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28. alkalommal ünnepeltük a Magyar Sza-
badság Napját Gödöllőn, a Világfánál. 
1991. június 19-én hagyta el hazánkat az 
utolsó szovjet katona, azóta, minden év-
ben, június utolsó szombatján kulturális 
értékeink felvonultatásával emlékezünk 
meg arról, hogy hazánk szabad, független 
állam, területén nincsenek idegen, meg-
szálló csapatok. Az Országyűlés 2001-ben 
fogadta el Gémesi Györgynek, Salamon 
Lászlóval és Orosházi Györggyel közö-
sen benyújtott törvényjavaslatát, mellyel 
június 19-ét, a kivonulás napját nemzeti 
emléknappá, június utolsó szombatját pe-
dig hivatalosan is a Magyar Szabadság 
Napjává nyilvánította. 
Az ünnepi program részeként került sor a 
Magyar Szabadságért Díj átadására, amit 
idén dr. Bálint György, az ország „Bálint 
gazdája” vehetett át. Az ünnepi műsorban 
a szarvasi Cervinus Teátrum előadásában 
a Csodaszarvas című musicalt mutatták 
be. A rendezvényen dr. Gémesi György 
polgármester mondott ünnepi beszédet. 
(Folytatás a 4-5. oldalon, kapcsolódó 
írásunk a 3. oldalon)

28. magyar szabadság napja
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1992. június 19-én kaptam meg 
a diplomámat, majd július 1-től 
kezdtem meg a munkát az akkor 
még Juhász Gyula Könyvtárban. 
Bár magyar-könyvtár szakos ta-
nárként végeztem, a tanítás az 
akkori iskolarendszerben nem 
volt számomra vonzó. Mivel ol-
vasóként rengeteget jártam a 
könyvtárba, ott jól ismertek, és 
egy alkalommal Fülöp Attiláné, 
Mirza megszólított, hogy lenne-e 
kedvem itt dolgozni. Ennek már 
huszonhat éve. Az első évben 
tájékoztató könyvtárosként dol-
goztam. Mindössze egy évvel 
később – Antal Terézia, az akko-
ri igazgató nyugdíjba vonulása 
után – Gloserné Szabó Györgyi 
lett az igazgató és Mirza a helyet-
tese, engem pedig kineveztek az 
olvasószolgálati csoport vezető-
jének. A feladatom az volt, hogy 
összefogjam a tájékoztató mun-
kát a gyermek részlegben. Már 
akkor nagyon jó volt itt a társaság, 
és megtisztelő volt, hogy a nálam 
sokkal tapasztaltabb, idősebb 
kollégák elfogadtak. Lényegében 
Györgyikétől és Mirzától tanultam 
meg a szakma csínját-bínját. 
– A könyvtári munka közül me-
lyik terület áll önhöz a legköze-
lebb?
– A gyermekkönyvtári felada-
tok. Nagy vágyam volt, hogy ott 
dolgozhassak, de ez valahogy 
kimaradt. De a pedagógus vé-
nának köszönhetően megtalál-
tam a lehetőséget a gyerekekkel 
való munkára. Hat évig csináltam 
olvasótábort, ahol 10-13 éves 
gyerekekkel dolgoztunk együtt. 
Olyanok jártak oda többek között, 
mint Túry Bálint filmrendező, 
Lotfi Begi és Komáromi Ger-

gő – aki ma környezetvédőként 
ismert. Ők már akkor is nagyon 
érdeklődők voltak. De sokáig csi-
náltam könyvtári órákat is, amiket 
nagyon szerettem. Ezek olyan 
foglalkozások, amelyek segíte-
nek a gyerekekkel játékos formá-
ban megkedveltetni a könyvtárat. 
Kapcsolódhatnak tantárgyakhoz, 
de egyes érdekes témakörök-
höz is. Ilyen foglalkozásunk vala-
mennyi korosztály számára van. 
Sok olyan gyereket ismerek, akik 
ezeknek köszönhetően az óvo-
dától folyamatosan járnak ide. 
A legnagyobb sikere ezeknek a 
foglalkozásoknak az, hogy a gye-
rek utána azért jön be a szülővel, 
mert itt érdekes dolgokkal találko-
zott.
– Mekkora ezek iránt az érdek-
lődés?
– Napi két-három könyvtári órát 
tartunk, ez napi 60-70 gyereket 
jelent. Ha átlagot nézünk, lénye-
gében nincs olyan gödöllői gye-
rek, aki ne fordulna meg nálunk. 
Van olyan iskolás csoportunk, 

akik havonta jönnek. Ez a feladat 
nem könnyű, mert a gyerekek 
nagyon hamar nőnek, és minden 
korban másfajta foglalkozást igé-
nyelnek. A kamaszok számára 
délutáni foglalkozásokat szer-
veztünk, de csináltunk éjszakai 
nyitva tartós, itt alvós bulikat is. 
Ezek mind olyan dolgok, amikkel 
vonzóvá lehet tenni a könyvtárat. 
–  Ezekben a programokban a 
mai napig részt vesz?
– Semmiképpen nem szeretném 
ezeket abbahagyni. Könyvtári 
órákat nem tartok, viszont a gye-
rekeknek szóló vetélkedőkben a 
hosszabb ideig tartó projektek-
ben továbbra is részt szeretnék 
venni. 
– Amiket elmondott, az nagyon 
más képet fest arról, mint ami 
az átlagemberben a könyvtár-
ról kialakult. Itt alvós buli, bab-
zsák stb. …   Jól látom, hogy 
az egykori szigorú rend, ami 
jellemezte ezeket a létesítmé-
nyeket, kezd leolvadni?
– Mi itt Gödöllőn, és sok helyen 

az országban ezen dolgozunk. 
Ez persze nem azt jelenti, hogy 
itt mindent lehet! Bár lehet bent 
aludni is, és remélem, hogy ha-
marosan a kamaszhídon az 
üvegfalra is lehet majd írni, kell 
egy erős szabályrendszer, és a 
látszat ellenére ez meg is van. 
De tény, ez a könyvtár már nem 
a csend birodalma, a kismama-
cipős-köpenyes könyvtárosnéni 
képpel. Mi is tudatosan megyünk 
ebbe az irányba. Ki kell szolgálni 
az olvasói igényeket. Elsődleges 
szempont ennek a felmérése. 
Akik ide jönnek, sok esetben ki-
kapcsolódni, lazulni szeretnének, 
amellett, hogy információra is 
szükségük van. Ma már nagyon 
fontos, hogy aki ide jön, az jól 
akarja magát érezni. És ez a fel-
nőttekre is vonatkozik. Ezért van 
a nagy folyóirat-olvasó, a kávézó, 
a baba-sarok. A korábbi merev 
szabályokat át kell vágni, de ez 
nem újdonság. Ez a folyamat már 
jó 10-15 éve elkezdődött. Nekünk 
fontos, mit szeretnek az olva-
sóink. Egy példa: Hol szeretnek 
ülni, olvasni a gyerekek? Az ab-
lakban! Akkor a merev székeket 
és asztalokat kivittük, babzsáko-
kat hoztunk, és még az ablakba 
is raktunk, ahol akár a cipőjüket is 
lerúghatják. Lehet, hogy ez szo-
katlan, de nincs vele semmi baj. 
– Mondhatjuk azt, hogy a 
könyvtár ma már nem csak tu-
dományos hely, hanem a kul-
turált szórakozásnak egy hely-
színe és formája?
– Igen, a könyvtár közösségi tér-
ként is működik. Ez ma már a 
törvényben is benne van, de mi 
ettől függetlenül mindig is csinál-
tunk ilyen közösségi alkalmakat. 
Ez az irányvonal az utóbbi tíz 
évben nagyon felerősödött. Ná-
lunk például már 10 különböző 
kiscsoport, klub működik, ebből a 
fele a felnőtteket, a másik fele a 
gyerekeket és a kamaszokat szó-
lítja meg. Mindezek mellett pedig 
rengeteg rendezvényünk van, 
kiállítások, író-olvasó találkozók, 
koncertek és sorolhatnám. Az 
ilyen közösségi alkalmakra nagy 
szükség van. 

Fóthy ZsuZsanna, aki Zöld 
könyvtárat terveZ
A képviselő-testület júniusi ülésén új 
igazgatót választott a Gödöllői Váro-
si Könyvtár élére, miután a korábbi 
vezető, Fülöp Attiláné nyugdíjba vo-
nult. Utódja nem ismeretlen a könyv-
tárba járók számára, hiszen Liskáné 
Fóthy Zsuzsanna, a korábbi igazga-
tó-helyettes már hosszú ideje itt dol-
gozik. Még a pályát is itt kezdte, derül 
ki a vele folytatott beszélgetésből.
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Ez jól látszott a múzeumok éjsza-
káján is. 
– Mindig ilyen szervező típus 
volt?
– Igen.
– Tudom, nagy dilemma volt 
önnek, hogy beadja-e a pályá-
zatot az igazgatói posztra. Vé-
gül mi győzte meg? 
– Attól féltem, hogy igazgatóként 
nem marad időm a munkának 
arra a részére, amiket legjobban 
szeretek. Mint már mondtam, to-
vábbra is szeretnék részt venni 
a rendezvények szervezésében. 
Alaposan átgondoltam és úgy lá-
tom, megfelelő feladat átcsopor-
tosítással ez megoldható. Olyan 
kollégáim vannak, akikkel fan-
tasztikusan lehet együtt dolgozni. 
Rendkívül kreatívak, és ízig-vérig 
könyvtárosok. A másik döntő érv 
pedig az volt, hogy a munka-
társaim   mindvégig biztattak és 
támogattak. Mi itt igazi csapat 
vagyunk, 15-20 éve dolgozunk 

együtt. Nagyon kicsi a fluktuáció, 
leginkább akkor, ha gyesre men-
nek a kollégák, vagy nyugdíjba. 
Itt senki nem gondolkodik rövid 
távon és a fiatalokat is ebbe az 
irányba terelgetjük. 
– A képviselő-testület nagyon 
elismerően nyilatkozott a pá-
lyázatáról. Mivel nyerte meg 
őket, ha nem titok?
– Mivel eddig is részt vettem az 
intézmény vezetésében, jól lá-
tom, hogy milyen irányban ér-
demes tovább haladnunk. Ez az 
irány megegyezik az eddigiekkel, 
színesítve egy csomó új ötlet-
tel. Minősített Könyvtár vagyunk 
és van egy 2023-ig érvényes 
stratégiánk. És bármennyire is 
a lazaságról beszéltünk eddig, 
nagyon szigorú szabályok sze-
rint működünk. Erre a stratégi-
ára, ezekre a célokra fűztem fel 
a pályázatomat. Ilyen például a 
mindenki könyvtára szemlélet. 
Ez nem csak arról szól, hogy fi-

zikailag hozzáférhetőek – tehát 
akadálymentesek – vagyunk, 
hanem arról, hogy életkortól füg-
getlenül igyekszünk kiszolgálni 
az igényeket. Ez többek között 
az online szolgáltatások 24 órás 
elérés, és ennek folyamatos fej-
lesztését is jeleni. Szintén ilyen 
fontos cél a helytörténeti anyagok 
gyűjtése. Ezt évek óta műveljük, 
most azonban a már meglévő 
anyag digitalizálásra szeretnénk 
nagy hangsúlyt helyezni. Ez na-
gyon fontos, hiszen így a jelen-
leg raktárban lévő anyagokat is 
hozzáférhetővé tudnánk tenni 
- természetesen a jogszabályi 
elvárásoknak megfelelően.  Sok 
régi film, hanganyag vár digitali-
zálásra. És még egy dolog. A ta-
pasztalatok alapján fontos, hogy 
az örökké siető olvasók számára 
olyan pontokat alakítsunk ki, ahol 
egyszerre több szolgáltatást talál-
nak, mint például a kabátos köl-
csönző a bejáratnál. Több ehhez 

hasonló részt szeretnénk kialakí-
tani, ahol „napi ajánlat” várja az 
olvasókat könyvekből, folyóira-
tokból, DVD-ből.  Ami azonban 
a következő öt év nagy feladata 
lesz, az a Zöld Könyvtár gondola-
tának megvalósítása.
– Mit takar ez pontosan? 
– Ez egy összetett munka lesz. 
Először is, nem szabad megfe-
ledkezni arról, hogy ez az épület 
húsz éves lesz, ami azt jelen-
ti, hogy érdemes átgondolni az 
energetikai infrastruktúráját. De 
a zöld szemléletet a belső mun-
kánkban is szeretnénk megvaló-
sítani, valamint ide tartozik – ami 
már az olvasóinkat is érinti – a 
belső udvar és a belső terasz  
„zöldesítése”. Sok ötletünk van, 
hogy  ezeket a területeket úgy 
alakítsuk ki, hogy pihenő és ol-
vasótérként is funkcionáljanak 
a nyári időszakban, s egyszerre 
legyen egy új közösségi és kultu-
rális terünk.                             (k.j.)

A Magyar Szabadság Napja 
alkalmából idén is átadták a 
Magyar Szabadságért Díjat, 
amit ebben az esztendőben 
dr. Bálint György vehetett 
át. Az ország „Bálint gazdá-
jának”, aki idén tölti be 99. 
életévét, dr. Gémesi György 
polgármester adta át az elis-
merést. 

A Magyar Szabadság Napja 
Alapítvány által 2000-ben ala-
pított díjat minden évben olyan 
személy kaphatja meg, aki 
az elmúlt évtizedekben tevé-
kenységével hozzájárult Ma-
gyarország függetlenségéhez, 
demokratikus fejlődéséhez, 
a magyarságtudat, kultúránk 
megőrzéséhez és munkájuk-
kal példát mutatnak. 
Dr. Bálint György, közismert 
nevén Bálint gazda, 1919-ben 
Gyöngyösön született, gazdál-
kodó hagyományokkal rendel-
kező középbirtokos családban.
1941-ben a Magyar Királyi 
Kertészeti Akadémián kertész-
mérnöki oklevelet szerzett, 
tudását azonban nem tudta 
kamatoztatni, mert származá-
sa következtében az 1942-es 
zsidótörvény már közelről érin-
tette családját.
Birtokaik nagy részét elvették, 
még ebben az évben mun-
kaszolgálatra vitték, ahon-

nan koncentrációs táborba 
került. 1944 decemberében 
gyalogmenetben indították el 
Mauthausen felé, 1945-ben a 
gunskircheni megsemmisítő 
táborba küldték. A tábor való-
jában egy kőbánya volt, ahol 
mindenkire a biztos halál várt. 
Végül családjából egy nővére 
és ő maga élték túl a vészkor-
szakot.
Ezután sem következtek köny-

nyű évek számára. 1948-ban 
elvették a családi birtokaikat, 
kuláklistára került, internálás-
sal fenyegették meg. 
A vele történtek ellenére, eze-
ket az éveket nem élte meg 
tragédiaként, mindig a munká-
ban látta a túlélés lehetőségét, 
ez segítette az életben mara-
dásban. 
1949-ben mezőgazdasági 
mérnökként újabb diplomát 

szerzett és kutatóintézetek-
ben, állami gazdaságoknál 
vállalt munkát, agrárfolyóirato-
kat szerkesztett.
1956-ban, a forradalom idő-
szakában, bár lett volna lehe-
tősége az elvándorlásra, az 
itthon maradást választotta.
A közélet iránti érdeklődé-
sét sohasem veszítette el, 
így természetes volt, hogy a 
rendszerváltáskor szerepet 
vállaljon az ország sorsa alakí-
tásában. Az 1990-es években 
aktívan politizált, a második 
országgyűlési választásokon 
képviselőnek választották. Az 
országgyűlésben is a mező-
gazdasági ügyek jelentették a 
fő munkaterületét.
A humanizmust és a demok-
ráciát tartotta és tartja ma is 
a legfontosabb értéknek az 
egyén és a társadalom életé-
ben.
Dr. Bálint György a díjátadást 
követő beszédében feleleve-
nítette az 1933-as Jamboreen 
szerzett emlékeit. Mint mond-
ta, a nehézségek idején sok-
szor eszébe jutott József Attila 
Hazám című verse, aminek 
egyik sorát idézte: „…édes 
Hazám, fogadj szivedbe, hadd 
legyek hűséges fiad!” Mint 
mondta, mindig ez volt számá-
ra a vezető gondolat. 

(b.j.)

Dr. Bálint GyörGy kapta iDén a MaGyar SzaBaDSáGért Díjat
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28. magyar szabadság napja
(Folytatás az 1. oldalról)

Jó estét kívánok, tisztelt Hölgye-
im és Uraim!
Köszöntöm Önöket a Magyar 
Szabadság Napja és a Magyar 
Szabadságért Díj átadó ünnep-
sége alkalmából. 

1991 június 19-én hagyta el az 
utolsó szovjet katona hazánk 
területét és huszonhét évvel ez-
előtt, június 30-án, itt Gödöllőn, 
ezen a helyen ünnepeltük elő-
ször, hogy hosszú idő után Ma-
gyarország területén nincsenek 
idegen, megszálló csapatok.
Azóta minden év június utolsó 
hétvégéjének szombatján ün-
nepeljük a Magyar Szabadság 

Napját, amit az Országgyűlés 
2001-ben határozatban is meg-
erősített. 
Az ünnep egyben egy csendes 
és méltó emlékezés azokra, akik 
életüket, egzisztenciájukat, csa-
ládjukat áldozták fel hosszú év-
századokon keresztül a magyar 
szabadságért.
Az emlékezés egyben zarán-
doklat is a Velekey József Lajos 
szobrászművész által „újraalko-
tott”, a magyar szabadság szim-
bólumává vált Világfához, ami 
mintegy összeköti az eget és a 
földet és képletesen szakrális 
magasságokba emeli a magyar-
ság szabadságba vetett hitét. 
A művész már négy éve sajnos 
nincs közöttünk, emlékezzünk rá 
Gárdonyi Géza soraival: 
„A szeretetnek melege van a ter-
mészet hidegében,
világossága van az élet sötétsé-
geiben,
és a szeretetnek ajkai vannak,
amik mosolyognak velünk az 
örömben,
és lecsókolják könnyeinket a fáj-
dalomban”.

Az elmúlt közel három évtized-
ben soha nem nagygyűlésekkel, 

szónoklatokkal, hanem egy-egy 
nagyszerű kulturális műsor be-
mutatásával emlékeztünk a ma-
gyar szabadságra. 
Idén az ősi mondát felelevenítő 
Csodaszarvas musicalt mutatja 
be a Cervinus Teatrum. A Csoda-
szarvas, ami az újjászületés és a 
megújulás egyik szimbóluma is. 
Sokszor merül fel a kérdés min-
den vonatkozásban: miként és 
hogyan lehet, kell megújulni egy 
ellentmondásokkal, feszültsé-
gekkel, bizonytalanságokkal teli, 
sokszor átláthatatlan, zavaros 
világban? Hogyan segítheti ezt 
a megújulást az 1991-ben, vér 
nélkül ölünkbe hullott magyar 
szabadság? 
Ebben a megújulási folyamatban 
hogyan tudjuk megőrizni a több 
mint ezeréves történelmünk érté-
keit, hogyan tudunk magyarként 
megmaradni a Kárpát-medencé-
ben, és mindemellett versenyké-
pesnek bizonyulni Európában és 
a világban?
A vár ereje nem a falakban rej-
tezik, hanem a védők lelkében – 
mondja Dobó István, a több mint 
százezres török szultáni hadse-
reg utolsó nagy támadása előtt 
a néhány ezres kimerült, de el-
szántan küzdő egri védőnek. 
Azt gondolom, Dobó István adja 
meg a választ. Mert nem a min-
denkitől elválasztó „falak“-nak 

kell egyre szélesebbre és ma-
gasabbra épülniük, nem a hatal-
mas és látványos beruházások 
fognak megvédeni és verseny-
képessé tenni minket, nem a 
kommunikációs műhelyekben 
legyártott, kommunikációs esz-
közökkel folyamatosan sulykolt, 
sokszor ál- és elferdített hírekre 
alapozott, egyre magasabbra 
emelt virtuális falak adnak biz-
tonságot. Nem. 
Ezek mit sem érnek a „védők“ 
lelkében rejlő erők nélkül. Ez a 
lélekben rejlő erő van egyre in-
kább fogyóban és kimerülőben. 
Ennek a lélekben rejlő, valódi ér-
tékeken nyugvó erőnek a meg-
erősítése és megújulása nélkül 
egyre inkább védtelenné és ki-
szolgáltatottá válunk a minket 
körülvevő világban.
Dobó István tudta, hogy csak így 
képes visszaverni a hihetetlen 
túlerőt és maroknyi csapatával 
kivívni a tiszteletet, amiben nem 
a félelemkeltés eszközeivel, nem 
pénzzel és vagyonnal, hanem 
személyes példájával és hiteles-
ségével tudott példát mutatni. 
Vajon a mai vezérek milyen pél-
dát mutatnak? 
Vajon tudják-e, hogy a felhúzott 
falak az embereket választják 
el egymástól az ország határain 
belül, mint egykor az a bizonyos 
Berlini fal?
Vajon tudják-e, hogy a hazát 
elhagyó, kivándorló magyarok 
nagy részét már elvesztették, és 
tudják-e, hogy a jövő magyar ge-
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nerációjának egy része már nem 
itthon, hanem Londonban, Ber-
linben, Párizsban, vagy a világ 
más részén születik meg.
Tartok tőle, nem tudják, vagy 
ha valamit sejtenek is belőle, túl 

könnyen veszik. Pedig eszköz 
ma elsősorban az ő kezükben 
van, lenne. 
És vannak-e ma Dobó István-
hoz hasonlítható hazafiak? Van-
nak-e, akik felismerik azt, hogy a 

„vár ereje nem a falakban rejte-
zik, hanem a védők lelkében“? 
Vannak sokan. Teszik a dolgukat 
szakértelemmel, tisztességgel, 
becsülettel. A katedrától a be-
tegágyig, a szolgáltatásokban 
dolgozóktól a szociális munká-
sokig, az építőiparban dolgo-
zóktól a takarítókig, sorolhatnám 
tovább a diplomást és a kétkezi 
munkást egyaránt. 
Tudom, hogy Ők a hétköznapok 
Dobó Istvánjai. Az ő lelkük tartja 
össze az országot, az ő lelkük 
nélkül nincs jövő. Köszönet és 
megbecsülés érte.
Hiszek abban, hogy a Magyar 
Szabadság Napja is egyfajta lé-
lek- és hiterősítő sziget itt Gödöl-
lőn. 
Hiszek abban, hogy egyre több 
ilyen sziget van és lesz az or-
szágban. Hiszek abban, hogy 

ezek a kis szigetek egyre inkább 
egymásra találnak és mint egy 
lánc, kötnek össze bennünket. 
Ez a lánc nem olyan lánc, aminél 
„fényesebb a kard“, nem olyan 
lánc, ami megbilincsel, megbé-
nít és rabságban tart, hanem 
ami összeköt és kapaszkodót 
ad mindnyájunknak. Egykor a 
Csodaszarvas utat mutatott ne-
künk megtalálni a hazát, ahol 
ma élünk, és összekovácsolta a 
hét törzset, akik együtt megala-
pították a magyar nemzetet. Ma 
újra nagy szükségünk van egy 
Csodaszarvasra, mely eggyé-
kovácsol minket és amelynek a 
segítségével újra egyfelé tart-
hatunk. Csak így lehetünk ismét 
erős nemzet.
Isten áldja Magyarországot, Is-
ten áldja Gödöllőt, Isten áldja 
Önöket!
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Magyar PolgárMesterek XII. VIlágtalálkozója
1996 óta változatlan céllal, az is-
meretek, tapasztalatok megosz-
tásának szándékával rendezi 
meg a Magyar Önkormányzatok 
Szövetsége (MÖSZ) a Magyar 
Polgármesterek Világtalálkozó-
ját. Az idei, kétnapos eseményre 
határon innen és határon túlról 
több mint háromszáz település-
vezető érkezett pénteken.
Az Erzsébet Királyné Szállodá-
ban dr. Gémesi György polgár-
mester, a MÖSZ elnöke nyitotta 
meg a találkozót. Dr. Bekényi 
József, a Belügyminisztérium 
(BM) önkormányzati főosztály-
vezetője előadásában kijelentet-
te, nem tervez a kormány olyan 
átalakítást, ami érintené a tele-
pülések önállóságát. Máté An-
tal, Nyírbátor polgármestere úgy 
fogalmazott: nem lehet elvenni 
az önkormányzatoktól azokat a 
feladatokat, amiket a helyi adott-
ságokhoz és igényekhez igazít-
va kell alakítani, végezni. 
A Polgármesteri Ezüstlánc Díj-
jal Ambrus Gyöngyit, Kistokaj 
polgármesterét tüntették ki, a 
Polgármesteri Aranygyű-
rű Díjat Beke László, 
Környe polgármestere és 
Illár József, Palágykomo-
róc-Kisszelmenc polgár-
mestere vette át.
Kerekasztal beszélgeté-
sen fejtették ki véleményü-
ket az önkormányzatok 
szerepéről a parlamenti 
pártok szakpolitikusai, 
Hajdu László (DK), He-
gedűs Lórántné (Jobbik), 
Demeter Márta (LMP), 
Molnár Gyula (MSZP), 
Kocsis-Cake Olivio (Pár-
beszéd Magyarországért). 
A Fidesz és a KDNP is 
meghívást kapott, de kép-
viselőik lemondták a rész-
vételt.
A településüzemelteté-

si szekciót Schmidt Jenő, a 
TÖOSZ elnöke, Tab polgármes-
tere vezette. Előadást tartott 
Wittinghoff Tamás, Budaörs 
polgármestere, a MÖSZ Pol-
gármesteri Tagozatának elnöke, 
Pergő Margit, a TÖOSZ társel-
nöke, Berhida város polgármes-
tere, a Bakony és Balaton Keleti 
Kapuja Közhasznú Egyesület 
LEADER helyi akciócsoport el-
nöke valamint Gyenes Szilárd, 
a Zöld Híd Régió Kft. mb. ügy-
vezetője.
A szombatot a piacon kezdték a 
polgármesterek, ahol kóstolóval 
egybekötött termékbemutató, 
kiállítás és vásár kapcsolódott a 
világtalálkozóhoz, közfoglalkoz-
tatásban termelt termékekből is.
A közfoglalkoztatásról tartott be-
szélgetésen Szulimán Zsolt, a 
BM Közfoglalkoztatási Stratégi-
ai- és Koordinációs főosztályve-
zetője fontosnak nevezte, hogy 
az önkormányzatoknak bemu-
tassák értékteremtő gyakorlatai-
kat. Eszes Béla, a MÖSZ társel-
nöke, Jánoshida polgármestere 

elmondta, hogy a növényter-
mesztés és az állattenyésztés 
mellett egy saját malmot hoztak 
létre. Üveges Gábortól meg-
tudtuk, Hernádszentandráson a 
biotermékek előállításával olyan 
rendszert alakítottak ki, amely 
segítette a közösségépítést.
A világtalálkozót Denis Badré 
fővárosi tanácsos, 
Párizs főváros kül-
dötte, a MoDem (De-
mokratikus Mozga-
lom) igazgatóságának 
tagja, Ville-d’Avray 
volt szenátor-polgár-
mestere és Francois 
Pauli, az Európai 
Parlament tanácsosa 
is megtisztelte jelen-
létével. Badré az EU 
működése legfonto-
sabb céljának az ér-
tékek és az alapjogok 
szolgálatát nevezte. 
Dr. Simon András, az 
ATV műsorvezetője, 
az Innfusion tulajdo-
nosa arról beszélt, mit 
tehet egy település 
azért, hogy keresett 
legyen, hogy oda köl-

tözzenek, ott fektessenek be a 
vállalkozók, ha nincs Károly-híd-
ja, Eiffel-tornya. A szépet egy-
szer nézi meg az embert, de a 
jó hangulatért, a kedves közös-
ségekért szívesen visszamegy 
oda, ahol egyszer már jól érezte 
magát, mert az igazi élmények 
ott érik az embert.       (l.t.)
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Az ideiglenes vasúti átjáró ki-
alakítása miatt megváltozott a 
forgalmi rend a vasútállomás 
környékén. A kerülő út táblá-
zása a KRESZ előírása szerint 
megtörtént. A kivitelező kéri a 
gépkocsival közlekedőket, hogy 
ne rutinból vezessenek, hanem 
vegyék figyelembe a közúti jel-
zéseket!
A kivitelező Swietelsky Vasút-
technika Kft. a múlt héten tájé-
koztatta a P+R parkolót hasz-
náló gépjármű tulajdonosokat, 
hogy június 29-től a vasútkor-
szerűsítési munkákhoz kapcso-
lódó útépítési munkálatok miatt 
a P+R parkoló teljes lezárásra 
kerül.  A munkálatok miatt az 
Állomás téri parkolóban az ön-
kormányzat díjtalanná tette a 
parkolást. 
A munkálatok miatt megválto-
zott a Volánbusz közlekedése 
is, a 440, 441, 442 és 444-es 
jelzésű járatokra Valkó felé az 
Állomás utcában lévő HÉV-pót-
ló autóbusz megállóhelyen lehet 
felszállni. Gödöllő központja felé 
továbbra is a szokott helyen áll-
nak meg a járművek. A 447, 448 
és 466-os jelzésű járatok Fürdő 

utcai megállóhelyét Dány és Gö-
döllő Gépgyár felé az Isaszegi 
útra a Fürdő utcai Keresztező-
déshez; a városközpont felé pe-
dig az Isaszegi útra a Dalmady 
Győző utca kereszteződéshez 
telepítették.
 A vasútkorszerűsítési munkák 
miatt újabb változások lesznek 
a vasúti közlekedésben. A MÁV-
START Zrt. tájékoztatása szerint 
2018. július 7-től 2018. július 
20-ig Rákos – Pécel és Aszód 

– Tura állomások között végzett 
pályakarbantartási munkák miatt 
több vonat módosított menet-
rend szerint közlekedik. Isaszeg 
– Gödöllő, Rákos – Hatvan, vala-
mint Aszód – Hatvan állomások 
között egyes vonatok helyett vo-
natpótló autóbuszok szállítják az 
utasokat.
Ezekről a www. mavcsoport.hu 
oldalon, valamint a www.godol-
lo.hu oldalon találnak részletes 
tájékoztatást az érdeklődők. A 

MÁV-START Zrt. kiemelten fel-
hívja a vonattal közlekedők fi-
gyelmét, hogy a vágányzár idő-
tartama alatt többször is jelentős 
változások lesznek a menetrend-
ben, ezért kérik, hogy az utasok 
ne megszokás szerint közleked-
jenek, figyeljék a kihelyezett tá-
jékoztató hirdetményeket, illetve 
használják a www.mavcsoport. 
hu oldalon elérhető MÁV-START 
menetrendi keresőjét az aktuális 
információkért!                                (ou)

Újabb Változások a VasÚtálloMáson 

Új helyre 
kerülnek az 
IsaszegI ÚtI 

kosárlabdaPályák

Megviselte a főtérre ültetett fákat a többszörös átül-
tetés, de a szakemberek szerint ez nem meglepő, a 
növények a vizsgálatok alapján rendben vannak is ki 
fognak hajtani. A laikusok számára szomorú látványt 
nyújtanak a főtér megújuló részére az elmúlt hetekben 
kitelepített új fák, sárga leveleikkel. 
Sokan aggódnak, hogy a júniusi kánikula miatt nem 
bírták az ültetést a fák. Nem kell azonban aggódni, ez 
csak átmeneti állapot. Barna Dániel, a VÜSZI főker-
tésze lapunk megkeresésére elmondta, a fák komoly 
megterhelésnek voltak kitéve az elmúlt hónapokban, 
s a lényegében háromszoros átültetés miatt vesztik 
lombjukat. Mint megtudtuk, az előnevelt fák a tavaszi 

kiszedést követően először az úgynevezett „iskoláz-
tatáson” – többek között metszéseken – estek át, ami 
után kihajtottak. Ezután vermeléssel várták, hogy a 
helyükre kerüljenek, majd megtörtént az ültetés.  Ez 
a háromszoros beavatkozás bármely növényt megvi-
selne, nem csoda, hogy a fák levelei sárgulni, és hul-
lani kezdtek. Épp ezért a növényeket megvizsgálták, 
és az állapotukat folyamatosan megfigyelik. Ez alap-
ján kijelenthető, hogy a növények jövő tavasszal  – de 
egyes vélemények szerint akár még a nyár második 
felében – újra kihajtanak.  Azokat a fákat, amik esetleg 
mégsem jönnének helyre, a kivitelező garanciálisan 
pótolni fogja. 

tavaSSzal kihajtanak 
a főtér fái

Még a nyár folyamán megkezdő-
dik a Hajós Alfréd Általános Iskola 
mellett lévő két, TAO-s támogatás-
ból megvalósított kosárlabda pálya 
áttelepítése, miután a területre a 
képviselő-testület döntése alapján 
vívócsarnok épül. 
Az egyik pályát a Hajós iskola Le-
lesz utca felőli, jelenleg is sport 
célra használt pályájára helyezik 
át, amihez a területet megfelelő ál-
lapotba hozzák. A létesítmény így 
javítja az iskola sportszolgáltatásait. 
Mindezek mellett a leendő vívócsar-
nok belső terét is úgy alakítják ki, 
hogy délelőtt az iskola testnevelés 
óráinak megtartására is alkalmas 
legyen. Az áthelyezés még a nyár 
folyamán megtörténik, hogy a tan-
évkezdésre már használhassák a 
gyerekek. 
A másik pálya a Rönkvárhoz kerül, 
a korábbi kosárpálya helyére, ahol 
az áthelyezés előtt szintén elvégzik 
a szükséges felújítási munkákat. Így 
nem a csak a terület pihenő és ját-
szótéri funkciói bővülnek és újulnak 
meg, hanem a sportlétesítmény is. 
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Harmadszorra is a dobogó legfel-
ső fokára állhatott fel a Török Ig-
nác Gimnázium 6. A. osztályának 
csapata (Péterdi Emma, Simon 
Orsi, Taska Richárd, Foris Dávid), 
amely a idei harmadik matek Bolyai 
aranyérmét szerezte meg.  A meg-
méretettésre június 23-án került sor, 
amikor a hazai fordulókban eredmé-
nyes csapatok nemzetközi mezőny-
ben mérték össze tudásukat. 

A gödöllői Flóri Patrik Benett a 
6-18 hónapos korosztályban 3. 
helyezett lett azon a babaszép-
ségversenyen, amire mintegy 
1200 nevezés érkezett. A je-
lentkezők felét behívták továb-
bi fotózásra, majd a döntőre 
60 babát hívtak be a budapesti 
Táncsics Mihály Művelődési 
Házba. Patrikot csak két kislány 
előzte meg, így ő lett az ország 
legszebb kisfiúja. A gyermekek 
fotóiból itt a helyszínen kiállítást 
is rendeztek. Flóri Patrik Benett 
2017. szeptember 1-jén szüle-
tett. Édesanyja Molnár Erzsébet 
Eszter, édesapja Flóri Norbert.

Törökös siker
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Hogyan lesz egy érzelgősen 
induló, kezdetben cseppet sem 
szerethető szereplőkről szóló 
könyv letehetetlen, fordulatos, 
megdöbbentő dráma? Amikor 
kézbe vettem „A titok” című 
könyvet, az első oldalak után 
meg voltam róla győződve, hogy 
egy kiszámítható „női köny-
vet” tartok a kezemben, abból 
a fajtából, amit a strandon egy 
délután alatt olvas el az ember. 
Azután a kezdetben szinte ma-
gától értetődően alakuló történet 
egyik pillanatról a másikra for-
dult át, izgalmas, az érzelmeket 
felkorbácsoló történetté, majd 
mély drámává. 
A több szálon futó cselekmény 
különös alakjai egy „baráti” tár-

saság tagjai, 
akiknek közös 
kirándulása tragédiába torkollik. 
A túlélőknek azonban nem csak 
egy súlyos baleset emlékével és 
következményeivel kell megbir-
kózniuk, hanem mindazzal, ami 
azon a bizonyos napon történt.
Negyven évvel később Beth 
anyja halála után talál rá egy a 
balesetről beszámoló újságcikk-
re, és egy levélre, amelyből ki-
derül, élete hazugságra épült. A 
talaj pont akkor csúszik ki a lába 
alól, amikor kisfia élete múlik 
azon, hogy megtalálja apja ro-
konait, akik donorként számítás-
ba jöhetnek a súlyos vesebeteg 
gyermek számára.
Egy súlyos titok és egy tragédia 
összekovácsolhatja és széttép-
heti az emberi kapcsolatokat. 
Kathryn Hughes történetében 
mindkét esettel találkozunk. 
Hőseinek életük folyamán sú-
lyos, morálisan megkérdőjelez-
hető döntéseket kell meghoz-
niuk. Egyikük sem fél azonban 
szembenézni az igazsággal, mi-
kor negyven esztendő elteltével 
szembe kell nézniük a végzetes 
napon történtekkel. 
A titok, ami egykor egy magára 
maradt asszonynak lehetősé-
get adott a boldogságra, most 
egy halálos beteg gyermeknek 
adhat esélyt az életben mara-
dásra. 
(Kathryn Hughes: A titok)

(ny.f.)

Június 29-én kezdődik az idei 
nemzetközi filmszemle Karlo-
vy Varyban, a díjkiosztó gálát 
pedig július 7-én tartják a nyu-
gat-csehországi fürdővárosban.
A mustrán idén 182 filmet mu-
tatnak be, minden alkotást lega-
lább háromszor fognak levetíte-
ni. A nemzetközi filmfesztiválon 
gödöllői alkotó filmjét is láthatja 
a közönség, itt kerül sor ugyanis 
Csuja László filmrendező Vi-
rágvölgy című alkotásának vi-
lágpremierjére 
A menekülő szerelmesekről szó-
ló road movie-t a mustra East of 
the West elnevezésű verseny-
programjában mutatják be.
A Virágvölgy című film egy me-
nekülő pár történetét dolgozza 

fel a mai Kelet-Európában. Lo-
pott gyerekkel, egy morálisan 
vak lánnyal és egy szélsősé-
gesen naiv fiúval – s mindez 
amatőr szereplőkkel. 
A filmet a tervek szerint a közel-
jövőben a gödöllői mozinézők is 
láthatják majd. 

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

Végzetes döntés

Csuja László filmje 
Karlovy Varyban 

Fotó: Facebook



Kultúra2018. július 3. gödöllői szolgálat 11

Szelfi a kerttel - így foglalta ösz-
sze gondolatait Katona-Szabó 
Erzsébet textilművész, a Gödöllői 
Új Művészet Közalapítvány kura-
tóriumának elnöke a GIM-ház új, 
június 30-án megnyílt kiállításáról, 
amelyen a vizuális művészetek 
különböző területein alkotó művé-
szek munkái láthatók. A bemuta-
tott anyag különlegessége, hogy a 
művek két vagy több művész kö-
zös munkájának az eredményei. A 
GIM-ház kertjéhez kapcsolódó al-
kotások az átváltozás folyamatát 
jelenítik meg. 
A kiállított anyagot a kiállítás nap-
ján három helyszínen lehetett 
megtekinteni. A kert témáját fel-
dolgozó összeállítás a GIM-ház 
ihletet adó kertjében és kiállítóter-
mében látható. Izgalmas helyszín-

ként jelenik meg a Remsey-ház 
kerítése, amelyen képzeletbeli 
„távcsövek” segítségével az egy-
kori lakók életébe, a kerítésen be-
lüli világ múltjába pillanthatnak be 
az érdeklődők. A harmadik, kizá-

rólag a meg-
nyitó estjén 
látogatható 
h e l y s z í n 
a barokk 
K á l v á r i a 
alatti egy-
kori víztáro- 
zó volt, ahol 
különleges 
jég installá-
ciók figyel-
m e z t e t t é k 

a látogatókat a 
mulandóságra. A 
rendezvényen Ka-
tona-Szabó Erzsé-
bet és dr. Papp-
né Pintér Csilla, 
Gödöllő alpolgár-
mestere mondott 
köszöntőt, majd Fülöp József, a 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
rektora nyitotta meg a kiállítást, 
amely az idei kulturális tematikus 
évhez, az Ifjúság évéhez kapcso-
lódik.
A tárlaton Arató Zoltán formater-
vező művész, Balázs Imre Barna 
festőművész, Farkas Pap Éva 
szobrászművész, Guba Ilka fo-
tóművész, Guba Sándor építész, 

Hidasi Zsófia textiltervező mű-
vész, Incze Mózes festőművész, 
Ipsics Barbara médiaművész, 
Konopás Judit Emese hang és 
tér kutató, Lengyel Gergő forma-
tervező művész, Remsey Dávid 
grafikusművész, Szesztay Csa-
nád fotóművész és Varga Me-
linda szobrászművész alkotásai 
láthatók.

(k.j.)

Négy fúvószenekar és két ma-
zsorettcsoport adott egymásnak 
találkozót június 30-án, a VII. 
Gödöllői Nemzetközi Fúvósze-
nekari Fesztiválon. A rendez-
vény során a kastélynál és a fő-
téren szólaltak meg a klasszikus 
és a kortárs fúvószenekari mű-
vek, valamint több világsláger 
feldolgozása.
Idén a házigazda Gödöllői Vá-

rosi Fúvó-
szeneka r 
m e l l e t t 
Németor -
szágot a 
Musikvere-
in Neukirch 
Fúvósze -
n e k a r a , 
Franciaor-
szágot a 

Lyoni Brassaventu-
re képviselte a ha-
zai színeket pedig 
a Balmazújvárosi 
Bekton Ifjúsági Fú-
vószenekar erő-
sítette. A rendez-
vényt a zsámboki 
Glamour és a bal-
mazújvárosi Fan-
tázia  mazsorett 
csoport előadása 
tette még látványo-
sabbá.             (j.k.)

Transzparens Terek – Kert másként

FúVós FeszTiVál sláger zenéKKel 
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Két estén át, június 
26-27-én láthatta a 
gödöllői közönség 
Georges Feydeau 
fergeteges vígjá-
tékát, az Osztrigás 
Micit, a Garabonciás 
Színtársulat legújabb 
bemutatóját. A dara-
bot Schwajda György 
fordításában állítot-
ták színpadra. Pety-
pon párizsi orvos, a 
Maxim sztárja, Oszt-
rigás Mici és Petypon tábornok, 
no és barátaik kalamajkája so-
kaknak szerzett vidám pillanato-
kat. A félreértésekben bővelkedő 
vígjátékban, melyben mindenki 
másnak látszik, mint a valóság-
ban, Mészáros Beáta, Géme-
si György Fejes József End-
re, Kármán Katalin, L. Péterfi 
Csaba, Hernádi Zsolt, Remsey 
Benjámin, Körösi Mariann, 

Monori Ágnes, Katona Zsófia, 
Sárközi István, Szanyi Kati, 
Szabó Arnold, Horváth Péter, 
Rúzsa Mari, Maklári Tamás,  
Gulyás Edina, Koós György, 
Nagy János, Pervai Gáspár és  
Maklári Márton gondoskodott a 

közönség szórakoztatásáról. A 
vígjátékot most két alkalommal 
láthatta a közönség, de a tervek 
szerint – a Cyranóhoz hasonlóan 
– szeretnék máshol is bemutatni. 
A darabot Mészáros Beáta ren-
dezte.                                    (l.t.)

Osztrigás Mici, a Maxim sztárja

Gödöllőn játszódó történet-
tel mutatkozik be a július 6-8 
között megrendezésre kerülő 
Győrkőc Fesztiválon Lipták 
Ildikó. A gödöllői születésű író 
kiskamaszoknak ajánlott Nyári 
nyomozás című, a múlt évben 
megjelent ifjúsági regényét 
nemrég  újra kiadták.  A könyv 
sikerét nem csak a gyors újra 
megjelentetés jelzi, hanem az 
is, hogy a Magyar Gyermek- 
irodalmi Intézet által 25 leg-
jobb gyermekirodalmi alkotás 
közé került, a hét végén pedig 
a Győrkőcfesztivál az ország 
egyik legnagyobb szabadtéri, 
ingyenes családi és művészeti 
fesztiválon is szerepel.
A Nyári nyomozás főhőse Bá-

lint, nyomozó szeretne lenni. 
Ez persze titok. Családjával 
most költöztek új lakhelyükre, 
a szülők új munkahelyen – így 
aztán hiába van nyár, közös 
nyaralásra nincs lehetőség. A 
három gyerek táborba megy. 
Már az is eléggé nagy válto-
zás, elválni a régi osztálytár-
saktól, megszokni egy új la-
kást – de ez a tábori két hét… 
Bálint életében először fordul 
elő, hogy ennyi ideig távol van 
szüleitől. Vagyis… Bálint ma-
gányos kisfiú. A történetben jól 
felismerhetőek a gödöllői hely-
színek, kiváló olvasmány a ka-
maszoknak, akik saját gondo-
lataikat érzéseiket fedezhetik 
fel a lapokon.

Gödöllői 
Győrkőcőző
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Lapunkkal együtt a postaládák-
ba kerül a Gödöllői Magazin 
nyári száma is. Ez alkalommal 
olyan tehetséges és sikeres 
gödöllői fiatalokat ismerhetnek 
meg az olvasók, akikre méltán 
lehetünk büszkék, mert teljesít-
ményükkel nem csak városunk 
hírnevét öregbítik a művészetek, 
a tudományok vagy épp a sport 
területén, hanem példaképei is 
lehetnek saját korosztályuknak. 
Az idei év városunkban „Az 
Ifjúság éve”. Ennek jegyében 
készült a magazin nyári száma 
is. Megtudhatják belőle például, 
hogy mi fán terem az ifjúsági 
önkormányzat, és megismerhe-
tik azokat a műhelyeket, ahol a 
gödöllői tehetségek kibontakoz-
hatnak. 
Kiderül többek között, milyen 
pályára készül Monori Dominik 
gyermekszínész, hogyan készül 
egy versenyre Virágh Gyöngy-
vér Európa bajnok táncos, és mit 
szeretne elérni Patakfalvy Luca, 
több nemzetközi teak won do 
verseny győztese. A riportokat 
ez alkalommal munkatársaink 
a városi riporterverseny győzte-
seivel közösen készítették. Ter-
mészetesen a lapból róluk is sok 
érdekességet megtudhatnak az 
olvasók. 

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

transzParens terek
2018. június 30 - szeptember 31.
A vizuális művészetek különböző területein alkotó művé-
szek 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 kiállító-
terme és kertje, Remsey-ház kertje, Kál-
vária belső tere

Támogató: Gödöllő Város Önkormány-
zata, Nemzeti Kulturális Alap

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

MEGJELENT!
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Egerben vettek részt utánpót-
lás labdarúgó tornán a Gö-
döllői SK csapatai, akik két 
aranyéremmel és három bronz- 
éremmel tértek haza.

A GSK utánpótlás csapatai közül 
a 2007-es és a 2009-es korosz-
tály tornagyőzelemnek örülhetett, 
míg a 2005-ös, 2008-as és 2010-
es csapatok a dobogó harmadik 
fokára állhattak fel.                   -li-

Az idén 13. alkalommal került 
megrendezésre a Nemzetkö-
zi Gyermek Atlétikai Játékok 
a lengyelországi, Lowiczban, 
amelyen részt vett a Magyar 
Diáksport Szövetség által ösz-
szeállított gyermek atlétika vá-
logatott is. 

A versenyen 18 fiú és 18 leány 
versenyző képviselte hazánkat, 3 
korosztályban (2005-ös, 2006-os, 
2007-es születésűek), köztük a 
GEAC-os Kriszt Sarolta (képen 
álló sor, balról a hatodik) és edző-

je Körmendy Katalin. Minden 
korcsoportban 60 m-es síkfutás, 
300 m-es síkfutás, magasugrás, 
távolugrás és kislabdahajítás ver-
senyszámokban küzdhettek az 
érmekért a versenyzők. E mellett 
a fiúk 1000 m-es, a leányok 600 
m-es síkfutásban mérhették ösz-
sze tudásukat a lett, litván, észt, 
szlovák és lengyel válogatottal. A 
viadalt a házigazda lengyelekkel 
vívott szoros küzdelemben a ma-
gyar válogatott nyerte, melyben 
nagy szerepe volt Saroltának is, 
aki 300 m-es síkfutásban, mind-
össze 9 századdal a lengyel kis-
lány mögött, óriási egyéni csúcs-
csal (42,87) végzett a második 
helyen.                       -kb-

AtlétikA – nemzetközi gyermek AtlétikAi játékok

Magyar siker GEAc segítséggel

Június 30-án, kiváló 
időben rendezték meg 
a már hagyományos-
nak mondható, IX. Sza-
badság Napi Futó – Te-
kerés napot, amelyre 
négy kategóriában 
közel 500-an neveztek 
be. 
A Nagy Zoltán által 
megálmodott és meg-
szervezésre kerülő, a 
Máriabesnyői Kegy-
templom lábától induló 
futó- és kerékpár ver-

senyre az 5 kilométe-
res minimaratonra, a 
félmaratoni 21, illetve 
a 12 km-es egyéni fu-
tóversenyre, valamint a 
21 km-es kerékpár ver-
senyre lehetett nevezni 
ezúttal is. A versenyre 
az előnevezések és a 
helyszíni nevezések 
után közel 500 fő re-
gisztrált és teljesítette 
az általa kiválasztott 
távot. A különböző ka-
tegóriák végeredmé-
nyei megtalálhatók a 
szabadsagnapifutas.
hu weboldalon.

-tl-

A hazánkban megrendezett moun-
tain bike tájékozódási világkupán a 
gödöllői Kármán Katalin (a képen 
jobb szélen) bronzérmet szerzett.

iX. szAbAdság nApi futás-tekerés
négy kategóriában versengtek

Több gödöllői kerékpáros is 
éremmel térhetett haza a Nagy-
kovácsiban megrendezett Cross- 
kovácsi Maratonról, illetve a Csö-
möri Bringafesztivál XCO ver-
senyről. A június 9-én megrende-
zett Crosskovácsi Maraton esős, 
saras körülmények között került 
lebonyolításra, de ez sem szegte 
a versenyzők kedvét. A gödöllői 
bringások közül Master 1 kategó-

riában két KTM Teszt Team arany 
született: Szekeres Viktória (a 

képen) Master 1, míg Tóth Atti-
la Zoltán Senior 1 kategóriában 
lett első. A Bike Zone verseny-
zői is jól teljesítettek, közülük 
ketten, Szalay Péter (férfi fel-
nőtt) és Sike Roland András 
az U11-es korcsoportban vé-
geztek a harmadik helyen.
Az elmúlt hétvégi, csömöri Brin-
gafesztiválon sem maradtunk 
gödöllői érmek nélkül. Szeke-

res Viktória master 1-ben, míg 
Medgyes Gábor master 2-ben 
vitte győzelemre a KTM csapatát. 
A Bike Zone is halmozta az érme-
ket: U9-ben a fiúknál Kiss Máté 
Zalán 2., a lányoknál Hegedűs 
Heléna az első lett, az U11-es 
lányoknál Kiss Nikoletta Betti-
na végzett az élen, U15-ben Füri 
Mátyás Mihály lett bronzérmes, 
míg férfi master 3-ban Lőrincz 
János lett harmadik.                     -tt- 

crosskovácsi és csömöri érmek

lAbdArúgás – XXv. Aventics-kupA, eger

GSk: két arany-, három bronzérem

Fotó: Buchholcz Tibor
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Ugyan még a labdarúgó világ-
bajnokság mérkőzéseinek és 
izgalmának java csak most jön, 
a klubfutballban is elkezdődnek 
az európai küzdelmek a selej-
tező mérkőzésekkel, amelyen 
több gödöllői kötődésű játéko-
sért és csapatáért is szorítha-
tunk majd.

A Magyar Kupa győztes Újpest FC 
kötelékébe tartozó Nagy Dániel 
és Simon Krisztián együttesének 
az azeri Neftçi PFK csapata ellen 
kell bizonyítania rátermettségét. 
A párharc első mérkőzése július 
12-én lesz idegenben, míg a ma-
gyarországi visszavágóra július 
19-én kerül majd sor. Amennyiben 
továbbjutnak a lilák, a következő 
fordulóban a spanyol Sevilla le-
hetne az ellenfél.
A bajnoki ezüstérmes Ferencvá-
rosi TC három gödöllői kötődésű 

labdarúgót is foglalkoztat. Lov-
rencsics Gergőt, Lovrencsics 
Balázst és Varga Rolandot a 
soraiban tudó zöld-fehérek első 
EL-selejtezőbeli ellenfele az izra-
eli Maccabi Tel-Aviv lesz. Az első 
meccs hazai pályán lesz július 12-
én, míg a visszavágóra július 19-
én kerül sor.
Továbbjutás esetén a Fradi szerb, 
andorrai vagy máltai ellenfelet 
kaphat a következő fordulóban 
majd. (Fotó: http://futbolgrad.com)

-tt-

lAbdArúgás – európA ligáért gödöllőiekkel

Az Újpest Fc és az FTc is pályára lép

Négy régi-új játékossal állapo-
dott meg az elmúlt napokban a 
Penta-Gödöllői RC vezetősége, 
így acélosodhat az Extraliga 
feljutásért jövőre harcba szálló 
női felnőtt csapat.

Id. Grózer György csapatának 
talán legnagyobb igazolása az, 
hogy újabb egy évre aláírt a csa-
patkapitány Széles Petra. A tava-
lyi keretből szintén újabb egy évre 
a GRC kötelékébe tartozik Hackl 

Szilvia is, míg két új igazolást 
is bejelentettek. A rutint képvi-
selő, 61-szeres válogatott Dégi 
Barbara (a bal oldali képen) az 
UTE csapatától érkezett, míg a 
21 éves, utánpótlás válogatott 
kerettag Ludmán Réka (a jobb 
oldali képen) az Extraliga baj-
nok Békéscsabát hagyta el a 
gödöllőiek kedvéért. A keret te-
hát acélosodik, aminek köszön-
hetően remélhetőleg  szebb éve 
lesz a csapatnak.                    -tl-

röplAbdA – erősödhet A csApAt
Négy játékossal már megegyezett a Penta-Grc

A múlt év őszén döntött a 
képviselő-testület arról, hogy 
támogatva a Gödöllői Röplab-
da Klub Gödöllőn létesítendő 
sportcsarnok megvalósításá-
ra irányuló törekvéseit, annak 
helyszíneként a Táncsics Mi-
hály úti sporttelep közelében 
elhelyezkedő 647/2 hrsz-ú in-
gatlant jelöli ki. A beruházás az 
egyesület tervei szerint a Penta 
GRC Sport Kft. révén valósul 
meg tao-s támogatás felhasz-
nálásával.

A kft. pályázati támogatást nyert 
el a sportcsarnok tervezésére a 
Magyar Röplabda Szövetségé-
nél, valamint ugyanott pályázatot 

nyújtott be a csarnok megvalósí-
tására. A szakszövetség jelzése 
alapján a jogszabályi előírások-
nak megfelelően hasznosítási 
szerződés benyújtása is szük-
ségessé vált a tulajdonos önkor-
mányzat, valamint a Penta GRC 
Sport Kft. között, amit a testület 
most elfogadott.

Ugyancsak elfogadta a testület 
az Isaszegi út 6-8. számú in-
gatlanon vívócsarnok fejlesztés 
megvalósítására irányuló, az ön-
kormányzat és az Ötvös Károly 
Sport Nonprofit Kft. között köten-
dő megállapodást. A szerződés 
leszögezi, hogy a fejlesztés meg-
valósításával létrehozott sportlé-

tesítményt a fejlesztés műszaki 
átadás átvételétől számított 15 
évig a folyamatos, a sportcélú 

használatot biztosító fenntartás 
kötelezettsége terheli, melyet az 
Ötvös Károly Sport Nonprofit Kft. 
vállal.
(Fotón a vívócsarnok látványter-
ve, amely 2019 ősz végére való-
sulhat meg)

sportfejlesztési megállApodások
röplAbdA és vÍvócsArnok létesÜlhet
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Vannak olyan természeti elemek, 
amit nem mindig szeretünk, ám 
ügyesen ezt a saját hasznunkra 
tudjuk fordítani. Ilyen a szél is, ami 
mai cikkünkben fő szerepet kap. 
Sokunk terasza huzatos vagy 
éppen nagyon be lehet látni, ez-
zel zavarva a pihenésünket. Ezt 
a problémát könnyedén lehet or-

vosolni és a hátrányt előnnyé ko-
vácsolni, ha könnyű függönyöket 
teszünk fel. Nem csak a szelet 
fogja meg, hanem a beverő eső 
ellen is véd és este sejtelmes, 
egzotikus hangulatot is ad tera-
szunknak, balkonunknak, de akár 
a kerti pavilonoknak is. A könnyed, 
légies hatású függönyök azonnal 

szebbé és színtől, mintától 
függően más hangulatot ad-
nak majd. Feldobhatjuk még 
a teret azzal is, ha hozzá illő 
párnákat, szőnyegeket te-
rítünk le, így a nappalinkat 
meg is hosszabbítjuk és es-
ténként egy nagyon romanti-
kus, misztikus környezetben 
lazíthatunk. 
A hangulatot fokozhatjuk egy 
nagyon egyszerű, otthon is 
elkészíthető tárggyal: a szél-
csengővel vagy másképpen 
szélharanggal. 
Ezek a tárgyak a szél hatá-
sára mesebeli hangon csilin-
gelnek vagy éppen tompa, 
kongó hangot adnak, me-
lyek nyugtató hatással ren-
delkeznek. 
Szinte bármiből elkészíthető, 
a lényeg csak abban rejlik, 
hogy olyan közel legyenek 

a hangot adó tár-
gyak, hogy ha a 
szél megfújja, ösz-
szeütközzenek. 
Házilagos elkészí-
téséhez tulajdon-
képpen nem kell 
semmi más, csak 
egy fadarab, némi 
gyöngy és bármi-
lyen olyan tárgy, 
ami, ha mással 
összekoccan, han-
got ad ki. A gyön-
gyöket felfűzhet-
jük, a tárgyakat (a 
villától, kanalakig 
át bármit használ-
hatunk) mellé köt-
hetjük és a fada-
rabunkra szépen 
sorban, ahogy ne-
künk tetszik a fa-
águnkra felkötjük, 
majd felakasztjuk 
olyan helyre, hogy egyrészt lás-
suk, másrészt a hangját is halljuk.
A lehetőségeknek kimeríthetetlen 
a tára, így akár egy új hobbit is 
nyerhetünk a gyártásukkal. Minél 
többet készítünk, annál nagyobb 
koncertet hallhatunk és élvezhe-
tünk minden nap a kertünk-
ben. 
Így, a romantikus, lefüggö-
nyözött pihenőhelyünkön 
még nagyobb kikapcsolódás-

ban lehet részünk. Így kívánunk jó 
pihenést és barkácsolást a nyárra, 
ám amennyiben még több ötletre 
kíváncsi keressen minket vagy lá-
togasson meg minket szombati ta-
nácsadási napunkon és szívesen 
állunk rendelkezésére! 
www.bujtaskert.iwk.hu

Széllel szemben...

Amit fontos figyelembe ven-
nünk, ha cicát tartunk, hogy 
bármennyire is úgy tekin-
tünk kedvencünkre, mint 
családunk egyenjogú tagjára, 
ő mégiscsak ragadozó, így 
sajátunknál lényegesen ma-
gasabb fehérje- és zsírtartal-
mú táplálékra van szüksége. 
Amennyiben száraztáppal 
etetjük cicánkat, mindenkép-
pen egy jó minőségű, teljes 
értékű eledelt válasszunk 
számára. Ha a színhúso-
kat részesítjük előnyben, 
inkább zsírosabb, mint 
soványabb húst adjunk 
kedvencünknek. Meg kell 
említenünk, hogy ameny-
nyiben cicánk kijárós, úgy a 
téli időszakban valamivel több 
táplálékra lesz szüksége, il-
letve érdemes támogatnunk 
egészségét egyéb táplálékkie-
gészítőkkel is.
Gyakran felmerül a kérdés, 
hogy nedves vagy száraz-
táppal kínáljuk e inkább ked-
vencünket. A száraztápot a 

cica kénytelen megrágni, ez-
által fogfelülete tisztul, mellyel 
elejét lehet venni a fogkő kiala-
kulásának és a lepedéklerakó-
dásnak.
Sok cica csak nagyon mini-
mális mennyiségű folyadékot 
vesz magához, így a nedves 
eledeleknek megvan az az 

előnye, hogy általuk segíthet-
jük kedvencünk folyadékbevi-
telét. Szimpatizálhatunk mind 
a nedves, mind a száraz ele-
delekkel, a hangsúlyt minden 
esetben a kiváló minőségre 

fektessük!

Nem csak belső-
leg, külsőleg is fon-

tos, hogy megfelelően 
tápláljuk kedvencünket, hi-

szen a jó minőségű tápanyag-
bevitellel bundája is fényes, 
puha és egészséges lesz. A 
vedlési időszakban oda kell 
figyelnünk a szőrlabdák ki-
alakulásának veszélyeire 
is. Amennyiben a tisztál-
kodás által a szervezet-
be jutott szőrszálak a meg 

nem emésztett táplálékkal 
kis gombócokká sűrűsödnek, 
könnyen bélelzáródást okoz-
hatnak, amely probléma ko-
moly sebészeti beavatkozást 
igényel. Speciális eledelekkel, 
táplálékkiegészítőkkel meg-
előzhetők azonban a szőrlab-
dák kialakulása, de segíthetjük 
kedvencünk emésztését az-
zal is, hogy macskafüvet tele-

pítünk a lakásba. Ezt rág-
csálva cicánk képes 

magát meghány-
tatni, így 

s z a -
b a -
dulva 

meg a 
l e n y e l t 

szőrszálaktól. Ha macskája 
étvágytalanná, kedvetlenné 
válik, azonnal forduljon állat-
orvoshoz! Jó minőségű elede-
leinket keresse üzletünkben 
(2100 Gödöllő, Kenyérgyári 
u. 2.) vagy webáruházunkban 
(www.vetashop.hu).

Mit egyen a cicáM?



élő-világ2018. július 3. gödöllői szolgálat 17

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig 

Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

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

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

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

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

Hétvégén is nyitva tartó 

állatorvosi rendelő

Június 30-án 
szombaton 
10-12 óráig.

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: 
dr. Michalik László

állatorvos

Telefonszám: 
06/20-981-3100

Nyitva:
H–Szo  800–1700

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

Cím: 2100 Gödöllő, ISaSzegI úT 60.

tUrUl 
GÖDÖLLŐI

állatkórház
(Gödöllő, Szabadság út 21. 

a HÉV-fordulónál)

állatPatIka

hétvégén is nyitva  
tartó ügyelet

9.00–19.00

Tel: 06-30-943-9898

Utazáskor nagyon jó szolgála-
tot tehet a szállítóbox, amelyet 
helyesen használva a kutya 
mintegy „mobil kutyaházként” 
értelmez. Ha jó előre megis-
mertetjük a kutyával a boxot, 
már otthon hozzászoktatjuk a 
használatához, akkor a kutyánk 

az idegen, ismeretlen helyen is 
biztonságban fogja magát érez-
ni benne.
Milyen boxot válasszunk ked-
vencünknek?
Mindegyiknek megvan a maga 
előnye és hátránya. A textil szál-
lítóbox előnye, hogy kis helyen 

elfér, könnyű és összecsukható. 
Hátránya, hogy a kutya hamar 
rájön, hogy egyszerűen ki lehet 
szabadulni belőle, ha kirágja 
a bejáratot, ezért nem minden 
kutya szállítására és elszállá-
solására alkalmas. A műanyag 
box kényelmes utazást biztosít 
kutyánknak, emellett könnyen 
tisztítható. Hátránya, hogy ál-
talában nem csukható össze, 
igaz két részre szedhető, és a 
két fél box egymásba csúsztat-

ható, így jóval kevesebb helyet 
foglal el, amikor használaton 
kívül van. A fém szállítóketrec 
strapabíró, életre szóló darab, 
összecsukható – ugyanakkor 
nehéz, és nagyobb kutya ese-
tén még összecsukva is igen 
nagy helyet foglal el a kocsiban. 
Hogy kissé otthonosabbá te-
gyük kedvencünknek, lehet rá 
borítást vásárolni, és kiegészít-
hető szivacsbetéttel. A box min-
dig akkora legyen, hogy a kutya 
fel tudjon állni, meg tudjon for-
dulni benne, kényelmes legyen 
a számára.             haziallat.hu

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

gyógyszertári ügyelet
Július 2-8.: 

Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069
Július 9-15-ig: 

sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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

MŰVÉSZETEK HÁZA
NYÁRI NYITVA TAR-

TÁS:
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 ZÁR-
VA. Szeptember 1-jétől a megszo-
kott nyitva tartással vár mindenkit. 
A Királyi Váró minden nap 10.00-
18.00 között NYITVA (változatla-
nul működik).

A NoVo Café és minikönyv-
tár a megszokott nyitva tartás-
sal lesz nyitva (hétfő-csütör-
tök 8.30-22.30, péntek-szombat 
8.30-01.00, vasárnap 11.00-22.30.

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt 
Lakosságot, hogy Gödöllő 

Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének 23/2018. 
(I.25.) számú önkormányzati 

határozata alapján a 
Gödöllői Polgármesteri 

Hivatal 
2018. július 23. és augusz-
tus 3. közötti időszakban 
igazgatási szünetet tart. 
Az igazgatási szünet ideje 
alatt az ügyelet biztosított.

 
Gödöllő, 2018. június 27.

Dr. Kiss Árpád jegyző sk.

IGAZGATáSI SZÜNET
A POLGáRMESTERI 

HiVATALBAn
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Cégünk, a Zöld Híd B.i.G.G nonprofit Kft. komplex hulladékke-
zelési közszolgáltatással foglalkozik. Telephelyünk üzemképes 
műkésének fenntartásához, 2 műszakos munkarendbe keresünk

VILLANYSZERELŐ- KARBANTARTÓ 
pozícióra szakmailag felkészült munkatársat.

Főbb feladatok:
• erősáramú üzemi technológiai berendezések javítása
• mechanikai, elektromos- és épület-karbantartási munkák elvégzése
• elektromos berendezések karbantartása

Munkakör betöltésének feltételei:
• erősáramú villanyszerelői végzettség
• B kategóriás jogosítvány
• önálló feladatvégzés

Előny:
• épületvillamossági szerelésekben jártassággal
• hibakeresési gyakorlat

Munkavégzés helye: Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő 
Központ

Amit biztosítunk:
• Gödöllőről buszjárat
• Cafetéria juttatás
• Kulturált munkakörülmények
• Hosszútávú munkalehetőség
Jelentkezés: Jelentkezni önéletrajzot küldve a karrier@zoldhid.hu 
e-mail címre lehet. Postacím: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.
Jelentkezésén kérjük, tüntesse fel a megpályázott munkakör meg-
nevezését!

Társaságunk, a „Zöld Híd B.i.G.G.” nonprofit Kft. 
önkormányzati tulajdonban lévő, az ország egyik 
legnagyobb hulladékgazdálkodási közszolgáltatója. 
Dinamikusan bővülő csapatunk az alábbi pozícióra 
keres munkatársat: 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ASSZISZTENS 

Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központ

Feladatok: 
• Ügyfélproblémák, reklamációk kezelése, kivizsgálása 
és megválaszolása
• Egyéb adminisztrációs feladatok ellátása
• Esetenként recepción történő helyettesítés 

Elvárások: 
• Középfokú végzettség 
• Felhasználó szintű számítógépes ismeretek
• Kiváló kommunikációs képesség szóban és írásban 
egyaránt
• Ügyfélközpontú gondolkodásmód
• Magas stressztűrő képesség 
• Gyors problémamegoldó készség

Amit kínálunk: 
• Béren kívüli juttatások (cafetéria)
• Díjmentes buszjárat (Gödöllőn belül)

Jelentkezés:
• email: karrier@zoldhid.hu
• levél: 2101 Gödöllő, Pf.: 75.
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A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT NYÁRI MEGJELENÉSE

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.


