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Bár a délutáni völgyszínpadi 
koncerteket és az esti prog-
ramokat elmosta az eső, 
amíg az időjárás engedte, 
számtalan érdekesség várta az érdeklődő-
ket a Gödöllői Erdészeti Arborétumban meg-
rendezett ArboFeszten, ahol a gyerekek és 
a felnőttek egyaránt jól érezhették magukat.

A rendezvény egyik legjobban várt ese-
ménye az épülő kisvasút mozdonyavatása 
és bemutatója volt. A nap folyamán ingyen 
ki  lehetett próbálni a kisvasutat. Mivel a sze-
relvényen 30-an férnek el egyszerre, a nagy 
érdeklődés matt szinte folyamatosan szállí-
totta az utasokat a jelenleg 400 méteres sza-
kaszon.  Kardos Zoltán vasútüzemvezető 
elmondta, a hivatalos átadást őszre tervezik.

Mindezek mellett kézműves foglalkozá-
sok, bemutatók, sportolási lehetőségek, já-
tékos vetélkedők várták a családokat, akik 
íjászkodhattak, traktorozhattak, és finom fa-
latokat kóstolhattak. 

Sokakat vonzott a főzőverseny is, ahol tíz 
csapat mérte össze tudását, ez alkalommal 
pörkölt főzésben kellett helytállniuk a vállal-
kozó kedvűeknek.         (folytatás a 6. oldalon)

Esős, mégis szupEr volt az arboFEszt!
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– Számos esetben eddig is ön 
tájékoztatta olvasóinkat kü-
lönböző városi fejlesztésekről. 
Most viszont, mint a hivatal új 
vezetőjét arra kérem, hogy ma-
gáról is beszéljen olvasóink-
nak!

– Budapesten, Ferencváros-
ban születtem. Gödöllőhöz a jogi 
végzettségem kötött, amit 2002-
ben szereztem meg Miskolcon. 
Tavasszal államvizsgáztam, és 
szeptemberben itt kezdtem dol-
gozni, az akkori városüzemel-
tetési irodán, mint ügyintéző. A 
ranglétra minden fokán megjár-
tam. Irodavezető-helyettes lettem 
2006-ban, majd amikor 2008-ban 
kialakult a Hatósági Iroda, en-
gem találtak érdemesnek annak 
vezetésére. Kezdetben nyolc-tíz 
fő dolgozott az irányításom alatt. 
A közigazgatás átalakulásával, a 
járások létrejöttével folyamatosan 
bővült az általam vezetett iroda te-
vékenysége. Ebben a szerepkör-
ben szereztem meg azt a vezetői 
gyakorlatot, aminek birtokában 
2015 őszén kineveztek aljegyző-
nek. Ekkor az irodát már húsznál 
is többen alkottuk. Irodavezetői 
feladatomat is megtartottam 2017 
februárjáig. Ezután aljegyzőként 
a beruházások egy jelentős ré-
széért feleltem. A nyár első nap-
ján átvettem a stafétát dr. Nánási 
Éva címzetes főjegyzőjétől, aki az 
önkormányzat megalakulásától 
vezette a hivatal munkáját. Hálás 
vagyok neki és dr. Gémesi György 
polgármesternek azért, hogy bi-
zalmukkal kitüntettek.

– Miért választott jogi pályát?
– Egyetemi tanulmányaimat 

az ELTE bölcsész karán 
kezdtem meg. Harma-
déves történész hallgató-
ként döntöttem úgy, hogy 
jogot is fogok tanulni. Ép-
pen történelmi tanulmá-
nyaim alapozták meg kí-
váncsiságomat az egyes 
korok jogállományára. 
Nagyon megfogott a kö-
zépkor és a római jog, 

amely a leg-
tökéletesebb, 
amit az embe-
riség ezen a 
téren alkotott.  

Volt azon-
ban egy másik oka is 
a pályamódosításnak: 
a velem született igaz-
ságtudat. Az általános 
iskolás éveim alatt ez 
úgy nyilvánult meg, 
hogy mindig belekeve-
redtem igazságosztó-
ként a verekedésekbe. 
A tanárnőm szerint so-
sem kezdeményeztem 
a verekedést, hanem 
mindig igazságot akar-
tam tenni a diáktár-
sak között. És én úgy 
tudtam kisiskolásként 
igazságot tenni, hogy 
elkaptam annak a gra-
bancát, aki bántotta a 
kisebbet, a gyengéb-
bet. Jogi tanulmánya-
imat részben ez az 
igazság iránti vágy mo-
tiválta és e vágyból kifolyólag von-
zott a bírói hivatás. Úgy éreztem, 
hogy ez az a poszt, ahol meg lehet 
védeni az embereket az igazság 
szolgáltatásával. Tanulmányaim-
ban előre haladva rájöttem, hogy 
a jogszabályok igazságosztó al-
kalmazására a jogászi szakma 
minden területen lehetőség van, 
legyen szó a közigazgatásról, a 
bíróságról vagy az ügyészségről.

Így kerültem jogi egyetemi ta-
nulmányaim befejezését követően 
a közigazgatásba, ahová annak 
idején a bejutásért jobban meg 
kellett küzdeni, mint napjainkban. 
Ennek megfelelően talán jobban 
megbecsült is volt a társadalom 
részéről a hivatali pálya. A főjegy- 
ző asszony már ekkor láthatott 
bennem valamit, amiért úgy dön-

tött, hogy munkatársává fogad. A 
hivatalban eltöltött évek alatt kellő 
tapasztalatokat gyűjtöttem. Az itt 
eltöltött másfél évtized alatt külön-
féle tanulmányokat is folytattam, 
sokféle végzettséget szereztem, 
többek között környezetvédelmi 
szakjogász vagyok.

– Mikor osztott Önnek hivata-
li munkája során először igaz-
ságot a sors?

– Akkor, amikor a tapasztalt 
kollégák maguk közé fogad-
tak és elfogadtak jogászként. 
Friss munkaerőként a telephely- 
engedélyezési eljárások intézé-
sét kaptam meg feladatként. Nem 
mondom, hogy ez a munka fe-
nékig tejföl volt, de nagy élményt 
jelentett, hogy közvetlenül alkal-
mazhatom a jogszabályokat és a 
gyakorlatban megismerhettem a 
hivatal működését, mint ügyinté-
ző. Hamar kiderült, hogy az egye-
temen megszerzett tudás jó alap, 
de a gyakorlat azért mindig más. 
Három hónapnak kellett eltelni 
ahhoz, hogy a hozzám képest 
idősebb munkatársak felismerjék, 
bátran lehet tőlem kérdezni, mert 
segíteni, támogatni tudom őket 
feladataik ellátásában. Az első lé-

pés tehát az volt, hogy integrálód-
tam a hivatalba. A későbbi kine-
vezések mind egy-egy állomásai 
voltak az elfogadásnak.

– Mivel magyarázható az, 
hogy a hatósági jogi mellett a 
műszaki, városüzemeltetési, 
beruházási feladatok is sorra 
megtalálták?

– Bár tréfásan azt mondják, 
hogy a jogásznak nem kell tudni 

számolni, azért jó, ha 
tud. Egyetemistaként 
nemigen gondoltam 
arra, hogy egyszer 
majd hasznosítani fo-
gom a vegyipari szak-
középiskolás éveim 
alatt szerzett isme-
reteimet. Iskolámnak 
megvolt az a specia-
litása, hogy a kémia 
mellett műszaki terü-
letet érintő témákat is 
oktatott. Környezetvé-
delmi technikusként 
végeztem, és az öt 
év alatt sok műsza-
ki rajzot készítettem. 
Mértem, számoltam, 
terveztem gépeket, 
nyomásfokozókat, 
keverőket, persze 
középiskolai szinten. 
Mégis, amikor veze-
tőim megbíztak az 
építéshatósági terület 
irányításával, abba 
a kellemes helyzet-
be kerültem, hogy az 

elém rakott tervrajzokat „láttam”. 
Ez sokszor megdöbbenést keltett 
az építész kollégák számára. 

– Ez a fajta sokoldalúság 
csak előnyére szolgálhat a hi-
vatal munkájának.

– Igen, ha sikerül elkerülni azt 
a jelenséget, hogy a beosztott a 
főnök tudására hagyatkozik. Én 
ugyanis ezt nem szeretem. A kol-
légának kell megoldani a felada-
tát, hiszen azért ül a helyén, mert 
képzett, gyakorlott szakember. 
Gondolkodó és problémamegol-
dó munkatársakkal működik jól a 
közigazgatás. 

Különösen igaz ez a mai hely-
zetben, amikor folyamatosan 
módosul a joganyag, átalakul a 
közigazgatás és a Hivatal feladat 
struktúrája is jelentős mértékben 

Június elsejétől dr. Kiss Ár-
pád (45) Gödöllő város jegy-
zője. Jogi pályafutását ügy-
intézőként kezdte a Gödöllői 
Polgármesteri Hivatalban. Fél 
emberöltő alatt végigjárta az 
önkormányzati ranglétra foka-
it, s közben budapestiből gö-
döllőiévé vált. Kertes családi 
házában párjával együtt három 
fiúgyermeket nevel. Vegyipa-
ri technikusi végzettségét a 
Hatósági Iroda vezetőjeként, 
majd aljegyzőként, számos 
beruházás megvalósításának 
felelőseként is hasznosította. 
Interjúnkban elmondja, hogy 
az esztendő legjelentősebb 
önkormányzati beruházásai a 
menetrendet tartva haladnak.
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Jegyző, műszaki vénával
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változik. A közigazgatásban, an-
nak folyamatosan változó rend-
szerében dolgozó emberek felada-
tai is állandóan változnak. Ehhez a 
helyzethez minden szakembernek 
alkalmazkodnia kell, ha helyt akar 
állni. A jogszabályok folyamatos 
és állandó változását mi sem pél-
dázza jobban, mint az, hogy azon 
jogszabályokat, amelyekből állam-
vizsgáztam, már hatályon kívül 
helyezték. Nagyon fontos, hogy 
olyan munkatársaink legyenek, 
akik szakterületükön napra készek 
a hatályos jogszabályok ismereté-
ben és alkalmazásában.

A polgármesteri hivatal fő funk-
ciója közigazgatási pályám kezde-
tén a hatósági feladatellátás – en-
gedélyek kiadása, okmányiroda 
működtetése, lakossági bejelen-
tések kezelése – volt. 
Napjainkban ezt a sze-
repet átvették az üze-
meltetési, beruházás 
koordinálási feladatok. 
A hivatal feladat szer-
kezeti összetételének 
változásait a hivatal 
szervezeti struktúrájá-
ban is követni kell. A 
hivatal szervezetének 
átalakítása mellett cé-
lul tűztem ki, hogy a 
hivatali feladat ellátás 
gyorsabbá és egy-
szerűbbé tétele érde-
kében jelentős infor-
matikai fejlesztéseket 
valósítsunk meg az 
egész városban fel-
adataink minél színvo-
nalasabb ellátása és a 
polgárok minél gyor-
sabb és jobb kiszolgá-
lása érdekében. 

– Mi tartozik még a vezetői 
hitvallásához?

– Ismerem a hivatal működé-
sét, ügyintézői perspektívától a 
vezetők horizontjáig. Sok mindent 
láttam és tapasztaltam eddig a 
hivatalban töltött időszakban. Ki-
emelkedően fontosnak tartom, 
hogy a hivatal szolgálja az ügyfe-
leket teljes tudásával. A kollégák-
nak ebben a szolgálat tudatban 
kell végezni minden napi munká-
jukat. Fontos, hogy olyan hivata-
li apparátus alakuljon ki, ahol a 
kollégák legfontosabb értéknek a 
gondolkodást tartják. Mernek és 
akarnak gondolkodni és a felme-
rülő problémákat rövid határidővel 
megoldani. A kollégáimmal szem-
ben mindenkor három alapelvet 
kívántam érvényesíteni: pontos-
ság időben és tartalomban, meg-
bízhatóság, illetve kollegialitás, 
hiszen egy hajóban evezünk. 

– Gödöllő most olyan, mint 
egy felbolydult méhkas. A város 
közterületein, mindenki szeme 
előtt zajlanak a fejlesztések. Hol 
tartanak ezek a munkálatok?

– Minden beruházás az előre 
meghatározott rendben halad. Az 
önkormányzat jelenleg megvaló-
sítás alatt álló legjelentősebb fej-
lesztései a főtér bővítése, a Sza-
badság tér rendezése, a Dózsa 
György úti kerékpárút, valamint a 
Blaháné út újjáépítése, és a Rá-
kos-patak revitalizációjának elő-
készítése. Habár a kívülállóknak 
olybá tűnhet, hogy mindenfelé ká-
osz van, erről szó sincs: minden 
kivitelezés rendben halad az előre 
meghatározott ütemterv szerint, 
a közbeszerzéseken kiválasztott 
vállalkozók határidőket betartva 

jó minőségben teljesítik vállalt fel-
adataikat. A beruházások egyide-
jűsége miatt a városban jelenleg 
a megszokottnál kicsit nehezebb 
közlekedni, hiszen a város „ta-
tarozás alatt is nyitva tart”. Ezt az 
átmeneti állapotot ki kell bírni. Két 
hónap múlva rend lesz a Dózsa 
György úton és a Szabadság tér 
tízemeletes házai előtt téren is. 
A főtéren is szépen haladnak a 
munkálatok. Már látszik az épít-
mény, érzékelhetők a mestersé-
ges domb méretei. Előkészítettük 
kollégáimmal a főtér kiegészítő 
és díszítő elemeinek integrálását. 
A főtér megújítása során az épü-
leten kívül elhelyezésre kerülnek 
játszóeszközök, zöldfal, előnevelt 
fák, utcabútorok, kandeláberek, 
napvitorlák. A főtéren már jelen 
állapotában is talán mindenki szá-
mára érzékelhető a beruházás so-
rán megvalósítani kívánt értékek. 
Remélem a főtéri beruházás meg-

valósulását követően sok gödöllői 
polgár örömmel és megelégedet-
ten fogja használni a bővítési terü-
let által nyújtott szolgáltatásokat. 

– Melyik beruházás áll legkö-
zelebb Önhöz?

– A kerékpárút-hálózat kialakí-
tása, fejlesztése tekintettel arra, 
hogy magam is sokat kerékpáro-
zok. A biztonságos kerékpározás 
feltételei elengedhetetlenek ah-
hoz, hogy egyre több ember üljön 
fel a biciklire. A kerékpáros infra-
struktúra fejlesztés szükséges, 
mert a közlekedés egészséges 
módja és egyben csökkenti az 
autók számát az utakon. Persze 
én is sokat autózok és nem gon-
dolom azt, hogy a gépkocsikat ki 
lehetne hagyni az életünkből, de 
fontosnak tartom, hogy minél na-

gyobb teret 
kapjanak a 
köz lekedé-
sünkben az 
egészségün-
ket támogató 
m e g o l d á -
sok, mint a 
ke rékpá ro -
zás. Ahogy 
azt többen 
t a p a s z t a l -
tuk a Dózsa 
György úton 
kifejezetten 
veszélyes volt 
kerékpárral 
k ö z l e k e d n i 
mindenki szá-
mára, azon-
ban ha elké-
szül a védett 
kerékpárút , 
akkor már a 

tizenévesek is bátran pedálozhat-
nak. 

– Jelenleg éppen a közúti te-
relések okoznak feszültséget a 
helyi közvéleményben.  

– A jelenlegi forgalmi rend ide-
iglenes állapot; amit a 30 km/órás 
sebesség korlátozás is jelez. A fel-
festett forgalmi sáv keskenyebb a 
„rendesnél”, azaz a korábbinál és 
annál, amit majd visszaállítunk az 
építkezés befejeztével. Hadd em-
lékeztessek azonban arra, hogy 
az autópályákon és minden egyéb 
útépítés esetében a közlekedési 
sávok keskenyebbek az építke-
zés időtartama alatt, amikor felújí-
tások történnek. A Dózsa György 
úton a parkolósáv ugyan megszű-
nik, de a közlekedési sáv mérete 
az engedélyezett méret alá nem 
csökken. A kivitelezést megelőző-
en a terveket tervező, engedélye-
ző hatóság, közútkezelő, műszaki 
ellenőr és közútbiztonsági mérnö-

kök kezén mentek át, azt javaso-
lom tehát, hogy várjuk meg a vég-
leges állapotot és akkor próbáljuk 
megoldani a be- és kihajtóknál fel-
merülő és a végleges állapotban 
megmaradó problémákat. 

– Nagy a várakozás az új 
gödöllői városháza-beruházás 
iránt. Milyen időszerű feladatok 
vannak ezen a téren? 

– Az ingatlannal kapcsolatos 
felmerült jogi természetű feladato-
kat kell most megoldanunk. Ezek 
közé tartozik a telek és a társas-
ház kialakítása. Az akadályokat a 
Földhivatallal, a K&H Bankkal és 
a Járási Hivatallal együttműköd-
ve kell elhárítanunk. A jogi előké-
szítést követően, szerintem, még  
2018-ban megkaphatjuk az épí-
tési engedélyt az épület tekinte-
tében. Júliusra elkészül az épület 
kiviteli terve. A kiviteli terv alapján 
még 2018 évben organizációs terv 
előállítása is szükséges, mert az 
épületben jelenleg a hivatal által 
végzett feladatok ellátását folya-
matosan biztosítani kell, és erre 
fel kell készülni. Vagyis ebben az 
évben megteremtjük a feltételeit 
annak, hogy a képviselő-testület 
pénzügyi lehetőségeinek ismere-
tében döntsön a beruházásról.

– A város szolgálatában sike-
rült megszeretnie is Gödöllőt?

– Olyannyira, hogy 2011 óta itt 
lakom egy kertes családi házban. 
Korábban Újpestről jártam be. 
Házasként jöttem ide, mindhá-
rom gyermekem – valamennyien 
fiúk – ezen időszak alatt születtek. 
Szeretem a dombságot, a város 
természeti környezetét. Imádok 
kirándulni, sportolni. Általános 
iskolás koromban is már spor-
toltam, jelenleg kerékpározok, 
futok, futballozok – Gödöllőn. A 
sport segít abban, hogy az em-
ber kiegyensúlyozottabb és a ki-
hívásokkal szemben edzettebb 
legyen. A sportok mellett nagyon 
szeretem a kertet. A kertészkedés 
hasonlóan segít levezetni a mun-
kából adódó feszültségeket, mint 
a sport. 

– Melyek a kedvelt pontjai a 
városban?

– Először is a zöldterületek, 
hiszen leginkább ezek adnak le-
hetőséget a sportolásra. Az Er-
zsébet-parktól az egyetemi par-
kig rengeteget futok. A környező 
dombok, gyönyörű erdők családi 
kirándulásaink színterei. A város 
épített környezetében a főteret 
tartom a legkellemesebb helynek. 
Azonban, mint a kerékpározást 
nagyon kedvelő ember, mielőbb 
szeretném használni az új kerék-
párutat is.         -lt-

Dr. NáNási Éva És Dr. Kiss árpáD
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Két Városmarketing Gyémánt Díjat kapott Gödöllő vá-
rosa a Magyar Marketing Szövetségtől, amiket május 
30-án, egy szakmai konferencia ünnepélyes záróak-
kordjaként adtak át Budapesten. 

Külső kommunikációs megoldások kategóriában a 
„Zebra zászló” program kapott elismerést, amit Füle 
Sándor, a Magyar Kerékpáros Egyesület gödöllői 
csoportjának vezetője kezdeményezett; városmárka, 
városimázs építő nem-marketing teljesítmények kate-
góriában pedig a „Frau Bürgermeisterin von Gödöllő, a 
polgármester cica” pályázatot ismerte el a rangos szak-
mai díjjal a Magyar Marketing Szövetség. 

A Városmarketing Gyémánt Díjat 2015-ben adták át 
először, azóta Gödöllő hat projekttel érdemelte ki az 
elismerést, amivel országos szinten tizedik a díjazott 
városok között.  

A díjakat dr. Piskóti István, az MMSZ elnökségi tag-
ja adta át, s város részéről – mivel Füle Sándor nem 
tudott részt venni a rendezvényen – L. Péterfi Csaba 
a polgármesteri kabinet vezetője, kommunikációs igaz-
gató vette át.

db

Díjazták a zebrazászlókat
és Bürgit

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÁLYÁZATOT HIRDET

„TISZTA UDVAR – RENDES HÁZ GÖDÖLLŐ 2018”
CÍM ELNYERÉSÉRE

a pályázat célja: környezetünk, köztereink gondozottságának és 
tisztaságának kialakítása, városunk szépítése, kulturált, hosszú-
távon fenntartható környezet létrehozása, erre való ösztönzés, 
szemléletformálás. 

Pályázni idén két kategóriában lehet:
• többlakásos ház, valamint
• üzletportál kategóriában

a jelentkezési adatlap benyújtásával. Az adatlap átvehető a Pol-
gármesteri Hivatal portáján (Gödöllő, Szabadság tér 6.), vagy 
elektronikusan letölthető a www.godollo.hu oldalról. a jelentke-
zési lapokat a Polgármesteri Hivatal portáján (Gödöllő, Szabad-
ság tér 6.) elhelyezett gyűjtőládába dobva, vagy elektronikusan 
a tisztaudvar@godollo.hu e-mail címre küldve juttathatják el.

a „legszebb üzletportál” díjra üzletek (kereskedelemmel, 
szolgáltatással foglalkozók), egyéb gazdasági létesítmények 
(telephely, székház stb.) pályázhatnak, akik úgy gondolják, üzle-
tük, épületük külső megjelenése, környezete (épület, cégfelirat, 
kirakat, épület/üzlet előtere, környezete) esztétikai minőségé-
ben kiemelkedő. 

A pályázatok benyújtásának a határideje: 2018. június 20.
A pályázatok elbírálása: a pályázatokat idén is civil szerve-

zetek tagjaiból összeálló bizottság bírálja el legkésőbb 2018. au-
gusztus 31-ig. A pályázókat tervezetten júliusban – előzetesen 
egyeztetett időpont szerint – keresi fel a bizottság. A szemlézés 
során bírálati szempont a tisztaság, gondozottság, egyediség, 
környezettudatosság, fenntarthatóság, üzletportálnál az utcai 
látvány, feliratok, kirakatok esztétikai színvonala, portálok előtti 
közterület gondozottsága. Felhívjuk a figyelmet, hogy nemrégi-
ben elkészült Gödöllő Településképi Arculati kézikönyve, mely 
többek között ajánlásokat fogalmaz meg cégfeliratok, hirdeté-
sek kialakítására is.

Díjazás: az előző évekhez hasonlóan mindkét kategóriában 
értékes nyereményekkel díjazzuk az első 3 helyezettet. 

Az ünnepélyes díjkiosztó ősszel kerül megrendezésre. Várjuk 
jelentkezésüket! (a családi házas kategóriát 2019 februárjában 
tervezzük meghirdetni.)
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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

Pénteken rendhagyó gyerek-
nap keretében hivatalosan 
átadták használóinak a Szent 
János utcai Mesék Háza 
Óvoda felújított épületét, amit 
már a hét folyamán birtokba  
vettek a gyerekek és az óvó-
nők.

A terljesen – kívül-belül – 
megújult, két csoportos épü-
letben most már tornaterem 
is szolgálja a kicsik fejlődé-
sét, de a vízesblokkokat és 
a csoportszobákat is moder-
nizálták, s mindezek mellett 

nevelőszobával 
is bővült a létesít-
mény. 

Dr. Gémesi 
György polgár-
mester ígéretet 
tett arra, hogy a 
Mesék Háza Óvo-
da épületeinek 
felújítása folyta-
tódni fog. A fej-
lesztésre mintegy 
70 millió forintot 
fordított az önkor-
mányzat.          (A)

Járdasziget teszi biztonságosabbá a gyalogosok átke-
lését a Dózsa György úton, az Erzsébet királyné szállo-
da melletti zebránál. Ennek építési munkái a napokban 
megkezdődnek, s a tervek   szerint egy hónapot vesznek 
igénybe.

Ez idő alatt a gyalogosok a Kossuth Lajos utca felé, a 
jelenlegi átkelőhelytől a mintegy ötven méterrel arrébb 
kialakításra kerülő ideiglenes zebrán kelhetnek majd át 
az úttesten. Ez természetesen a munkavégzés befeje-
zésével megszűnik, és ismét az eredetei forgalmi rend 
lesz érvényes. A szakemberek szerint a létesítmény 
nem csak a gyalogosok biztonságát növeli, hanem a 
gépjármű forgalom számára is jótékony hatással lesz.

(ny.f.)

A bIZTONSÁGOSAbb KÖZLEKEDÉSÉRT:

JÁRDASZIGET   MEGúJULÁS A MESÉK HÁZÁbAN
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(folytatás az 1. oldalról)
A főzőverseny megmérettetéséből a Szittyák csapata került ki győzte-

sen, második lett a Gödöllői Lokálpatrióta Klub, a harmadik helyen pedig 
a Férfiak Klubja végzett. A rendezvény résztvevőit az első zivatarok még 
nem rettentették el, azonban a szervezők délutáni heves esőzés miatt, 
biztonsági okokból, kénytelenek voltak lemondani a völgyszínpadra dél-
utánra tervezett koncerteket és az esti programokat. Mindezek ellenére 
bátran kijelenthetjük, akik a délelőtti időszakban látogattak ki a rendez-
vényre, azok feledhetetlen, minden percében 
élvezetes ArboFeszten vehettek részt.      (k.j.)

Esős, mégis szupEr volt

az arboFEszt!
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„Az IFJúsÁG éVE GÖDÖLLőN” FotóPÁLyÁzAt 2018
A Duflex Fotográfiai Stúdió – kapcsolódva az „Ifjúság Éve Gödöllőn” elnevezé-
sű 2018. évi városi programhoz – a fotózás népszerűsítése céljából ifjúsági- és 
diák fotópályázatot hirdet, az alábbi feltételekkel:
1. A pályázatra Gödöllőn lakó, 1999. január 1. után született, vagy Gödöllőn 
alap- illetve középfokú tanintézményekbe járó tanulóktól, fiataloktól várunk ké-
peket digitális formátumban.
2. A képek tematikája kötetlen. Színes és fekete-fehér képek egyaránt beküld-
hetők. Egy pályázó maximum hat képpel nevezhet. Előnyben részesítjük az 
újszerű, egyéni látásmódú képeket. 
3. A képek formátuma: jpg, sRGB színtérben, maximum 2mMB/kép, hosszab-
bik oldaluk minimálisan 3000 pixel lehet. 
4. A képek fájlneve: VezetéknévKeresztnév_Születési éve számmal_Kép_
címe. Például: FotósJózsef_2005_Szép_kép.JPEG
5. A fényképeket elektronikus levél mellékleteként várjuk a duflex2018@gmail.
com e-mail címre.
6. Beküldési határidő: 2018. október 15. A pályázatok beérkezéséről e-mailben 
adunk tájékoztatást.
7. A képek pályázatra való beküldésével a pályázó – és kiskorú pályázó esetén 

annak törvényes képviselője – tudomásul veszi, hogy a Duflex Fotográfiai Stú-
dió a beküldött képeket a szerző nevének feltüntetésével díjmentesen felhasz-
nálja közösségi oldalán, az elektronikus médiában, illetve a sajtóban, kizárólag 
a pályázat népszerűsítése illetve az eredmények közlése céljából. A pályázat 
során, a tudomására jutott személyes adatokat, kizárólag csak a pályázattal 
összefüggő célokra használja.
8. A zsűri két korcsoportban, külön értékeli a 2004. január 1. után született és a 
1999. január 1. és 2003. december 31. között született pályázók képeit.
9. A díjazás korcsoportonként történik. Az I., II. és III. helyezett képeket okle-
vél- és archív fotóalbum jutalomban részesítjük. A zsűri fenntartja a jogot, hogy 
megfelelő minőségű kép hiányában visszatarthasson díjat, vagy több érdemes 
kép esetén legfeljebb további három díjat, oklevelet adjon ki. A zsűri döntése 
végleges, fellebbezésre nincs lehetőség.
10. Zsűritagok: Danis János EFIAP/g, sz. opre Mária és tóth Péter.
11. A pályázat eredményéről minden pályázót e-mailben értesítünk, valamint a 
díjnyertes képek szerzőinek a listáját a Duflex Fotográfiai Stúdió Facebook-ol-
dalán is feltüntetjük.
12. A díjazott képeket a Duflex Fotográfiai Stúdió a saját költségén kinyomtat-
tatja, és a Gödöllői Civil Házban az év végi kiállításán bemutatja. 

Duflex Fotográfiai Stúdió, Gödöllő, 06-30/922 7265

Második alkalommal adott otthont a Gödöllői Királyi Kastély a Nem-
zet Szépe szépségverseny döntőjének. A korona a 21éves egyete-
mista Fenesi Krisztina fejére került fel, ő képviseli majd hazánkat a 
Balin megrendezésre kerülő Miss Nation nemzetközi mezőnyében. 

A versenyzők három különböző ruhában vonultak fel a színpa-
don, és a műsor során kisfilmek is segítettek abban, hogy mindenkit 
jobban megismerhessen a közönség és a zsűri. Mindezek mellett a 
jelentkezők fontos személyiségjegyei közé kellett tartoznia az em-

pátiának, a segítőkészségnek, a magabiztosságnak, a nemzeti ön-
tudatnak és az egyedi kisugárzásnak is.

 A 21 éves szépségkirálynő Nagyváradon él, pszichológia szakos 
végzős hallgató, korábban már szülővárosa szépségkirálynőjének is 
megválasztották. 

Első udvarhölgynek a 22 éves budapesti Kálvári Múzsát (balra), 
második udvarhölgynek a 27 éves sárvári stankovics Beátát (jobb-
ra) választotta a zsűri.                                        (l.)

Gödöllőn koronázták meG
 a nemzet Szépét
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A természetvédelmet és a 
környezettudatos életszem-
léletet erősítő napot tartot-
tak a nemzetközi szinten is 
népszerű zöld Nap kereté-
ben a palotakerti óvodában. 
A kisgyerekeket játékos 

programokkal tanították az 
óvodapedagógusok, s nap-
közben a Világfa mellett 
közösen formáltak élő alak-
zatot, zöld felsőbe öltözve, 
kezükben zöldben zöld lufik-
kal.

ZÖLD NAP A PALOTAKERT óVODÁbAN

LÁTOGATóbAN A GÖDÖLLŐI NYUGDÍJASOK

A Gödöllői Rendőrkapi-
tányság és Gödöllő Város 
Önkormányzata, gyermek-
nap alkalmából 2018. június 
6-án hagyományt teremtve 
„Varázskréta” címmel asz-
faltrajzversenyt hirdet.  

A rajzverseny témája a bizton-
ságos világ és a biztonságos 
közlekedés. 
A gyerekek varázslatos fan-
táziával rendelkeznek, sze-
retnénk, ha az aszfaltra va-
rázsolnák azt a világot, ami a 
biztonságot jelenti számukra. 

Ezzel a rendezvénnyel le-
hetőséget biztosítunk a gye-
rekeknek és a fiataloknak 
(középiskolásoknak), hogy 
megmutassák, mit jelent szá-
mukra a biztonság, mit gon-
dolnak arról, ha azt hallják 
iskolai vagy cyber erőszak, 
hogy akadályoznák meg, 
hogy a kábítószer beszivá-
rogjon a saját illetve társaik 
életébe. 
Mit jelent számukra a bizton-
ság, ha gyalogosként kilép-
nek az utcára, beülnek szüleik 
mellé az autóba, vagy kerék-
párral önállóan közlekednek. 

A versenyen 4 fős csapatok 
versenyeznek majd 3 kategó-
riában. Alsó tagozatos diákok 
(1-4. osztály), felső tagozatos 
(5-8 osztály) illetve középisko-
lás (9-12. osztály) fiatalok ve-
hetnek részt az aszfalton. 

A rendezvény 2018. június 
6-án kerül megrendezésre 
Gödöllő LIDL áruház előtti 
aszfaltozott parkolójában.

A verseny fontosabb tudniva-
lói még:

• Június 6-án 09.00 órakor 
kezdődik és várhatóan 12.00 
óráig tart. Megnyitóval indul 
és ünnepélyes eredményhir-
detéssel ér véget.

• A verseny egy helyszínen 
zajlik, a diákok a LIDL lezárt 
parkójában csillogtathatják 
meg rajztudásukat.

• Az érdeklődő és vállalkozó 
szellemű fiatalok, amíg a Zsű-
ri a pontozással lesz elfog-
lalva, addig bűnmegelőzési 
és balesetmegelőzési témájú 
teszt lapokat tölthetnek ki ap-
róbb ajándékok fejében.

A Művészetek Háza és a Gödöllői 
Városi Nyugdíjas Egyesület kö-
zös szervezésében május 26-án, 
szombaton valósult meg a Nyugdí-
jasok Tavaszi Kirándulása. Az útvo-
nal Mátraverebély-Szenkút-Zagy-
vaszántó-Hollókő volt. A Mátra és 
a Cserhát csodálatos panorámája, 
a mezővel borított hegyek és dom-
bok idilli környezete nyújtott ideális 
helyszínt a kirándulásra. A festői 
szépségű helyen fekvő Kőrösi Cso-
ma Sándor Emlékpark, a szentkúti 

nemzetközi színvonalú, vallástu-
risztikai komplexumú búcsújáró-
hely, a basilica minor ranggal bíró 
műemléki védettségű barokk kegy-
templom, a rendház és templom-
kert, valamint a Hollókői Vár és falu 
látogatása volt a legfőbb turisztikai 
célpont. A program kiegészült a 
Zagyvaszántói Nyugdíjas Klub lá-
togatásával is, ahol a tájegységet 
bemutató kulturális programmal és 
a Zagyvaszántóiak vendégszerete-
tével találkozhattunk.

Már csak néhányat kell aludni, és 
június 8-án Máriabesnyőn megkez-
dődik az első magyar Mladifest, a 
„tornacipős szentek” fesztiválja.  A 
közös imák és tanúságtételek mel-
lett zenében, táncban bővelkedő, 
és hatalmas bulit ígérő rendezvé-
nyen a „mindennapok keresztény-
ségével” is megismerkedhetnek a 
fiatalok.

A fesztivál hivatalos megnyitója 
június 8-án pénteken 16 órakor 
kezdődik, de már előtte érdemes 
szétnézni a civil faluban, ami déltől 
nyitva áll. Itt többek között a Kopt 
Tours, a Mária Rádió, a Nem Adom 
Fel Alapítvány és sok más civil 
szervezet várja az érdeklődőket, de 
lesznek előadások, beszélgetések, 
játékok, könyvvásár és számtalan 
érdekesség. 
A Cenacolo, a Tudatos Életért Hit-
tel, sporttal, Kreativitással Alapít-
vány és a Kelet-Európai Fiatalokért 
Egyesület által rendezett fesztivál 
mottója: „Minden lehetséges an-
nak, aki hisz.” (Mk, 9,23)

A három napos rendezvényre ellá-
togat Böjte Csaba atya, dr. Csókay 
András professzor, találkozhatnak 
a résztvevők a Nem Adom Fel 
Alapítvány tanúságtevőivel, közös 
dicsőítésen vehetnek részt a Li-
banoni Sancta Maria kórussal, és 

imaórán a premontrei testvérekkel 
és megtekinthetik a dévai gyerekek 
előadását. 
Szó lesz az üldözött kereszté-
nyekről, a fogyatékkal élésről és 
Istenről, drogról és megtérésről, és 
kiderül az is, kik azok a tornacipős 
szentek.

„A fesztivál egyrészt azoknak a fi-
ataloknak szól, akik már rátaláltak 
Istenre és egy háromnapos spiri-
tuális zarándoklattal szeretnék el-
mélyíteni, megerősíteni a hitüket, 
miközben megismernek hozzájuk 
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 sze-
retnének kapni” – áll a fesztivál saj-
tóközleményében.

A Mladifesten a részvétel regisztrá-
cióhoz kötött. Az érkezőket a Mária- 
besnyői Nagyboldogasszony Bazi-
lika előtt, a székelykapunál várják, 
ott vehetik át a karszalagot, ami a 
fesztivál végéig meg kell őrizni. Re-
gisztrálni a rendezvény honlapján 
a www.mladifest.hu oldalon lehet, 
ahol a részvétel feltételeiről és a 
programokról is pontos információ-
kat kapnak az érdeklődők.

autók helyett gyermekrajzok 
foglalják el a LiDL parkolóját 
Gödöllőn…

Jön! Magyar Mladifest 
Máriabesnyőn!
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Rendhagyó összeállí-
tással lepte meg a kö-
zönséget az Arpeggio 
Gitárzenekar június 
2-ai koncertjén. A Mű-
vészetek Házában 
megtartott esten ki-
zárólag magyar szer-
zők műveit mutatták be. 
Ősbemutatóként itt hallhatta a közönség Györe 
Zoltán: Gitárverseny című művét, melynek szólóját Nuszbaum Fe-
renc játszotta. Emellett Pavlovits Dávid: Open your head, valamint 
Szokolay Sándor: Históriás képek című darabját szólaltatta meg a 
zenekar, Kiss Mária (szoprán) közreműködésével. A koncerten Kó-
sáné szabó Beáta és Nuszbaum Ferenc vezényelt. (l.t.)

Ez a gyerek hiperaktív. Egyre 
gyakrabban halljuk ezt a kijelentést 
óvodában és iskolában a pedagó-
gusoktól, társaságban panaszko-
dó szülőktől, amikor egy gyerek 
nem tud nyugton maradni, zavarja 
az órát, folyton nyüzsög. Azt azon-
ban kevesen tudják, mikor hiperak-
tív egy gyerek és mikor van más 
oka annak, hogy „nem lehet vele 

bírni.” De mit is jelent ez valójá-
ban ez a magatartászavar?  Mik 
a tünetei?  Mit tehet a szülő és a 
pedagógus, hogy megkönnyítsék 
saját helyzetüket, no és persze a 
gyerekét, aki sokszor próbára teszi 
környezetét azzal, hogy folyamato-
san foglalkozni kell vele, és szinte 
állandó figyelmet igényel.
 Ez a könyv konkrét ötleteket és 
megoldásokat kínál hiperaktív 
gyermekek szüleinek, akik gyak-
ran tanácstalanok ezzel a magtar-
tászavarral szemben, amely mind 
a gyermek fejlődésére, mind a csa-
lád életére kihatással van. A könyv 

első része bemutatja 
a hiperaktivitás jellem-
ző tüneteit és kiderül 
az is, mi nem tartozik 
a hiperaktivitás körébe, és vezeti 
sokszor téves megállapításra a la-
ikusokat.
A második részben a szerző kör-
bejár néhány alapvető kérdéskört  
Ezután néhány alapvető szempon-
tot, hogy a család szembenézhes-
sen a mindennapokra vonatkozó 
nehézségekkel, javuljon a hiperak-
tív gyerekkel való kapcsolatuk, és 
megalapozottan tudjanak segítsé-
get kérni, ha szükségük van rá.
 A harmadik részben 80 játékos és 
meditációs és fejlesztő gyakorlatot 
mutatunk be, amelyek javítják a 
hiperaktív gyermek koncentrálási 
és figyelemfenntartási készségeit, 
megdolgoztatják az emlékezetét, 
fejlesztik koordinációs készségeit 
és segítik érzelmei kezelésében. 
A gyakorlatok mimikai, művészet-
terápiai, jóga, relaxációs, stb. ala-
pokon nyugszanak, egyszerűen 
alkalmazhatók pedagógusok által 
is, és alkalmasak csoportos fog-
lalkozásokra is. A könyvben java-
solt gyakorlatok többsége 6-10 
éves kor között gyerekeknek szól, 
de megfelelő változtatások után 
kisebb, vagy nagyobb gyerekek 
számára is hasznosak lehetnek. 
Mindezek persze csak javaslatok, 
de biztos, hogy az érintettek talál-
nak olyan gyakorlatokat, ötleteket, 
amelyek egyaránt megkönnyíthe-
tik a hiperaktív gyerekek, család-
tagjaik és a velük foglalkozó peda-
gógusok mindennapjait. 
(Gilles Diederichs: Pillegyerekek)

(ny.f.)

A múlt héten a Hagyományok Háza 
által szervezett vetélkedőn és a 
szarvasi Gyermek Néptáncosok 
XIII. Országos Szólótáncfesztiválján 
is remekeltek a Gödöllő Táncegyüt-
tes tagjai.  A 2017/2018-as tanév-
re meghirdetett, a Hagyományok 
Háza szervezésében megrendezett 
„Forgószél” és „Garabonciás” leve-
lezős hon- és népismereti vetélke-
dőn az együttes négy táncosa jutott 
a  május 28-ai országos döntőbe.  
Hidvégi Boldizsár I. helyezést, 
Braun Júlia és sápi-tóth sarolta 
II. helyezést, Sasvári Lilla III. helye-
zést ért el, Petyke Bendegúz pedig 
elismerő oklevelet vehetett át. 
Szép sikert hozott a Szarvason 
rendezett Gyermek Néptáncosok 
XIII. Országos Szólótáncfesztiválja 

is, ahová a Gödöllő Táncegyüttes 
két párosa, Sápi-Tóth Sarolta és 
Wágner Szilárd, valamint Wágner 
Melinda és Kerekes Balázs is be-
jutott. Wágner Szilárd és Sápi-Tóth 
Sarolta kettős különdíjat kapott a 
szabadon választott kategóriában 
bemutatott kalocsai mars és friss 
tánc szuggesztív, élményszerű be-
mutatásáért, és megkapták a feszti-
vál legjobbjainak járó „Kisbokrétás” 
és „Pántlikás” táncos címeket is. 
Mindezek mellett az I. korcsoport-
ban induló táncosokat beválogatták 
a díjkiosztót követő gálaműsorba is. 
Wágner Melinda-Kerekes Balázs a 
püspökhatvani táncok előadásáért 
kapott különdíjat. A versenyzőket 
tóth Judit és Moussa Ahmed ké-
szítette fel a versenyre.

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

Ötletek a nyugodtabb mindennapokért

Díjeső a Gödöllő Táncegyüttesben 
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Június 2-án, a Gödöllői 
Városi Könyvtár és In-
formációs Központban 
átadták az idei Gödöllői 
Irodalmi Díjakat.
Fülöp Attiláné, a könyv-
tár igazgatója emlékez-
tetett rá, hogy 89 éve 
rendezték meg Ma-
gyarországon először a 
könyvhetet, ahol az írók 
és az olvasók az utcán 
találkozhattak. Gödöllő 
kicsit mindig megelőzi az 
országos rendezvényt. A 
helyi programok kiemel-
kedő eseménye a Gö-
döllői Irodalmi Díj átadó 
ünnepsége.
A könyvtár a Gödöllői 
Ottlik Körrel közösen írja 
ki a kezdetektől a pályá-
zatot a polgármester és 

a címzetes főjegyző védnöksé-
gével. A pályázatot idén a Bor-
da Réka költő, Czigány György 
József Attila-díjas költő és Ke-
mény István József Attila-díjas 
költő alkotta zsűri bírálta el.
Az igazgató köszönetet mondott 
Istók Annák, aki nemcsak kita-
lálta a pályázatot, hanem azt fo-
lyamatosan működteti is.
L. Péterfi Csaba, Gödöllő vá-
ros kommunikációs igazgatója 
méltatta a könyvtár szerepét a 
gödöllői irodalmi élet szerve-
zésében. Az IRKA – a Gödöllői 
Irodalmi Kerekasztal – tagjainak 
lelkesedése nem csökkent, ha-

nem egyre többen írnak 
verset és prózát. Beje-
lentette, hogy az önkor-
mányzat az eddigi évi 
300 ezer forint támoga-
tást jövőre megduplázza 
e műhely számára.
Istók Anna elmondta, 
hogy a Gödöllői Irodalmi 
Díj pályázat tematikája 
idén is a város tematikus 
kulturális évéhez igazo-
dott. Ezért – lévén 2018 
az ifjúság éve Gödöllőn 
–, már 14 éves kortól le-
hetett nevezni. Az IRKA 
célja kezdetektől fogva a 
tehetségkutatás. Készü-
lő jubileumi kiadványuk-
ban 50 szerző művei je-
lennek meg.
Borda Réka elmondta, 
hogy 49 pályázó adott be 
31 novellát és 53 verset. 
Jó minőségű, változatos 
pályaművek érkeztek 
be.

Vers kategóriában a könyvtár 
különdíját nyerte Fehér Erika. 
Első helyezett Győrfi Laura, 
második Földvári Ármin, har-
madik Galló Kovács Zsuzsan-
na lett.
Próza kategóriában Szabados 
Bettina nyerte a Gödöllői Ottlik 
Baráti Kör különdíját. Első lett 
Mandák Emese, második Szol-
noki Irma, harmadik Vargáné 
Jánosházi éva. 
A díjakat Fülöp Attiláné igazgató, 
L. Péterfi Csaba, Gödöllő város 
kommunikációs igazgatója és 
Dombóvári László, a Gödöllői 
Ottlik Kör alapítója adta át.   (l.t.)

„Múzeumi és könyvtári fejlesz-
tések mindenkinek” (EFOP-
3.3.3-VEKOP-16-2016-00001) 
címmel indult útjára az a nagy-
szabású projekt, melynek gaz-
dája a Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum, konzorciumi tagja pedig a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 
A 2020-ig tartó, bruttó kétmilli-
árd forintos összköltségvetésű 
projekt célja hogy a köznevelés 
hatékonyságát és eredményes-
ségét szolgáló, új típusú kom-
petencia- és készségfejlesztő, 
tanulást támogató könyvtári és 
múzeumi szolgáltatásokat fej-
lesszenek ki elsősorban az ol-
vasási kultúra és digitális írástu-
dás fejlesztése érdekében.  
A könyvtári területen megvaló-
suló projekt lényege, hogy az or-
szág minden területéről olyan jó 

gyakorlatokat gyűjtenek össze, 
melyek módszertani fejlesztés 
után adaptálhatóak lesznek az 
ország valamennyi könyvtárá-
ban. Olyan már megvalósult, in-
novatív szolgáltatásokkal lehe-
tett nevezni, melyek megfeleltek 
a fenti feltételeknek és alkal-
masak arra, hogy segítségük-
kel újfajta szemlélet valósuljon 
meg a könyvtárak életében. A 
még tavaly közzétett felhívásra 
összesen 342 jó gyakorlat érke-

zett összesen 135 településről, 
melyből 81-et tartottak tovább 
fejleszthetőnek a szakértők.  
Pest megyéből összesen 12 jó 
gyakorlatot fogadtak be, ebből 
4-et a Gödöllői Városi Könyvtár 
ad. Az országos viszonylatban 
is elsők között teljesítő városi 
könyvtár munkatársai előtt most 
az a feladat áll, hogy a saját 
szolgáltatásait modulokra bont-
sa, és oly módon dolgozza át, 
hogy azt az országban bárme-

lyik könyvtárban megvalósíthas-
sák. 
A gödöllői könyvtár négy min-
taprojektje, mely hamarosan 
már országos ismertségre tesz 
szert, a következő:
• Könyvsú-go – Válassz könyvet 
könnyen!– interaktív könyvvá-
lasztó adatbázis fiataloknak
• 10 kicsi pelikán – digitális váro-
sismereti játék
• „Ne félj babám, nem megyek 
világra…” – tematikus helyisme-
reti kiállítás
• Széllel slamben – könyvtári 
óra középiskolásoknak. 

A projekt szakmai munkáját a 
könyvtár igazgatóhelyettese, 
Liskáné Fóthy zsuzsa, vala-
mint Istók Anna vezetik, de részt 
vesz benne a könyvtár egész 
közössége, hiszen a kiválasztott 
projektek is a gödöllői könyvtár 
közös szellemi termékei.

Átadták a Gödöllői Irodalmi Díjakat

Gödöllői jó gyakorlatokból tanulhat majd az ország

Próza kategóriában MANDÁK 
EMESE lett az első.

Vers kategóriában GYŐRFI LAURA 
nyert.
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1867. június 8-án koronázták meg 
Ferenc Józsefet és Erzsébet király-
nét. Erre emlékezve rendezik meg 
június 9-én és 10-én a Koronázási 
hétvégét a Gödöllői Királyi Kastély-
ban, ahol két napon át várják színes 
programok a látogatókat.
A programok a korábbiaktól eltérő-
en a díszudvaron kezdődnek a „ki-
rályi pár” fogadásával. Ezt a köve-
tően mindkét napon a kastélyban, 
az udvaron és a parkban zajlanak 
majd a jellemzően hagyományőrző 
események. A nap folyamán többek 
között lovasbemutató, viselettörté-
neti bemutató, néptánc előadások, 

a Daneil Speer Brass fúvósze-
nekar koncertje várja a látoga-
tókat. 
A gyerekeket mesejátékok, 
bábelőadások szórakoztatják, 
részt vehetnek a Királyfi-ki-
rálylány múzeumpedagógia 
programon, vagy a koronázó 
drámapedagógiai foglalkozá-
son. A lányok beöltözhetnek 
királylánynak a Levendula ját-
szóház foglalkozásán, a fiúk 
számára pedig a 32. Nemzeti 
Honvéd Díszegység játékos 
toborzója és harci jármű be-
mutatója tartogat izgalmas ka-

landokat. 
A rendezvénysorozatnak évek óta 
nagysikerű programja az állandó 
kiállításban bemutatásra kerülő 
életképek, amelynek idén a „Kerin-
gőzzön a császárral” címet adták a 
szevezők. A királyi pár és a főurak 
táncát óránként tekinthetik meg a 
díszteremben. A rendezvény 6 éves 
kortól 500 forint értékű sétálójegy 
megvásárlásával látogatható. A 
hétvége egyik kiemelkedő koncert-
jére szombaton este a Lovardában 
kerül sor. A Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar ária estjén népszerű opera 
slágerek csendülnek majd fel.    (bj)

Eseményben gazdag heteket 
tudhatnak maguk mögött az Er-
kel Ferenc Általános Iskola kó-
rusai. Májusban két nagysikerű 
rendezvényen vettek részt, kiváló 
eredménnyel.  Először a Székes-
fehérvár közelében fekvő Besnyő 
településen a 12. Nemzetközi 
Csengőfest rendezvénye alkalmá-
ból szerepelt az iskola csengettyűs 
együttese, a Bim Bam Boys. A 
7-8. osztályos fiúkból álló együttes 
játékával a Fesztiváldíjas Együt-
tes kitüntető címet szerezte meg. 
Felkészítőik: somogyiné Kovács 
Andrea és szalárdiné szondy 
Adrien, akik szintén kivívták a zsű-
ri elismerését.
Ezt követően a fővárosban a III. 
Budapesti Nemzetközi Kórusün-
nepen az iskola ifjabb kórusa, 
Kicsinyek Kórusa Gödöllő néven 
a Laurea Mundi Nemzetközi Kó-
rusversenyen mutatta be tudását, 

ahol kategória-győztesként arany 
III. minősítéssel végeztek. Ennek 
eredményeként tovább jutottak 
a Laurea Mundi Grand Prix ver-
senyre, ahol szereplésüket Laurea 
cum laude minősítéssel jutalmazta 
a nemzetközi zsűri, aminek tagjai  
kiemelték a kórusvezetők, Sándor 
Lívia és Somogyiné Kovács And-
rea igényes szakmai munkáját is.
Május 24-26. között Székesfe-
hérváron a XV. Alba Regia Nem-
zetközi Kórusfesztiválon kapott 
elismerést az iskola kórusa, ahol 
elismerő oklevelet vehettek át. A 
zsűri véleményében és a hallga-
tóság gratulációiban szinte egybe-
hangzóan megjelent a természe-
tes, szép kórushangzás, a színes 
műsorválasztás és a kórusművek-
ben megvalósított szép dallamívek 
dicsérete. A kórus vezetői: Somo-
gyiné Kovács Andrea és Szalárdi-
né Szondy Adrien.         (k.j.)

Királyi hétvége egy koronázás emlékére

Erkeles sikerek
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Június 6. szerda 17.00: Sári 
Erika (zongora) növendékei-
nek hangversenye
Június 6. szerda 18.30: 
Várnai Miklósné (fagott, furu-
lya) növendékeinek hangver-
senye
Június 7. csütörtök 13.30-
17.30: FELVÉTELI MEG-
HALLGATÁSOK
Június 8. péntek 16.30: Be-
nedek Krisztina (népi ének) 
növendékeinek hangverse-
nye
Június 13. szerda 17.00: 
Barta Katalin (zongora) nö-
vendékeinek hangversenye
Június 14. csütörtök 17.00: 
ÉVZÁRÓ HANGVERSENY 
ÉS BIZONYÍTVÁNYOSZ-
TÁS. Helyszín: Mezőgazda-
sági Gépmúzeum Konferen-
ciaterme
Június 18-tól 24-ig: ZENE ÉS 
TÁRSMŰVÉSZETEK TÁBOR
Június 23. szombat 10.00: 
CHOPIN OPEN
Június 23. szombat 17.00-
23.00: Múzeumok éjszakája
„Gyermekkuckó muzsikában 
és képekben”zenés interak-
tív foglalkozások
Június 24. vasárnap 10.30:
Gödöllői Királyi Kastély, Lo-
varda Táborzáró hangver-
seny

Frédéric Chopin zenei 
AMI programja

Hagyományainknak 
megfelelően, a Mű-
vészetek Háza mel-
letti zöld területen, a 
Trianon-emlékműnél 
tartottak megemlé-
kezést vasárnap dél-
után, a magyarság 
szempontjából oly ke-
gyetlen békediktátum 
aláírásának 98. évfor-
dulóján.

A műsort a Török Ignác Gimná-
zium diákjai (Kovács Lili, Áron 
Gergő, Farkas Balázs, Gye-
nes András, Ludányi Horváth 
Áron) készítették és adták elő, 
tápai Dóra tanárnő vezetésével; 
rövid beszédet Sima Péter tanár 
mondott.
A koszorúzást követően az egy-

házak képviseletében Sivadó 
János görögkatolikus parókus,  
Albert Gábor evangélikus lel-
kész, Balogh Péter Piusz pre-
montrei kormányzó perjel és 
Kertész Dániel református lelki-
pásztor  osztották meg gondola-
taikat a megjelent emlékező kö-
zönséggel.

fELHÍVÁS!
LEGO fIGURÁKAT GYűJTüNK!

A múzeumok éjszakáján LEGO 
emberkédet ajándékra cserél-
heted nálunk! A figurákat ké-
sőbb elhelyezzük a megújult 
cserkész kiállításban látható te-
repasztalon, így a Te embered is 
lakója lesz a múzeumi cserész 

tábornak.
www.godolloimuzeum.hu

Tel.: (28) 421-997

Emlékezés a trianoni tragédiára

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.
Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660, email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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A kiesés szele csapdosta 
egész tavasszal a Gödöllői 
sK csapatát, de végül úgy 
néz ki, hogy megmenekül 
sebestyén Ferenc együtte-
se, miután az utolsó fordu-
lóban 3-1-re verte a bajnoki 
bronzérmes Nagykőröst és a 
13., még bent maradó helyen 
végzett a Pest megyei I. osz-
tályban.

A megmenekülés ténye azért 
van feltételes módban még, 
mert a bajnoki címet nyerő 
Taksonynak még hátra van 
egy NB III-as osztályozója, 
amit abszolválnia kell ahhoz, 

hogy száz százalékosan kije-
lenthető legyen: a 29 ponttal a 
13. helyen végző Gödöllői SK 
megőrizte megyei I. osztályú 
tagságát! A megmenekülés 
akkor is tényként kezelhető, 
ha valamelyik megyei II. osztá-
lyú feljutó nem vállalja az osz-
tályváltást. A történeti hűség 
kedvéért a dobogón, a már 
említett Taksony és Nagykőrös 
között a Dabas-Gyón FC csa-
pata végzett, míg kiesett az FC 
Dabas II., a Sülysáp és a télen 
visszalépő Szigetszentmiklós.
Pest megyei I. osztály, 28. 
forduló: Gödöllői SK – Nagy-
kőrösi Kinizsi FC 3-1 (0-0) 

Gödöllői gólszerzők: Méhes 
Pál, Mudroch Mendel, Tóth-Il-
kó Áron.

Hátország – szép GsK II. bú-
csú a megyei háromtól

Szépen búcsúzott a megyei 
III. osztálytól a Gödöllői SK 
II.-Szada formációja, akik Fó-
ton tudtak nyerni 3-1-re Szabó 
László duplájával, valamint 
Pakuts Barna góljával és vé-
gül 19 ponttal az Északkele-
ti-csoport 8. helyén fejezték be 
a bajnokságot. A sikeres zá-
rást beárnyékolja a kiesés 
ténye, amit a megye II-es 
GEAC is elmondhat magá-
ról. Az „egyetemisták” ez-
úttal Gödön kaptak ki 9-1-
re, így 9 ponttal továbbra is 

az utolsó előtti, kiesést jelentő 
15. helyet foglalják el az Észa-
ki-csoportban.
Pest megyei II. osztály észa-
ki-csoport 29. forduló
Gödi SE – Gödöllői Egye-
temi AC 9-1 (4-0) Gödöllői 
gólszerző: Mánfai Milán.

Pest megyei III. osztály 
északkeleti-csoport, 26. for-
duló
Fóti SE – Gödöllői SK II.-Sza-
da SE1-3 (0-2) Gödöllői gó-
lok: Szabó László (2), Pakuts 
Barna.                       -ll-

lAbdArúgás – vAn még izgulni vAló

Elvileg bent maradt a Gödöllő

Programajánló
Pest megyei II. osztály, 30. forduló

Június 9., szombat 17 óra
Gödöllői EAC – Veresegyház VSK 

(Egyetemi sportpálya/műfű).

A Gödöllői KsE országos ser-
dülő bajnokságban bronzérem-
nek örülhetett. Mácsár Gyula 
tanítványai egy rendkívül erős 
és kiegyensúlyozott pontvadá-
szatban végeztek a Bp. Honvéd 
és a Vác KsE mögött a harma-
dik helyen. 

A gödöllői ifjak az alapszakaszt 

veretlenül megnyerve, a felsőhá-
zi rájátszásba is átmentették ki-
váló formájukat és a bajnoki sze-
zonban lejátszott 26 mérkőzésből 
24-et megnyertek, egy döntet-
lennel és egy vereséggel szem-
ben. A pazar teljesítményüknek 
köszönhetően a Kovács László 
régió bajnokai lettek.
A csapatok tagjai: tóth Bene-

dek, Cseh Péter, Pásztor Áron, 
Mácsár Hunor, Ferencz Már-
ton, Farkas Ba-
lázs, Jambrik 
Márton, Bréda 
Péter, Vilhelm 
tamás, Cser-
mely Ábel, 
Pásztor Imre, 
Farkas Domon-
kos, Korzensz-
ki Bence, Ko-
lozsvári Samu, 
Nagy Ágoston, 

Kutrovics Kornél, Fazekas 
Ádám. Edző: Mácsár Gyula.  -tt-

kézilAbdA – utánpótlás siker

Gödöllői bronzérem

Bíztató eredményeket értek 
el a közelgő egyéni orszá-
gos bajnokság előtti utolsó 
versenyükön a GEAC atlétái, 
akik a Budapest open Nem-
zetközi Atlétika Versenyen 
összesen hét alkalommal 
állhattak fel a dobogóra.

A mátyásföldi Ikarus pályán 
megrendezett, külföldi induló-

kat is felvonultató megméret-
tetésen, amely a főváros nyílt 
nemzetközi atlétika bajnoksá-
ga is volt egyben, a serdülők 
között Soos Levente egyéni 
csúccsal lett aranyérmes 300 
méter gátfutásban 38,70 mp-
es idővel. Szintén ebben a 
korosztályban lett bronzérmes 
1500 méter akadályfutásban 
szőke Kiss Jácint. Az ifjúsági 

korosztályban is volt dobogós 
gödöllői: Canea zoltán ge-
relyhajításban lett ezüstérmes, 
míg ugyan ebben a számban 
Mihajlovic Alex és Eszenyi 
Napsugár bronzéremnek 
örülhettek. A felnőttek nemzet-
közi mezőnyében 460 cm-es 
ugrással végzett a második 
helyen rúdugrásban Mihály 
Ádám, míg Répási Petra a 
100 m gát mezőnyében vég-
zett a harmadik helyen 13,59 
mp-es idővel.
további gödöllői érdekelt-

ségű eredmények: Felnőtt 
Szuper Liga (nemzetközi) 
4. helyezett: Bézenyi Gergő 
(200 m), 5. helyezett: Szamo-
si András (rúd); 6. helyezés: 
Fatér zoltán (rúd); 7. helye-
zett: Kriszt Botond (110 m 
gát)/ Junior Liga 4. helyezett:  
Ajide Dániel (110 m gát)/ Ifjú-
sági Liga 4. helyezett: Dob-
ránszky Laura (100 m gát); 
5. helyezett: tóth Gábor  (400 
m); 6. helyezett: Menyhárt 
Márk (távolugrás), Normann 
Márton (400 m).                   -tt-

AtlétikA – budApest open nemzetközi AtlétikA verseny

GEAC: Hét érmes helyezés

A szerbiai Kragujevácban ke-
rült megrendezésre a Gyer-
mek, Kadet és Veterán JKA 
Karate-Do Európa Bajnokság, 
amelyen a gödöllői Lauber 
Zille is megmérethette magát, 
sőt mi több, a klubszínekben a 
gödöllői saino sE kötelékébe 
tartozó sportoló Európa-bajno-
ki címnek örülhetett a magyar 
csapat tagjaként.

A versenyre közel 20 ország, 
majdnem 800 nevezést adott le. 
A Magyar JKA Szövetséget idén 
37 versenyző, öt edző és négy 
bíró képviselte. A kiutazó csapat 
tagjaként a gödöllői Saino SE 
versenyzője, Lauber zille Viola 
(a képen) a 10-11 éves csapat 
formagyakorlat (Kata) verseny-
számban Európa-bajnoki címet, 
míg a küzdelemben (Kumite) 
a csapat tagjaként bronzérmet 

szerzett. Ács tibor tanít-
ványa egyéniben is helyt 
állt: mindkét verseny-
számban az 5-8. helyig 
küzdötte fel magát a né-
pes mezőnyben és mind-
két alkalommal a négyes 
döntőbe jutás előtt szen-
vedett csak vereséget a 
későbbi Eb győztestől. A 
magyar delegáció össze-
sen hét Európa-bajnoki 
címet, nyolc ezüst- és hat 
bronzérmet szerzett a ran-
gos viadalon.

-li-

kArAte – gyermek, kAdet és veterán jkA kArAte-do eb

Lauber Zille Európa-bajnok
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Három korosztállyal is a do-
bogón végzett a Gödöllői sK 
kosárlabda szakosztályának 
utánpótlás különítménye. A ju-
nior és a serdülő csapat a má-
sodik, míg a kadett gárda a har-

madik helyen végzett 
saját bajnokságában. 

Csapatképeket és a 
bajnokságban szere-
pelt játékosok névsorát 
láthatják, illetve olvas-
hatják.
Serdülő csapat tagjai 
voltak (bal felső kép): 

Monori Eszter, oláh Puskás 
Réka, Petrik Boglárka, óvá-
ri Kerti zsófia, Kelemen Lara, 
Ferenc Emese, Majer Emese, 
tátrai Annabell, szabó Eme-
se, szabó tamás (edző), Béres 

Enikő, som Renáta, Géczi Han-
na, Fellegi Luca, orosz Gréta, 
Varga Panna.
Kadett csapat tagjai voltak (jobb 
oldali kép): dr. Kondrák Mihály 
(edző), Berezvai sára, Ange-
rer zsófia, Molnár Nikolett, 
tóth Kincső, Kovács Lili, sima 
zselyke, szekér zita, Prima 
Eszter
Junior csapat tagjai voltak (kö-

zépső kép): sánta Csenge, 
Geszti Réka, Molnár Nikolett, 
Kurinszki Anna, dr. Kondrák 
Mihály (edző), szikszai Rebeka, 
Prima Eszter, Kovács Lili, tóth 
Kincső, Angerer zsófia.         -ti-

kosárlAbdA – véget ért A szezon

Három korosztály is a dobogón

Remekült szerepeltek a 
Grassalkovich SE akrobati-
kus tornász egységei a Fradi 
Kupán, valamint a BAsE Ku-
pán, amelyekről összesen 11 
éremmel térhettek haza.

Kőhler Ákos műhelyében 
pallérozódó tornászok időren-
di sorrendben a Fradi Kupán 
remekeltek először. A Brandt 
Boglárka, Balogh-Czoller 
Sára serdülő leány páros első 
lett, a gyermek leány hármas 

(Willimek Fruzsina, Bartos 
Kata, Gera Viktória) második, 
ugyan itt a Budai Anna, Var-
ga Lili, Ábrahám zita csapat 
a negyedik helyen végzett. A 
Márta Blanka, Árki Blanka, 
Lutz Helka összeállítású ser-
dülő leány hármas bronzérmet 
szerzett, míg a legkisebbek, 
a manó korcsoportban Ábra-
hám zsófi az első, Homenik 
Szamira a negyedik, míg Ba-
dics-Páskai Nóra a hetedik 
helyen végzett.

Az eseményen kézállófa kupát 
is rendeztek, itt is szép ered-
mények születtek versenyző-
inktől. Gyermek korosztályban 
Brandt Kinga hatodik, ifi kor-
osztályban Kőhler Csaba har-
madik, felnőtt korcsoportban 
Alton sophie első helyezett 
lett.
A BASE Kupán a serdülő cso-
portok vitték a prímet, ugyanis 
ebben a korcsoportban a Var-
ga Levente, Ábrahám Eszter 
vegyes páros, a Brandt Bog-
lárka, Balogh-Czoller sára 
leány páros aranyérmes lett, 
míg a leány hármas (Márta 
Blanka Laura, Árki Blanka, 

Lutz Helka) és a 12-18 leány 
hármas (Méder Boróka, sza-
bó Csilla, Lőrincz Boglárka) 
a második helyen végzett. A 
vegyes páros (Nemes Már-
ton, Brandt Kinga) harmadik, 
a leány páros (Zombor Eme-
se, Bagyin Eszter) és a leány 
hármas (Willimek Fruzsina, 
Bartos Kata, Gera Viktória) 
az ötödik, míg a Budai Anna, 
Varga Lili Csilla, Ábrahám 
Zita alkotta leány hármas a 
hetedik lett.
Youth leány hármas: Jacsó 
Gréta, Rezsabek Janka, Kupi 
Boróka alkotta formáció a 6. 
helyet szerezte meg.           -yi-

AkrobAtikus tornA – két versenyen jártAk A gse versenyzői

Öt arany-, három ezüst- és három bronzérem 

Június 2-án rendezték meg a Manó Ma-
raton ovis futónapot, ami az eső ellené-
re is nagy érdeklődéssel, összesen 576 
óvodás korú futóval zajlott le.

A versenyt dr. Gémesi György polgármes-
ter nyitotta meg, míg a hat futamból álló 
Manó Maraton rajtjaiért Gémesi Csanád, 
válogatott kardozó felelt. Az eseményre az 
összes gödöllői önkormányzati-, magán- 
és egyházi oviból, valamint Szadáról, Mo-
gyoródról, Valkóról, Vácról és Budapestről 
is érkeztek gyerekek. A legtöbb ovis létszá-
marányosan a  Kikelet Óvodából érkezett 

(76 %), míg a  legtöbbet gyerek, majd 90 
fő a Zöld Ovit képviselte. (további fotók: 
www.facebook.com/Godollo oldal)          -il-

mAnó mArAton – Az eső sem zAvArtA meg Az ovisokAt

576 gyerek futotta le a távot
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Mielőtt úgy döntünk, hogy egy 
kiskutyával fog bővülni csalá-
dunk, jó esetben számításba 
veszünk minden kiadást, kö-
telezettséget, ami a kutyatar-
tással jár. Ha úgy látjuk, hogy 
nem fognak gondot okozni az 
állatorvosi költségek, tudjuk 
kire bízni a kutyát amikor eluta-
zunk, tudunk minden nap időt 
szánni arra, hogy játszunk, sé-
táljunk kedvencünkkel stb., ak-
kor nincs más hátra mint, hogy 
kiválasszuk a legmegfelelőbb 
apróságot. 
Amikor ezzel is megvagyunk, 
és a kölyök megérkezett ott-
honunkba, szárnyalunk a bol-
dogságtól és nem győzünk 
gyönyörködni kedvencünkben.
Aztán a kezdeti lelkesedés 
gyakran alábbhagy, amikor 
kiderül, hogy a kis tündéri 
szőrpamacs valójában egy 
„pokolfajzat”, hiszen mindent 
összerág, bepisil és nem elég, 

hogy nem jön oda, amikor hív-
juk, de még a nevét sem tudja 
ez a „szerencsétlen”!
Napi rendszerességgel ösz-
szeszidjuk, aztán feltöröljük a 
pisifoltos padlót, eltávolítjuk 
a szőnyegeket a lakásból, ki-
szedjük a legújabb cipőnket 
a szájából -vagyis azt, ami 
megmaradt belőle- 
majd száműz-

zük őt az udvarra, hogy eltaka-
rítsuk a hátrahagyott romokat. 
Persze miután kiásta a féltve 
óvott rózsánkat, már mérgesek 
sem vagyunk, csak lemondóan 

hátra dőlünk a kanapén. Mit te-
hetünk, hogy az együttélés ne 
gondot, hanem örömet jelent-
sen gazdinak és kutyának egy-
aránt? 

A legfontosabb meg-
értenünk, hogy nekünk kell 
megtanulni egy olyan nyel-
ven kommunikálni, amelyet 
ő is ért. Ehhez szakszerű 

segítséget tud nyújtani szá-
munkra egy kutyaiskola, ahol 
elősegítik a kiskutya szociali-
zációját és elsajátíthatjuk azo-
kat a módszereket, melyekkel 
a legváratlanabb helyzeteket 
is kezelni tudjuk. Az óvodai 
foglalkozások már 3 hónapos 
kortól látogathatók és a játé-
kos időtöltés során bőven van 
lehetőségünk összecsiszolódni 
kedvencünkkel. 
A beszerzendő iskolás kellékek 
listája pedig szerencsére nem 
hosszú. Általában egy textil 
pórázt és nyakörvet, jutalom-
falat tartót, valamint kutyakakis 
zacskót fognak tőlünk kérni az 
oktatók. 
Ezeket a felszereléseket pe-
dig megtalálja üzletünkben 
(2100 Gödöllő, Kenyérgyári 
u.2.) és webáruházunkban 

(www.vetashop.hu).

Kutya-gazda KommuniKáció

 

Attól, hogy egy ablak északra 
néz és nem süti egész nap a nap, 
gyönyörűen kialakíthatunk itt is 
dzsungelt  és  növényáradatot,  
ám itt nem a  virágokkal teli szo-
banövényeket használjuk, hanem 
a zöld levéllel díszítő növényeket.
Az ablakunk jellegét   megadja,   

milyen   gazdagon   van   körül-
véve   zöld növényekkel.   Ám  
idővel  szinte  mindegyik  dísz-
növényünk  megnő  és  emiatt 
ernyedtek lesznek, metszéssel 
kordában és egészségesen tud-

juk tartani.
Az ablakba akaszthatunk függő-
növényeket, mert ellenfényben 
különösen jól mutatnak.
Függő növények északi ablakba: 
• Aranyinda • Borostyán • Gyer-
tyavirág • Zöldike.
A  függő virágtartók   alján   nincs   

vízelvezető   nyílás,   
ezért   füllednek   be 
könnyebben ezekben 
a tartókban a növénye-
ink.
Ültetés előtt ezért min-
dig fektessünk kavics-
réteget az edény al-
jára és gyakrabban is 
kell metszeni, átültetni 
őket.
Amikor átültetésre 
kerül a növénykénk, 

akkor a csúcsait és a gyökerek 
végeit is mindig vágjuk le, a ka-
vicsréteget pedig újítsuk fel. 

Szinte minden, árnyékos helyen 
álló növény gondozása egysze-

rű, de a központi 
fűtésnél sokszor 
szenvednek a 
száraz levegő 
miatt. Heti egy-
szer, ha langyos 
vízzel lezuha-
nyozzuk őket, jó 
tesz nekik és a 
gomba és más 

betegségeket is meggá-
toljuk ezzel.
Amikor árnyékos hely-
re választunk növényt a 
lakásba, két dologra kell 
figyelni mindig: 
• Páratartalom, 
• Hőmérséklet.
Pár növény az 
északi ablakokba: 
• Ablaklevél
• Kókuszpálma
• Papucsvirág
• Filodendron
• Bőrpáfrány
• Fátyolaszparágusz
• Ciklámen
Színes, virágzó nö-
vények az árnyékos 
helyen nem növeked-
nek megfelelően, de a 
különböző évszakokban nyíló 
virágokkal, mint pl. a ciklámen, 
mikulásvirág, fokföldi ibolya, szé-
pen kiegészíthetjük ablakunkat. 
Miután elvirá-
goztak, tegyük 
őket a megfe-
lelő helyükre.
M i n d e z e k e t 
betartva ez a 
mostoha rész 
is lehet gyö-
nyörű a lakás-
ban. 
Amennyiben 
még több ötle-

tet szeretne vagy kérdése lenne 
szobanövény kérdésben, keres-
se fel weboldalunkat és ott is szí-
vesen állunk rendelkezésére.
www.bujtaskert.iwk.hu

Csináljunk dzsungelt az északi ablakokba! 
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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.

angyal: Ivartalanított, három 
éves szuka. Nagyon ember- 
és gyerekbarát, imád játszani, 
egy igazi szeretbomba.

kagi: Ivaros, 3 éves kan. 
Nagy termetű, kiváló házőrző 
típus. Okos, emberbarát.

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

Június 9-én 
szombaton 
9-11 óráig.

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel: 
dr. Horváth Márk 

állatorvos

Telefonszám: 
06/20-3855-726

Nyitva:
H–Szo  800–1700

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

Cím: 2100 Gödöllő, ISaSzegI úT 60.

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

DOGwALK GÖDÖLLŐN
Június 2-án a kutya és macska tápokat világszerte forgalmazó 
Royal Canin cég Dogwalk rendezvényt szervezett a királyi kas-
tély melletti füves területen. Az eseményen az érdeklődőknek 
lehetőségük nyílt közös kutyasétáltatásra, ami mellett agility-, 
mentőkutya- és kutyaiskola bemutató, táplálási szaktanácsadás 
várta a látogatókat. A „kutyás bulin” részt vett az Irigy Hónajlmi-
rigy együttes tagja, Varga Győző, Kivágó Arnold kutyakiképző, 
többszörös magyar bajnok, 2016-os munkakutya világbajnok is, 
akik fontosnak érezték, hogy felhívják a figyelmet arra, a meg-
felelő táplálkozás mellett a szabad levegőn végzett testmozgás 
is nagyon fontos mind az ember, 
mind a kutya számára.



2018. június 5.18 gödöllői szolgálat hirdetményeK

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

gyógyszertári ügyelet
Június 4-10.: 

Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749
Június 11-17.: 

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

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

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

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

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

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

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

Belvárosi Jegyiroda
a Belvárosi Jegyirodában (gödöllő, szabadság út 6.) 

jegyet válthat az ország az ország szinte bármelyik 
színházi előadására, koncertjére, fesztiváljára, sport- 

eseményére és kulturális rendezvényére.

Nyitva tartás: 
Hétfő ZÁRVA, kedd-péntek 11-18 NYITVA, Szombat 9-13 

(rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA), 
Vasárnap: ZÁRVA 

(a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA)

LAKOSSÁGI fóRUM
Tisztelettel meghívom városunk lakóit a 2018. június 12-én (kedden) 
18 órakor kezdődő lakossági fórumra a Művészetek Háza földszinti 
rendezvény- és kiállítótermébe.
A fórum témája: Alsóparki fejlesztések,
Rákos-patak természetközeli mederrendezése, „városi biodiverzitás 
tanösvény” létrehozása.
A 2010-ben megindított Alsópark-rekonstrukciót a városvezetés a 
Rákos-patak komplex környezeti (ökológiai, turisztikai, vízügyi) fej-
lesztésével kívánja folytatni. 
Az alsóparki patakmeder természetközeli állapotba való visszaál-

lítása, és a korábbi Haty-
tyús-tavat idéző új mellé-
kág létesítése rendkívüli 
lehetőségeket tartogat az 
Alsópark jelenleg áthatol-
hatatlan, beerdősült pa-
takpartjának rekreációs 
és turisztikai célra történő 
hasznosítására.

A lakossági fórumon az érdeklődők megismerhetik és véleményez-
hetik a tervezett mederrendezés, tájrendezés és a patak mentén ter-
vezett ökológiai tanösvény ill. futókör koncepciótervét.
Alakítsuk együtt a város szívében lévő legnagyobb parkunkat!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.                      Dr. Gémesi György

polgármester sk.

A GÖDÖLLőI úJ MŰVészEt KÖzALAPÍtVÁNy
2017. éVI KÖzHAszNúsÁGI JELENtésE

A Gödöllői Új Művészet Közalapítványt 1998. július 1-jei hatállyal alapította Gö-
döllő Város Önkormányzata. A Pest Megyei Bíróság az 1999. január 15-én kelt 
1.Pk.60.233/1998/8 számú végzésével, a 1665. szám alatt vette nyilvántartásba 
a szervezetet. 

székhelye: 2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch Aladár utca 15-17.
Célja: támogatni a képző- és iparművészet helyi hagyományainak ápolását, 

hozzájárulni a kortárs művészeti alkotások megismertetéséhez, az alkotómunka 
körülményeinek javításához, valamint a tehetséggondozáshoz.

Célszerinti tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. 
évi CLVI. törvényben megfogalmazott „kulturális tevékenység”, valamint „kultu-
rális örökség megóvása” kategóriáknak és a bírósági végzés értelmében köz-
hasznú besorolású.

Legfőbb döntés hozó szerve a hét tagból álló kuratórium, működésének elle-
nőrzését 3 fős felügyelő bizottság látja el. A közhasznúsági jelentés az egyszerű-
sített éves beszámoló mérlege alapján készült. Az üzleti év mérleg fordulónapja 
2017. december 31. Adószáma: 18680968-1-13.
1. 2017. éVI MéRLEG – VAGYON FELHASZNÁLÁS (eFt-ban)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5.850 eFt; FORRÁSOK ÖSSZESEN: 5.850 eFt
2. 2016. éVI EREDMéNy KIMUtAtÁs – SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (eFt)

Összes közhasznú tevékenysége bevétele: 5.512 eFt 
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 5.462 eFt 
Közhasznú tevékenység eredménye: 50 eFt

3. KÖLtséGVEtésI tÁMoGAtÁs
1. Az alapító, Gödöllő Város Önkormányzata 3.416 eFt-tal támogatta az alko-

tóház működését és programjait. 
2. A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Szakmai Kollégiuma 1.587 

eFt-tal, pályázati úton elnyert támogatással járult hozzá a Közalapítvány szakmai 
programjai megvalósításához.
4. VEzEtő tIsztséGVIsELőK JUttAtÁsAI

A vezető tisztségviselők (elnökség, kuratórium) tevékenységükért díjazásban 
nem részesültek.
5. A KÖzHAszNú tEVéKENyséG tARtALMI BEszÁMoLóJA

a.) kiállítások: MŰHELYMUNKÁK címmel beszámoló kiállítás a GIM-Ház-
ban működő művészeti tanfolyamok munkáiból; A KÉK MAGASBA SZÁLLOK 
… címmel rendezett ünnepi zászlókiállítás Erzsébet királyné emlékév keretében; 
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA GÖDÖLLŐN;    SIRÁLY-ÁLOM címmel az ünnepi 
zászlókiállítás záróeseménye, és a kiállítási katalógus bemutatása; BRÁDÁÉK 
címmel csoportos, képző- és iparművészeti kiállítás;

b.) oktatási program – Művészeti tanfolyamok
A közalapítvány legfontosabb közhasznú tevékenysége a felkészítő, kép-

ző, és tehetséggondozó munka volt. Évközben és a nyári intenzív tanfolyamok 
keretében, művésztanárok vezetésével képző- és iparművészeti tanfolyamok 
valósultak meg az alkotóházban (gobelinszövés-, kerámia-plasztika, textil-rajz, 
festészet és képzőművészet). A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részletes 
közhasznúsági jelentése a Közalapítvány székhelyén tekinthető meg. 

Gödöllő, 2018. május 31.                Katona Szabó Erzsébet, elnök
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HIRDEtMéNy
Gödöllő város belterületi ingatlanairól érkező növekvő számú, 
jellemzően vaddisznót érintő, vadveszély - vadkár jellegű la-
kossági bejelentés alapján, a vadveszély felszámolása-, illetve 
a vadak általi károkozás megelőzése érdekében tett intézkedé-
sekről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal megbízott egy hivatásos va-
dászt Gödöllő belterületét érintő vadveszély felszámolása-, illet-
ve a vadak általi károkozás megelőzése érdekében.

A Gödöllői Rendőrkapitányság a fegyverekről és lőszerekről 
szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 36. §-ban foglaltak 
szerint a település külterületi erdővel és mezőgazdasági terüle-
tekkel határolt belterületi lakóövezeti és üdülőövezeti ingatlana-
it érintően a kárt okozó vad elejtésére 2018. június 1-től 2018. 
szeptember 1-ig terjedő időszakra vonatkozóan a kilövési enge-
délyt megadta.

A kilövési engedéllyel érintett közterületek:
Boncsoki dűlőút, Hegyesi Mari utca, Ilona utca, Fűzfa utca, 
Hegy utca 22-, Perczel Mór utca, Lázár Vilmos utca, Gerle 
utca 15-, Vasvári Pál utca, Kereszt utca, Címer utca, Babati 
utca 16-, Panoráma utca 15/A-, szarvas utca 5-, Antalhegyi 
lejtő, Borostyán utca, Aranka utca, Árvácska utca, Rekety-
tye utca, zsálya utca, Hóvirág utca, Erdőszél utca, Lomb 
utca, Mályva utca, Kankalin utca, Bojtorján utca, Boglár-
ka utca, Damjanich utca 77-, Hétház utca, Kapucinusok 
tere, Fogadalom utca, Nagyboldogasszony tér, Magyar 
utca, szkíta körút, Avar utca, Hun utca, szabadság út 227-, 
Harmat utca, szivárvány utca, zápor utca, Napsugár utca, 
Nádas utca, Peres utca, Klapka köz, Fenyves köz, zarán-
dok utca, Mária utca, Pipacs utca, Bessenyei György utca, 
Köztársaság út 60-, Béri Balogh Ádám utca 19-, Rómer 
Flóris utca, Esze tamás utca, szántó Kovács János köz, 
Isaszegi út 109-, Malomtó utca, Alsó tó utca, Vak Bottyán 
utca, Gébics utca, Dessewffy Arisztid utca, Repülőtéri út 
-28., Major utca, tessedik sámuel út, Lovas utca, táncsics 
Mihály út, Akácfa utca, Buzogány utca, Bodza köz, Nyárfa 
utca, Diófa utca -28, Blaháné utca 69-, Rét utca.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a fent megha-
tározott időtartamban a hivatásos vadász, illetve a kilövési en-
gedélyben megnevezett további segítője (a továbbiakban: va-
dász), jellemzően a szürkületi – esti óráktól a hajnali – reggeli 
időszakig végeznek a vadak megjelenésével érintett területen 
bejárást, megfigyelést, szükség esetén vadkilövést.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a vadász fel- 
adata végzése során lövést ejthet, mely jelentős hanghatással 
is járhat. 

Megkérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a vadász munkáját ne 
zavarja akár érdeklődő jelenlétével, de egyéb – a munkavégzé-
sét befolyásoló – fényhatással vagy zajkibocsátással sem.

Amennyiben a vadász tevékenységének megismerésével 
esetleg a vadveszély megelőzésével kapcsolatosan lakossági 
igény mutatkozik, munkatársaim személyes konzultációt, eset-
leg csoportos ismeretterjesztő találkozót biztosítanak.

Kapcsolattartó személyek:
Molnár Balázs (vadász), tel.: 06-20/922-6699, email: 
molnar.balazs@taktikailampa.hu
Bársony Margit (Polgármesteri Hivatal), tel.: 06-28/529-173, 
email: barsony.margit@godollo.hu

A tájékoztatóban ismertetett tevékenységhez, valamint a va-
dak megjelenéséhez kapcsolódó bárminemű észrevétel, jelzést 
a fenti elérhetőségek használatával tehető.

Kérem szíves türelmüket és együttműködésüket a valameny-
nyiünk érdekét szolgáló feladat végzéséhez.

Gödöllő, 2018. június 1.          Tisztelettel:
Dr. Kiss Árpád sk.

jegyző

KÖzHAszNúsÁGI MELLéKLEt
A KALóRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.

2017. évéről
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, 
13-09-125782, Adószám: 20609474-2-13

1. Számviteli beszámoló (adatok e Ft-ban)
    ESZKÖZÖK                 FORRÁSOK
A. Befektetett eszközök         292 091     D. Saját tőke               56 480
B. Forgóeszközök                  159 478     E. Céltartalékok             5049
C. Aktív időbeli elhatárolások      2148     F. Kötelezettségek    343 332
                                                             G. Passzív időbeli elhatárolá- 
                                                                      sok                         48 856
      Eszközök összesen:         453 717        Források összesen:    453 717

2. Költségvetési támogatás felhasználása: a társaság TB-kifizetőhely, 
így a TB-alapoktól 38 e Ft. költségtérítést kapott, melyet a társaság a 
céljainak megfelelően használta fel.
3. A helyi önkormányzattól kapott cél szerinti juttatások és felhaszná-
lásuk
a.) Juttatás: A helyi önkormányzattól az alaptevékenység keretében 
ellátott gyermekétkeztetéshez 344 809 e Ft rezsiköltség térítést illetve 
eszközvásárlásra 13 000 e Ft fejlesztési támogatást kapott.
b.) Juttatás felhasználása: a társaság a céljainak megfelelően használ-
ta fel maradéktalanul a kapott összegeket.
4. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Induló tőke (2000.03.10.)            3 000 e Ft
Tárgyévi adózott eredmény        2 467 e Ft
Tárgyi eszközvásárlás               39 254 e Ft
5. A társaság egyéb központi költségvetési szervtől, elkülönített állami 
pénzalaptól, egyéb helyi önkormányzattól, önkormányzati társulástól 
és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.
6. Közhasznú tevékenység rövid értékelése:

A társaság közhasznú tevékenysége: 56. 29’08 TEÁOR számú Egyéb 
vendéglátás. A társaság a közhasznú tevékenységét az elvárt színvo-
nalon látta el, a támogatási összegeket saját forrásokkal kiegészítve 
jelentős fejlesztéseket hajtott végre, növelve ezzel a szolgáltatás biz-
tonságát.
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BEKüLDésI HAtÁRIDő: 2018. JúNIUs 12.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Bankóné Zsuzsa, Testvérvárosok útja u. 5., Pongrácz Márta, 
Országalma u. 35.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Tóbiás Ágnes, Erzsébet királyné krt. 5., Varga Lászlóné, Kossuth 
L. u. 44.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Ko-
vács Dorottya, Kossuth L. u. 49.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Kerekes Zoltán, Isaszegi út 98., 
Dányi Adél, Kossuth L. u. 12.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlá-
si utalványát nyerte: Nagy István, Sió u. 3., Záborszki Norbert, 
Thököly u. 65/A.

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!


