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A lakosság is megismerhette az Alsópark tervezett fejlesztéseit, amelyek a
Rákos-patak revitalizációjának programjához kapcsolódva valósulhatnak
meg. A Művészetek Házában bemutatták azokat a vízügyi és tájépítészeti
elképzeléseket, amik a patak alsóparki
részén történő természetközeli mederrendezéséhez és a „városi biodiverzitás tanösvény” létrehozásához kapcsolódnak.
A 2010-ben megindított Alsópark-rekonstrukciót a városvezetés a Rákos-patak komplex környezeti (ökológiai, turisztikai, vízügyi)
fejlesztésével kívánja folytatni. A bemutatott
tervek az eredeti patakmedernek a Művészetek Háza mögötti, és a fősétányon átvezető híd közötti szakaszát érintik.
Mint az a fórumon elhangzott, az érintett
részen a patakmederből eltávolítanák a jelenlegi burkolatot, majd a természetközeli
állapot visszaállításával és a főág mellett
új mellékág létesítésével lassan kanyargó,
természetes patakká alakítanák át. A rézsűk
növényi védelmet kaphatnak, mikronádasok, husángfüzesek védhetik az eróziótól.
(folytatás a 4. oldalon)
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Pillanatkép
a gyepmesteri telepről

– Lehet Önöknél előre tervezni bármit is? – kérdeztem.
– Á, dehogy! Van, amikor este
tízkor is jön a telefon, hogy valahol kóbor, vagy feltételezhetően
kitett kutya van.
– Az így jelzett állatok közül
mennyit sikerül befogni?
– Nyolcvan százalékát aránylag simán megfogjuk, a maradék húsz százalék egy részében pedig előfordul, hogy mire
a helyszínre érünk, már nincs
ott a kutya, a másikban pedig
csapdázni kell, ami akár több
napig is eltarthat. Nem kell persze semmi rosszra gondolni, a
csapda nem bántja a kutyát! A
lényege, hogy ételt teszünk be
a ketrecbe, és amikor besétál,
lezáródik az ajtó. Ezt leginkább
építkezéseken használjuk, amikor a kerítés még nincs kész, és
a kóbor ebek beköltöznek, mert
védett helyet találnak.
– Hogy fogadják Önöket
ezek a kutyák? Támadnak, félnek, vagy örülnek?
– A többségük örül, és vannak
a rettegők, akiket korábban bántottak. Őket vagy csapdával fogjuk be, vagy kábítással – itt sem
kell megijedni, ettől sem lesz bajuk. Ilyenkor a kitett ételbe keverünk egy kis bódítót. Van, amikor
ez a legkíméletesebb megoldás.
– Hogyan kerülnek ezek az
állatok az utcára, vagy épp az
erdőbe?
– A legtöbbjük az emberi felelőtlenség miatt. Mondok egy

példát: a kutya gazdája kiáll a
kocsival, s ez idő alatt a kutya
kimegy a nyitott kapun. Ez a
gazda hibája, mert, ha egy kutya
meg van nevelve, akkor nem fog
kimenni. De, ha nincs fegyelemre nevelve, akkor el kell zárni a
kutyát, amíg nyitva van a kapu.
Vagy egy másik visszatérő probléma: amikor a kutya kiássa a
kerítést. Sajnos nagyon sok az
olyan kerítés, ami nem felel meg
az állattartás feltételeinek. Például a túl széles rácsok között
egy kistestű kutya könnyen kibújik. De megfelelő neveléssel,
tanítással, ez sem jelent gondot. Minden esetben a gazda
felelőssége és kötelessége arról
gondoskodni, hogy a kutya az
ingatlanon belül maradjon. Ez
egyébként az állatvédelmi törvényben is benne van. És persze még mindig ott vannak azok,
akik tudatosan engedik ki, hadd
szaladgáljon egy kicsit Buksi.
– Ez nem lehet egy régi beidegződés? Hiszen régen természetes volt, főleg vidéken,
hogy kint járkáltak a kutyák,
azután szépen hazamentek.
– Igen, csak épp régen szekér
ment az úton és nem terepjáró meg kamion. Nem véletlen,
hogy nagyon sok az elgázolt
kutya.
– Hány eb fordul meg egy
hónap alatt a telepen?
– A nyári hónapokban körülbelül 8-15 kutyát hozunk be és
általában tíz-tizenkettőt adunk

Fotó: Korondi Judit

Az interjúk általában úgy készülnek, hogy
a riporter és az interjúalany megbeszélik
a témát, az alkalmas időpontot, és kényelmesen leülnek egy irodában vagy egy kávézóban. Vannak persze kivételek, például, ha az ember a Gödöllői Gyepmesteri
Telepről szeretne írni. Itt az élet – pontosabban az ebek és fontossági sorrend
– felülírja az általános gyakorlatot. Andi
Attilával, a telep vezetőjével a kocsiban
ülve beszélgettünk, útban a valkói erdő
felé, ahonnan telefonált az egyik erdész:
egy sovány kutya ül az egyik sorompónál,
valószínűleg kirakták.
örökbe. A szökött kutyák azonban nem kerülnek be, csak
azok, akiknek nincs meg a gazdája, vagy nincs bennük chip.
Persze, amikor felkerülnek a
Facebookra, a legtöbb esetben
előkerül a gazdi is. Ilyenkor, ha
megkérdezzük, hogy miért nincs
chipelve, az esetek 90 százalékában azt a választ kapjuk,
hogy épp most akarták intézni…
Ezekben az esetekben igazolni
kell, például fotókkal, vagy videofelvétellel, hogy tényleg az
övék az állat. Még ha ez meg is
történik, csak akkor kapják vis�sza, ha mi beoltjuk, bechipeljük,
és ennek az összegét kifizeti a
tulajdonos. Szerencsére eddig
kevés olyan eset volt, hogy valaki azt mondta, hogy nem vállalja
a költségeket. Ha ez előfordul, a
kutyának új gazdát kerestünk.
– A szabályokat rendszeresen be nem tartó, felelőtlen
kutyatulajdonosok ellen mit
tudnak tenni? Milyen eszköz
van a kezükben?
– Egyrészt feljelentést tehetünk, és ezt sok esetben meg is
tesszük, a Járási Hivatal felé. A
jelenlegi rendszer azonban hamarosan változni fog. Ősszel
kerül ugyanis a képviselő-testület elé az a helyi rendelet, ami
lerövidíti a jelenlegi folyamatot.
Ennek éltebe lépése után, ha
az utcán chipes kutyát találunk,
a tulajdonosa csak abban az
esetben fogja visszakapni, ha
kifizeti a tervezett ötezer forintos

büntetést – ennek kiszabására
lehetőséget adnak a jogszabályok. Nem akartunk ezzel a
lehetőséggel élni, de, sajnos,
muszáj. Nagyon sok olyan kutya
van, amelyeket rendszeresen
mi szedünk össze az utcán és
viszünk haza. Emellett, amen�nyiben a kutya bekerül a telepre,
a benntartózkodási időre napi
1200 forintos díjat fogunk felszámolni. Bízunk benne, hogy ezzel
meg fog szűnni a „panzióztatás”
is, amikor valaki kényelmi szempontok miatt napokig nem jön a
kutyáért. Sajnos, erre is sok példa van.
– Innen bárki fogadhat örökbe kutyát?
– Megválasztjuk, kinek adunk
erre lehetőséget, hiszen az a
mi felelősségünk is, hogy hová
kerül az általunk gondozott állat. Épp ezért nem pártoljuk,
hogy valaki, aki kijön a telepre,
azonnal el is vigye a kiválasztott
ebet. Fontos, hogy megismerjék egymást, hiszen van olyan
kutya, amelyiket gyerek mellé
ajánlunk, de van, amelyiknél felhívjuk a figyelmet arra, hogy határozott, irányítani tudó gazdára
van szüksége. Azt támogatjuk,
hogy néhányszor jöjjenek el, látogassák meg a kutyát, vigyék el
sétálni, kicsit „szokjanak össze”.
Minden esetben elbeszélgetünk
az örökbefogadóval. Ilyenkor
nagyon hamar kiderül, milyen a
jelentkező viszonya az állathoz,
és bizony előfordul, hogy úgy
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döntünk, elállunk az örökbeadástól. De gyakori az is, hogy
elmegyünk és környezettanulmányt végzünk a leendő gazdinál. Ez külföldön is nagyon jól
működő gyakorlat és úgy látom,
nálunk is jól beválik.
– Beszéljünk egy kicsit a telepről! Meglepve tapasztaltam,
hogy a kutyák milyen nyugodtak és barátságosak! És minden ragyog a tisztaságtól.
– Sokat foglalkozunk velük
és nagy hangsúlyt helyezünk
a szocializációjukra is. Amikor
bekerülnek, a többségük retteg.
Nem ismerjük az előéletüket,
de sokukon észrevesszük, hogy
bántották, vagy kiderül, hogy az
autóból dobták ki. Itt azonban
megnyugszanak, igaz, ehhez
idő kell. Amikor már készen állnak rá, sokat vannak kint, szaladgálnak. Akiket össze lehet
engedni, azok sokat játszanak
egymással, és akik erre még
nincsenek készen, azokkal mi
foglalkozunk. Az is jót tesz nekik,
hogy sok gyerek jön hozzánk
önkéntes munkára, akik szintén
sétáltatják őket, játszanak velük.
Ez egyébként nekünk is nagy
segítség, épp úgy, mint az, hogy
sok adományt kapunk. Tápokat,
takarókat, játékokat, ami jelentősen csökkenti a költségeinket.
– Hány munkatárssal dolgoznak?
– Három kollégám van, Ági,
Kriszta (félállásban) és Mariann, aki a KoVaVet-nél as�szisztens. Általában 30-40 kutyát gondozunk egyszerre. Most
tizenhárom új kennelt kaptunk,

Közélet
de ha ez így megy tovább, akkor ezek is hamar meg fognak telni,
annyi a kóbor kutya. Itt
nincs idő pihenni. Reggel kenneltisztítással
kezdjük a napot, majd
az etetéssel. Utána jönnek a
mozgatások, a sétáltatások. De
tegyük hozzá, hogy állandóan
takarítani kell! Mindezek mellett
itt vannak a riasztások is, amikor azonnal autóba kell ülni, és
menni.
– Egy korábbi interjúban olvastam, hogy még sosem harapta meg kutya. Igaz ez?
– Amikor felugrálnak, előfordul, hogy megkarmolnak, de ez
a játékból adódik, a szeretetük
kifejezésének az eredménye.
– Mikor lett „kutyás”?
– Felnőtt fejjel. Régebben
nem szerettem a kutyákat. Sportoltam és a Népligetben, futás
közben, mindig féltem a kóbor
kutyáktól. Egyáltalán nem voltam lelkes, amikor megkaptam
az első kutyámat, egy magyarvizsla kölyköt. Nem mondom,
hová küldtem el, aki hozta. Szegény kölyök este ott ült az ágy
mellett, és sírt, hogy fel akar
jönni. Persze nem engedtem.
De annyira nem hagyta abba,
hogy végül beadtam a derekamat. Felvettem az ágyba, azonnal elhallgatott és reggelig aludt.
És ezzel meg is pecsételte a
kutyákkal való kapcsolatomat.
Azóta volt ír szetterem, német
dogom, most meg corgik várnak
otthon. De már innen is vittem
haza kutyát…
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Telepvezető:
Andi Attila

Még folytattuk volna, de Andi
Attilát szólította a munka. A időközben ugyanis a valkói erdőben megtaláltuk a kitett, csontsovány vizslakeverék kölyköt,
amely remegő lábakkal azonnal
oda jött hozzánk. Attila egyetlen
mozdulattal kapta fel, és irány
vissza a telepre… Indulás közben vettük észre, valamivel beljebb, a sorompó mögött, a fű közül kikandikáló másik kutyát. Ő
jobb állapotban lehetett, mint a

azt nevezte, hogy még vonzóbbá
tegyék az intézményt a fiatalok számára, minél tehetségesebb hallgatóik legyenek, akikkel végrehajtható az
ágazat fiatalítása, digitalizációja és az új technológiák elterjesztése.
Az elmúlt hetekben nemcsak új diplomákat adtak át a Páter Károly
utcai univerzitáson, hanem százas nagyságrendben jubileumi okleveleket is.
Május 25-én a 65 évvel ezelőtt az Agrártudományi Egyetem Agrárközgazdasági, Agronómiai, Állattenyésztési és Gépesítési Karán
végzettek vették át vasdiplomájukat, köztük az egyetem 1970-es és
1980-as éveinek olyan meghatározó személyiségei, mint dr. Lőkös
László, korábbi rektorhelyettes és dr. Raátz Elemér egyetemi főtitkár.
Június 2-án rubin, gyémánt és arany diplomák átadására került
sor. Az 1958-ban végzett dr. Kiss Károly gyémántdiplomás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar professzora volt. A tíz évvel
későbbi évfolyam aranydiplomás tagjai között találjuk dr. Kalászi
Miklóst, akit a GAK Kft. szakkönyvterjesztőjeként is ismert az agrármérnök társadalom, dr. Kozák János egyetemi tanárt, az Egyetemi
Professzori Tanács elnökét, dr. Sántha Tündét, a Gépészmérnöki
Kar tudományos főmunkatársát és dr. Villányi Lászlót, a Gazdaságés Társadalomtudományi Kart három cikluson át dékánként vezető
professzort.
(lt)

Jubileumi diplomások az egyetemen
A Szent István Egyetem 2017/18-as tanévének nyári vizsgaidőszakában, Budapesten, Gödöllőn, Szarvason, Kisvárdán, Csíkszeredában, Beregszászon és Zentán 1414 hallgató fejezte be tanulmányait
felsőfokú képzésben, alap- és mesterszakokon, továbbá 81 doktorandusz szerezte meg első tudományos fokozatát, mondta az intézmény pénteki tanévzáró ünnepségén dr. Tőzsér János rektor. Az
eseményen az önkormányzat képviseletében dr. Lantai Csaba alpolgármester vett részt. Az ünnepségen közreműködött a Premontrei
Kántorátus férfikara, művészeti vezetők: Kocsis Csaba és Balogh
Péter Piusz O.Praem. kormányzó perjel voltak.
A SZIE-n koncentrálódik a magyar
agrárinnováció és
tudástőke meghatározó hányada –
képletesen szólva a
termőföldtől az asztalig, hangsúlyozta
a rektor, aki a következő időszak legfontosabb feladatának

társa, de, sajnos, nem várt meg
bennünket, hanem beszaladt
a bokrok közé. Gyors döntés:
irány a telep, ahol a befogott kutya azonnal enni és inni kapott,
miközben – szinte észrevétlen – megkapta a legfontosabb
egészségügyi ellátást is, majd
vissza az erdőbe, hogy megkeressék a társát. Igyekezni kellett,
mert mindeközben időre várták
egy másik kutyával az állatorvosi rendelőben...
(kj)
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A tervek szerint a főág mellett
duzzasztással mellékágat alakítanak ki, amivel tószerű látványt
érnek el, s így a két híd között
lényegében egy sziget alakul ki.
Mint az a rendezvényen elhangzott, az előkészítés során
felmérték a korábbi Hattyús-tó
elhelyezkedését, és olyan tervet
készítettek, ami a történeti helyreállításhoz nagyon közeli állapotot hozna létre.
A fejlesztés során két új híd
építésére kerülhet sor, valamint
a létrejövő szigeten természetközeli sétányok nyújthatnak
majd lehetőséget a sétára.
A terület arculatát a tervezők
nem nyírt gyep felülettel képzelik
el, hanem a vízparti sással, náddal, beljebb pedig hagymás növényekkel erdei hangulatot teremtve. Intenzíven ápolt gyepet
csak a park azon részeire terveznek, amelyek rendezvényhelyszínként is funkcionálnak.
Mint elhangzott, a munkák a
tervezett tó területén nagyobb
fakivágásokkal járnak majd, de
a nagy egészséges platánok és
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öreg tölgyek megmaradnak. A
park többi részén csakis tisztításra kerül sor – hasonlóan a zeneiskola melletti területhez – az
egészséges facsemeték megtartásával. Ez azonban nem jelenti a faállomány csökkenését,
a kivágott példányok pótlására a
parkban kerül majd sor, elsősorban facsoportok kialakításával.
A tervek között tölgyfajok, éger,
valamint a meglévő parkhangulatot meghatározó feketefenyő
telepítése szerepel, az erdei
hangulatot kúszónövényekkel
fokoznák.
A fejlesztés fontos eleme lesz
a két, tematikájában egymást
kiegészítő tanösvény. Az első létesítmény a Művészetek Házától
kiindulva nagyrészt a szigeten
haladna. Ez a természetismereti
elemeket, a patak revitalizációját,
és az Alsópark élővilágát mutatja
majd be. A másik, ezt kiegészítve, a terület történetére helyezné a hangsúlyt, s többek között a
kultúrtörténeti érdekességekkel
ismertetné meg az érdeklődőket.
A parkrészt madárbarát elemekkel is kiegészítenék, valamint

Megújulások

Zajlanak a munkák a Rönkvár-játszótéren, ahol több korosztályos játszóteret, és többgenerációs pihenőterületet
alakítanak ki. A megújuló tér egy igazi rönkvárat kap a
dombtetőre, amelynek palánkfalai közül kötélpályán ereszkedhetnek le a vállalkozókedvű gyerekek.
Hamarosan megkezdődik a munka Máriabesnyőn is,
ahol felújítják a Nagyboldogasszony Bazilika székelykapuját. A Gödöllő-Máriabesnyő egyik szimbólumává vált, 1943ban felállított székelykapu restaurálását már évek óta tervezik, s most adományokból valósítja meg az egyházközség.
Ehhez továbbra is elfogadnak támogatásokat, amiket a parókián adhatnak le azok, akik szeretnének hozzájárulni a
létesítmény megújulásához. A munkálatok nem igényelnek
bontást, azokat a helyszínen végzik el, s a tervek szerint
az augusztus 15-ei Nagyboldogasszony Főbúcsúra érkező
híveket már a megújult, megszépült kapu várja majd.
(db)
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természetközeli
játszóelemek
várnák a gyerekeket.
A bemutatott tervek nagy
tetszést arattak az érdeklődők
körében. A hozzászólásokból
kiderült, a közelben, elsősorban
a Palotakerten élők, támogatják
az elképzeléseket és örömmel
vennének még több közösségi
tér fejlesztést: többek között a
sütögetők, tűzrakóhelyek kialakításának igényét vetették fel.
A munkálatok megkezdésének feltétele, hogy a szükséges

források rendelkezésre álljanak,
s aláírják az ehhez szükséges
szerződést. A fejlesztés finanszírozását ugyanis a város Pest
Megye Önkormányzata és a
Rákos-patak menti települések
összefogásával,
kormányzati
támogatással kívánja megvalósítani. Amennyiben ez megtörténik, már télen megkezdődhetnek a területen a tisztítási
munkák, jövő tavasszal pedig a
kivitelezés.
(ny.f.)
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MegVáltozott a forgalmi rend és a buszmenetrend
Megkezdődött az ideiglenes
vasúti átjáró kialakításával
kapcsolatos forgalomterelés, ami számtalan autósnak
okozott bosszúságot. A kerülő út táblázása a KRESZ
előírása szerint megtörtént,
így a kivitelező kéri a gépkocsival közlekedőket, hogy
ne rutinból vezessenek, hanem vegyék figyelembe a
közúti jelzéseket.
Az elmúlt héten a P+R
parkoló végében próbacölöpözést végeztek, melynek
mélysége 24 méter volt. A
cölöpöző gép ideiglenesen
levonult a munkaterületről,
egy hónap, múlva fog vis�szatérni, amikor megkezdődik a híd alapozása.
Az Állomás utcai fák kivágása és a tuskózása megtörtént,
a Premontrei úton is elvégzik az
ideiglenes vasúti átjáró kialakítása miatt szükséges növényzet
irtását. A P+R parkoló részleges
használatát, amíg a kivitelezési

munkálatokat nem akadályozza,
fenntartják az autósok számára,
azonban kérik a vasútállomásra
gépkocsival érkezőket, hogy az
elhelyezett záró korlátot követő
területen ne parkoljanak!
A munkálatok miatt megváltozott a Volánbusz közlekedése

Kezdődik a Művészetek Háza
parkolójának bővítése

A tervek szerint a jövő hét elején a VÜSZI megkezdi a
Művészetek Háza parkolójának bővítését, aminek eredményeként közel száz új parkolóhelyet alakítanak ki a
létesítmény oldalsó/hátsó részénél és elvégzik a szükséges közvilágítási bővítéseket is.
A bővítésre nagy szükség van, mivel egyre többször
fordult elő, hogy mind napközben, mind rendezvények
idején zsúfolásig megtelik a parkoló, a színházi előadások, koncertek, valamint nagyobb rendezvények alatt
pedig az út szélén, a füvön, mindenhol állnak az autók.
A fejlesztés során a fákat igyekeznek megmenteni, a
Trianon-emlékmű pedig áthelyezésre kerül.
A munkavégzés ideje alatt a területen lezárásokra
kell számítani, de a zavartalan működés érdekében
szakaszos, csak a legszükségesebb mértékű, az aktuális munkaterületet érintő korlátozások lesznek. A kivitelezés a tervek szerint szeptemberig tart.
Mindezek mellett az elmúlt napok jelentős esőzései
során megrongálódott, nem szilárd burkolatú utak javítása, valamint a zöldterületek karbantartása ad munkát
a VÜSZI munkatársainak.
(j.)

is, a 440., 441., 442. és 444 -es
jelzésű járatokra Valkó felé az
Állomás utcában lévő HÉV-pótló autóbusz megállóhelyen lehet
felszállni. Gödöllő központja felé
továbbra is a szokott helyen állnak meg a járművek.
A 447, 448 és 466-os jelzésű

járatok Fürdő utcai megállóhelyét Dány és Gödöllő Gépgyár
felé az Isaszegi útra a Fürdő utcai Kereszteződéshez; a városközpont felé pedig az Isaszegi
útra a Dalmady Győző utca kereszteződéshez.
(ou)
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„GeoHajós”

Gödöllői elsők a robotolimpián
Idén 135 csapat jelentkezett a
WRO Robotolimpiára, amelynek
Nemzeti Döntőjét Tatabányán
rendezték meg június 8–9-én. A
versenyzők több kategóriában
indulhattak: a Gödöllői Református Líceum csapata az „Open”
kategóriát választotta, amelynek
küldetése idén az élelmiszerügy
volt. Olyan robotot kellett építeniük, amely a fenntartható mezőgazdaság előmozdítására fókuszál.
A Team HUNGaRY néven induló
csapat 7 db, általuk beprogramozott LEGO-robot felhasználásával készítette el a vietnámi
futókacsák tenyésztésével kapcsolatos, látványos projektjét. A
versenyre angol nyelvű nyomtatott és videó-dokumentációt kellett beadniuk, majd a helyszínen

megépített standjuknál két zsűri
előtt angolul prezentálniuk. A
zsűrik 20 féle szempontból vizsgálták a projektet (többek között:
mérnöki koncepció, kreativitás,
hatékonyság, stabilitás, kommunikáció, „wow”-faktor, stb.) és
maximum 200 ponttal jutalmazhatták. A Nemzeti Döntő Open
kategóriáját megnyerte a líceum
csapata: Bedő Zalán, Reményi
Márton és Tóth Kristóf, akik
heteken keresztül fejlesztették
projektjüket a kémia szertárban,
Unyi Katalin tanárnő vezetésével és számos kollégája odafigyelő támogatásával.
A világbajnokság novemberben,
Thaiföldön lesz. A versenyen a
Magyarországot képviselő ös�szesen 8 csapat egyikeként vehetnek részt.
(líceum)

Nagy siker a Petőfiben
A Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskolában 10 éve folyik német nemzetiségi oktatás, amit
a Gödöllői Német Nemzetiségi

és németül) folynak. Hogy ez
az oktatási forma milyen sikeres, mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy az elballagó 8.c.

A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola szervezésében a
Nemzeti Tehetség Program támogatásával a 7. évfolyam legtehetségesebb diákjai vettek
részt a „GeoHajós” matematikai és digitális kompetenciák
erősítését szolgáló tehetségsegítő programban. A prog-

Óvodások erdei tábora
A Gödöllői Mesék Háza
Óvoda iskolába készülő
gyermekeivel idén is részt
vett, az évek óta hagyománnyá vált erdei táborban. Helyszínül ebben
az évben is a GAK által
biztosított
Babatvölgyi
Lovasközpontot választották a szervezők, akik
20 gyermekkel 4 felnőtt
kíséretében táboroztak a
tanyasi környezetben. Az óvodásoknak három napjuk és két éjszakájuk volt a Falusi Udvarban a
háztáji és környéki állatok játékos
megismerésére. Részt vettek az
állatok gondozásában, ápolásában. Állandó táborvezetőjük, Cser
Marianna sétáik és nagyobb túrá-

Bús Emma, Jáger-Káposzta Kiara, Pásztor Patrik,
Pálinkás József, Püspöki Diána, Daróczi Kata. Középen
Benedekné Juhász Katalin, felkészítő tanár.
Önkormányzat támogat. A tanulók a nemzetiségi nyelv mellett
német irodalmat és népismeretet is tanulnak, persze németül,
sőt, heti óraszámuk 50%-ban a
tanórák két nyelven (magyarul

osztály 19 tanulója közül hatan
általános iskolai tanulmányaikat középfokú nyelvvizsgával
fejezték be. Szak- és egyben
felkészítő tanáruk: Benedekné
Juhász Katalin.
(pet)

ramban megismerkedhettek
a GeoGebra szoftver alkalmazásával és részt vehettek egy
kétnapos tanulmányúton. A
Miskolci Egyetemre szervezett
programról még több tudással
és élményekkel gazdagodva
tértek haza. 			
		
(hajós)

ik során is folyamatosan érdekesebbnél-érdekesebb tudnivalókkal
látta el őket, tette mindezt a gyermekeink nyelvén.
Mivel a hatalmas játszótér az elkerített állatok közvetlen közelében

helyezkedik el, így lehetőségük
nyílt életük egész napos megfigyelésére. Ugyanitt alkothattak
az általuk összegyűjtött természet
adta kincsekből. Barátkoztak Fergeteggel és Nózival a futószáras
lovaglás során, amit az óvoda
alapítványa támogatott. A közeli Horgász tó, a Pap Miska kút, a
SZIE Biokertészete mind mélyítették
az óvodásokban a
természet és – ami
a legfontosabb – a
helyi értékek megbecsülését. Az éjszaki
túrán új perspektívában élhették át
korábbi élményeiket.
A tábortűz gyújtását
két „fiatalember” koordinálta, amit a felnőttek el is rontottak,
ám ebből indult a jó
mese: „A pórul járt
óvó néni...”. A gyermekek temérdek élménnyel gazdagodtak, amit
levegővétel nélkül próbáltak elmesélni szüleiknek a tábor zárásakor.
(Fibecz Alexandra, Mudra Barbara
óvodapedagógusok)
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Vacsora cigányzenével – Mint a régi szép időkben
Cigányzene fogadja a vendégeket az Erzsébet Királyné Étteremben heti hat estén, mivel a létesítmény eredményesen vett részt
a Muzsikáló Magyarország 2018.
pályázatán. A kezdeményezés
célja, cigányzene támogatása és
népszerűsítése, ami városunk éttermi szolgáltatásainak körét igazi kuriózummal gazdagítja.
Mint azt Köntös Sándor, az
étterem vezetője lapunknak elmondta, már korábban is volt,
hogy egyes csoportok számára,
rendezvényeken megszólalt a
cigányzene, amire mindig pozitív
visszajelzéseket kaptak a külföldi és a magyar vendégektől. Azt
azonban, hogy heti hat estén, öt
fős zenekar élőben muzsikál, a
vártnál nagyobb örömmel fogadták, és kellemes meglepetésként
értékeli a közönség.
Az étterem jellegéhez és vendégköréhez jól passzol a ma-

gyar nóta és az
operett, többségében ugyanis
ezek teszik ki a
programot,
de
népszerű feldolgozások is szerepelnek a repertoárban.
A dallamokat az
Ifj. Balogh Gyula által vezetett
Gödöllő Város
Népizenekara
szólaltatja meg
olyan kiváló muzsikusokkal, akik
a Száztagú Cigányzenekarban
is játszanak.
- Az eddigi vis�szajelzések nagyon jók. Személy szerint én
nagyon örülök,

Kiskert Ünnep

Idén március óta veteményest művelnek kicsik és nagyok a gödöllői
Tessedik Sámuel Családok Átmeneti Otthona kertjében a Diverzitás
Alapítvány Kiskert Programja jóvoltából. A szombat délelőttönként
szakértő kertész vezetésével zajló
munkálatok
eredményeképpen
már újhagyma, saláta és rukkola
került a családok asztalára, és június 9-én ennek örömére ünnepet
szerveztek. Az esemény egy kis
közös kertészkedéssel, palántázással indult, majd a kert terményeivel díszített szendvicsekkel látták vendégül a megjelenteket. A
Kiskert Program a Diverzitás Alapítvány közösségi adománygyűjtő kampánya eredményeképpen tudott elindulni, több mint negyven magánszemély adományozó jóvoltából, akiknek az ünnepen köszönetet mondtak.
A program célja, hogy a Családok Átmeneti Otthonában élők asztalára
friss, egészséges ételek kerüljenek, a gyerekek megismerkedjenek a
kertészkedés örömével, és a családok ezúton is tegyenek egy lépést az
egészséges táplálkozás és az önállóság felé. Az alapítvány hitvallása,
hogy a kert, a kertészkedés a test mellett a léleknek is táplálékot ad, és
célkitűzése, hogy minél többen megtapasztalják a természetben végzett
tevékenység egészségmegőrző, gyógyító erejét.
(k.j.)
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hogy Gödöllőn hosszú évtizedek
után ismét élő cigányzene mellett lehet vacsorázni – mondta
Köntös Sándor. - A Muzsikáló
Magyarország program, egy sikeres kezdeményezése a Hagyományok házának, ami idén
augusztus 20-ig szól. Az eddig
kialakult rendkívül korrekt munkakapcsolat azonban reményt ad
arra, hogy a jövő évben is el lehet
hozni az élő zenét az étterembe.
Azt azonban tudni kell, hogy egy
ilyen program 6-7 millió forintba is
belekerül, ezért ehhez elengedhetetlen az állami szerepvállalás.
A program folytatását tehát nagyban meghatározza a pályázaton
való szereplés eredménye – nyilatkozta lapunknak az étterem
vezetője.
Mindenesetre augusztus 20-ig
bárki eltölthet egy kellemes estét, finom vacsora és cigányzene
hallgatása mellett az Erzsébet Királyné Étteremben, ahol érdemes
előre asztalt foglalni.
(b.j.)

Kóstolóval egybekötött
termékbemutató, kiállítás-és vásár

A Magyar Polgármesterek XII. Találkozója keretében június 30-án
a Gödöllői Városi Piacon bemutatkoznak városunkban az ország
különböző tájairól érkező kereskedők, akik termékbemutatóval,
kóstolóval, térségi ételek kínálásával és vásárlási lehetőséggel várják
az érdeklődőket.
Megnyitó: 9.00 óra
„Szegről-Végről” Szövetkezet termékei (Szentpéterszeg)
Ivólevek, lekvárok, kézműves- és kovácsoltvas termékek, dísztárgyak
Szentpéterszegiek Baráti Körének Egyesülete
Rucahúsos köleskása, Hurkatészta leves
Nagyrábéi Papírfonó termékei
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
Nagy Zsolt méhész (Kistokaj)
mézkészítmények
Baloghné Néhai Katalin, egyéni vállalkozó (Kistokaj)
Horgolt - és gyöngyből készített ékszerek, játékok
Kéméndi Péterné, egyéni vállalkozó (Kistokaj)
Ajándéktárgyak, asztali díszek, kopogtatók
Visnyovszki Gyuláné, egyéni vállalkozó (Kistokaj)
Textil babakészítő
Grznár József, egyéni vállalkozó (Isaszeg)
saját készítésű hústermékek, adalékanyagok nélkül
Zsámboki Biokert
Bio lecsó, adalékanyag mentesen
Jánoshida Községi Önkormányzat
Start Malom termékei

kocka 3.

Idén 5. alkalommal rendezték meg Szigetszentmiklóson a Rubik Vándorkupát,
ahol az ország legjobb általános iskolás Rubik kocka versenyzői vettek részt.
Városunkat a Damjanich
János Általános Iskola 6.c
osztályos tanulója, Zimányi
Benedek képviselte, aki a
szoros versenyben 3. helyezést szerzett, 13:25-ös
időátlaggal 3x3-as kirakásban.
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Kerékpárral a kistérségben
Közel félszáz kerékpáros vett részt a Gödöllői
Kistérségi Kerékpáros
Túrán. A gödöllői bicajosokkal kiegészült
csapatot június 17-én
délben dr. Lantai Csaba alpolgármester köszöntötte a Királyi Várónál, aki kiemelte, hogy
Gödöllő számára is
fontos, hogy nagyobb
teret kapjon a kerékpáros közlekedés. Ennek
kapcsán beszélt az ezen a téren zajló fejlesztésekről. A Fábri István csömöri polgármester vezette túra keretében közel 50 bringás kerékpározott
Gödöllőn, akik Szada felé vették az irányt a Testvérvárosok útján és Hunyadi utcán kialakított kerékpársávokon. 			
(k.j.)

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
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Jótékony célt szolgált a hajvágás

Szívet melengető akció zajlott vasárnap a Nico Hair Clubban, ahol jótékonysági hajvágást szerveztek melynek teljes bevételét Szita Jázminnak ajánlották fel. A mozgássérült kislány nemrég tragikus hirtelenséggel vesztette el
édesapját. A főszervező Irsik Zsófia, a Tündérkert Alapítvány gödöllői szervezetének képviselője volt, s mellé állt az ügyben Hajas László mesterfodrász, aki munkatársaival várták a vendégeket a nap folyamán. Az akció
eredményeként négyszázötvenezezer forint gyűlt össze, aminek segítségével Jázminka részére egy nagy, akadálymentes fürdőszobát alakítanak
ki. Mindezek mellett Pálfi József felajánlotta, hogy a fürdőszoba kialakítása
során szükséges elektromos hálózati munkákat ingyenesen elvégzi.
Az akcióhoz a helyszínt Böszörményi Anikó, a Nico Hair Club tulajdonosa
bocsátotta rendelkezésre.
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A gyerekeket is várja a
Múzeumok Éjszakája
Szent Iván éjszakájához kapcsolódva rendezik meg szombaton a
Múzeumok Éjszakáját. Június 23-án délutántól éjfélig városunkban
is számtalan rendezvény 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, érdekes programok minden korosztály számára. A gyerekeket idén is válogathatnak a játékok, a mesék és a kézműves foglalkozások közül.
Mese előadás két helyen is lesz, a Királyi Váróban 17.00. 18.00. és
19.00 órai kezdettel a Club Színház előadásában az Egyszeregykirályfi című interaktív mesejátékot, a könyvtár udvarán pedig 18
órától az Álomzug Társulás előadásában a Szépenszóló Fütyöri
című előadást tekinthetik meg. Itt egyébként aprók táncházával indul a program 17 órakor, majd többféle kézműves foglalkozás várja
a gyerekeket az este folyamán.
A Levendula Galériában különböző technikákat és anyagokat próbálhatnak ki a gyerekek, a Kastélyban szalvétagyűrű és virágmintás tányért készíthetnek, a GIM-házban pedig kollázsokat, képeslapokat és szalagból fűzött virágokat készíthetnek az ügyes kezűek.
A városi múzeum programjai a megújult kiállításokhoz kapcsolódnak. A puzzle, a táblajátékok és a „cserkészfénykép” készítse egyaránt jó mókának ígérkezik. Itt azonban még kiállítást is lehet rendezni – persze csak képletesen – aki ugyanis megunt legó figurájával
gazdagítja a jamboree lego terepasztalát, az ajándékot kap cserébe.
A Művészetek Házában barkács foglalkozás és mozgás műhely
várja a vállalkozó kedvű gyerekeket, a Chopin Zenei AMI-ban pedig
a zene és a képzőművészet kapcsolódik össze egy interaktív játék
keretében.
Idén is érdemes lesz ellátogatni a Pálmaházba, ahová azokat a gyerekeket várják, akik szeretnek kertészkedni. Ők az elültetett virághagymákat haza is vihetik.
A SZIE gépmúzeumában is sok érdekesség lesz az este és az éjszaka folyamán, nem csak a gépek kelnek életre, hanem állatok
és természettudományi kísérletek is várják a látogatókat, akik a

A bagoly könyvesbolt ajánlata

Jéghegy a víz alatt és a víz felett
Lapunk már többször ajánlotta az
olvasók figyelmébe Böjte Csaba,
ferences szerzetes írásait, hiszen gondolatai sokak számára
jelentenek útmutatást, nyújtanak
vigaszt. Most azonban egy olyan
könyvet vehet kezébe az olvasó,
amelyből megtudhatja, ki is valójában a dévai szerzetes, honnan
jött, s milyen utat járt be.
Csaba testvér – hiszen ma is sokan így emlegetik – a XXI. század kevés hiteles embere közé
tartozik. Tevékenységét szerte
a világon elismerik, fáradhatatlan munkája eredményeként ma
már több mint ötezer gyermek
élhet biztonságosabb körülmények között.
Karikó Évának, aki több interjúkötetet készített vele, még 2015-

ben sikerült egy nagy lélegzetű
beszélgetést folytatni Böjte Juliannával, Csaba testvér édesany-

„mezőgazdasági konditermet” is kipróbálhatják. 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 buszjárat közlekedik 17.00-00.30. között.A részletes programot
városunk honlapján és facebook oldalán olvashatják.
jával. A mindig
háttérben
tevékenykedő
asszony halála
előtt fél évvel,
mindössze egyszer nyílt meg,
és vallott életükről, családjáról és
fiáról.
A beszélgetés során nem csak
egy rendkívüli ember életútját és
munkáját ismerhetik meg az olvasók, hanem az erdélyi magyarság
szenvedéseit, a hírhedt Securitate
terrorját is. Juci néni kerülte a nyilvánosságot, ám határozottan, biztos pontként állt mindig fia mögött
és segítette annak munkáját. Ez a
könyv, róla is szól, ám még itt is
igyekszik a háttérben maradni, s a
fia által végzett munkát bemutatni.
A könyvben számtalan beszélgetés, vallomás ad bepillantást Böjte Csaba életébe és munkájába.
Édesanyja mellett munkatársai,
gondozott „gyermekei” avatják be

az olvasókat a Dévai Szent Ferenc Alapítvány mindennapjaiba,
küzdelmeibe. A beszélgetések
azonban mindezek mellett mást
is megmutatnak: a napjainkban
is jelenlévő nyomort, és a hitet,
aminek ereje valóban „hegyeket mozgat meg”. Böjte Csaba
többször járt Gödöllőn, legutóbb
néhány napja a Máriabesnyőn
megrendezett Mladifesten találkozhattuk vele, ahol a feltétel nélküli szeretetről és a megbocsátás
fontosságáról beszélt a zsúfolásig
megtelt bazilikában. Az ott elhangzottak köszönnek vissza Karikó
Éva könyvében is, és ezt a lelkiséget közvetíti számunkra Böjte
Julianna is, akiről Csaba testvér
így vall: „...ő volt az alapítványban
a jéghegy láthatatlan része, aki
csendesen, a nyilvánosság elől
rejtve végezte munkáját, aki nem
ragyogott a fényben, de imádságos szeretetével magasba emelte
a rábízottakat.”
(ny.f.)
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Nyári szüntet tart
a jazz klub

A Peet Project estjével zárta az első félévet a Királyi Váró Jazz
Klubja. A Csányi István nevével fémjelzett, mára rendkívül nagy
népszerűségnek örvendő jazz estek szeptemberben folytatódnak
a műfaj kedvelőinek örömére. Az őszi-téli koncertek során szeptember 20-án a Jamese koncertje indítja, október 25-én pedig itt
kerül sor Fodor László lemezbemutatójára.
November 22-én a Makovics Dénes sextett lép a közönség elé,
december 13-án pedig a tervek szerint a Bágyi Balázs Quartet
feat. Pocsai Kriszta zárja az idei koncertek sorát.
(j.k.), fotó: Csányi Eszter

Fúvószene
határok nélkül
Négy Fúvószenekar és két mazsorettcsoport ad találkozót egymásnak Gödöllőn június 30-án, a VII. Gödöllői Nemzetközi Fúvószenekari Fesztiválon. A rendezvény során a kastélynál és a
főtéren szólalnak meg a klasszikus és a kortárs fúvószenekari
művek, valamint több világsláger feldolgozása.
A jelentős múltra visszatekintő, minden alkalommal nagy sikerű
rendezvény idén is ingyenes koncertekkel és látványos felvonulással várja a műfaj kedvelőit.
Mint azt Ella Attilától, a főszervező Gödöllői Városi Fúvószenekar vezetőjétől megtudtuk, idén a házigazdák mellett Németországból és Franciaországból, valamint Balmazújvárosból
érkeznek zenekarok, akik a délelőtt folyamán a kastély rondelláján várják a közönséget, délután pedig 15 órától a főtéren, a
Városháza és a Coop Áruház közötti területen adnak koncertet.
A rendezvényt idén a zsámboki és a balmazújvárosi mazsorettcsoportok színesítik, akik a már hagyományosnak tekinthető 18
órakor kezdődő felvonuláson is részt vesznek.
A zenekarok egy úgynevezett kiskört tesznek meg a Petőfi Sándor utcából a Gábor Áron utcán át a főtérre, ahol közös előadással zárják a rendezvényt.
Ennek során egy holland zeneszerző koncertindulóját, majd
könnyűzenei összeállítást hallhat a közönség, melyben többek
között az ABBA és Michael Jackson dalai is felcsendülnek. (b.j.)
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Napról Napra – Gyerekrajzok a Levendula Galériában

Mindössze néhány napig
gyerekrajzok díszítik a
Levendula Galéria falait.
A több mint ötven gyerek, kamasz, valamint
fiatal-felnőtt alkotó munkáit bemutató kiállítás
különleges
hangulatot
varázsol a falakra, hiszen az 5 és fél évestől
a szinte már felnőttnek

Még tart a szimfonikus bérlet
kedvezménye
Még egy ideig kedvezményesen
lehet
megvásárolni a Gödöllői
Szimfonikus
Zenekar következő,
2018/2019-es évadra
készült
Remekművek Gödöllőn bérletét
a Művészetek Háza
Jegyirodájában.
A bérletsorozat őszi
nyitóestjén
október
13-án két zeneszerző, Mozart s Haydn
muzsikája csendül fel,
többek között a Nelson-misét
hallhatja
majd a közönség.
A második koncertre november 17-én kerül sor, amikor a romantikától napjainkig tartó zenei utazás részesei lehetnek a hallgatók.
Ezen Dukas, Rózsa Pál és a Dvorzsák műveiből hallhatnak válogatást. A bérletsorozat harmadik előadását már a jövő esztendőben, február 23-án rendezik meg, amikor is a romantika mesterei,
Gounod, Respighi és Berlioz szerzeményeit szólaltatják meg. A
negyedik, zárókoncertet pedig – április 6-án – Brahmsnak szenteli a zenekar. A bérletet július 14-ig kedvezményesen vásárolhatják
meg a zenerajongók. 				
(j.b.)

számítókig
mutatják
be a munkáikat Sz.
Jánosi Erzsébet és Veress
Enéh Erzsébet tanítványai. A
képek között csendéletek, portrék, ember és állat ábrázolások
egyaránt megtalálhatók, bepillantást engedve a különböző
korosztályok látásmódjába. A két
alkotó tanítványai grafikákkal,
festményekkel, és számos más
technikával készült munkái ékes
bizonyítékai a gödöllői gyerekek

tehetségének, és jól mutatják
milyen hatással vannak a helyi
műhelyek a művészeti oktatásra, a gyerekek fejlesztésére.
A képek a hét végére lekerülnek
a falakról, szombaton ugyanis –
a Múzeumok Éjszakája keretében – egy különleges, jubileumi
kiállítás nyílik 19 órai kezdettel.
A galéria idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, a tárlat is
ehhez kapcsolódik: 10 X10 címmel mutatják be munkáikat az
ide kötődő művészek.
			
(k.j.)
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Antal-napi megemlékezés

Hagyományosan Grassalkovich
I. Antal szobrának megkoszorúzásával emlékeztek e kastély
építőjére a gödöllőiek Antal-nap
alkalmából. A Gödöllői Kastélybarátok Egyesülete által szervezett
ünnepségen Gaálné dr. Merva
Mária irodalomtörténész, a Gödöllői Városi Múzeum nyugalmazott igazgatója mondott beszédet
a Grassalkovich-kastély Barokk
Színházában. Ezt követően dr.

Serfőző Szabolcs Mária
Terézia koronázási ruhája, díszruhái kapcsán tartott előadást. Érdekesség,
hogy a 2013-ban felavatott szobornál elhelyezte
koszorúját Grassalkovich
Antal is, akinek családi
kapcsolatait még további
kutatások hivatottak tisztázni az egykori gödöllői
földesúr családjával.

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 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
Foglalkozásvezetők: Barta
Katalin és Horváth Judit
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
TRANSZPARENS TEREK
2018. június 30 - szeptember 31.
A vizuális művészetek különböző területein alkotó művészek
a kiállítás alkalmából csoportokat alkottak és közös koncepció kidolgozása után hozták létre a metamorfózis gondolatkörére reflektáló projektjeiket. A helyspecifikus művek az
átváltozás folyamatát jelenítik meg kint és bent, valóság és képzelet, tér és idő, anyag
és forma viszonylatában. Helyszínek: Gödöllői Iparművészeti Műhely kiállítóterme és
kertje, Remsey-ház kertje, Kálvária belső tere
Megnyitó: 2018. június 30., szombat, 16 óra
Köszöntőt mond: Katona Szabó Erzsébet textilművész, a Közalapítvány elnöke és Dr.
Pappné Pintér Csilla, Gödöllő város alpolgármestere
A kiállítást megnyitja: Fülöp József animációs filmrendező, a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem rektora. A kiállítás kurátora: Hidasi Zsófi textiltervező művész
A kiállítás Gödöllő tematikus évéhez, az Ifjúság évéhez kapcsolódik.
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata, Nemzeti Kulturális Alap
Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660, email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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Atlétika – Versenydömping itthon és külföldön

Tartják jó formájukat a gödöllőiek

Továbbra is remekül szerepelnek a GEAC atlétái a különböző versenyeken. A gödöllői
műhely nemzetközi és hazai
porondon is szerepelt az elmúlt hetekben, ezeken összesen hazai környezetben négy,
míg a nemzetközi porondon
válogatott színekben öt érmet
szereztek.
A rúdugrók és a dobók kiváló
hétvégéjét hozta a Győrben meg-

rendezett ifjúsági
országos bajnokság, ahol ugyan a
GEAC versenyzői
arany nélkül maradtak, Eszenyi
Enikő diszkoszvetésben (36,27
m), Canea Zoltán
gerelyhajításban
62,19 m), míg Mihály Ádám (képen: fotó masz.hu)
rúdugrásban (480 cm) lett ezüstérmes, mindhárman új egyéni
csúccsal. Utóbbi két versenyző
ezzel az eredménnyel megerősítette és véglegesítette helyét a
magyar U18 Eb-válogatottban.
A negyedik gödöllői érmet, egy
bronzot a szintén dobós Mihajlovic Alex nyerte gerelyhajításban.
További eredmények, 5. helyezettek: Dobránszky Laura 100
gát (14,92), Tóth Gábor 400 m

Díjlovaglás – Csehország CDIJ nemzetközi verseny

(51,88), Bánovics Dorottya rúdugrás (340 cm), mindhárman
egyéni csúccsal; 6. helyezettek:
Normann Márton 400 m, Eszenyi Napsugár gerelyhajítás és
Molnár Dániel rúdugrás. Edzők:
Máté Alpár (dobók), Szörényi
István (rúdugrás), Körmendy
Katalin és Kovács Zoltán
Válogatott érmek U18-as és
U20-as viadalokról
Az U18-as válogatott keret tagjai, a GEAC-os Mihály Ádámmal
és Canea Zoltánnal a soraiban
a szolvén Ptujban vettek részt a
hagyományos négy nemzet viadalán
(HUN-CZE-SLO-SVK).
Szörényi István tanítványa, a rúdugró Mihály Ádám 476 cm-es
egyéni csúccsal nyerni tudott,
míg Máté Alpár gerelyhajító növendéke, Canea Zoltán 58,85

m-es dobásával a negyedik lett.
A 36 versenyszámban megrendezett ifjúsági válogatott viadalon
az összesített eredmények alapján a magyar fiú csapat arany-,
míg a leány csapat ezüstérmes
lett.
A csehországi Vyskovban rendezték meg az U20-as válogatottak viadalát, ahol Csehország,
Magyarország, Lengyelország,
Szlovákia és Szlovénia legjobb
junior atlétái mérték össze tudásukat. A GEAC-ból ezúttal három
atléta képviselte hazánkat négy
számban: rúdugrásban Szamosi
András és Kondrák Réka, 200
m síkfutásban és a 4x100-as váltóban Pótha Johanna. Mindkét
rúdugrónk egyéni csúcsot ugrott,
Szamosi András beállítva az elmúlt heti 480 cm-es eredményét
lett második, Kondrák Réka 365
cm-rel hatodik, míg Pótha Johanna a váltóval második, egyéniben
szintén a hatodik helyet szerezte
meg. Edzők: Körmendy Katalin
és Szörényi István.
-kb-

Labdarúgás – Bronzérmes GSK csapatok

Lázár Zsófia aranyérmes Női felnőtt és öregfiúk érem
Remek versenyzéssel az
első helyen végzett Lázár
Zsófia (a képen) díjlovagló a
csehországi Brnóban megrendezett CDIJ nemzetközi
versenyen.

A fogathajtásban világ- és
Európa-bajnok Lázár Vilmos
lánya a csehországi versenyen a zenés kűrben remek
díjlovaglással rukkolt elő és
72%-os teljesítménnyel utasította maga mögé a mezőny
többi tagját. A gödöllői díjlovas
és Balerina Royal nevű lova
a remek eredményeknek köszönhetően bekerült a július
közepén
Franciaországban
megrendezésre kerülő korosztályos Európa-bajnokságra készülő csapatba is.
-tl-

Remekül teljesített az idei Pest
megyei bajnokságban a Gödöllői SK női felnőtt csapata, illetve
az öregfiúk alakulta, aminek a
jutalma mindkét
esetben bronzérem lett.
Nagy Imre női
együttese a megyei
háromne-

Kerékpársport – Tour de Velencei-tó 2018

Bike-Zone kiváló eredményei
Május utolsó előtti hétvégéjén
került sor a Tour de Velencei-tó
kerékpáros versenyhétvégére,
ahol a Bike Zone Kerékpáros
Egyesület tagjai kiválóan szerepeltek.
A Tó-sport Kft. által szervezett
fesztiválon a mountain bike (MTB)
verseny, országúti mezőnyver-

gyed pályás női bajnokság
Keleti-csoportjában szerepelt
és végzett a kilenccsapatos
mezőny harmadik helyén 29
ponttal (a Vác-Deákvár és
a Jászberény mögött), míg
a Morvai László irányítása
alatt szereplő gödöllői férfi
öregfiúk csapat szintén a
Keleti-csoportban vitézkedve lett harmadik, 36 pontot
gyűjtve a Tura és a Bag mögött.

seny és tókerülő teljesítménytúra
is várta az érdeklődőket. A gödöllői Bike-Zone Kerékpáros Egyesület tagjai közül Gudella Ádám
a KisPróba gyerekversenyen és
a Velence Maraton (MTB) rövid
távú, 26 km-es versenyén férfi
U13-as kategóriában is aranyérmet szerzett. Nagy Barnabás a
Velence Maraton hosszú távú,

66 km-es mountain bike versenyén férfi abszolút 4. helyezést
ért el, míg férfi felnőtt kategóriában harmadik lett. Miklós Mária
(a képen) az MTB Maraton közép
távján, a 46 km-es versenyen
képviseltette magát, ahol női abszolút második és női Master2
kategóriában első helyezést ért,
míg Őry Kinga a Bianchi Maraton 55 km-es országúti mezőnyversenyén női abszolút negyedik
lett és a női felnőtt kategóriában
aranyéremnek örülhetett.
-tt-

-lt-
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Díjátadó – Jó tanuló, Jó Sportoló, Gödöllő

Közel ezer díjazott, 10 kiemelttel

Június 18-án a Művészetek
Háza Gödöllő színhàztermében
adták át a tanévi Jó tanuló, jó
sportoló díjakat városunk diákjainak, ahol közel ezer tanuló részesült tanulmányi vagy
sporteredménye alapján elismerésben.

lóan teljesítő diákok a díjátadó
ünnepség előtt kapták meg ajándékaikat, míg az iskolák által a Jó
tanuló, jó sportoló díjra, illetve a
zeneiskola legkiválóbb növendéke díjra felterjesztett diákok a
zsúfolásig megtelt színházteremben vehették át az elismerő emlékplakettet.
Az idén tíz intézmény részesült
ebben az elismerésben, akik dr.
Gémesi György polgármestertől vehették át jól megérdemelt
jutalmukat. A diákolimpiai verse-

A 2017/2018-as tanévben tanulmányi, zenei- és diákolimpiai
sportversenyek terén kimagas-

Jó tanuló, Jó sportoló országos díjátadó

A Hanzl-testvérek is a díjazottak között
524 fiatal érdemelte ki a „Magyarország jó tanulója – jó sportolója
2017” díjat, közülük a legjobb 49
vehetett részt a Földművelésügyi
Minisztérium Kossuth téri épületében megtartott ünnepségen. A
díjazottak között szerepelt a Gödöllői Török Ignác Gimnázium két
tanulója, Hanzl Lilla, aki az idén
ötödször-, és Hanzl András, aki

másodszor részesült a miniszteri
elismerésben.
Az elismerést olyan diákok kapták meg, akik köznevelési intézményben 5-8., illetve 9-13.
évfolyamos tanulók voltak, vagy
nappali tagozatos felsőoktatási
intézményben voltak hallgatók. A
korcsoporttól függően a 2016/17-
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nyeken elért eredmények alapján a tanév legeredményesebb
általános iskolája a tavalyi évhez
hasonlóan a Hajós Alfréd iskola
lett, míg a középiskolák között a
legtöbb pontot ezúttal is a Török
Ignác Gimnázium érte el. Eredményességük jutalma egy-egy
kupa volt. A rendezvényt Veréb
Tamás (középső képen) énekes
kiváló előadása zárta.
A 2017/2018-as tanév Jó tanuló, jó sportolói:
Erkel Ferenc Ált. Iskola: Vecsey
Fanni, Hajós Alfréd Általànos
Iskola: Csizmeg Balázs,
Petőfi Sándor Ált Iskola:
Nagy Léna,
Szent Imre
Katolikus
Iskola: Hankó Csenge,
Református
Líceum: Sza-

mosi András, Montágh Imre Ált.
Iskola: Bankó György, Fréderic
Chopin Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola: Udud Zsófia, Premontrei
szent Norbert Gimnázium: Patakfalvy Luca, Damjanich János
Ált. Iskola: Jacsó Gréta, Török
Ignác Gimnázium: Morvai Ákos
(a jobb alsó fotón balról jobbra
a díjazottak, valamint városunk
polgármestere látható. A csoportképről hiányzik Morvai Ákos és
Jacsó Gréta, illetve a díját utólag
átvevő Patakfalvy Luca, aki a bal
felső fotón látható)
-ll-

es tanévben minimum 4,8-as,
4,7-es vagy 4-es átlagot kellett
elérniük, és emellett sportáguk
országos bajnokságán, diákolimpiáján
vagy
nemzetközi
versenyen a legjobb hatban kellett
végezniük. A díjátadóra a legjobb
eredményt elért 49
díjazottat
hívták
meg, köztük Lillát
és Andrást, akik a

fotón az okleveleket átadó Szabó
Tünde sportért felelős államtitkárral szerepelnek.
-li-
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Színes madárodúk a főtéren

Múlt héten a Palotakert Óvoda három csoportnyi gyerekkel kivonult
a főtérre, hogy házilag készített és kifestett madárodúkat helyezzenek ki, természetesen felnőttek segítségével. Az odúk elkészítésébe az egész óvoda és a gyerekek szülei is bekapcsolódtak. Nekik
köszönhetően több tucatnyi színpompás alkotást tudtak kihelyezni.

Gyermek kezek szépítették a Gödöllői Gyepmesteri Telep kerítését. A Hajós Alfréd Általános Iskola kis diákjai amellett,
hogy megismerkedtek a telepen folyó munkával, vidám – természetesen kutyás – képeket festettek a létesítményt körülvevő falra.
Az akcióra a gyerekek kedvence, Puskás Peti énekes is ellátogatott, aki maga is állat- és környezetvédő.

Csúnya falakból a kert ékét…
Amikor kertet építünk és régi házak köré tesszük mindezt, sokszor
beleütközünk abba a problémába,
hogy megmaradt falrészek, régi
nyári konyhák vagy éppen a szomszéd betonfala, kerítése éktelenkedik az útban csúnya látványt
kölcsönözve a kertnek.
Mi magyarok imádunk azonnal vakolni és a régi dolgokat eltűntetni,
pedig egy modern ház, egy-egy
megkopott falrésszel a kertben nagyon extravagáns hatást is kölcsönözhet a növények között.
Ezeket, a már nem használatos
falakat kicsi igazítással a környezetéhez, a kert központi díszévé is
lehet akár tenni. Számtalan megoldás közül az egyik, hogy akár
egy padot helyezhetünk a csúnya
falunk elé, mellé dézsákba mediterrán, de akár bármilyen növényt
ültethetünk, így rögtön lesz egy
ódon pihenőhelyünk. Hozzá illő
tárgyakkal még hangsúlyosabbá
tehetjük ezeket a részeket és így
már dísze és nem csúfsága lesz
kertünknek a fal. Nagyon szép
kontrasztot lehet a „romos” falakkal
létrehozni, ha díszes vagy színes
levelű növényeket, fákat, cserjéket
ültetünk vagy dézsába vagy a földbe, kisebb évelőkkel társítva.
Remekül mutatnak még a faliku-

tak vagy akár tükrök is felszerelve
ezekre a falakra, ráadásul a tükröknek meg van az a szerepük,
hogy optikailag nagyobbá teszik a
teret és a növények között okosan
elhelyezve a látogatóinkat ámulatba is ejthetjük ezzel a különleges
díszítéssel. Egy jól megválasztott,
akár harsány szín használata is az
eredetileg hátrányos, takargatnivaló falrészt, meghökkentően ki tudja
emelni és teljesen más képet tud

adni egy kertnek. Választhatunk
olyat is, ami passzol a ház színével, de akár olyat is, ami teljesen
más, számunka kertbe éppen nem
illő színt is, mert pont így lesz odavaló. A falszínnel megegyező, harmonizáló virágok színei pedig egy
külön díszes sarkot tudnak így már
alkotni. Nagyon klasszul mutathat
még a mostanában virágtartónak
használt, már nem használt biciklik
is egy fal előtt, mert így egy érde-

kes kontrasztot áraszt majd kertünk és nem mellékesen a környezetet védve, nem a szeméttelepen
landol, hanem újra felhasználva, új
értéket, funkciót adunk neki.
Ezekkel a megoldásokkal és még
számtalan ötlettel egy teljesen
más kertképet tudunk létrehozni,
kertünk ezen részét így már díszes
formába öntve élvezni.
Ha további ötletekre kíváncsi kérdezzen! www.bujtaskert.iwk.hu

2018. június 19.
Kutyások körében az örök kérdés,
hogy hámot vagy nyakörvet érdemes e használni a sétáltatáshoz.
Rengeteg pro és kontra érvet lehet hallani az egyik, illetve a másik
eszköz mellett, cikkünkben most
ezeket próbáljuk meg röviden ös�szefoglalni.
A legfontosabb, amit
tisztáznunk kell, hogy
kitalálói a hámot eredetileg munkaeszköznek szánták, mivel
úgy idomul a kutyához, hogy az a lehető
legnagyobb erőt legyen képes kifejteni
a neki adott feladatok
során.
Figyelembe
kell vennünk ezt akkor
is, ha sétálni visszük
kedvencünket, hiszen
amennyiben kutyánk hámot visel,
egy problémás helyzetben nem
biztos, hogy vissza tudjuk őt tartani.
A nyakörv alapvetően a nevelés
eszköze. Nyakörvön keresztül érzi
kutyánk a legapróbb mozdulatokat is, így könnyebben elsajátítja
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Hám vagy nyakörv?
a helyes viselkedés szabályait.
Nem véletlen, hogy a kutyaiskolákban is nyakörvben való megjelenést kérnek az oktatók.

neki. Bizonyos fajtájú kutyák (pl.
agarak) testfelépítésükből adódóan könnyedén kibújnak a nyakörvből, így ha nem szeretnénk

Kistermetű kutyák (pl. Csivava,
Yorkshire Terrier, Pekingi palota kutya stb.) számára a legjobb
választás a hám, hiszen sokkal
nagyobbak és erősebbek vagyunk apró kedvencünknél, ezért
ha nem vagyunk elég óvatosak,
könnyen fájdalmat is okozhatunk

speciális nyakörvet vásárolni számukra, a legegyszerűbb választás
a hám. Amennyiben hosszúszőrű
kutyánk van, akihez fojtó nyakörvet szeretnénk használni, de
sajnáljuk megtörni vele a szőrét, úgy válasszunk retriever
pórázt, ami praktikus póráz és

TURUL

állatorvosi rendelő
Június 23-24-én,

(szombaton és vasárnap)

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

9-11 óráig

ÁLLATPATIKA

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.

nyérgyári út 2.) és webáruházunkban (www.vetashop.hu) széles
hám- és nyakörvkínálattal várjuk
vásárlóinkat.

Hétvégén is nyitva tartó

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

Hétvégén is nyitva
tartó ügyelet

nyakörv egyben. A legfontosabb
azonban, hogy minden esetben
saját kutyánk tulajdonságait, igényeit vegyük figyelembe a választáskor. Ha bizonytalanok vagyunk,
kérjük ki kutyatréner véleményét.
Áruházunkban (2100 Gödöllő, Ke-

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.

dr. Koleszár István
Gödöllő,
Mátyás király utca 11.

Telefonszám:
06/30-535-5523

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 18-24.:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220
Június-25–július 1.:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551

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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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 31ig. 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.)

VIRÁG
árusításával
foglalkozó vállalkozó
jelentkezését várjuk
megüresedő, hasonló
profilú tevékenységet
végző kereskedő helyére.
Kiadó továbbá a GÖDÖLLŐI PIAC területén
az alábbi helyiségek:
Csarnokban lévő 1 db
üzlet; pavilonsoron 1
db helyiség
Érdeklődni lehet Fekete Zoltán ügyvezető
igazgatónál:
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Tel.: 06-28-422-019,
06-30/503-0777
e-mail: gpiac@invitel.
hu
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Beküldési határidő: 2018. június 26.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Fort Péter, Szilágyi E. u. 19., Majnai Margit, Csanak u. 18/B.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Babarczi Bianka, Peres u. 38., Szántai Béláné, Semmelweis u. 1/B.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Kolláth Kamilla, Béri Balogh Á. u. 9.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Tóth-Csikós Márton, Báthori I.
u. 2., Bernáth Éva, Szivárvány u. 6/A.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Mihályi Dávid, Erkel F. u. 2/A., Mészáros Benita, Antalhegyi u. 55.
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!
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