gödöllői Gémesi Bence a 

106., míg Gémesi Huba a 154. 
helyen végzett a madridi egyéni 
kard vk-n.
A csapatversenyen is húzó em-
bere volt a Gémesi Csanád, 
Szatmári András, Decsi Ta-
más, Iliász Nikolász alkotta 
válogatottnak Csanád, aki Szat-
márival karöltve mindvégig re-
mek vívással segítette negyedik 
helyhez a csapatot. A 26 indulót 
felvonultató csapatviadalon a 
nyolcaddöntőben Nagy-Britan-
niát verték a mieink 45-41-re, a 
negyeddöntőben az USA-t 45-
37-re, míg az elődöntőben az 
olaszoktól, míg a bronzmeccsen 
az oroszok ellen kaptunk ki egy-
aránt 45-35-re.                       -tl-

vívás – világkupA, mAdrid
gémesi csanád lett a legjobb magyar
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(Folytatás az 1.oldalról) 

Vasárnap hirdették ki a „Szavazz az Al-
sóparki kedvencekre” játék győzteseit 
is. Ennek eredményeképpen az Állat-
kerti örökbefogadó szülő programban 
vesz részt Vizy Panna, aki emlős kate-
góriában a vörös mókust Mogyorónak, 
Dolányi Péter Flórián, aki a madár kate-
góriában a macskabaglyot Okoskának 
nevezte el; Végh Veronika, aki a vízi 
élőlények közül a mocsáriteknősnek 
Lomha és Wodraschke Júlia, aki az 

izeltlábú kategóriában a katicabogár-
nak Pöttöm nevet adta. A szervezők a 
játékban résztvevők közt családi állat-
kerti belépőket is kisorsoltak, amiket 
Kocsis Jácint és Vencel Nóra, Krojdla 
Gergely, Sebestyén Róbert és Csorbai 
Attila nyerték. Ugyanekkor ismertették 
a Gödöllő Fája 2018 szavazás eredmé-
nyét: a város a királyi kastély juharlevelű 
platánját nevezi a Magyarország Fája 
versenyre. (A rendezvényről bővebben: 
facebook.com/godollovaros)

(k.j.)

természetfilm fesztivál
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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 ajánljuk.

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 26-27-én, 
(szombaton és vasárnap) 

9-11 óráig 

dr. Koleszár István
Gödöllő, 

Mátyás király utca 11.

telefonszám: 
06/30-535-5523

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

Javában tart a jó idő, mindenki a kert-
ben tesz-vesz, átalakít, új növényeket 
ültet, átrendez, vagy éppen teljesen új 
kertet hoz létre. Egy nagyon fontosat, 
ha nem a legfontosabbat tanuljuk ma 
meg. A kerttervezést, de legalábbis a 
koncepciónk átgondolását, mielőtt bár-
mibe is belekezdünk a kertben. 
Nagyon sokan abba a hibába esnek, 
hogy amint egy kertészetbe belépnek, 
mindent összevásárolnak (főleg ránk, 
nőkre, a cipők mellett ez is kiemelten 
érvényes), majd nem számolva azzal, 
hogy a növények idővel megnőnek, 
egy kupacba vagy rendszertelenül 
ültetik őket. Ezzel később mindig sok 
baj van, mert vagy állandóan metszeni 
kell, vagy előbb-utóbb ki kell szedni va-
lamelyiket. Nagy problémát tud okoz-
ni még az is, hogy átgondolás nélkül 
kezdjük el a kertünket építgetni, majd 
később, amikor már egy-egy növény 
óriásira nőtt, jövünk rá, hogy nem jó 
helyen van. A tervezés, ha csak fejben 
is mindig az első lépés egy új kert felé. 
Mindig gondoljuk át, mit hová szeret-
nénk ültetni, nincs-e a közelben ma-
gasfeszültség, a föld alatt bármilyen 
kábel, víz, gáz vezeték stb. Szeretnénk 
e a jövőben kocsi beállót, kerti sütőt, 
a gyerekeknek esetleg játszósarkot? 
Nem allergiás-e valaki a családban az 
általunk szeretett növényre, mert ak-
kor kár megvenni, van-e kutyus? Mert 
lehet egy kertet bizony a kutyához is 
igazítani…Nagyon sok kérdést kell fel-

tennünk magunknak és a legjobb, ha 
ezeket le is írjuk a válaszokkal együtt, 
így mindjárt átfogóbb képet kapunk, 
milyen feltételeknek kell megfelelni a 
kertnek úgy, hogy közben nagy örömöt 
és ne állandó munkát okozzon. 
Érdemes a nekünk tetsző növények-
nek az interneten utána nézni, a latin 
nevét leírni, mert így a kertészetek-
ben is azonnal be tudják azonosítani 
és amennyiben szükséges, tanács-
csal is el tudnak minket látni. A telket, 
a házzal, utakkal le is lehet rajzolni és 
a megvásárolandó növényeket bele 
lehet rajzolni, így még kö-
zelebbi képet kaphatnak, 
hogyan is fog kinézni új 
kertjük. Ám, akinek nincs 
képzelőereje vagy tanács-
talan, hogyan alakítsa át a 
kertjét, esetleg problémás 
résszel rendelkezik, amivel 
nem tud mit kezdeni, június 
9-től, szombatonként 10 és 
16h között a Vörösmarty 
utca 14-ben ingyenes ta-
nácsadáson vehet részt, 
ahol tőlünk, mint kertépítők-
től kaphat ötleteket, újságo-
kat, katalógusokat lapozhat 
át és rengeteg szakkönyv-
be is bepillanthat. 
Addig is ötletekért, látogas-
son el weboldalunkra

www.bujtaskert.iwk.hu

mindig gondolKodni Kell előre…
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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

felvételi felHÍvás!
a Pest mKi/gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség felvételt hirdet beosztott tűzoltói munkakörök 
betöltésére.

a feltételekről érdeklődni illetve jelentkezni lehet: 
gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 2100 
gödöllő szabadság út 28. tel: 06-28/528-713

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

gyógyszertári ügyelet
Május 28-június 3.: 

egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243
Június 4-10.: 

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

teMetkezési ügyeletek
PAX temetkezési  iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. szabó és társai temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
ÓZON pAJZS pOLGÁRŐR EGyESÜLET: 06-30/621-2968

laKossági fórum
tisztelettel meghívom városunk lakóit a 2018. június 12-én (ked-
den) 18 órakor kezdődő lakossági fórumra a művészetek Háza 
földszinti rendezvény- és kiállítótermébe.
a fórum témája: alsóparki fejlesztések,
rákos-patak természetközeli mederrendezése, „városi biodiverzi-
tás tanösvény” létrehozása.
a 2010-ben megindított alsópark-rekonstrukciót a városvezetés 
a rákos-patak komplex környezeti (ökológiai, turisztikai, vízügyi) 
fejlesztésével kívánja folytatni. 

az alsóparki patak-
meder természet-
közeli állapotba 
való visszaállítása, 
és a korábbi Haty-
tyús-tavat idéző új 
mellékág létesítése 
rendkívüli lehetősé-
geket tartogat az 
alsópark jelenleg 

áthatolhatatlan, beerdősült patakpartjának rekreációs és turiszti-
kai célra történő hasznosítására.
a lakossági fórumon az érdeklődők megismerhetik és vélemé-
nyezhetik a tervezett mederrendezés, tájrendezés és a patak men-
tén tervezett ökológiai tanösvény ill. futókör koncepciótervét.
alakítsuk együtt a város szívében lévő legnagyobb parkunkat!
minden érdeklődőt szeretettel várunk.

dr. gémesi györgy 
polgármester sk.



hirdetményeK2018. május 29. gödöllői szolgálat 19

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. JÚNIUS 6.

Megfejtés: Egy júniusi egyházi esemény.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Petrei Emese, Pa-
lotakert 6., Forró Lászlóné, Szent István tér 
7.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Csizmadia Judit, 
Palotakert 14., Pálfalvi János, Százszor-
szép u. 74.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte: Kamhal Jánosné, Szent 
János u. 9.
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: 
Kelemen Lili, Palotakert 9., Sütő Lajos, Kaff-
ka M. u. 7.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Kovács Tibor, Panoráma u. 10., Gyulai 
Dóra, Kiss József u. 9.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy 
a nyereménysorsoláson való részvételhez 
elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, 
akár e-mailen küldik be a megfejtést – a ne-
vük mellett a pontos postai címüket is adják 
meg!


