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Hittel, szeretettel,
„a tornacipős szentek fesztiválján”
Hazánk számos települése mellett Horvátországból, Lengyelországból, Libanonból és Olaszországból is érkeztek fiatalok a múlt hét végén
Máriabesnyőn hagyományteremtő szándékkal
megrendezett Magyar Mladifestre. Az eseményt a
Medjugorjei Keresztény Ifjúsági Találkozó mintájára szervezték meg június 8-10. között.
A Cenacolo, a Tudatos Életért Hittel, Sporttal,
Kreativitással Alapítvány és a Kelet-Európai Fiatalokért Egyesület által rendezett fesztivál mottójául
Márk evangéliumának egyik sorát választották a
szervezők: „Minden lehetséges annak, aki hisz.”
A „tornacipős szentek” fesztiválján – ahogy a
szervezők nevezték – közös imádkozás, szentmisék, zenés-táncos dicsőítés és számos tanúságtétel várta az érkezőket. A rendezvény egybeesett Jézus Szentséges Szívének ünnepével, az
elhangzott beszédekben kiemelt hangsúlyt kapott
a szeretet.
(folytatás a 6. oldalon)
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Nemcsak az olvasást, hanem az írást is

Fotó: Korondi Judit

megszeretteti a fiatalokkal

A Könyv Ünnepe rendezvénysorozat részeként adták át a
Gödöllői Irodalmi Díjakat. Az
IRKA, azaz a Gödöllői Irodalmi
Kerekasztal
kezdeményezésére létrejött elismeréshez tehetségkutatás is társul, hiszen
nemcsak az irodalomban és
az írásban jártas gödöllőieket
vonzza, hanem teret ad az első
szárnypróbálgatásokat tevőknek is. A díj alapításában jelentős szerepe volt Istók Annának,
a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ munkatársának, az IRKA vezetőjének
is. Vele beszélgettünk a megmérettetésről, az idén jubiláló
szervezetről, és persze – mint
elsőkötetes íróval – az írásról.
– Az idei irodalmi díj pályázata témájában és célközönségében is különbözött a
korábbiaktól. Megérte a változtatás?
– Mivel az idei kulturális tematikus év az Ifjúság éve, néhány
dolgot ehhez igazítottunk. Nagyon jó ötlet volt, hogy levittük
a korhatárt tizennégy évre. Ehhez igazodott a fiatalos, graffitire hajazó plakát, ami jobban
meg tudta szólítani a fiatalokat,
és a témakört sem szűkítettük
be, csupán annyit határoztunk
meg, hogy fiatalokról kellett írni.
Szintén jó döntés volt, hogy a

Istók Anna
zsűriben Galántai Zoltán helyére – aki már korábban jelezte, hogy nem tud részt venni a
munkában – Borda Réka fiatal
költőt, szerkesztőt hívtuk meg.
A vele való közös munkát nagyon élvezték a fiatalok.
– Milyen korösszetételű
volt a pályázók köre?
– Az átlagéletkor harmincnégy év volt. Döntően fiatalok,
sok 14-18 év közötti induló volt,
és persze az a törzscsapat,
amely már évek óta részt vesz a
pályázaton. De volt olyan írónk
is, aki már betöltötte a nyolcvanadik évét.
– Sikerült olyanokat megszólítaniuk, akik eddig nem
kerültek a gödöllői irodalmi
életben tevékenykedők látókörébe?
– Hogyne. Sok olyan pályázó fiatal volt, akik most először
merték az asztalfiókból elővenni és a nyilvánosság elé tárni az
alkotásukat.
– Ezek után milyen lesz az
IRKA idei antológiája? Helyet

kapnak majd benne a fiatal tehetségek írásai is?
– Ez igen gazdag lesz, ugyanis jubileumi kötetre készülünk
az idén 10 éves IRKA-val.
Megkerestünk minden valaha
volt tagunkat – hiszen vannak,
akik valamilyen oknál fogva
elhagyták az IRKA-t, például
mert elköltöztek – és sokan jelezték, hogy küldenek írást. Így
egy kötetben jelennek meg a
jelenlegi és egykori tagoknak
a munkái, és a jövő nemzedék
közül azoké a fiataloké is, akik
elég bátrak voltak ahhoz, hogy
beküldjék az írásukat. A kötet
októberben jelenik meg, s a 10.
szülinapi „bulinkon” szeretnénk
bemutatni.
– Hogyan jött létre az IRKA?
– Tíz esztendeje volt egy
irodalmi pályázat, aminek az
eredményhirdetése után megkerestem a pályázókat, odamentem a számomra teljesen
ismeretlen emberekhez, hogy
kinek lenne kedve egy ilyen kört
létrehozni. Belőlük jött létre az

IRKA magja, közülük többen
azóta is részt vesznek a munkában. Nem voltunk sokan, kb.
hét-nyolc fővel indultunk és sajnos vannak, akik ma már nincsenek köztünk. A megalakulás
után három évvel indítottuk el
az irodalmi díjat, akkor kezdett
el felduzzadni a létszám, hiszen
a pályázók közül sokan csatlakoztak hozzánk. Ebben az időben tartott írókurzust Galántai
Zoltán, ebből a csapatból is többen jöttek közénk.
– Ha jól tudom, már egy
„ifjúsági tagozattal” is bővült
az IRKA…
– Tavaly előtt hirdettük meg
az első prózaíró kurzust diákoknak. Akik ezt elvégezték és maradtak, mint haladók, hozzájuk
csatlakozhattak a tavaly végzettek, szeptemberben pedig
jönnek az újabb írópalánták.
– Hány embert fognak most
össze?
– A jubileumi kiadványba
ötven szerző írása kerül be,
ebben benne vannak a törzstagok, a régiek és az ifjabb generáció is.
– Sokszor mondják, hogy a
mai fiatalokat nem érdekli az
irodalom. Ön, hogy látja ezt?
– Nem tudom, hogy készült-e
ilyen statisztika, de szerintem a
fiatalok arányaiban még mindig
többet olvasnak, mint a felnőttek. Azt azonban bátran ki merem jelenteni, hogy Gödöllőn
nemcsak sokat olvasnak, de
sokat is írnak a fiatalok. Érdekes dolog visszatekinteni… Nálunk, a könyvtárban régebben
viszonylag kevés kamasz olvasó volt. Általában 12-13 éves
korban hagyták el az olvasást
és az ehhez kapcsolódó tevékenységeket. Kemény munkát
végeztünk az elmúlt években
azért, hogy ez a tendencia
megváltozzon, de már látszik
az eredménye. A Kamaszhíd,
ami az egyik újragondolt helyszínünk, minden nap tele van.
Olvasnak, beszélgetnek, telefo-
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noznak és persze sokat kölcsönöznek.
– Milyen témájú könyveket
keresnek a fiatal olvasók?
– A legnépszerűbb talán még
mindig az a polc, ahol a fantasyk és a misztikus-romantikus
könyvek találhatók, de az utóbbi időben nagyon népszerűek a
„rázós” könyvek is.
– Mit takar ez a meghatározás?
– Több kiadónak van olyan
sorozata, ami fontos társadalmi
jelenségeket dolgoz fel, olyan
szituációkat, melyekkel a kamaszok egyre gyakrabban találkoznak sajnos. Ilyen például
a kiközösítés, a hátrányos megkülönböztetés vagy az iskolai
zaklatás, az internetes visszaélések, hogy csak néhányat
emeljek ki ezekből a témákból.
A rázós könyvek mellett még 12
témából válogathatnak a fiatalok a tini könyvtárban: barátságról, szerelemről szóló könyvek,
a felnőtté válás regényei, stb.
Intézményünknek egy nagyon
érdekes helye a tini könyvtár,
ami a kamaszhíddal szimbolikusan is egyfajta átjáró a gyerek és a felnőtt könyvtár között.
– A saját nemrég megjelent
könyvét melyik kategóriába
sorolná?
– Ez egy felnőtteknek szóló
regény, de a tartalmát tekintve
akár a kamaszok is kézbe vehetik, bár vannak benne olyan

Közélet
dolgok, melyek az ő élettapasztalataikkal
nem
biztos, hogy érthető lesz.
– Nagyon jó kritikákat kapott. Számított rá
elsőkönyvesként?
– Az volt a célom, hogy
olyan regényt írjak, ami
egyszerre szórakoztat és
elgondolkodtat. Fontos
volt megtalálni az egyensúlyt: ahol már nem limonádé, de nem is az a műfaj, ahol a második oldal
után már az átlagolvasó
nem tudja, miről is van
szó. Nagyon sok érdekes
véleményt kaptam. Volt,
aki megjegyezte, hogy
milyen jól sikerült bemutatni a három T rendszerét. (Tiltott, tűrt, támogatott – a szerk.)
Volt, aki azt mondta, hogy ő
teljesen a szülőkkel tudott azonosulni, és rádöbbent, hogy ő
is elkövette azokat a hibákat,
amit Nóra szülei, s ez számára
egyfajta szembesítés volt. És
többen mondták, hogy jó lenne,
ha megírnám a folytatást, ami a
szülők oldaláról mutatja be ezt
a történtet.
– És lesz folytatás?
– Nem terveztem, most más
foglalkoztat, de, hogy mi, az
maradjon titok. Annyit elárulok,
hogy a virágokhoz lesz köze.
– Mindezek mellett milyen
feladatok várnak Önre az
idén?

– Az IRKA-ban és a könyvtárban is sok tervünk van. Szeretnénk az IRKA keretében kiadni
egy önálló verseskötetet, ami
kicsit Erdős Virág egyik kötetére hajaz. Ez a könyv budapesti
GPS koordinátákkal dolgozik,
ami megjelöli a főváros egy-egy
apró részletét, s minden ilyenhez egy-egy vers kapcsolódik.
Arra gondoltunk, hogy jó lenne
ennek alapján, de természetesen nem ugyanígy, gödöllői képeslapokat csinálni. Már megvannak a fotók is és a versek is,
csak a szerkesztés van hátra.
Úgy szeretném, hogy ezeket a
lapokat ki lehessen tépni, és el
is lehessen küldeni. A könyvtárban pedig folyamatban van az
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egykori Infohíd átalakítása. Ez
mára funkcióját vesztette és a
kamaszokat szolgálja. Szeretnénk ezt a részt úgy berendezni, hogy a fiatalok jól érezzék itt
magukat. A hidat, ami ma már
Kamaszhíd, ősszel szeretnénk
átadni. De várjuk a fiatalokat
a Múzeumok Éjszakáján is,
amikor egy igazán népszerű
programmal készülünk: könyvtári QuizNightot csinálunk, ahol
irodalmi és filmes kérdésekkel
várjuk majd a játszani szándékozókat. És természetesen ős�szel indul újra a kreatív írókurzus, sőt, nagyon szeretnék egy
kortárs költészeti tanfolyamot is
elindítani a közeljövőben.
(kj)

„Gödöllői programot” indított az agrártárca
A Gödöllői Királyi Kastély dísztermében tartott sajtótájékoztatót Nagy
István agrárminiszter és Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ főigazgatója, a miniszter NAIK-ban tett látogatását
követően június 7-én.
A rendezvényen az agrárkutatás és az agrár-felsőoktatás együttműködésének fontosságáról volt szó, a hazai agrárium versenyképességének megőrzése érdekben.
A NAIK terveiről szólva Gyuricza Csaba a központ keretein belül
működő öntözéskutatást intézményi rangra emelését, valamint a ked-

vezőtlen adottságú mezőgazdasági földterületek hasznosítását, valamint a precíziós gazdálkodást emelte ki, mint fontos területeket. Mint
mondta, jelenleg ötven fiatal kutatót vontak be a kutatásokba, s ezt a
létszámot szeretnék a jövőben további száz fővel bővíteni. Mindezek
mellett fontosnak nevezte, hogy a szakma és a szakpolitika egymást
erősítse.
Nagy István miniszter a rendezvényen úgy fogalmazott: az agrár-felsőoktatás eredményessége létkérdés, és nagy szükség van annak
megújítására. Újra kell gondolni, hogy mit várhatunk a XXI. század
szakembereitől, milyen ismeretek kellenek ahhoz, hogy válaszokat tudjanak adni a jövő kihívásaira. A miniszter elismerően szólt
a NAIK-ban szerzett tapasztalatairól, mint mondta, kiváló példát
látott Gödöllőn a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
(NAIK) működésében, amely 16, szerteágazó kutatóintézetet integrál magába, mégis remekül tudnak együttműködni. A tárcavezető „Gödöllői programnak” nevezte azt az intézkedéssorozatot,
amivel a korszerű tudás gyakorlatba ültetését kívánják támogatni.
Ezt követően a NAIK a Hungrana Kft-vel és a Vitafort Zrt-vel közös stratégiai megállapodást írt alá, Nagy István agrárminiszter
fővédnöksége mellett.
***
A rendezvényt követően a helyszínen tartotta alakuló ülését az
Agrárminiszteri Tanácsadó Testület. A hazai agrárium meghatározó szereplőit magába tömörítő szervezet elnökének dr. Gyuricza
Csabát kérte fel dr. Nagy István agrárminiszter.
(bd)
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Ingyenes átvétel – amíg
a lomtalanítás szünetel
Városunkban is nehéz helyzetet
teremtett, hogy idén a Zöld Híd
B.I.G.G. Nonprofit Kft. a gépjárművek nagyszámú meghibásodása
miatt, valamint a Kerepes-Ökörtelek völgyi hulladéklerakó kapacitási
problémái következtében felfüggesztette a lomtalanítást. Az ebből adódó
problémák megoldására a napokban a Zöld Híd megváltoztatja az egyes hulladékkezelésre vonatkozó szabályait.
Erről Gyenes Szilárd mb. ügyvezető igazgató levélben
tájékoztatta a települések polgármestereit.
Az igazgatói utasítás értelmében a szervezet telephelyein, így Kerepes, Ökörtelek-völgyben szabályozott kereteken belül lehetővé kell tenni a lom és elektronikai hulladékok átvételét.
A június 8-án kelt utasítás szerint október hónap végéig biztosítani kell az ütemezett szombati nyitva tartást. A
szabályozott időpontokban – tehát szombatonként – beszállított lomhulladékok, elektronikai hulladékok átvétele a
lakossági szállítás esetén regisztrált és díjmentes. Ennek
a mennyissége azonban éves szinten nem haladhatja meg
a 1,5 m3-t.
Az új szabályozás ez év december 31-ig érvényes.
A pontos nyitvatartási rendről a Zöld Híd hamarosan tájékoztatni fogja a lakosságot, azt többek között honlapján
(www.zoldhid.hu) is közzéteszi.			
(kj)
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, hosszútávon 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 Polgármesteri Hivatal portáján (Gödöllő, Szabadság tér 6.), vagy
elektronikusan letölthető a www.godollo.hu oldalról. A jelentkezési lapokat a Polgármesteri Hivatal portáján (Gödöllő, Szabadság 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, üzletük, épületük külső megjelenése, környezete (épület, cégfelirat,
kirakat, épület/üzlet előtere, környezete) esztétikai minőségében kiemelkedő.
A pályázatok benyújtásának a határideje: 2018. június 20.
A pályázatok elbírálása: A pályázatokat idén is civil szervezetek tagjaiból összeálló bizottság bírálja el legkésőbb 2018. augusztus 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 nemrégiben elkészült Gödöllő Településképi Arculati kézikönyve, mely
többek között ajánlásokat fogalmaz meg cégfeliratok, hirdetések 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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kapott lista alapján Pomáz, Budakeszi és Gödöllő a három legkevésbé biztonságos város az
agglomerációban,
míg
Pilisvörösvár, Üllő, Monor
a három legbiztonságosabb.
Az alábbi táblázatban a 10 ezer
lakosra jutó betöréses bűncselekmények számát láthatják, vagyis a lista
tetején szereplő városok lakóinak van
a legnagyobb esélyük arra, hogy betörnek az otthonukba.
(Forrás: budapestkornyeke.hu)

Ez a dobogós hely
nagyon rossz hír
A rendőrség szerint az agglomerációban az első tíz legproblémásabb város között hat a budai oldalon és négy
pestin található. Sajnos a tízes listára
Gödöllő is felkerült, méghozzá a 3.
helyre, Pomáz és Budakeszi mögé. A
listát, a BudaPest Környéke internetes
portál készítette el, a rendőrségi adatok felhasználásával.
A betörési statisztikákat a rendőrség honlapján szereplő hivatalos adatokból állították össze. Csak a 2017 és
2018 májusa között eltelt egy évben
elkövetett ingatlanbetöréseket vették figyelembe. A statisztikában csak
azok a betörések szerepelnek, amelyeket rendőri intézkedés követett.
Ezek szerint az agglomeráció lakásbetörési dobogójára Érd, Gödöllő,
Budaörs kerülhetne fel. Egy év alatt
ezeken a településeken történt a legtöbb ingatlanbetörés. Pilisvörösvár,
Üllő és Zsámbék lakói viszont szerencsésnek mondhatják magukat, mert
náluk alig volt néhány.
Az elemzők a pontosabb kép érdekében 10 ezer lakosra vetítve is
elkészítették az összeállítást. Az így
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Változik a forgalmi rend és a buszmenetrend
Június 11-én megkezdődött
az ideiglenes vasúti átjáró
kialakításával kapcsolatos
forgalomterelés előkészítése. Első lépésben a Dalmady utcai szigetbontás történt
meg, valamint az ideiglenes
buszperonok kialakítása az
Isaszegi úton és az Állomás
úton. Második lépésben a
vasút és a P+R parkoló területén az ideiglenes terelőút
építésére, valamint az Állomás utca félpályás lezárása
mellett a MÁV-kerítés bontására, fakivágásokra és a
burkolt csapadékvíz-elvezető árok bontására kerül sor.
Az ideiglenes vasúti átjárót – az előzetes terv szerint – július 8-án adják át a
forgalomnak, ezen időponttól az
Állomás utca teljes szélességben lezárásra kerül a Sík Sándor
utca ás az Állomás tér között, az
ott lakók bejutását természetesen a kivitelező biztosítani fogja.

A július 8-tól életbe lépő forgalomterelésről részletesen
is beszámolunk.
A munkálatok miatt megváltozik a Volánbusz közlekedése is.
(ou)

Figyelem! Új helyen a zebra!
Elkészült az ideiglenes kijelölt gyalogosátkelő a Dózsa György
úton, az Erzsébet Királyné Szálloda mellett. A létesítmény kialakítására azért volt szükség, mert az úttesten járdaszigetet
alakítanak ki a biztonságosabb közlekedés érdekében. Ennek
építési munkái a tervek szerint egy hónapot vesznek igénybe, ha elkészül, ismét az eredeti forgalmi rend lesz érvényes.
A szakemberek szerint a létesítmény nemcsak a gyalogosok
biztonságát növeli, hanem a gépjármű-forgalomra is jótékony
hatással lesz.
Megkezdődtek a Rönkvár-játszótér munkái is, ahol egy több
korosztályos játszóteret, egyben többgenerációs pihenőterületet alakítanak ki, s a tér kap egy rönkvárat a dombtetőre,
amelynek palánkfalai közül kötélpályán is le lehet majd ereszkedni.
(ny.f.)

strand: Az egyetem már nem,
A rend pedig még nem...
Az elmúlt hetekben sok olvasónk kereste meg lapunkat azzal a kérdéssel, hogy mikor nyit idén a nemrég felújított gödöllői strand. Sajnos nem szolgálhatunk jó hírekkel az érdeklődőknek. Információink
szerint a létesítmény érintett abban a fejlesztésben, aminek során
állami területek kerülnek át a Szent István Egyetem kezeléséből a
premontrei rendhez. Ez a folyamat, ami érinti a strand területét is,
azonban még nem zárult le. Így az egyetem már nem, a rend pedig
még nem jogosult intézkedni az ügyben.			
(j.)
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Hittel, szeretettel,
„a tornacipős szentek fesztiválján”
(folytatás az 1. oldalról)
A résztvevők különleges élménnyel gazdagodhattak,
amihez jelentősen hozzájárult a rendezvény mindhárom napján zenei szolgálatot teljesítő Libanoni Sancta Maria Choir, akikhez horvát, olasz és magyar énekesek is csatlakoztak.
A keresztény ifjúsági találkozón többek között Böjte Csaba atya, dr. Csókay András professzor, valamint a Nem Adom Fel Alapítvány tanúságtételét
hallhatták a zarándokok. Szó esett többek között arról is, hogyan segíthet a hit a szenvedélybetegségek
legyőzésében, de személyes tapasztalatok alapján
hallhattak a résztvevők például az iraki, szíriai keresztényüldözésekről is.
A vallási programok mellett a civil falu sátrai jelentették a fesztivál másik pillérét, ahol a keresztény
értékeket valló alapítványok várták beszélgetésre és
foglalkozásokra az érdeklődőket.
A Máriabesnyői Mladifest elhozta a Medjugorjei Ifjúsági Találkozó hangulatát a magyar hívő és útkereső
fiatalokhoz a barátságos légkörben, szívet melengető
zenékkel és tanúságtételekkel teli három napon.
(j.)

2018. június 12.

civil
Boltból. Sajátos hangulata,egyedi légköre miatt
válhatott a város színfoltjává – a kedvelői
szerint.
– Katalógusból is
lehet rendelni?
– Hogyne, egy felújítás az komolyabb, összetettebb ügy, megkívánja a
felkészültséget. Bútorokról,
kádakról,
zuhanyfülkékről
és-ajtókról, folyókákról,szaniterekről. Vannak hazavihetőek is,
így vevőink kényelmesen otthonukban dönthetnek, ezzel is időt
spórolva. A szerelvényezésben is segítünk,
és ha kell, akár egy
jó szerelőt is tudunk
intézni. Elképzelései
megvalósításhoz szaktanácsokkal, ötletekkel
járulunk hozzá vásárlóink elégedettségéhez.
Mindenki szereti a törődést, én ezért lettem
kereskedő. Attól hogy épp mit árulok, és kinek, és hol, az mindegy.
A én hozzáálásom nem változik.
Aki úgy dönt, hogy magát foglalkoztatja; a nehezebbet választja.
Átalvatlan éjszakák, kétségek. De
a jutalom az elégedett vásárló, ettől
lesz felemelőbb. Mert ez is egyfajta
szolgálat.
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„Ez is egyfajta szolgálat”
beszélgetés Ferenczy Gáborral
– A Petőfi-szobor környékén járva sokaknak feltünhetett, hogy
egy új zászlót lobogtat a szél.
Rajta egy: kacsa! Hogy jött pont
ez a képbe?
– Kellett a logóhoz egy jól beazonosítható és szerethető figura, és
azért esett a választás a klasszikus
sárga „sípolós kacsa” sziluettjére,
mert ismerős lehet. És az emlékei
mindenkinek leginkább a lakás egy
pontjához kötik: a fürdőszobához
– OK, Gábor, de miért pont Fürdőszoba Bolt?
– A válasz egyszerű: mert ilyen
még nem volt. A szalon is más, az
áruház is más. Bizonyára veled is
előfordult,hogy elszakadt a zuhanycső,szétesett a wc-tető, rozsdás lett
a króm polc, kellett volna valmi kisbútor, kiegészítő és azt se tudtad,
hol keresd. Fürdőszobai dolgokat a
fürdőszoba-boltban. A csapoktól, a
wc- a zuhany- a mosdó-szerelvényein át a bútorokig. Egy helyen.
– És honnan jött ehhez a tudás, a
tapasztalat?
– Mivel előző munkahelyem az Arzenál Áruház szerelvényosztálya

volt, ahol 7 évig a „vizes-témákon”túl az alsó szint minden problémája
hozzám tartozott. Volt időm bele
tanulni, hogy a problémák sokfélék, de mindenre megoldást lehet
találni. Miután márciusban az áruház bezárt, a veszteségből nyereséget úgy teremthettem, ha az ott
megszerzett tudást egy új helyen
kamatoztatom. Így a vevőkör sem
érzi magárahagyottan magát, és az
eltűnni látszó termékek is elérhetőek maradnak. Én pedig azzal foglalkozhatok amihez értek, és amit
szeretek. Arzenálos vásárlóim,
üzenem: nem tüntem el!
– Mik lettek volna ezek az elérhetetlenné váló termékek?
– A fürdőszobabútorok, mosdós és
tükrös szekrények, tükrök, króm
polcok, leginkább.
– Ha jól tudom, neked már volt
ezt megelőzően is egy vállalkozásod?
– Igen, már több mint 25 éve vagyok a kereskedelemben, és a
Tijuana Bazár egyik állomása volt
ennek: 10 évig működött. Sokan
ismerték, szerették a Múzeumi

– Hol is található pontosan a Fürdőszoba Bolt?
– A Petőfi tér 11. szám alatt, a hangulatos Kristóf udvarban. Pár lépés
a kapubejárón át. Nyitva: hétköznap 9-17, szombaton 9-13. Facebook.com/bathbutik
– Üzenet az olvasóknak?
– Talán csak annyit, hogy találjunk
egymásra! Keressék a kacsát! (x)

A Duflex Fotográfiai Stúdió ifjúsági- és diák
fotópályázatot hirdet
A Duflex Fotográfiai Stúdió –
kapcsolódva „AZ IFJÚSÁG
ÉVE GÖDÖLLŐN” elnevezésű
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 képeket digitális formátumban.
2. A képek tematikája kötetlen.
Színes és fekete-fehér képek
egyaránt beküldhetők. Egy pályázó maximum hat képpel nevezhet. Előnyben részesítjük
az újszerű, egyéni látásmódú
képeket.
3. A képek formátuma: jpg,
sRGB színtérben, maximum
2mMB/kép, hosszabbik olda-

luk 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 Stúdió a beküldött
képeket a szerző nevének
feltüntetésével
díjmentesen

felhasználja 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 oklevél- 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-oldalán is feltüntetjük.
12. A díjazott képeket a Duflex
Fotográfiai Stúdió a saját költségén kinyomtattatja, és a Gödöllői Civil Házban az év végi
kiállításán bemutatja.
Eredményes fotózást és sikeres pályázást kívánunk!
Duflex Fotográfiai Stúdió,
Gödöllő
+36-30/9227-265
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Autók helyett gyermekrajzok foglalták a Lidl
parkolóját június 6-án.
A Gödöllői Rendőrkapitányság és Gödöllő
Város Önkormányzata
„Varázskréta”
címmel
aszfaltrajzversenyt hirdetett, aminek témája a
biztonságos világ és a
biztonságos közlekedés
volt. A gyerekek azt a
feladatot kapták, hogy Biztonság az aszfalton
mutassák meg, mit jelent számukra a biztonság, mit gondolnak arról, ha azt hallják, iskolai vagy
cybererőszak, hogy akadályoznák meg, hogy a kábítószer beszivárogjon a
saját, illetve társaik életébe. Mit jelent számukra a biztonság, ha gyalogosként kilépnek az utcára, beülnek szüleik mellé az autóba, vagy kerékpárral
önállóan közlekednek. Az alsó tagozatos kategóriában a Petőfi iskola 3.C.
osztálya, a felsősök közül a Szent Imre iskola 7.A. osztálya, a középiskolások között pedig a Madách Imre Szakgimnázium csapata lett az első.

2018. június 12.

Margit néni: 103

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„1848/1849 EMLÉKE
MOMRA GÖDÖLLŐN”

SZÁ-

Arra vagyunk kíváncsiak:
Melyik az az emlék, benyomás a
forradalom és szabadságharccal
kapcsolatban, amely a fiatalban
maradandó benyomást keltett és
a mai napig meghatározó az életében, ha erről az időszakról esik
szó. Olyan ismertetéseket várunk, amit a barátainak is elmondana, bemutatna, amit szeretne
másokkal is megismertetni.
ÍRD MEG TÖRTÉNETEDET,
KIEGÉSZÍTÉSKÉNT KÉSZÍTS
FOTÓT VAGY RAJZOLJ A LEÍRÁSHOZ!
Ha a fenti témakörben megfogalmazott felhívásunk megtetszett,
akkor úgy tárd elénk, hogy azt
megértse és megismerje a legjobb barátod is, meg az a személy is aki tőled távol a „net” előtt
ül. A szüleid, akikkel minden nap
együtt élsz vagy akár egy barátod, akinek te mesélsz először
erről az élményről.
Bátran fogalmazd meg gondolataidat egy rövid leírásban, kiegészítésként fotózz vagy készíts
rajzot hozzá, és ha akarod egészítsd ki akár képzőművészeti
alkotással (rajz, festmény, batik,
tűzzománc, linó- és fametszet,
stb.), akár egy CD-re rögzített alkotással.
Az írásos pályamunkáknál nem
könyvszagú leírásokat várunk,
hanem önálló megfigyeléseket,
önálló véleményeket, egyéni
érzéseidnek megfogalmazását
(Amennyiben lehetőségetek van
rá, kérjük digitálisan is küldjétek
el pályamunkátokat!)

Az írásos pályaművek terjedelme
5-10 A/4-es oldal lehet mellékletekkel, legalább 1/3 szöveges
résszel. A pályaművek értékét
növelhetik a témához kapcsolódó
fotók, rajzok, térképvázlatok.
Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet.
A pályázati felhívásra a gödöllői
általános iskolás korú tanulók által készített alkotásokat várjuk!
A pályázatok elbírálása korcsoportonként külön-külön történik.
A pályázatokon kérjük olvashatóan a pályázó nevének, iskolája
nevének, címének, vagy lakcímének, életkorának feltüntetését!
A pályázatok benyújtási határideje: 2018. szeptember 18.
A határidő lejárta után beérkező
munkák elbírálására nincs lehetőség! Kérjük a határidőt betartani!
Amennyiben a beadott pályázatot
szeretnétek visszakapni,
kérjük a pályázati anyagotokon
tüntessétek ezt fel!
A DÍJAZOTTAKNAK TÖBB ÉRTÉKES NYEREMÉNY KERÜL
SZÉTOSZTÁSRA.
A pályázat értékelésére 2018
őszén kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás az egyesületnél:
Gödöllői Városvédő Egyesület
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
Tel.: 06-20-561-1818, illetve
azenkedvesgodolloi2018@gmail.
com

Június 9-én, szombat délelőtt Gödöllő Város Önkormányzata nevében Gémesi György polgármester köszöntötte 103.
születésnapja alkalmából a városunkban élő Bátori Károlynét. Margit nénit a hétköznapon is népes család veszi körül;
több generációval osztja meg mindennapjait.
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Hamarosan:
Múzeumok Éjszakája!
Közeledik Szent Iván éjszakája, s ehhez kapcsolódóan a
Múzeumok Éjszakája is, amire idén június 23-án kerül sor.
Ahogy a korábbi években, idén is számtalan program várja
majd az érdeklődőket.
Tizenkét helyszínen, a városi könyvtárban, a kastélyban, a
Levendula Galériában, a NoVo teraszán, a zeneiskolában, a
SZIE gépmúzeumában, a GIM-házban, a Királyi Váróban, az
Erzsébet Királyné Szállodában, a városi múzeumban, a Pálmaházban és a Művészetek Házában lesznek színes és érdekes programok minden korosztály számára.
A programoknak idén is fontos része lesz a zene. A Levendula Galériában 18-21 óráig várják kamarakoncertek a látogatókat, a NoVo-ban 18-23 óráig váltják egymást a zenekarok, a
kastélyban 21 órától éjfélig, a múzeum udvarán pedig 17 és
19 órakor csendül fel a muzsika.
A kiállítások és tárlatvezetések mellett idén is számtalan
bemutató gazdagítja a programot. Így például a kastélyban
19-22 óráig Szentgáli Varga Szilárd a porcelánfestéssel ismerteti meg az érdeklődőket, 18.30 – 19.00 óra között pedig a
Czédly Mónika által készített Erzsébet királyné ruharekonstrukciókból láthatnak divatbemutatót. A SZIE gépmúzeumában nemcsak a gépek kelnek életre, hanem állatok és természettudományi kísérletek is várják a látogatókat, akik a
„mezőgazdasági konditermet” is kipróbálhatják.
A Levendula Galériában ezen a napon új, ráadásul jubileumi
kiállítás nyílik 19 órakor, a létesítmény ugyanis idén ünnepli
fennállásának 10. évfordulóját.
A vetélkedőkre vágyókat két helyszínen is várják: A gépmúzeumban 16-24 óráig lehet kvízezni, a könyvtárban pedig 22
órakor indul a Quíz Night, ahol könyves és filmes témában
mérhetik össze tudásukat a vállalkozó kedvű játékosok.
A rendezvény záróakkordja, a múzeum udvarán 23 órakor
kezdődő és éjfélig tartó Táncház, ami évek óta nagy élményt
nyújt minden korosztály képviselőinek.
A helyszínek közötti idén is harminc perenként ingyenes

A bagoly könyvesbolt ajánlata

Azok a bizonyos széljegyzetek
Ha nem is mindig könnyű a
gyerekeket rábírni, hogy olvassák el a tankönyvbe írtakat, azért van, amit a legkevésbé érdeklődő nebuló is
„átfut”. Ezek azok a bizonyos
apróbetűs részek, amik az én
diákkoromban a tankönyv szélén kaptak helyet, színezett
betűkkel. Ezek sok esetben
valóban érdekesebbek – néha
pedig fontosabbak – voltak,
mint a törzsszöveg. Itt kaptak
helyet a legendák, egy-egy
esemény valóban érdekes
részletei, és bizony a fontos,
de épp tiltott gondolatok, versek, énekek, persze mint ros�sz példák. Ezeket mindenki
elolvasta, és legtöbbször bele
is vésődött a diákság elméjébe.
Az apróbetűs jegyzetek különle-

ges történelmi kalandozásra adnak lehetőséget. Nagy György,
a nemrég elhunyt legendás te-

buszjárat közlekedik 17.00- 00.30. között. A szervezők a gyerekek számára is gazdag programot állítottak össze. Minden helyszínen várják a játékok, kézműves foglalkozások s előadások
az ifjabb korosztály képviselőit. A gyerekprogramokról részletesen lapunk jövőheti számában olvashatnak részletesen.
levíziós műsorvezető, újságíró számtalan
műsora mellett
készítette el a
Magyarország
története című
negyvenhat részes sorozatot,
amiből később könyv is született. A Kossuth Kiadó gondozásában most egy újabb ehhez
kapcsolódó kötet látott napvilágot, ezúttal azonban olyan
érdekességek, legendák, szokások kerültek a lapokra, amik
számtalan színes, érdekes adalékkal járulnak hozzá történelmi
ismereteinkhez.
Hogyan emlékezne vissza Vajk
dajkája első királyunkra? Milyen
élete lehetett Árpádházi Szent
Erzsébetnek? Milyen titkokat
rejtenek a számok? Mit szóltak a magyarok, amikor először
hallottak a gőzmozdony feltalálásáról? Többek között ilyen

érdekességekről olvashatunk
a könyvben, de kiderül az is,
hogyan született az egyik legnépszerűbb karácsonyi ének, a
Csendes éj, milyen ember volt
a mindennapokban Ferenc József, és mit hozott a sors Karády Katalinnak, az első magyar
amerikai stílusú filmsztárnak.
A kötet tematikus válogatás
Nagy György „Kultúrhistóriák”
című írásaiból és szinte minden
terítékre kerül itt, ami egykor
és ma érdekelte és érdeki az
embereket. Uralkodók, sztárok,
feltalálók, és népszokások nyomába eredhetünk. A történelem
iránt érdeklődők olyan olvasmányt kapnak a kezükbe, ami
folyamatosan olvasva, vagy
egy-egy történetet kiemelve
egyaránt izgalmas és szórakoztató.
(Nagy György: Magyarország
apróbetűs története)
			
(ny.f.)

2018. június 12.

kultúra

gödöllői Szolgálat 11

Fotó: Tatár Attila

Koronázási hétvége, nemcsak uralkodóknak...

Június 9-10-én hagyományosan Ferenc József és Erzsébet királyné 1867. június 8-án történt megkoronázására emlékeztek az uralkodópár egykori kastélyában, ahol a magyarok kedvenc királynéja oly szívesen időzött. A programsorozat a „királyi pár” érkezésével vette
kezdetét, majd a két nap során lovas bemutatók, táncok, játékos vetélkedők és koncertek várták a látogatókat. Idén is nagy sikert aratott az
élőképes tárlatvezetés, aminek során az érdeklődők bepillantást nyerhettek a kastély egykori lakóinak „életébe”.

Népszerű áriák a Lovardában

Zsúfolásig megtelt a lovarda szombaton estre a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Nyárköszöntő operaslágerek koncertjén. A Koronázási Hétvége kiemelt
programjaként különleges ária estre invitálták a közönséget. amelyen Mozart, Donizetti, Verdi, Erkel, Bizet, Mascagni és Puccini műveiből hangzottak
el részletek. Fodor Gabriella (szoprán) és Horváth István (tenor) tolmácsolásában olyan népszerű művek csendültek fel, mint a Varázsfuvolából Tamino
és Pamina áriája, az Othellóból a Fűzfa dal és az Ave Maria, a Rigolettóból a
„La donna é mobile” vagy a Bánk Bánból, a ma is sokak szívét megdobogtató „Hazám, hazám – hogy csak néhányat emeljünk ki a népszerű dallamok
közül. Az est karmestere Horváth Gábor volt.
		
(kj)

Szívlapát a kortárs költőktől
A Könyv Ünnepe rendezvénysorozat részeként hétfőn
délelőtt a kortárs líra képviselőivel találkozhattak az érdeklődők a Gödöllői Városi
Könyvtárban. A rendezvényen a Szívlapát című kötet
szerzőivel, Simon Márton
és Závada Péter költőkkel
(mindketten
slemmerek),
Péczely Dóra szerkesztővel,
valamint Szendrői Csabával
és Tóth Andrással, az Elefánt zenekar tagjaival találkozhattak az érdeklődők, akik zsúfolásig megtöltötték a termet. Nyolcvanöt kortárs
szerző százötven verse került a Tilos az Á Könyvek gondozásában megjelent antológiába, ami nagy siker a fiatalok körében, ezt jól mutatta az esemény iránt hatalmas érdeklődés is. A közönségtalálkozó egyben a rendezvénysorozat záróeseménye volt.
(bj)
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Osztrigás Mici színre lép
Petypon köztiszteletben álló párizsi orvos egy napon szörnyű fejfájással ébred. Az elmúlt este történéseit illetően emlékezetében
mindent köd borít, ráadásul hálószobájából öregecske felesége
helyett a Maxim sztárja, Osztrigás Mici bukkan elő. Mindez nem
elég, váratlanul betoppan a nagybátyja, Petypon tábornok, aki a
hölgyet unokaöccse feleségének hiszi. A félreértések és a szerepcserék pedig egyre gyorsabb ütemben követik egymást…
Sikerül-e kibogozni, hogy ki kicsoda valójában, és visszakapja-e a doktor régi nyugodt életét? Mindez kiderül június 26-án és
27-én a Művészetek Házában.
Itt mutatja be ugyanis a Garabonciás Színtársulat Georges Feydeau fergeteges vígjátékát, az Osztrigás Micit.
A darabot több változatban is ismerheti a közönség, ez alkalommal nem Heltai Jenő, hanem Svajda György fordításában, a mű
modernebb változatában állítják színpadra, ami több részletben
eltér a Heltai-féle változattól, például a szerelmi szálak máshogy
bonyolódnak a történet során – tudtuk meg Mészáros Beátától,
aki nem csak a mindent felforgató hölgyet alakítja, hanem rendezi is az előadást. Mint azt lapunknak elárulta, a darabban a
Garabonciás társulat tagjai mellett Gémesi György és L. Péterfi
Csaba visszatérő vendégekként lép ismét színpadra, és ebben
a darabban mutatkoznak be a szintén általa vezetett Mások drámacsoport tagja.
Az Osztrigás Mici egyelőre két előadással rajtol, de a tervek szerint – épp úgy, mint a Cyranót – szeretnék nem csak Gödöllőn
bemutatni. 						
(kj)

IRAMban az ifjúság
Az IRAM műhely tagjai, Annus
Dániel, Erdős Lili, Faber Dóra,
Földváry Zsófia Sára, Galli
Dorka, Hajdú Boróka, Hegedűs
Dénes, Jámbor Zsófia, Kozák
Domonkos, Miklós Kelemen,
Osvárt Réka, Pesti Berta, Simon Tamás, Szöllősi Anna,
Szöllősi Ilona műveiből nyílt kiállítás a Művészetek Házában
szombaton este. A program része
a 2018 – az ifjúság éve Gödöllőn
című programsorozatnak.
A Goschler Tamás képzőművész, a műhely vezetője által

rendezett kiállítást Sz. Jánosi
Erzsébet képzőművész, a Levendula Galéria vezetője a következő gondolatokkal nyitotta meg.
– Amikor bejönnek hozzám, a galériába és elmondják az emberek,
hogy a művészet megfoghatatlan, nincs benne fix pont, mindig
elmesélek egy történetet. Mert
szerintem a művészet objektív.
Mérhető a tudás, az alkotóról pár
vonal után elmondható, hol tart a
pályán. Onnan viszont szubjektív,
nekem tetszik-e. De az alap, az
esszencia mérhető dolog. Íme

a történet: Az
ember egy kis
falucskából felnéz messze és
lát egy óriási hegyet. Olyan magas, a teteje nem
is látható. Neki-

indul a művészi pályán. Először
tölgyerdőbe téved, majd jönnek a
bükkösök, a fenyők, a kopár kövek és a csúcsra nagyon-nagyon
kevés ember jut fel. De a tölgyesben mókusok vannak, menedék,
van, aki ott marad, aztán egyszer
csak elindul újra felfelé. Mennek
tovább egyre fel, van, aki megmarad egy-egy helyen… tovább
lép, visszamegy… és a csúcsra
nem lehet helikopterrel menni,
csak lassan, lépésről lépésre.

Minden
göröngyöt
megismerni, minden
fával együtt lélegezni,
csak oda fentről lehet
– mondta Sz. Jánosi
Erzsébet, aki úgy fogalmazott: „Azt érzem,
ti keresitek a formát, tudatosan
rajzoltok, értitek, érzitek a testeket. Nem másoltok, hanem a
csendéletként kitett tárgyat okosan használjátok fel. A rajz ösztön és analizálás egyszerre, eltávolodni és közelíteni, megfogni
és elengedni. Tudatos döntés és
választás eredménye. A gyeplőt
nem lehet kiengedni a kezetekből, tartani kell feszesen.”
A kiállítást június 16-ig tekinthetik
meg az érdeklődők.
(l.t.)
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Heti jazz: Peet Projekt a Királyi Váróban
Feszes ritmusok, pop és funky,
némi jazzes ízzel élő hangszereken a dallamos és energikus zene kedvelőinek, korhatár
nélkül! A huszonéves fiatalok
alkotta Peet Project az egyik
legtehetségesebbnek
tartott,
immár nemzetközileg is elismert
fiatal hazai zenekar, akiket a héten hallhat a közönség a Királyi
Váró Jazz Klubjában, június 14én 20 órától.
A nagysikerű, Csányi István
vezette koncertsorozat a Peet
Projekt estjével zárja a tavaszi
évadot. De nézzük, kik is ezek
a fiatalok!
2009-ben elnyerték a Jazzy
Rádió Dalversenyének fődíját,
2013 óta rendszeresen szerepelnek jelentős amerikai jazz

fesztiválokon. 2013ban ők lettek az „Év
felfedezettje”, 2017ben pedig „Év albuma” díjat nyertek
az USA legjobbnak
választott jazz fesztiválján, a Catalina
Island JazzTrax-en.
A hazai tévénézők 2015-ben a Hungary’s Got
Talent, majd 2017-ben és 2018ban A Dal c. műsorban is láthatták őket.
A múlt év nyarán megjelent ötödik nagylemezük dalai kiemelt
rotációban hallhatók az amerikai
és európai smooth jazz rádióadók műsorán, de a hazai jazzés borfesztiválokon is szívesen
látott vendég a zenekar. A csa-

pat hangzásának különlegessége, hogy abban hagyományos
szólóhangszerek – szaxofon,
billentyűk – mellett a hegedű is
főszerepet kap.
A műfaj rajongóinak a koncertet
követően szeptemberig nélkülözni kell a kellemes, hangulatos
esteket, szeptemberben azonban a Jamese produkcióval újra
nyit „Magyarország legszebb
jazz klubja”.
fotó: adal.hu

Hogyan éljünk 120 évig
egészségesen?

Frédéric Chopin Zenei
AMI programja

Sisi mindig is modern nő volt, sok tekintetben a kora előtt járt.
Fontos volt számára az egészség, és persze, imádta a csokoládét.
Mennyivel könnyebb, boldogabb élete lehetett volna, ha már akkor
is léteznek a HLBS termékei! A huminsav egészségtámogató hatása miatt nem kínozták volna betegségek, és a csokoládé kényeztetése sem alakját, sem fogai épségét nem veszélyeztette volna.
Életmódjában Sisi sok tekintetben példakép volt, az egészség a
természetesség azóta még nagyobb érték lett, kövessük mi is a
példáját! Gyertek el, ismerjétek meg az egészségmegőrzés jövőjét!

Június 14. csütörtök 17.00:
ÉVZÁRÓ HANGVERSENY
ÉS
BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS. Helyszín: Mezőgazdasági Gépmúzeum Konferenciaterme
Június 18-tól 24-ig: ZENE ÉS
TÁRSMŰVÉSZETEK TÁBOR
Június 23. szombat 10.00:
CHOPIN OPEN
Június 23. szombat 17.0023.00: Múzeumok éjszakája
„Gyermekkuckó muzsikában
és képekben”zenés interaktív foglalkozások
Június 24. vasárnap 10.30:
Gödöllői Királyi Kastély, Lovarda Táborzáró hangverseny

Időpont: 2018., június 21., 18.00-20.00.
Helyszín: Királyi Váró

Felhívás!

LEGO figurákat gyűjtünk!
A múzeumok éjszakáján LEGO
emberkédet ajándékra cserélheted nálunk! A figurákat később elhelyezzük a megújult
cserkész kiállításban látható terepasztalon, így a Te embered is
lakója lesz a múzeumi cserész
tábornak.
www.godolloimuzeum.hu
Tel.: (28) 421-997

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
„Stúdiók” – 2018. június 24-ig
Kiállító művészek:
ÁGOSTON BENCE formatervező hallgató BA
BANGÓ ALEXANDRA grafikusművész BA
BÉLA ESZTER textiltervező művész BA
GUBA SÁNDOR építész
HIDASI ZSÓFI textiltervező művész
KECSKÉS FANNI textiltervező hallgató BA
PATTANTYÚS ORSOLYA keramikusművész
REMSEY DÁVID grafikusművész
Kurátor: HIDASI ZSÓFI textiltervező művész
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata. A kiállítás Gödöllő tematikus évéhez, az
Ifjúság évéhez kapcsolódik. A kiállítás megtekinthető minden szombaton és vasárnap 14-18 óráig, hétköznapokon előzetes bejelentkezés alapján.

Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660, email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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Atlétika – Országos bajnokság és Diákolimpia

Két verseny, 17 érem

Két versenyen is remekül
teljesítettek a Gödöllői EAC
atlétái. A tanévi diákolimpia döntőjéről hét, míg az
U23-as és Junior országos
bajnokságról összesen 10
éremmel tértek haza a versenyzők.
Az U23-as és Junior ob-t
Miskolcon rendezték meg. A
GEAC atlétái közül Szamosi
András rúdugrásban 480 cmes egyéni csúccsal lett bajnok
a juniorok között, míg az U23as korosztályban idei legjobb
eredményével (13,36 mp.) Ré-

pási Petra 100 m-es gátfutásban, Renner Luca (a képen)
pedig magasugrásban (180
cm) utasította maga mögé a
teljes mezőnyt. Ezüstérmet
nyert Fatér Zoltán U23-as
rúdugrásban (420 cm) és nagy
küzdelemben a tízpróbázok
4x400 m-es váltója Raffai Péter, Tóth Zsombor, Kemenes
Ákos, Kriszt Botond összeállításban. A bronzérmesek közül kiemelkedik Pótha Johanna 12,2 mp-es (PB) 100 m-es
futása a juniorok között.
További részletes eredmények: bronzérmes Kondrák
Réka junior rúdugrás (340
cm), Kemenes Ákos U23
110 gát (15,64), Kriszt Botond U23 rúd (390 cm) és a
4x100 m-es U23 ffi váltó (Tóth
Zsombor, Kriszt Botond, Kemenes Ákos, Fatér Zoltán);
negyedik helyezettek: Kriszt
Katalin junior magas, Ajide
Dániel junior 110 gát, Kriszt

Akrobatikus torna – Világbajnokságon a gödöllőiek

Két GSE egység Belgiumban
A belgiumi Antwerpenben rendezték az idei Akrobatikus torna világbajnokságot, ahol öt
kontinens 37 országának 700
versenyzője versengett. Hazánkat öt, köztük két gödöllői

egység képviselte.
A gödöllői Grassalkovich SE
két egysége, a 12-18-as korosztályban induló Méder Boróka, Szabó Csilla, Lőrincz
Boglárka leány hármas és

Juniális Kupa Gödöllő – Idén is nagy siker volt

Nyolc korcsoportban közel 150 csapat
Idén is nagy sikert aratott
a Juniális Kupa gyermek
labdarúgó torna, melyen a
nyolc korcsoportban közel
150 csapat küzdött meg a
Táncsics Mihály úti Sport-

centrum pályáin.
A Gödöllői SK csapatai egy
arany- és két bronzéremnek
örülhettek. Tóth László és
Tokai Norbert szervezők így

Botond U23 110 gát, Csernyánszky Sára junior 400 gát,
Schlick-Szabó Áron junior
rúd; ötödik helyezett: Répási
Petra U23 200 m sík; hatodik helyezett: Tóth Zsombor
U23 távol. Edzők: Szörényi
István, Deutsch Péter, Farkas Roland, Zsivoczky Attila, Körmendy Katalin.
A győri Olimpia Parkban rendezték meg az atlétikai Diákolimpia országos döntőit,
ahol összesen egy arany-, két
ezüst- és négy bronzérmet
szereztek a gödöllőiek.
Remekelt Canea Zoltán, aki
az V. korcsoportos gerelyhajításban 62,01 cm-es eredményt ért el, ezzel második
lett és teljesítette az Ifjúsági
Európa-bajnokság
kiküldetési szintjét. Soos Levente
IV. korcsoportos magasugrás
versenyszámában lett aranyérmes, 195 centiméteres új diákolimpiai országos csúccsal
és meghívást kapott a serdülő válogatott viadalokra, míg
Kriszt Sarolta az egy évvel
idősebbek között, III. korcso-

portban többpróba számban
elért ezüstérmével vívta ki a
gyermek válogatott tagságot a
lengyelországi júniusi viadalra.
További gödöllői érdekeltségű eredmények: IV. korcsoportban
6.
helyezett
1500 m-en Molnár András
(Református Líceum); V. korcsoport: 3. helyezett gerelyhajítás Mihajlovich Alex (Budapest-GEAC), diszkoszvetés
és gerelyhajítás Eszenyi Napsugár (Török Ignác Gimnázium); 6. helyezett 100 m gát
Dobránszky Laura (TIG); VI.
korcsoport: 3. helyezett 100
m Pótha Johanna (TIG), 4.
helyezett 200 m Pótha Johanna (TIG), 5. helyezett 110 m
gát Ajide Dániel (TIG), 6. helyezett 400 m Horváth Dorot�tya (Budapest-GEAC); V-VI.
korcsoport: 4. helyezett a
4x100m női váltó (Frei Dalma,
Pótha Johanna, Dobránszky
Laura Lola, Eszenyi Napsugár – TIG).
A versenyzők edzői: Körmendy Katalin, Máté Alpár, Kovács Zoltán.
-kb-

a
13-19-es
kategóriában
szőnyegre álló Trézsi Richárd, Kőhler Csaba fiú páros
voltak. Magyarországról egyedül a Grassalkovich SE tudott
két egységet is indítani és ös�szesen öt magyar egységért
szurkolhattunk az eseményen.
Edzők és versenyzők nagyon
sokat dolgoztak azért, hogy ez

a két csapat talajra léphessen
a világbajnokságon. Az elvárások a két egység számára
azonosak voltak: nagyobb
hiba nélkül bemutatni a gyakorlatot, aminek meg is feleltek
és számos tapasztalattal, illetve élménnyel gazdagabban
térhettek haza Kőhler Ákos
tanítványai.
-ká-

értékelték a kétnapos rendezvényt: – Évről-évre fejlődünk,
immáron elmondhatjuk, hogy
az ilyen jellegű tornák tekintetében az ország legjobbjai
között emlegetnek minket.
Persze, ez támogatóink nélkül nem valósulhatna meg,
így ezúton is szeretnénk
megköszönni Gödölői Város

Önkormányzatának, a Holló
Team Kft-nek, az Aquaworld
Budapest Élményfürdőnek, a
Deko Festékboltnak, a Gövill
villamossági szaküzletnek és
a Sörkert Pizzériának, hogy támogattak benünket.
Részletes eredmények:
www.focikupak.hu

Labdarúgás - Egyenes ágon NB III-as a megyebajnok Taksony

Megmenekült a Gödöllői SK a megye kettőtől
Amit a pályán elértek az
utolsó játéknapon, azt végül
sorsolás szentesítette, azaz
megőrizte első osztályú tagságát a Gödöllői SK felnőtt
labdarúgó csapata.
Az elmúlt hét elején tartották
a Magyar Labdarúgó Szövetség székházában az NB III-as
osztályozók sorsolását, ahol
kiderült: Pest megye bajnoká-

nak, a Taksony SE-nek nem
kell osztályozót játszania, azaz
egyenes ágon feljut az NB IIIba. Ennek tudatában már végérvényesen kijelenthető, hogy
a megyei pontvadászatban a
13. helyen végző Gödöllői SK
megőrizte tagságát, így jövőre
is a legmagasabb megyei osztályban szerepelhetnek Sebestyén Ferenc tanítványai.
Az már korábban kiderült, hogy

2018. június 12.

a megye kettes GEAC, valamint a megyei III. osztályban
szereplő Gödöllői SK II.-Szada
formáció is osztályt vált lefelé,
őket követhette volna a GSK.
Az „egyetemisták” az elmúlt
hétvégén fejezték be a megyei
II. osztály Északi-csoportjában
a bajnokságot hazai környezetben, ahol a Veresegyház
VSK volt az ellenfél. Papp

-tt-

György együttese emelt fővel
zárta a bajnokságot, ugyanis
kis híján győzelemnek örülhettek, de végül a 91. percben
kapott góllal még az egy pontnak sem örülhettek. A Gödöllői
EAC 9 ponttal a 15. helyen fejezte be a szezont.
Pest megyei II. osztály Északi-csoport, 30. forduló
Gödöllői EAC – Veresegyház VSK 3-4 (0-2) Gödöllői
gólszerzők: László Viktor, Vitárius Tamás (2).
-ll-
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Gödöllői nyertes a Csehországi Ninja Factor vesenyen

Szörényi Zoltán cseh ninja lett
Óriási sikerről számolhatunk be, ráadásul gödöllői
érdekeltséggel, ugyanis az
egykori GEAC-os rúdugró, Szörényi Zoltán nyerte
meg Csehországban a Ninja Factor versenyt, amely
hazánkban Ninja Warrior
néven fut és nagy népszerűségnek örvend.
Szörényi István fia 800 induló közül jutott be a prágai, 15
fős döntőbe, ahol végül maga
mögé utasítva a mezőnyt
megnyerte a versenyt és az
azzal járó 50 ezer cseh koronát, átszámítva közel 700
ezer forintot.
		
-li-

Magyar úszás napja

Ingyenes belépés a Hajós tanuszodába
Gödöllő Város Önkormányzata csatlakozott a Magyar Úszó Szövetség
által meghirdetett Magyar Úszás Napja
kezdeményezéshez, ezért 2018. június
16-án, szombaton az ingyenes belépés lehetőségét is biztosítva hosszabb
nyitvatartási időben (7:00-8:00; illetve
10:00-19:00) várjuk Önöket a Hajós
Alfréd Általános Iskola tanuszodájába,
ezzel is hozzájárulva a sportág népszerűsítéséhez.
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Sakk – XIII. Tímár Zsolt Emlékverseny

Reznák Attiláé a kupa

Idén tizenharmadik alkalommal rendezték meg a Tímár
Zsolt Emlékversenyt, amelyre ezúttal 22-en neveztek be.
A felnőtt korcsoportban a
Gödöllői Sakkbarátok sakkozója, Reznák Attila bizonyult
a legjobbnak,míg az ifjúsági
korosztályban Kapitz Dominik (Galgavidék-Tura) végzett az első helyen.
A versenyre a gödöllőieken
kívül érkeztek Budapestről,
Turáról, Aszódról, Dunakesziről, Szadáról, Kistarcsáról,
Gyöngyösről és Veresegyházról játékosok, a legfiatalabb a
2009-ben született Törőcsik
Ferenc, a legidősebb pedig a

gödöllőiek régi csapatvezetője,
a 87 éves Varga Mihály volt. A
felnőttek versenyét Reznák Attila veretlenül, 100%-os eredménnyel nyerte meg, míg a
fiatalok külön lettek díjazva, itt
a turai Kapitz Dominik nyert. A
díjátadáson jelen volt és minden játékosnak gratulált Tímár
Béláné, Zsolt anyukája.
A dobogósok, felnőttek: 1.
Reznák Attila (GSBE) 9 pont,
2. Bándy Attila (GSBE) 7
pont, 3. Veréb Gábor (GSBE)
6,5 pont
Ifjúságiak: 1. Kapitz Dominik
(Galgavidék-Tura) 5,5 pont, 2.
Pervai László (Fabulon-GSBE) 5 pont , 3. Forgács András (MTK) 4,5 pont.
-vb-
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Félmillió hernyóval kevesebb a Gödöllői
Erdészeti Arborétumban
Befejeződött az első fészkelési időszak a Gödöllői Erdészeti
Arborétumban, amely során a
Pilisi Parkerdő odútelepén költő énekesmadarak félmilliónál
is több hernyót fogyasztottak
el, így hálálva meg az erdészek
gondoskodását a fészkelő helyekről.
A Pilisi Parkerdő madárvédelmi
programja keretében az erdész
szakemberek 50 mesterséges
odút tartanak fenn a Gödöllői
Erdészeti Arborétumban az
énekesmadarak számára. Az
idei fészkelés a várakozásoknak megfelelően sikeres volt,
ugyanis 38 odúban eredményesen költöttek a madarak,
míg a többi odút pelék és poszméhek foglalták el. A madarak
közül a legnagyobb számban a
széncinegék vették igénybe a
mesterséges odúkat (összesen
32 pár nevelte ezekben a fiókáit), míg 4 odúban csuszkák,
két helyen pedig a kisebb testű
kékcinke rakott fészket.
Az erdész szakemberek vezetésével a tavaszi időszakban folyamatosan ellenőrizték
a fészkeket, s összesen 260
madarat számoltak meg. Nagy
részüket meg is gyűrűzték, ami
bevett eszköz a madarak életé-

nek nyomon követésére. Mivel
a madarak nem
a
szaglásuk
alapján azonosítják egymást,
a szülőket nem
zavarja, ha a
számukra
is
szükséges nyugalmi
időszakon kívül értő
szakemberek
megfogják, és
meggyűrűzik a
fiókákat, egyedileg
azonosíthatóvá téve
őket a jövőbeni
kutatások számára. Érdekesség, hogy költő
madárként egy tavaly meggyűrűzött példány is felbukkant,
azaz visszatérő lakói is vannak
a Gödöllői Erdészeti Arborétum
odútelepének.
A madarak meg is hálálták
a szakszerű gondoskodást:
a fiókák felnevelése során
idén tavasszal legalább félmillió hernyót fogyasztottak el,
nagyban hozzájárulva ezzel
az értékes arborétumi növénygyűjtemény védelméhez. Egy
cinkepár a fészkelési időszakban akár 15.000 hernyót is

zsákmányolhat, amelynek 7090%-át az erdei fák lombkoronájában komoly károkozásra
képes lepkehernyók teszik ki.
A Pilisi Parkerdő szakemberei
ezért is segítik az arborétumokban és növénygyűjteményekben mesterséges odútelepekkel az énekesmadarak
megtelepedését: a gödöllői
mellett a Budakeszi Arborétumban és a visegrádi Bertényi
Miklós Füvészkertben is helyeztek ki mesterséges odúkat.

Az erdészek a természetes
erdőállományokban is sokat
tesznek az énekesmadarak
fészkelésének elősegítése érdekében: az örökerdő-gazdálkodás módszereit alkalmazva,
az énekesmadarak számára
kedvező feltételeket biztosító,
változatos korú és vegyes fajösszetételű erdőket nevelnek,
amelyekben a lábon álló holtfák elegendő természetes odút
kínálnak a fészkeléshez.
parkerdo.hu

Kegyetlenül elpusztultak az ország kedvencei
Elpusztultak a gemenci erdőben fészkelő feketególya-pár
fiókái. A fészket rengetegen
nézték nap mint nap webkamerán keresztül, s leshettek be a
védett állatok mindennapi életébe, a fészekrakástól, a tojások
kikelésén át egészen az utolsó
pillanatokig.
A fiókáknak a természet kegyetlen törvényei szerint lett

végük: széttépte
őket egy rétisas,
hiába próbálta az
egyik felnőtt gólya
elzavarni, nem sikerült. A ragadozó
egyenként végzett velük.
Az RTL Klub Híradójának beszámolója szerint a

sokkoló
esetet is
felvették a
fészeknél
elhelyezett
kamerák. A

védett gólyák fészkét egy ideje
épp azért figyelik kamerákkal,
mert korábban gyanús körülmények között tűnt el néhány
fióka.
A szakemberek azt mondják, a

szintén védett rétisas ritkán támad gólyákra, inkább halakkal
táplálkozik, de most a folyók
alig áradtak, így onnan kevesebb élelemhez jutott.
blikk.hu
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Ha csak szél és huzat van a kertünkben
Sokszor kapjuk a kertünkkel azt a
problémát is, hogy szeles, huzatos
és bizony ezt sok növény nem szereti, nem fejlődnek benne rendesen, satnyának látjuk őket. Ilyenkor
olyan növényeket kell keresnünk,
amelyek ezt a jelenséget jól bírják.
A széltűrő növényekből épített sövények, amellett, hogy a huzatot
megfogják, nagyon jók lehetnek
még takarásnak, a port és az esetleg elhanyagolt szomszéd telekről
érkező gyommagvak megfogására
is, amik talán még nagyobb problé-

mát és bosszúságot okozhatnak a
saját kertünkben. Sokan kételkednek ebben, pedig pár jól elhelyezett cserje rengeteg magot tud felfogni, így az nem a mi kertünkben
landol majd.
Ahol nagy a huzat és szeles a kertünk, oda olyan fákat és cserjéket
ültessünk, amelyeknek erős az ágrendszerük. Első feladatként mindig az uralkodó szélirányt figyeljük
meg, hogy honnan fogjuk majd a
továbbiakban fel.
Ezt vagy a nedves ujjunkkal vagy
egy szalaggal jól meg tudjuk fi-

gyelni. A legjobb,
ha vegyesen ültetünk, a szélnek
ellenálló,
sűrű
lombozatú örökzöldeket és lombhullatókat,
így
nemcsak egy érdekes összhatású
részletet kapunk
a kertben, hanem
télen-nyáron gyönyörködhetünk benne. Lombhullató növények között is kereshetünk
olyan fajtát, melynek érdekes ágrandszere van, így levelek nélkül is
szép látványt fog mutatni.
A kerítésre, pergolára felfuttatott,
erős szárú kúszónövények is felfogják a szelet.
Ha ágyást szeretnénk elé elhelyezni, akkor a szélfogó sáv előtt,
szélárnyékban alakítsuk ki.
Széltűrő növények: FÁK: • Tűzvörös juhar (Acer ginalla); • Virginiai
boróka (Juniperus virginiana); •
Balkáni fenyő (Pinus leucodermis);

TURUL

Hétvégén is nyitva tartó

állatorvosi rendelő

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

Június 16-án és 17-én

(szombaton, vasárnap)

9-11 óráig

(Gödöllő, Szabadság út 21.
a HÉV-fordulónál)

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

ÁLLATPATIKA
Hétvégén is nyitva
tartó ügyelet
9.00–19.00

Nyitva:

H–Szo 800–1700
Tel.: 06-70/601-8608
06-70/601-8618
Cím: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 60.

Tel: 06-30-943-9898

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

• Coloradói jegenyefenyő (Abies
concolor).
KÚSZÓCSERJÉK: • Tibeti iszalag
(Fallopia aubertii); • Kúszó fafojtó (Celastrus scandens); • Búbos
lonc (Lonicera periclymenum);
• Vadszőlő (Parthenocissus trucuspidata).
Amennyiben jól helyezzük el a növényeket, igen hamar észre foguk
venni a hatását és kertünket, teraszunkat még kellemesebb hellyé
tudjuk változtatni. További ötletekért, tanácsokért látogassa meg
weboldalunkat vagy hívjon minket
és mi szívesen állunk rendelkezésére.
www.bujtaskert.iwk.hu

peti: 4 éves, ivaros kan. Jó házőrző, két hét intenzív foglalkozás
után elfogadja új gazdáját. Olyan
gazdajelöltek jöhetnek szóba, akik
kitartóan tudnak foglalkozni vele,
amíg örökbe adható lesz.

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

Rendel:
dr. Varga Ferenc
állatorvos
Telefonszám:
06/20-48-23-058

angyal: Ivartalanított, három
éves szuka. Nagyon emberés gyerekbarát, imád játszani,
egy igazi szeretbomba.

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig
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MŰVÉSZETEK HÁZA NYÁRI
NYITVATARTÁS:

JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 6-IG ZÁRVA.

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

A Belvárosi Jegyiroda július 1-jétől augusztus 31-ig hétfőn ZÁRVA, kedd-péntek 11.00-18.00 között NYITVA, szombat-vasárnap ZÁRVA. Szeptember 1-jétől a megszokott nyitva tartással
vár mindenkit. A Királyi Váró minden nap 10.00-18.00 között
NYITVA (változatlanul működik).

Június 11-17.:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251
Június 18-24.:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220

A NoVo Café és minikönyvtár a megszokott nyitva tartással lesz nyitva (hétfő-csütörtök 8.30-22.30, péntek-szombat
8.30-01.00, vasárnap 11.00-22.30.

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

Belvárosi Jegyiroda
A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.)
jegyet válthat az ország az ország szinte bármelyik színházi előadására, koncertjére, fesztiváljára, sporteseményére és kulturális rendezvényére.
Jegyvásárlási lehetőség az Interticket, Ticketportal, TicketExpress,
TicketPro és a Jegymester rendszerein keresztül. Online jegyrendelés több száz jegyiroda több ezer rendezvényére Magyarországon,
Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban.
A jegyirodában fizethet bankkártyával, SZÉP-kártyával, Erzsébet-kártyával és Kultúrautalvánnyal is (Edenred, Erzsébet-utalvány).
BELVÁROSI JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉS:
info@muza.hu
+36-28-514130, +36-70-4527268
Nyitva tartás:
Hétfő ZÁRVA, kedd-péntek 11-18.00 NYITVA, Szombat 9–13
(rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA),
Vasárnap: ZÁRVA (a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1
órával NYITVA)

temetkezési ügyeletek

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
Ózon pajzs Polgárőr egyesület: 06-30/621-2968

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat és Hirdetőinket, hogy a Gödöllői Szolgálat a nyár
folyamán az alábbiak szerint jelenik meg:
Nyári szünet előtti utolsó megjelenés:
2018. július 3.
Nyári szünet utáni első megjelenés:
2018. augusztus 21.
A hirdetésfelvétel július 2-tól augusztus
1-jéig szünetel. Nyitás: augusztus 7.
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HIRDETMÉNY
Gödöllő város belterületi ingatlanairól érkező növekvő számú,
jellemzően vaddisznót érintő, vadveszély - vadkár jellegű lakossági bejelentés alapján, a vadveszély felszámolása-, illetve
a vadak általi károkozás megelőzése érdekében tett intézkedésekről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal megbízott egy hivatásos vadászt Gödöllő belterületét érintő vadveszély felszámolása-, illetve 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 területekkel határolt belterületi lakóövezeti és üdülőövezeti ingatlanait érintően a kárt okozó vad elejtésére 2018. június 1-től 2018.
szeptember 1-ig terjedő időszakra vonatkozóan a kilövési engedélyt 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, Reket�tye utca, Zsálya utca, Hóvirág utca, Erdőszél utca, Lomb
utca, Mályva utca, Kankalin utca, Bojtorján utca, Boglárka 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, Zarándok 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 meghatározott időtartamban a hivatásos vadász, illetve a kilövési engedélyben megnevezett további segítője (a továbbiakban: vadász), 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 feladata 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 munkavégzését befolyásoló – fényhatással vagy zajkibocsátással sem.
Amennyiben a vadász tevékenységének megismerésével
esetleg a vadveszély megelőzésével kapcsolatosan lakossági
igény mutatkozik, munkatársaim személyes konzultációt, esetleg 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 vadak megjelenéséhez kapcsolódó bárminemű észrevétel, jelzést
a fenti elérhetőségek használatával tehető.
Kérem szíves türelmüket és együttműködésüket a valamen�nyiünk érdekét szolgáló feladat végzéséhez.
Gödöllő, 2018. június 1. 			
Tisztelettel:
Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző
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Beküldési határidő:
2018. június 19
Megfejtés: Egy júniusi esemény.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Lőrincz Erika, Erdőszél u. 42., Szlovák Istvánné, Hársfa u. 8.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Várhegyi Ágnes,
Kossuth L. u. 12., Szigeti István, Dózsa
György út 40. III/7.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte: Dr. Muzamel Zsófia
Deák F. tér 2.
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Sziráki Benjámin, Kotlán Sándor u. 2., Kollár Tímea, Szent János u. 17.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Grünner Gabriella, Arany János u. 3.,
Orphanides Krisztina, Panoráma utca 10.
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy
a nyereménysorsoláson való részvételhez
elengedhetetlen, hogy – akár postai úton,
akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják
meg!

