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A hűvös idő ellenére is nagy érdeklődés kísérte a Múzeumok Éjszakája gödöllői eseményeit. Június
23-án délutántól éjfélig városunkban
is számtalan rendezvény várta az
érdeklődőket. A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeumban, a Frédéric Chopin Zenei
AMI-ban, a Gödöllői Városi Múzeumban, a Gödöllői Városi Könyvtárban, az
Erzsébet Királyné Szállodában, a Királyi
Váróban, a Gödöllői Királyi Kastélyban, a
GIM-házban, a Művészetek Házában, a
Pálmaházban és a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő Levendula Galériában
folyamatosan zajlottak az események.
A kiállítások mellett koncertek, bemutatók, színi előadások, kézműves foglalkozások várták az érdeklődőket. Nehéz
lenne megválaszolni, hogy a program a
felnőttek vagy a gyerekek körében volt-e
népszerűbb, az azonban tény, hogy a
szervezők most is nagy hangsúlyt helyeztek a gyerekprogramokra.
(folytatás és fotó-összeállításunk
a 10-11. oldalon)
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Öt év igazgatói munka után továbbra is
Kerényiné Bakonyi Eszter vezeti a Gödöllői Városi Múzeumot. A megbízatás meghosszabbításáról június 21-én döntött a
képviselő-testület. Az igazgató asszonyt
az elmúlt időszak sikereiről és terveiről
faggattuk.

Folytassa,

igazgató asszony!

Beszélgetés Kerényiné Bakonyi Eszterrel

Fotó: Korondi Judit

– Kérem, értékeljük azokat az
éveket, amiket vezetőként töltött el a múzeumban! A külső
szemlélő számára rengeteg
változás történt ez idő alatt.
Ön hogyan látja ezeket, ha
visszatekint?
– Sok munkával teli öt év volt.
Rengeteget pályáztunk, aminek
eredményeként az önkormányzati támogatásokon felül 68
millió forinttal tudtuk segíteni a
lezajlott megújulást. A Kubinyi
Ágoston Programnak köszönhetően három ütemben állandó kiállításaink nagy részét, a
helytörténeti, a művésztelepet
bemutató és a cserkész kiállításunkat is átalakítottuk, ami
együtt járt az épületrészek belső felújításával, korszerűsítésével. Ez a folyamat azonban
nem ért véget, még hátra van a
negyedik ütem, amit szintén pályázati forrás segítségével szeretnénk megvalósítani. Ez már
folyamatban van, most várjuk
az eredményét.
A Kubinyi Ágoston Program
mellett pályáztunk a Nemzeti
Kulturális Alaphoz és a Centenáriumi Emlékbizottsághoz,
valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumához is. Ezek
eredményeként készültek el
új kiadványaink és jelentősen
fejlődtek
múzeumpedagógiai
programjaink is.
– Jól tudom, hogy jelentősen meg is nőtt ezeknek a
száma?
– Ma már a megújult kiállítások minden részéhez kapcsolódik múzeumpedagógiai program. Amikor új időszaki kiállítást
nyitunk, akkor azokhoz is, valamennyi korosztály számára készítünk foglalkozásokat.
Ezeken évről-évre több gyerek
vesz részt, amiért köszönetet
kell mondani nemcsak a pedagógusoknak, akik élnek az
általunk kínált lehetőségekkel,
de a múzeumpedagógusnak is,
aki kedves egyéniségével még
vonzóbbá teszi az órákat.
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– Öt évvel ezelőtt belső emberként került a múzeum élére. Mi volt a legnagyobb kihívás intézményvezetőként?
– Talán az a folyamat, ami a
múzeum és a lakosság kapcsolatában jelenleg is zajlik.
– Mire gondol? Hiszen a kiállításmegnyitókon rendszerint be sem férnek az érdeklődők.
– Nem a kiállításokra, hanem
a háttérmunkákra gondolok.
Tudni kell, hogy a múzeumok
feladatai között kiemelt helyet
kap az anyagok tudományos
feldolgozása. Enélkül sem foglalkozásokat, sem kiállításokat
nem lehet csinálni. Ez kemény
háttérmunkát jelen.
Emellett számunkra fontos
a kapcsolattartás, a nyitottság
a helyi lakók felé, hogy a megszerzett tudást visszaadjuk a
közösségnek. Ehhez azonban
az kell, hogy ne úgy tekintsenek
ránk, mint egy zárt elefántcsont-

toronyra, hanem mint egy olyan
helyre, ahol mindenki számára
hozzáférhető, megalapozott információk vannak. Ez a folyamat az elmúlt években elindult,
de nagyon lassan halad.
De most hadd mondjak egy
példát!
Hozzánk rengeteg helytörténeti információ jut el, amelyek
között sok a pontatlanság, az
olyan adat, aminek a hitelességét nem tudjuk igazolni.
Amíg azonban egy műkedvelő
megengedheti magának, hogy
tévedjen, egy múzeum nem. A
muzeológusnak nagyon nagy a
felelőssége, hogy milyen információt tesz közzé. Ha egy kiállítási tárgy mellé kihelyezünk
egy leírást, annak pontosnak és
hitelesnek kell lenni. Amögött
nagyon sok háttérmunka, kutatás van.
Sokszor tapasztaljuk, hogy
ha megkeresnek minket és
egy-egy dologról nem nyilatko-

zunk azonnal, azt elzárkózásként élik meg az emberek. Pedig ez nem így van, csak amíg
nem vagyunk biztosak a dolgunkban, addig inkább tovább
kutatunk, ellenőrizzük az adatainkat, amihez bizony idő kell.
De kevesen tudják azt is, hogy
a Gödöllői Városi Múzeumban
szívesen fogadjuk a kutatókat,
s nem csak a tudományos munkát folytatókat, hanem bárkit
szívesen látunk, aki érdeklődik
a helyi adatok iránt. A könyvtárunkban nagyon sok helytörténetre vonatkozó anyag van,
s ezt bárki használhatja, csak
előzetesen meg kell kérni hozzá az engedélyt és időpontot
kell egyeztetni. Erre azért van
szükség, mert a kollégáknak is
megvannak a feladataik. Sajnos nagyon kevesen vagyunk,
de a kollégáim odafigyelésének
és elkötelezettségének köszönhetően mindig kerülnek elő új
érdekességek.
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– Mi volt a legérdekesebb
az ön számára ami az elmúlt
időszakban a múzeum anyagát gazdagította?
– Erre nagyon nehéz válaszolni…. Hosszú a lista. Az
egyik kedvencem a helytörténeti kiállításban látható Splényi
Ödön (Blaha Lujza harmadik
férjének) díszkardja, a másik
pedig a török kori kislánykoponya rekonstrukció, amit a
Természettudományi Múzeumban csináltattunk meg, s ami
szintén az állandó kiállításon
látható. De meg kell említenem
azokat az őslénycsontokat is,
amik kölcsönzött anyagként
most kerültek hozzánk és a vadászati kiállítás végén láthatók.
Ezekről egy korabeli újságcikk
alapján szereztünk tudomást.
A Gödöllő-Máriabesnyő vasúti
bevágás építésekor kerültek elő
és az akkori Királyi Földtani Intézetbe (ma Magyar Bányászati
és Földtani Szolgálat) kerültek,
s eddig egy raktárban, dobozokban voltak a Földtani Intézet Őslénytárában. Van köztük
kardfogú macskaféle, és gyapjas orrszarvú maradvány.
– Ha körbejárjuk a kiállításokat, a korábbiaktól eltérő
megközelítéseket és sok modern eszközt találunk. Milyennek kell lenni ma egy múzeumnak, vagy egy kiállításnak
ahhoz, hogy vonzó legyen a
látogatók számára?
– Sokrétűnek. Nálunk az elsődleges szempont a gödöllőiek kiszolgálása. Számunkra
elsődleges, hogy aki ide bejön,
az itt megtalálja a saját, vagy a
családja emlékeit. Ugyanakkor

Közélet
azt is fontosnak
tartjuk,
hogy
meg tudjuk szólítani a fiatalokat.
A kiállításokat is
ennek megfelelően, többrétegűen igyekszünk
kialakítani. Ehhez a statikus
tárlók és feliratok
mellett szükség
van a modern informatika jelenlétére is. Ilyenek
például különböző érintőképernyő tájékoztatók.
Ezek
segítségével a korábbinál jóval több
információt tudunk megosztani,
többek között olyan dokumentumokat, amik helyhiány miatt
nem kerülhetnek be a kiállításba, vagy a kollégák kutatásaiból újabb és újabb anyagokat.
Ezeket valamennyi korosztály
szereti és használja. Mindezek
mellett arra is törekszünk, hogy
a turisták számára is tudjunk érdekességet nyújtani.
– Elég széles a célközönség. Milyenek a látogatottsági adatok?
– A nemrég készített felmérés
szerint a látogatóink negyede
gödöllői, harminchat százalékuk a fővárosból, és huszonhárom Pest megyéből érkezik. Tizennégy az ország távolabbi
részeiből, s a látogatóink két
százaléka külföldi. Tavaly 11
ezer látogatót fogadtunk.
– A látogatók körében, ha
nem számítjuk a cserkész ki-

állítás legó terepasztalát, mi
aratja a legnagyobb sikert?
– Gyerekek és felnőttek egyaránt nagyon szeretik a szatócsboltot és a régi fodrászüzletet,
valamint a folyosó részen a kis
műhelyek (cipész, kovács, kádár, fényképész) népszerűek.
De vannak, akik kifejezetten a
művésztelepi anyag miatt érkeznek hozzánk. Az azonban
kétségtelen, hogy a terepasztal óriási siker a gyerekek és
a felnőttek körében egyaránt.
Érdemes volt vele olyan sokat
dolgozni.
– Ha valaki ilyen pályára
megy, biztosan volt egy meghatározó múzeumi élménye...
– Kaposváron születtem,
ahol nagyon jó múzeum volt.
A történelem mindig érdekelt,
régész akartam lenni és ezért
már gyerekként sokat jártam
oda, kutattam, például dolgozatot írtam a babócsai
várról. A barátaimmal
mindig a múzeumban sertepertéltünk,
és rengeteget jártunk
kiállításokra. A nyarakat általában a szennai falumúzeumban
töltöttem – először
résztvevőként
később pedig segítőként – ahol Csepinszky Mária néprajzos
foglalkozott
velem,
neki nagyon sokat
köszönhetek. Amíg
nem voltam igazgató,
sokat foglalkoztam a
gyerekekkel, s nagy
öröm , hogy az egykori
szakköröseim
közül, többen választottak ez irányú tanulmányokat.
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– A képviselő-testület újabb
öt évre bizalmat szavazott
önnek. Milyen tervekkel vág
neki az új ciklusnak?
– Nagyon sok feladat vár, hiszen szeretnénk befejezni az
állandó kiállítások megújítását
Mint említettem most várjuk a
Kubinyi Ágoston pályázat eredményét, aminek segítségével
a Zsivajgó természet című, a
Gödöllői-dombság
élővilágát
bemutató tárlat is felújításra
kerülhet. A tervek szerint a tárlat új elemekkel gazdagodik. A
gyerekek a föld alatti világba is
bepillanthatnak majd egy alagúton keresztül. Szintén ennek
a pályázatnak az eredményétől
függ, hogy vissza tudjuk helyezni az állandó kiállításba az
Ignácz gyűjteményt, amit nagyon sokan keresnek, hiszen
ez egy hazai viszonylatban
egyedülálló anyag. Mindezek
mellett szeretnénk a jelenlegi
ruhatári részt és az állandó kiállítások előterét is átalakítani. A
tervek szerint kibontanánk a kiállítási térbe felvezető gyönyörű
csigalépcsőt, s az alatta lévő
részen kuckó szerű olvasórész
kapna helyet. De persze rengeteg fontos háttér feladat is van,
például a digitalizáció folytatása. Mindemellett szeretnénk a
honlapunkat is korszerűsíteni,
valamint gyerek kiállításvezetőt
készíteni.
Mindezek mellett már zajlik
az ősszel nyíló időszaki kiállítás előkészítése, ami Gödöllő
bronzkori emlékeivel ismerteti
majd meg a látogatókat, jövőre pedig Nagy Sándor kiállítást
tervezünk a művésztelep jeles
tagja születésének 150.évfordulójához kapcsolódóan. Bőven
van tehát feladatunk.
(kj)
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polgármester adta át. A
rendezvényen nyugdíjba
vonulásuk alkalmából köszöntötték a Szolgálati Emlékéremre jogosultakat: Bencze
Annát, Kóczián Jenőt, Mechlerné Gajdár Ibolyát, Nagyné
Zsolnai Juliannát, Szabó Tamásnét, Ternákné Gábori Gabriellát, Tóth Ildikó Zsuzsannát,
Zahoreczné Horváth Ágnest és
Zsinkó Endre Tibornét. Arany
diplomára jogosult pedagógusaink idén: Bamberger Károlyné,
Bencsik Ernő, Bereczky Mária,

Elismeréseket adtak át a városi pedagógus napon
Gödöllőn hagyomány, hogy a
tanév végén adják át a Gödöllő
Gyermekeiért, Ifjúságáért díjakat
a városi oktatási intézményekben kiemelkedő munkát végző
pedagógusok munkájának elismeréseként, valamint ekkor
kerül sor a „GÖDÖLLŐ TALENTUM” díj átadására is, amit olyan
fiatal személy kaphat, aki a város kulturális, művészeti, oktatási vagy sportéletében, valamint
tanulmányi eredményei során
ért el kiemelkedő eredményt és
hozzájárult Gödöllő város jó hírneve növeléséhez. Az ünnepségre június 19-én este a Művészetek Házában került sor, ahol
mindezek mellett a Polgármesteri Ezüstérem átadásokra, va-

lamint a Szolgálati emlékéremre,
aranydiplomára, gyémántdiplomára és vasdiplomára jogosultak köszöntésére is sor került.
Gödöllő Város képviselő-testülete idén az egyik Gödöllő Gyermekeiért és Ifjúságáért díjat dr.
Faust Dezsőné nyugalmazott
óvodavezetőnek ítélte oda, elismerve a néphagyományőrző
szemléletű óvodai nevelés iránti

elkötelezettségét,
kiváló
szakmai
felkészültségét,
több
évtizedes
hivatástudattal
végzett tevékenységét,
továbbá
dr. Fancsovitsné
Bőjtös Zsuzsanna tanár vehette
át, a Premontrei
Szent
Norbert
Gimnáziumban
több évtizedes,
hivatástudattal,
kiváló
szakmai
felkészültséggel
végzett munkája elismeréseként.
A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda
szakmai közössége, a
nevelés, oktatás területén, példaértékű, kiváló
szakmai színvonalú hivatástudattal végzett tevékenységéért, a Gödöllői
Palotakert Óvoda szakmai közössége, pedig
az óvodai nevelés területén példaértékű, kiváló
szakmai színvonalú hivatástudattal végzett tevékenységéért kapta
meg a rangos
városi díjat.
Gödöllő Város
Önkormányzata 2015-ben
alapította a Gödöllő Talentum díjat,
amit idén Hanzl Lilla
Zsófiának ítélt oda a
képviselő-testület, elismerve az aktív sportéletben, valamint a
tanulmányaiban elért
kiváló, példaértékű teljesítményét.
Polgármesteri Ezüstérem kitüntetést idén

ketten vehettek át: Kissné
Papp Gabriella, aki másfél
évtizedes iskolavezetői tevékenysége, valamint a gödöllői premontrei gimnázium
közel egy évszázados történelmi értékeinek megőrzése
és ápolása érdekében végzett lelkiismeretes munkájáért, valamint Varga Ildikó,
az Erkel Ferenc Általános Iskolában lelkiismeretes, hivatástudattal végzett igazgatói
tevékenységéért részesült a
polgármesteri elismerésben.
A díjakat Gémesi György

Dolányi Sándor Istvánné,
Fülöp Dezső András, Kovácsné Gulyás Rozália,
Táborszki Jánosné és Tüske Józsefné; Gyémánt diplomára jogosult: Szatmári
Piroska és Horváth Antalné; Vas diplomára jogosult:
dr. Fábri Mihály és Köles
Péter.
A kitüntetettekről bővebben
a www.godollo.hu oldalon,
valamint lapun online felületén olvashatnak.
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Újabb változások a vasúti közlekedésben
Az ideiglenes vasúti átjáró kialakítása miatt megváltozott a
forgalmi rend a vasútállomás
környékén, ami számtalan autósnak okoz bosszúságot. A
kerülő út táblázása a KRESZ
előírása szerint megtörtént. A
kivitelező kéri a gépkocsival
közlekedőket, hogy ne rutinból
vezessenek, hanem vegyék figyelembe a közúti jelzéseket!
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
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 Keresztező-

déshez; a városközpont felé pedig az Isaszegi útra a Dalmady
Győző utca kereszteződéshez
telepítették.
A vasútkorszerűsítési munkák
miatt július 1-jétől ismét változások lesznek a vasúti közlekedésben.
A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2018. július 1-én Pécel–
Gödöllő állomások között végzett
pályakarbantartási munkák miatt

több vonat módosított menetrend szerint közlekedik. Isaszeg–Gödöllő, valamint Aszód–
Tura–Hatvan állomások között
egyes vonatok helyett vonatpótló
autóbuszok szállítják az utasokat.
Július 2-től július 6-ig ugyaneezeken a szakaszokon ismét változások lesznek. Ezekről a www.
mavcsoport.hu oldalon, valamint
a www.godollo.hu oldalon találnak részletes tájékoztatást az
érdeklődők.

A MÁV-START Zrt. kiemelten
felhívja a vonattal közlekedők figyelmét, hogy a vágányzár időtartama alatt többször is jelentős
változások lesznek a menetrendben, ezért kérik, hogy az utasok
ne megszokás szerint közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett tájékoztató hirdetményeket, illetve
használják a www.mavcsoport.
hu oldalon elérhető MÁV-START
menetrendi keresőjét az aktuális
információkért!
(ou)

A munkaterület átadásával a héten
megkezdődött a Művészetek Háza
mögötti parkoló kialakítása. VÜSZI
NKft. megrendelésére, a Penta kivitelezéséven készülő fejlesztés részeként
104 új gépkocsi parkolóhellyel gazdagodik
a terület. Mindemellett új gyalogosátkelőhelyet is kialakítanak, valamint két új elektromos töltőállomás kiépítésére, és fák telepítésére is sor kerül a bruttó 98.232.836
forintos fejlesztés során.
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 szeptember elejéig
tart.
(j.)

Kezdődik a parkolóbővítés

Növényápolási munkák

A múlt héten megkezdte a városi zöldterületek harmadik kaszálását a VÜSZI. A héten a parkokban, a jövő héten pedig a
lakótelepeken és a játszótereken teszik rendbe a füves területeket.
A helyszíneken először géppel végzik el a munkát, ezt követően kerül sor a kézi motoros kaszás nyírásra ott, ahol a gépi
munka akadályba ütközik. A vágást követően néhány napon
belül történik meg a levágott fű összegyűjtése és elszállítása.
Folynak a faápolási munkák is. A VÜSZI tájékoztatása szerint a közterületeken – időjárás függvényében – július 10-ig
megtörténik a gesztenyefák permetezése, melyet napnyugta
után végez a szakcég. Felhasználásra kerülő szerek: Runner
2F (rovarölő) 0,5 l/ha, Topas 100 EC (gombaölő) 0,5 l/ha Vektafid A (rovarölő) 1 l/ha, élelmezés egészségügyi várakozási
idő: 21 nap, munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap, méhekre nem veszélyes.				
(ny.f.)

Csend a lelke mindennek?

Nem egyszerű dolog a generációk együttélése, még családon belül sem, nehogy egy
városban. Különösen problémásnak tűnik mindez egy olyan helyen, ahol több mint
harmincezer emberi igényeit kell összeegyeztetni. Pedig ez nem lehetetlen, mindös�sze egy kis tolerancia kérdése az egész.
Városunkban az elmúlt években rendszeresen visszatérő jelenség, hogy a zenés
szórakozóhelyek működése lakossági ellenállásba ütközik, s a szabadtéri rendezvények is megosztják az itt élőket: míg a lakosság egy része, főleg a fiatalok, több
– lehetőleg zenés – közösségi programot szeretnének, addig a lakosság másik része
kizárólag a csendes, nyugodt időtöltést tartja elfogadhatónak. Az elmúlt években nem
egy szórakozóhely volt kénytelen emiatt lehúzni a rolót.
A nyáresti koncertek, a közös meccsnézés nem ördögtől való, sokak számára
ad lehetőséget a kulturált kikapcsolódásra, feltöltődésre és a közösségi élményre.
Erre nagy igény van. Ez jól látszik azon, hogy milyen sokan vesznek részt ezeken a
programokon. Ahol ennyi ember él együtt, ott azoknak is tudni kell kompromisszumot
kötni, akik nem igénylik a közösségi kikapcsolódást. Ez a békés egymás mellett élés
titka, ha nem akarjuk, hogy Gödöllő alvóváros legyen, vagy olyan település, ahonnan
(db)
elmenekül a jövő generációja.				
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Kinevezések a képviselő-testületi ülésen
Négy önkormányzati fenntartású intézmény vezetésére kiírt
pályázatról döntött egyhangúlag június 21-i ülésén a képviselő-testület. Valamennyi kiírásra
egy-egy érvényes pályázat érkezett be.

A Gödöllői Forrás Szociális
Segítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázatára a jelenlegi vezető, Forrainé Murányi Judit nyújtotta be
pályázatát, amiről a Szociális
Bizottság megállapította, hogy
készítője széles körűen ismeri az intézmény szerkezetét,
tevékenységét, az egyes szolgáltatások feladatát, gyakorlati
működését. Eddigi munkáját,
vezetői tevékenységét, felkészültségét ismerve egyhangúlag javasolták személyét az
intézményvezetői
munkakör
betöltésére. Kinevezése 2018.
július 1-jétől 2023. június 30-ig
szól.

Kovács Ibolya a Gödöllői
Fenyőliget Óvoda vezetésére
nyújtott be pályázatot. Az Ifjúsági és Köznevelési Bizottság ed-

digi óvodapedagógusi munkája,
vezetői tevékenysége, valamint
benyújtott színvonalas pályázata és személyes meghallgatása
alapján egyhangúlag javasolta
újbóli kinevezését augusztus
1-jétől 2023. július 31-ig.

Szintén a jelenlegi intézményvezető, Kerényiné Bakonyi Eszter pályázott a Gödöllői
Városi Múzeum igazgatói álláshelyére. A Kulturális, Sport
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága megállapította, hogy a
pályázat részletes, alapos helyzetelemzést tartalmaz. Fejlesztési elképzelései a legapróbb
részletekig menően átgondoltak. A múzeum a XXI. századi
elvárásoknak megfelelő színvonalon működik. Kiemelkedő a fiatalok megszólítása a
múzeumpedagógia területén,
látszanak a dinamikus eredmények. A bizottság egyhangúlag
támogatta kinevezését október
1-jétől 2023. szeptember 30-ig.

A Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ igazgatói pályázatára a jelenlegi

intézményvezető-helyettes
Liskáné Fóthy Zsuzsanna
nyújtotta be pályázatát. A Kulturális, Sport és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága nagyra értékelte a pályázó szakmai
múltját, vezető-helyettesként
betöltött eddigi szerepét, a városért végzett szolgálatát és
egyhangúlag alkalmasnak találta az igazgatói tisztség betöltésére a szeptember 1-jétől
2023. augusztus 31-ig terjedő
időszakban.
Intézkedések
az ÁSZ-vizsgálat után
Tájékoztatást kapott a képviselő-testület az Állami Számvevőszék VÜSZI Kft-nél folytatott ellenőrzéséről és az annak
következtében hozott intézkedésekről. Az ÁSZ 2017 őszétől átfogó ellenőrzést kezdett
a társaságnál a 2013 és 2016
közötti időszakról. Zárójelentésben három javaslatot fogalmazott meg az ügyvezetőnek
és egyet a polgármesternek,
mint a tulajdonos képviselőjének.
A javaslathoz kapcsolódóan
Domonkos Ernő ügyvezető elkészítette és elküldte az intézkedési tervet az ÁSZ-nak. A polgármester számára tett javaslat
nyomán a képviselő-testület
március 22-i ülésén jóváhagyta
a felügyelő bizottság ügyrendjét.
Újabb hat fedett
buszváró létesül
Szerződést köt az önkormányzat a VÜSZI Kft-vel fedett autóbuszvárók építésére
a Hegedűs Gyula utcai megállóhelynél (Grassalkovich Antal utcában található), a Blaha
Lujza fürdő megállóhelynél, a
Fenyves ABC megállóhelynél,
a Tél utcai megállóhelynél, a
Klapka utcai elágazó megállóhelynél és a Rigó utcai megállóhelynél, mindegyik esetben
a befelé vezető oldalon. Az
esztendő végére közel 50 helyszínen lesz városunkban fedett
autóbuszváró.
Felújítások
a városi piacon
A képviselő-testület tulajdonosi jogkörében hozzájárult
ahhoz, hogy a Gödöllői Piac
Kft. az üzleti tervében nem
szereplő piaccsarnok épület

üvegtető cseréjének kivitelezését, valamint a vasvázas
sátrak ponyváinak cseréjét
eredménytartaléka
terhére
megvalósítsa. Az üvegtető
komplett cseréjének várható költsége nettó 22 millió, a
ponyváké 840 ezer forint.
*

A regionális hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás
tulajdonában lévő Zöld Híd
B.I.G.G. Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Gyenes
Szilárd tájékoztatta a képviselő-testületet a szolgáltatás
helyzetéről. Elmondta, hogy a
tevékenység 2010. évi indítása óta a szükséges fejlesztéseknek mindössze a 22 százalékát tudták megvalósítani
a szolgáltatás díjának befagyasztása továbbá járulékok
és adók okozta forráscsökkenés miatt.
A szükségesnél havonta
136 millió forinttal kevesebb
összegből gazdálkodnak. Járműveiknek alig a fele van a
társaság tulajdonában, a többit bérlik. Ezek az okok vezettek ahhoz, hogy a 2018-as
lomtalanítást Gödöllőn elhalasztották.
A társulás elnöke, dr. Gémesi György polgármester
elmondta, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer fenntartható konstrukcióban kezdett működni, ám 2012 óta
a szolgáltatás díjának állami
visszafogása, s egyéb költségeik emelkedése oda vezetett,
hogy nem keletkezett forrás
az amortizáció pótlására. Új
járművekhez állami közbeszerzés révén tudnak csak
jutni, ami elmondása szerint
drágább, ezért a tervezett 12
helyett 9 szemetes autó érkezik a régiek pótlására.
A testület felhatalmazta a
polgármester arra, hogy levélben kérje Vécsey László országgyűlési képviselőt,
minden eszközt vessen latba,
hogy helyreállhasson a szolgáltatás eredeti színvonala.
(l.t.)
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Szeles, hűvös Tóünnep

Hagyományosan
Szent
Iván napjának hétvégéjén
rendezték meg a Blahai
Tóünnepet.
A Blaháért
Társaság által életre hívott és évről-évre nagy
sikerű családi programon
idén is sokan vettek részt
a hűvös, szeles idő ellenére. Az érdeklődőket dr.
Bucsy László, a Blaháért
Társaság elnöke és Pecze
Dániel, a városrész önkormányzati képviselője köszöntötte, majd estig tartott
a jó hangulatú közösségi
program, ahol kicsiket és
nagyokat vártak a sportrendezvények és bemutatók a vízen
és a szárazföldön. A jó hangulatról gödöllői előadók, többek között
Rausch Blanka, Monori Dominik,
a Swinging Quartet és a Cimba-

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.

liband gondoskodott, a játékos
programok mellett a Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete szűrővizsgálatokkal segítette a résztvevők
egészségének megőrzését.
(Fotók: Tóth Péter)

Kedves Tagok, Mozgáskorlátozottak!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői területi csoportja következő fogadóóráját július
4-én, szerdán, 16 -18 óra között tartja meg szokásos nyári kerti
összejövetelét. Terveink szerint finom egytálétel készül, amely után
szívesen fogadunk finom süteményeket, gyümölcsöket. A találkozást kis műsorral színesítjük.
Helyszín: Civil Ház, Gödöllő, Szabadság út 23.
Várok mindenkit sok szeretettel! Legyünk minél többen.
Zsigmondovics Zita, a MKMORE Gödöllői Csoport vezetője
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com

Telefon: 06/30-295-2456

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
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Vankóné Dudás Juli -díjat
kapott Balázs Gusztáv

Galga menti emberek – Galga menti értékek címmel nyílt kiállítás
kollégánk, Balázs Gusztáv három évtizedet átölelő fekete-fehér fotóiból június 24-én a galgamácsai Művelődési Házban a Szent Iván
napi programokhoz kapcsolódóan.
A képeket és szerzőjét Ecker Tamás polgármester méltatta. A vasárnapi program kiemelkedő eseménye volt a Vankóné Dudás Juli-díj
átadása a falumúzeum szabadtéri színpadán, amiben idén Balázs
Gusztáv és a Csővári Muskátli Hagyományőrző Egyesület részesült.
Az elismerést a falu híres szülöttének lánya, Vankó Etelka, a Vankóné Dudás Juli
Alapítvány kuratóriumának
tagja adta át. A
rendezvényt, a
hagyományokat követve, az
egészség- és
szerelemvarázsló
szent
iváni tűzugrás
zárta.

Elindult a királyi kastély
retró különítménye!
21 diák kezdte meg a munkát a gödöllői kastély rendhagyó retró projektjében. A 12-18 éves fiatalok arra vállalkoztak, hogy az
épületben egykor működött szovjet laktanya és szociális otthon
történetét felkutatják és kiállítás formájában bemutatják a nagyközönségnek. Három csoportban kezdtek el dolgozni: a kutatók, a tervezők és a kommunikációs csoport izgalmas munkáját
szakmai műhelynapok és kirándulások is színesítik. Az igen lelkes és tehetséges fiatalok bemutatkozásuk részeként egy-egy
kedvenc retró tárgyat hoztak magukkal otthonról, aminek a történetét is elmesélték. A bontatlan játék kamion, az Optima írógép, a nagymama gyöngysora és még sok kedves emlék után a
csoportok közösen megtekintették a szovjet laktanya épületeit,
az elmosódó Nye kurity! (Ne dohányozz!) feliratot és az egykori
szovjet boltocska helyét, amire még a gödöllőiek is jól emlékeznek. (Remélhetőleg...)
A retró különítmény tagjai kíváncsian várják azokat a szemtanúkat, akik szívesen mesélnének ezekről az évekről vagy kölcsönöznének tárgyat, fotót a készülő kiállításhoz! Itt lehet őket
megtalálni: szasa@kiralyikastely.hu.

Faludi Ildikó muzeológus

2018. június 26.

Testvérvárosi évforduló: Zywiec 750

Fennállásának 750. évfordulóját
ünnepli idén lengyel testvérvárosunk Zywiec. A jeles évfordulóról
nagyszabású rendezvénysorozattal
emlékeztek meg június 22-24-én,
amelyre a testvérvárosok, így Gödöllő is meghívást kapott.
Városunk nevében dr. Lantai Csaba alpolgármester és Kis Antal önkormányzati képviselő vett részt az
eseményen, amit ünnepi testületi
üléssel nyitottak meg, melyet a kormány és az egyház magas rangú
képviselői is megtiszteltek jelenlétükkel.
A rendezvényen Lantai Csaba foglalta össze a két város több, mint
másfél évtizedes együttműködését,
kiemelve az olyan sikeres területeket, mint a kulturális intézmények
és csoportok közötti kapcsolatok,

valamint az évente megrendezett
ifjúsági tábor, amelynek rendszeres
résztvevői a zywieci fiatalok.
A jubileum kapcsán lengyel testvérvárosunkban kiállításokat és
koncerteket szerveztek, valamint a
vendégek Wadowicébe, II. János
Pál pápa szülőházába is ellátogathattak.
(j.k.)
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2018. június 26.
(folytatás az 1. oldalról)
A foglalkozásokon való részvételért idén is pecsétek jártak, amiket azután ajándékokra válthattak be.
A helyszínek között busz szállította az érdeklődőket,
a retro járat pedig a szálloda és a gépmúzeum között közlekedett. A már hagyományos és népszerű
programok mellett több újdonság is helyet kapott,
így például a kastélyban Szentgáli-Varga Szilárd
porcelánfestés bemutatója, és a könyvtárban hatalmas érdeklődés mellett megrendezett Quiz Night. A
rendezvényről még több fotó található Gödöllő város
hivatalos Facebook-oldalán.			
(o)
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Világokon át

Vannak, akik tudják, hogy létezik egy
másik világ… pontosabban léteznek
másik világok. Csak nem beszélnek
róla. Legalábbis nem mindenkinek.
Akik pedig tisztában vannak vele,
semmire sem vágynak jobban, mint,
hogy megismerjék a különböző zse-

buniverzumokat, még akkor is, ha az
ilyen kalandok nem jelentenek életbiztosítást. A Korfu szigetén élő León
sem vágyik másra, mint, hogy grifflovas legyen, mint családjában oly sokan. Ám a kiválasztott nem ő, hanem
az unokatestvére. León mindent
megadna azért, hogy álma valóra
váljon. Amikor megkapja a lehetőséget, hogy átkeljen egy másik világba,
nem sejti, mennyi megpróbáltatás és
veszély vár rá. Babilon különleges és

kegyetlen világában nem, hogy
egyedül nem lenne képes boldogulni, de még a vele tartó házi kisisten,
Quintus segítsége is kevésnek bizonyul.
Szerencsére mindig talál barátokat
és olyanokat, akikkel közösen egyre
közelebb kerül céljához. Ám a megpróbáltatások során rá kell ébrednie,
hogy rajta kívül talán senki sem képes megállítani Ahrimánt, az emberiség ősi ellenségét, aki alig egy évvel
a Második Kapuháború után ismét
megpróbálja elpusztítani a Földet és
a zsebuniverzumokat. A Babilon egy
rendkívül különleges történet, amely
ötvözi az ókori mitológiákat, meghinti
némi mágiával és beilleszti egy mai
kamasz hétköznapjaiba. Szakács
Eszter tollából egy olyan történet kerekedett, amely az olvasást kedvelő
gyerekeket azonnal magával ragadja, a kevésbé könyvmolyokat pedig
garantáltan elcsábítja. A mindvégig
fordulatos könyv egyszerre történelmi kaland, mese és persze nem
hiányozhat belőle a szerelem sem.
Ebben a történetben nem is az a
kérdés, hogy León megtalálja-e saját lélekikrét, hanem az, visszatér-e
egyáltalán a Földre.
(Szakács Eszter: Babilon)
(ny.f.)

Új lakója lesz a kastélynak: Marica grófnő
Mi kell egy sikeres operetthez?
Egy kis szerelmi bánat, egy kis
szerelem, némi álcázás, amiből jó
nagy kavarodás lesz, s aminek a
végén persze minden jóra fordul,
no meg persze fülbemászó dallamok. Nos, Kálmán Imre Marica
grófnő című operettjében mindez
együtt van, s mindezt tetézi egy
csodálatos helyszín, a Gödöllői Királyi Kastély díszudvara, itt mutatja
be ugyanis az örökzöld művet a
Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete július 27-én és 28-án este.
Horváth Zoltán rendezésében ez
alkalommal egy hagyományos,
klasszikus operett előadást láthat
a közönség. Az előadás díszlete
maga a kastély, melynek minden
adottságát kihasználja az előadás, így események nem csupán
az udvaron játszódnak, hanem az
erkélyen és a parkban is, lényegében az egész rendelkezésre álló
teret kihasználva elevenedik meg
Marica grófnő története.
Az előadás különlegességét nem
csak a helyszín adja, hanem az
ötven fős fős zenekar – Cser
Ádám vezényletével – és a húsz
fős felnőtt-, valamint húsz fős gyerekkórus ami az élőzenei és ének

kíséretről gondoskodik. A látványt
pedig tízfős tánckar közreműködése teszi teljessé. A Kastély díszudvara erre az alkalomra különlegesen ünnepi és egyben rejtélyes
megvilágítást kap.
A főbb szerepekben: Herczenik
Annát, Turpinszky Gippert Bélát, Rózsa Krisztiánt, Békefi
Viktóriát, Géczi Andrást, Bródy
Norbertet, Békefi Lászlót, valamint Bozséna heregnő szerepében Felföldi Anikó Jászai Mari-díjas érdemes művészt láthatja
a közönség.
Az előadás remélhetőleg hagyományteremtő lesz, a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete ugyanis
azt tervezi, hogy a jövőben nyaranta bemutatnának egy-egy operettet a kastélyban. Erre nem csak
a gödöllőiek, hanem a kastélyba
látogatók részéről is lenne igény.
A GÖFME nem tétlenkedik a
nyáron, a Marica grófnő előtt, július 14-én és 15-én ugyanis ismét színpadra – pontosabban
völgyszínpadra állítják a Dzsungel könyvét a Gödöllői Erdészeti
Arborétumban. Az előadást itt is
kihasználja a helyszín különleges
adottságait.		
(k.j.)
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Születésnap a tízes jegyében
A Múzeumok Éjszakája rendezvényeinek keretében nyílt meg
a Levendula Galéria jubileumi
kiállítása. A jeles évfordulóra a
galéria művészei 10x10 -es méretű alkotásokat készítettek.
A jeles eseményen dr. Gémesi György polgármester mondott köszöntőt, majd Galambos
Ádám evangélikus teológus, az
Asztali Beszélgetések Kulturális

Alapítvány Kuratóriumának elnöke nyitotta meg a kiállítást.
Mint elmondta, a 10
esztendő
egyben
125 kiállítást jelent,
amin 173 művész
mutatta be munkáit határon innen és
túlról. Beszédében
felelevenítette azo-

kat a gödöllői művészeti szálakat, többek között az egykori
művésztelepet, majd a hatvanas
években a művelődési házban
indított, gödöllői alkotók munkáit
felvonultató kiállításokat, amiknek a sorában ma már kiemelkedő helyet tölt be a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő
Levendula Galéria.
(j.k.)

gödöllői magazin:Jön! Jön! Jön!
Jövő héten lapunk nyári szünet előtti
utolsó számával a Gödöllői Magazin
nyári kiadása is a postaládákba kerül.
Az olvasók ez alkalommal olyan tehetséges, sikeres gödöllői fiatalokkal
ismerkedhetnek meg, akikre méltán
lehetünk büszkék. Hogy kik ők? Nos,
most még csak annyit árulunk el, hogy
van köztük, színész, sportoló, táncos,

énekes, költő és matematikus. Megtudhatják hol képzik magukat a gödöllői tehetségek, és azt is, kik lehetnek a
jövő újságírói: az interjúk nagyrészének elkészítéséből ugyanis a városi riporterverseny győztesei is jelentősen
kivették részüket. Hogy kik ők, és kiket kaptak mikrofon, azaz esetünkben
tollvégre, a jövő héten kiderül.

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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Vívás – Európa-bajnok a férfi kardcsapat

Gémesi Csanád és a magyar csapat Európa tetején
mesi Csanád, Szilágyi Áron,
Szatmári András, Decsi Tamás
(fotó: hunfencing.hu) összeállításban oktatta le a kontinenst.

A szerbiai Újvidéken rendezték
meg az elmúlt héten a vívók
Európa-bajnokságát, ahol gödöllői szempontból szenzáci-

ós eredmény született. 27 év
szünet után ismét Európa-bajnoki aranyéremnek örülhetett
a férfi kardcsapat, amely a Gé-

Nagy örömünkre a GEAC vívója,
Gémesi Csanád mindvégig húzó
embere volt a csapatnak. A 12
indulót felvonultató csapatversenyen a negyeddöntőben Ukrajnát
verték a mieink 45:25-re, majd az
elődöntőben Romániát 45:37-re.
A fináléban az olaszokkal találkozott a magyar csapat, akiket
magabiztosan, 45:33-ra verek
meg Csanádék, ezzel 27 év után
ismét felállhatott a férfi magyar
kardcsapat a dobogó legfelső fokára.
Végeredmény: 1. Magyarország
(Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András, Szilágyi

Atlétika – 123. Magyar Atlétika Bajnokság

Simonváros Csanád megvédte bajnoki címét
Megvédte bajnoki címét
Simonváros
Csanád
rúdugró, aki a Székesfehérváron
rendezett
123. Magyar Atlétikai
Bajnokságon 490 cmes ugrással bizonyult
a legjobbnak. A GEAC
atlétái összesen háromszor állhattak fel a
dobogóra. (Mester és
tanítványai a dobogón,
fotó: masz.hu)
Június 22-24. között rendezték Székesfehérváron
a Bregyó-közi Regionális
Atlétikai Centrumban a
123. Magyar Atlétikai Bajnokságot, ahol a GEAC

Strandröplabda – Erős Gödöllői kezdés

Kibérelt dobogó a hölgyeknél
A Penta-Gödöllői RC strandröplabdázói kibérelték a dobogók az idei strandröplabda bajnokság tatai szezonnyitóján,
miután az első négy helyen
gödöllői páros végzett, míg a
férfiaknál ezüstig jutott a Penta-GRC párosa (fotó: grcvolley.
hu).
A Tatán megrendezett idei első
fordulóban a hölgyeknél a Lutter
Eszter, Szombathelyi Szandra
páros nyert, megelőzve a Ko-

vács Dóra, Kovács Eszter, a
Kiss Viktória, Oláh Vivien, valamint a Czene Adrienn, Császár
Norina duókat.
A férfiaknál klubtörténeti rekordot
ért el Soós Izsák, aki alkalmi párjával, Berkes Zoltánnal egészen
a döntőig jutott, s a végső győzelemtől sem volt messze. Az U16os korosztályban sem maradtak
el a sikerek: a legsikeresebben
az egy korosztállyal feljebb induló Kristóf Dóra és Ligárt Anna
szerepeltek, akik a negyedik he-

atlétái a vártnál kisebb létszámban és reményekkel álltak rajthoz, hiszen az ob előtti utolsó
edzésen megsérült Nádházy
Evelin, aki egyéniben és a váltókban is komoly éremesélyekkel
indult volna. Hiányában a szakvezetés döntése alapján a 4x100
m-es és a 4x400 m-es váltók sem
álltak rajthoz. Azonban a kis létszámú csapatunk fantasztikusan
szerepelt, közülük is kiemelkedik
Simonváros Csanád, aki több
hetes kihagyás után, koncentrált
versenyzéssel védte meg országos bajnoki címét rúdugrásban
(490 cm), ugyanitt a még ifjúsági korú Mihály Ádám 480 cm-es
egyéni csúcsát beállítva lett bronzérmes. Magasugrásban Renner
lyen végeztek. A négy közé kerülésért éppen klubtársaikat, Sütő
Pannit és Tímár Leilát győzték
le, akik így az ötödikek lettek,

2018. június 26.
Áron, válogatott edző: Decsi
András, edzők: Decsi István,
Navarrete József, Gárdos Gábor, Decsi András), 2. Olaszország, 3. Németország.
Egyéniben 22. helyen a GEAC
vívója
Az egyéni megmérettetésen ezúttal nem sikerült a legjobb nyolc
közé kerülnie a gödöllői vívónak.
A 60 indulót felvonultató kontinensviadalon a csoportmeccseket 4/2-es mutatóval abszolválta
Csanád, majd a 32-be jutásért a
román Dragomirt 15:7-re verte.
Végül ez jelentette a végállomást, ugyanis a 16 közé jutásért
szintén egy román, Dolniceanu
ellen 15:12-re maradt alul, így
végül összesítésben a 22. helyen
végzett. A legjobb magyar szereplés Szilágyi Ároné volt, aki
az ötödik helyet szerezte meg az
Eb-n.
-tt-

Luca óriási küzdelemben, taktikai
elemekkel is fűszerezett versenyben kapott ki az olimpiai hatodik
helyezett többpróbázótól, Zsivoczky Farkas Györgyitől (181
cm), viszont megelőzte másik kiváló hétpróbázót, Krizsán Xéniát. Lucának három igazán biztató
kísérlete volt a 185 cm-es magasságon. Az eredmények értékét nagyban növeli, hogy Simonváros Csanád, Renner Luca és
Szamosi András a héten érettségizett. Edzők: Szörényi István (rúdugrás), Deutsch Péter
(magasugrás), Farkas Roland
és Zsivoczky Attila (gátfutás) és
Karakas Józsefné (sprint)
További értékes helyezések, 4.
helyezett: Répási Petra 100 gát;
5. helyezett: Szamosi András rúdugrás; 8. helyezettek: Bézsenyi
Gergely 100 m és 200 m sík és
Kemenes Ákos 110 m gát. -kbmíg Sütő Adél, a Vasas röpise,
Nemes Borbála oldalán a kilencedik helyen zárt.
-forrás: grcvolley.hu-
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Könyvbemutató – múltidéző sportkönyv jelent meg

Gödöllői röplabdázás 68 éve
K ö rösfői
László
(a bal
oldali
képen
közép e n )
visszaemlékezésének
és az
emlé-

Fitness Modell Világbajnokság, Szlovénia

Kuzma bronz, Simányi az elitben
Szlovéniában
rendezték meg az IBFF Bikini
fitness modell világbajnokságot, amelyen két
gödöllői is részt vett.
Kuzma Ádám bronzéremig jutott kategóriájában, míg Simányi Katalin a hetedik helyen
végzett.
A Mr.Fitness Modell abszolút kategóriában induló Kuzma Ádám egy
borzasztóan erős mezőnyben ért el harmadik
helyezést. A világ minden
részéről (Dél-Afrika, In-

kek papírra vetésének köszönhetően júniusban jelent meg
a Gödöllői Röplabdázás 19472017 című sportkönyve, ami a
sportág helyi történelmét mutatja be.
A könnyed hangvételű könyv az
elmúlt, közel 70 év eseményeit
öleli fel, megismerheti a röplabda játék születését, fejlődését és
ezen belül Gödöllő röplabdájának
történetét, sikereit és kudarcait
egyaránt.		
-li-

dia, Oroszország, Izrael, Olaszország, Spanyolország, Szerbia,
Szlovénia, Szlovákia) érkeztek riválisok és az első öt helyen csak
kontinens, világkupa és egyben
országos bajnokok végeztek (Afrika Bajnok, Arnold Classic Afrika
Amatőr Bajnok, Európa-bajnokok, Világkupa elsők).
Simányi Katalin három évvel
ezelőtt túlsúlyosan, önbizalom
hiányosan, középkorú házias�szonyként a “perifériára szorulva”
kereste fel a Villa Grande Gödöllő személyi edzőjét, Kuzma
Ádámot, hogy segítsen visszanyerni a régi formáját. Azóta Európa-bajnoki ezüstérmes és most
már a világ hetedik legjobb bikini
fitness modellje vált belőle korcsoportjában.

Simányi Katalin így értékelte az
elmúlt három évet: – Álmomban
nem gondoltam volna, hogy a
kitartó edzèsek, életmód váltás, egészséges táplálkozás új
embert farag belőlem. Hálával
és köszönettel tartozom Kuzma
Ádámnak, aki azóta többszörös
men’s phisique európa- és világbajnok lett, hogy sportolóvá, immáron versenyzővé, IBFF Bikini
fitness modell 35+ kategóriában
Európa-bajnoki
ezüstérmessé
nevelt ki. Bízom benne, hogy
a Coachkuzmazeam színeiben
még sokáig versenyezhetek,
újabb eredményeket hozva ezzel magamnak, az edzőmnek,
a csapatunknak, Gödöllőnek és
Magyarországnak. Mindenkinek
köszönöm, aki szurkolt!
		

-sk-
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A melegben létfontosságú a madarak itatása!
A nagy hőségben belegondolni is rossz, milyen nehéz
lehet a sorsa az izzadni nem
tudó, a magukat csak lihegéssel hűteni képes madaraknak
(és kutyáknak)!
Éppen ezért nagyon fontos,
hogy a kánikulában a települési madarak is folyamatosan
hozzáférjen a vízhez – mondjuk a Madárbarát kerti itatókban. Bár az élelmes szomjazó
madarak a nyaralni kitett szobanövények cserépalátétjéből
is képesek inni, ez messze
nem a legtökéletesebb megoldás, mivel a jó itató annyira
tágas, hogy abban egy fekete
rigó vagy balkáni gerle méretű
madár is meg tudjon fürödni.
Mire ügyeljünk az itatók és madárfürdők kapcsán?
• A kisebb madarak számára
veszélyt jelent az 5-10 cm-nél

mélyebb víz, ezért itatónak ne használjunk
mély, vízzel telt hordót,
konténert; kerti tavak
építése esetén alakítsunk ki sekély parti
részt.
• A talajszint fölé helyezett itatóknál, különösen az ablakitatók
esetében, figyeljünk a
biztonságos rögzítésre, a feldőlés, leesés
elkerülésére.
• Még az 5-10 cm mély
itatók vizébe is érdemes beletenni egy kinyúló ágat, nagyobb,
lejtős oldalú követ, ahol a
madarak kényelmesen és biztonságosan tudnak állni, és
szabályozni tudják fürdéskor a
vízmélységet.
• Az itatók vizét rendszeresen,

általában naponta frissre kell
cserélni, illetve az elpárolgott
vizet pótolni kell.
• Hetente-kéthetente érdemes
a napi vízcserét megelőzően kitisztítani, algátlanítani az itatót.

• Lehetőleg akkora itatót használjunk (25-30 cm átmérőjű
már megfelelő), melyben egy
feketerigó nagyságú madár is
képes megfürödni.
(mme.hu)

Kicsi, de hatásos Párizs
Franciaországban
rengeteg
városi ház homlokzatát ez a
fajta, csöppnyi, alig erkély díszíti, amivel sokszor épp apró
mérete miatt nem nagyon tudnak mit kezdeni tulajdonosai.
Igaz, ami igaz, belülről nagyvonalúbb hatást kelt a földig
érő ablakokkal, amellett, hogy
több fény és levegő is jut be a
szobákba, de szinte sehol nem
lehet városunkban sem látni virágoktól pompázó, ilyen jellegű
erkélyt.
Ma ebben segítünk, hogy a
minimális kilépőt is barátságosabbá, a szoba berendezésével harmonizálva, akár a lakás
folytatása is lehessen.
Elsőként jöjjenek az árnyékos,
félárnyékos fekvésű balkonok,
ahová színorgiát tudunk egy
pillanat alatt, hortenziákból varázsolni. Egy dologra érdemes
itt, figyelni, hogy a kertészetben
kérjünk hozzá való földet is!
Második lehetőségként, ha
már úgyis franciaerkély, legyen
akkor mediterrán hangulat!
Törzsre nevelt kisebb, örökzöldekkel, különböző formára
nyírt cserjékkel kitűnő déli hatást tudunk így elérni és télen is
élvezhetjük a díszítő értéküket.
Itt azonban fontos, hogy a folyamatos tápanyag utánpótlásról
gondoskodjunk, hiszen egy cse-

répben lévő föld nem tud sokáig
ellátni egy-egy növényt.
Végül, a fehér, ártatlanságot tükröző példa, ami ha a lakásban
sok fehér bútorunk van, akkor
tökéletesen passzol a berendezéshez, otthonunkat még ele-

gánsabbá teszi és ne feledkezzünk meg itt sem, hogy a fehér
optikailag mindig növeli a
teret.
A fehér virágokat a lakás
vagy épp hangulatunk után
más színekkel is kipróbál-

hatjuk, így a sárga virágok harsánysága miatt vidám hangulatot, kék virágokkal hűvös hatást
érhetünk el. Több színt variálva
pedig mexikói hangulatot kölcsönözhetünk ennek az apró
területnek, amit eddig hagytunk
parlagon heverni. A fényfüzérek,
melyeket párszáz forintért is beszerezhetünk vagy a karácsonyi
izzóknak új funkciót adva, pedig
még hangulatosabb estéink lehetnek.
További ötletekért pedig keressen bátran minket, kifogyhatatlanok vagyunk!
www.bujtaskert.iwk.hu
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Mennyi vizet iszik a macska?
Ahhoz, hogy rászoktassuk a macskát az ivásra, hagyjuk szabadon
rendelkezni a vízzel, amit mindig
tiszta, üvegből, agyagból, vagy
rozsdamentes acélból készült tálkában adjunk neki. Naponta legalább 2x frissítsük a vizét. Az ideális
vízhőmérséklet 5-18 fok között van.
A cicák a friss vizet szeretik, akkor
isznak többet, ha tiszta a víz. A legjobb megoldás a csobogós itató,
ami szűri és forgatja a vizet. Több
cégnél is kapható ilyen itató, de itt
is igaz, hogy az utánzatok, másolatok olcsóbb eszközök veszélyesek
lehetnek a macskára, gazdira (áramütés).
A macska 3 módon jut vízhez
Élelmiszerrel, ivóvízzel és a szénhidrátok, fehérjék, valamint a zsírok
bontása alatt felhalmozódott, úgynevezett metabolikus vízzel, ami
jó, de csak a 15%-át képes fedezni a szükséges vízmennyiségnek.
Abban az esetben, ha a macskánk
nedves tápot, konzervet, friss húst,

vagy halat eszik, a felvett vízmen�nyiség is nő. Ha azonban a kedvencünk sok száraz tápot eszik,
akkor a vízigényének 100%-át csak
ivással fedezheti. Egy egészséges
macska vízfogyasztása a folyadékvesztés kompenzációja miatt történik. Ez azért van, mert a vizeletét
nagy mértékben képes koncentrálni
(átlagos sűrűsége 1045g/ cm3, míg
a kutyákban és az emberben ez az

érték 1015g/cm3.) Amikor azonban
a vizelet koncentrációja túl magas,
magasabb a kristálykicsapódás
és a húgykőképződés kockázata.
Ezért szükséges a macskákat ivásra ösztönözni.
Az ajánlott vízfogyasztás
• a testsúly alapján 55-70ml/kg/nap
• az energiaátvétel alapján 1ml/kcal
metabolizálható energia

TURUL

Június 30-án
szombaton

10-12 óráig.
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

ÁLLATPATIKA
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.

Ne adjunk azonban tejet a macskának víz helyett, a tejet ugyanis nem
tudja megemészteni a macska, hasmenést okozhat így megint vízveszteséget okozunk, a cicának. A kicsik
még meg tudják emészteni a tejet,
de a nagyokon a jobb esetben csak
átmegy, rosszabb esetben hasmenés.
(haziallat.hu)

állatorvosi rendelő

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

9.00–19.00

Trükkök
• ha naponta többször és kisebb
adagokat adunk neki akkor több vizet fog inni
• a fehérjében gazdag táp megnöveli a húgysav-, és ezáltal a vizelettermelést is - ennek következtében
a macska még többet iszik, hogy
pótolja az elvesztett vízmennyiséget.
• a jó minőségű táppal csökkenthetjük a húgykő képződését

Hétvégén is nyitva tartó

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

Hétvégén is nyitva
tartó ügyelet

Például egy 4kg-os macska esetében, aki naponta 60g tápot fogyaszt,
az ajánlott vízmennyiség 220-280
ml/nap. Ezek az értékek megnőnek,
amikor a vízvesztés mértéke nő. Lehet ez a melegtől, esetleges hasmenéstől, tejtermelés esetén, stb.

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. Michalik László
állatorvos
Telefonszám:
06/20-981-3100

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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hirdetmények

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.

MŰVÉSZETEK HÁZA
NYÁRI NYITVA TARTÁS:

JÚLIUS 23-TÓL
AUGUSZTUS 6-IG ZÁRVA.
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 10.0018.00 között NYITVA (változatlanul működik).
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.

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

Június-25–július 1.:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551
Július 2-8.:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069

temetkezési ügyeletek

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375
RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
Ózon pajzs Polgárőr egyesület: 06-30/621-2968

2018. június 26.

hirdetmények

gödöllői Szolgálat 19

24 gödöllői Szolgálat

hirdetés

2018. június 26.

Beküldési határidő:
2018. július 3.
Megfejtés: Gazdag Erzsi időszerű verssorai.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Farkas Istvánné,
Palotakert 4., Jenei Mónika, Asbóth Sándor
u. 10.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kalydy Endre, Tátra
u. 3., Kemenesi Attila, Erzsébet királyné krt.
11 2/8.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte: Hustiné Béres Klára,
Nagy L. u. 9.
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Rövid Petra, Szent István tér 2. II./8., Székely-Szalatnyai Cecília, Szabó P. u. 16.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Nagy Jolán, Rigó u. 17., Gódor Dóra, Király
u. 15.
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!

