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Szekeres Erzsébet
Gödöllő új díszpolgára

Hagyományosan idén is államalapító Szent István királyunk
ünnepén, augusztus 20-án,
ünnepi képviselő-testületi ülés
keretében adta át Gémesi
György polgármester a Gödöllő város díszpolgára címet.
Az Erzsébet Királyné Szálloda dísztermében megtartott rendezvényen Szekeres Erzsébet textilművész vehette
át az elismerő címmel járó oklevelet és
aranygyűrűt, amit több évtizedes gödöllői, hazai és európai művészeti pályafutásának, valamint kimagasló szakmai
munkájának elismeréseként ítélt meg
számára a képviselő-testület.
Szekeres Erzsébet Budapesten született, de igazi szülővárosának Gödöllőt
tartja, ahol mai is él és alkot. Hitvallása
az ember, az élet szeretete, mely nem
csupán alkotásaiban fejeződik ki. A művészi érték közvetítésén túl feladatának
tekinti azt is, hogy mélyen, sokrétűen
őrizze korának eseményeit, benső képességeivel áthatóan örökítse meg történelmünket. (folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Balázs Gusztáv
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Új igazgató a Tormay Károly Egészségügyi Központ élén
Július eleje óta új vezetője van a Tormay Károly
Egészségügyi Központnak. A nyugalomba vonult dr. Nagy Árpád utódjául a képviselő-testület pályázat útján dr. Dunai Györgyöt választotta
meg az intézmény vezetőjének. Az igazgatóval
többek között terveiről beszélgettünk, de természetesen arra is kíváncsiak voltunk, honnan került Gödöllőre.

– Budapesten, a Semmelweis
Orvostudományi
Egyetemen
végeztem, pályafutásom az 1.
sz. Gyermekklinikáról indult.
Már tanulmányi éveim alatt „nővérkedtem” a klinika koraszülött
intenzív centrumában, majd orvosként itt és a Peter Cerny Alapítványnál (koraszülött mentő)
kezdtem dolgozni. Így kezdődött
a koraszülött ellátáshoz való
vonzódásom. Előbb csecsemő- és gyermekgyógyász, majd
neonatológus (azaz kora- és
újszülöttekkel foglalkozó gyermekorvos) szakvizsgát tettem –
mesél pályája elejéről dr. Dunai
György. – Később igyekeztem
a szakma több területét is megismerni, mindig új kihívásokat
kerestem. Dolgoztam megyei
és területi kórházban, illetve közel 3 évet házi gyermekorvosként, valamint Esztergomban és
Salgótarjánban osztályvezető
főorvosként. Ezek jó alapot adtak arra, hogy az ellátás teljes
spektrumára rálássak. Már a
szakorvos képzés alatt is foglalkoztattak a menedzsmenttel
kapcsolatos feladatok, a szakma gazdasági és ellátásszervezési kérdései, végül Salgótarjánban – amikor az orvoshiány
miatt a hét minden napján szinte
nullától huszonnégy óráig kellett
helyt állnom – döntöttem úgy,
hogy a menedzsment irányt választom. Mivel korábban elvégzetem az orvos-közgazdász és
az egészségügyi menedzsment
szakirányt a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, ennek nem
volt akadálya. Jelenleg is tanulok, a Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Menedzserképző
Karán az egészségügyi menedzser mester képzést végzem,
amiből még egy évem van hátra.
– Másfél hónapja vette át az

Dr. Dunai György
intézmény vezetését. Mire
volt elég ez az idő?
– A legfontosabb lépés az volt,
hogy áttekintsem az intézmény
működésének főbb vonalait,
így egyre jobban átlátom a napi
működést. Emellett a dolgozókkal – orvosokkal, asszisztensekkel és a munkát segítő minden
munkatárssal – személyes,
négyszemközti
beszélgetést
kezdeményeztem. Igyekszem
mindenkinek megismerni a
munkáját, hiszen ők látják legjobban a napi működés nehézségeit, problémáit, és sok ötletük, javaslatuk is van, hogyan
lehetne jobbá, hatékonyabbá
tenni az itt folyó munkát.
– Milyen problémákkal és milyen javaslatokkal találkozott
eddig?

– Nagyon szembetűnőek az
intézmény külső és belső kommunikációjának a hiányosságai.
Sok a panasz a recepcióra, az
előjegyzésekre, hogy sokat kell
várni. Ez azonban nem csoda,
hiszen ugyanaz az ember látja el a helyi betegfelvételt és a
telefonkezelést. Itt már megkezdtük az átszervezést: várhatóan szeptembertől, a hétfői
és szerdai napokon, amikor a
legnagyobb a „forgalom” megerősítjük a recepciót, külön
kolléga fogadja majd a hívásokat és külön személy foglalkozik a betegekkel a helyszínen.
Igyekszünk egyszerűsíteni az
előjegyzéseket is, ahol erre lehetőség van. Első körben azokat a feladatokat végezzük el,
amit pénz nélkül, vagy minimá-

lis befektetésekkel és gyorsan
meg lehet csinálni. Megkezdtük honlapunk átalakítását is, a
betegek számára átláthatóbb,
egyszerűbben kezelhető felületet alakítunk ki. Szeretném, ha
hamarosan elindulna az intézmény hivatalos facebook oldala
is, ami az eddigieknél gyorsabb
kommunikációt tenne lehetővé.
– Az elmúlt időszaban sokat
hallottunk arról is, hogy sok
területen szakemberhiánnyal
küzd az egészségügyi központ, s ezért több szakrendelés is szünetelt...
– Ez valóban így van, országszerte komoly gondot jelent az
orvoshiány. Bár a közelmúltban
az egészségügyben végrehajtott béremelések pozitívan értékelendők, de hiába kapnak
magasabb fizetést, olyan sokan
mentek külföldre, vagy hagyták
el a pályát, hogy alig akad orvos
és szakdolgozó, aki egyáltalán jelentkezik egy-egy állásra.
Igyekszem mindent megtenni
annak érdekében, hogy mielőbb
be tudjuk tölteni a hiányzó státuszokat. Egyúttal szeretném köszönetemet is kifejezni a nyugdíj
mellett dolgozóknak, akik fáradhatatlanul végzik munkájukat.
– Mi most a legsürgetőbb feladat?
– Ez nagyon összetett dolog! Azt
látni kell, hogy az intézménynek
a NEAK (korábban OEP) által
nyújtott finanszírozás csak a
napi működésre elegendő, ebbe
soha nem volt beleszámítva az
amortizáció. Az eszközöknek,
a gépeknek a cseréjét az intézménynek kellett és kell ma is
kigazdálkodnia. Ezt vagy meg
tudta tenni önállóan, vagy önkormányzati segítséggel vagy
nem. Itt, Gödöllőn, öt telephelyen dolgozunk, az épületeink
nagyon régiek, s ebből adódóan
nem korszerűek, bár az elmúlt
években ezen a téren már történtek előrelépések. Emiatt magasak az üzemeltetési költségek, úgymint a fűtés, a világítás,
valamint a műszerpark cseréje
is már régen szükségessé vált.
A berendezések kora miatt a
váratlan meghibásodásokra is
számítani kell, mint ahogy ez
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például tavasszal a tüdőgondozóban történt. Ezek azonban
százmilliós tételek, amiket az
intézmény saját forrásból nem
tud kigazdálkodni. A korábbi fejlesztésekre is az önkormányzat
támogatásával volt lehetőség.
Ráadásul a pályázati források
sem nyitottak az egészségügyi
központ számára, mert nem
elég, hogy a közép-magyarországi régióba tartozunk, de az
elmúlt időszak pályázati lehetőségeiből kihagyták az olyan
önkormányzati fenntartású intézményeket, mint a miénk. Sajnos, most sem tudunk olyan pályázatról, amin elindulhatnánk.
Más külső fejlesztési forrásokat
kell találnunk.
– Úgy tudjuk, az sem könnyíti meg a dolgukat, hogy elég
nagy az ellátási területük.
– A teljesítmény volumen korlátunkat (TVK) – ami durván azt
jelenti, hogy hány beteg ellátását finanszírozza az OEP – tíz
évvel ezelőtt állapították meg
és azóta ez a szám nem igazán
változott. Ehhez képest folyamatosan emelkedik az agglomerációba költözők száma. A
meghatározottnál jóval több
beteget látunk el, ezt azonban
nem fizetik ki, lényegében a
saját zsebünkből finanszírozzuk. Ezért van szükség a sokak
által szidott előjegyzési listákra. Hadd mondjak egy példát!
A TVK szerint a laborban napi
negyven beteg vérvételét végezhetnénk el, ehhez képest
100-120 az átlag, amire sor kerül és még ennél is többre lenne
igény. Ami a negyven fölött van,
annak a költségeit nekünk kell
kigazdálkodnunk. Nem könnyű
feladat. Hiába jogos a betegnek az igénye, hogy gyorsan
szeretne ellátáshoz jutni, de az
intézmény sem mehet csődbe.
Nekünk erre is figyelni kell!
Bőven van feladatom. A következő időszakban a szakellátás stabillá tétele és a kapacitásaink legjobb kihasználása
mellett szeretném egymáshoz
közelebb hozni az alap- és a
szakellátást, javítani a két terület együttműködésén, mert erre
is nagy szükség van.
Tudom jól, hogy mindenki
szeretné, ha szükség esetén
gyorsan ellátáshoz jutna, és
minőségi körülmények között
gyógyulhatna. Tegyük hozzá,
hogy ez teljesen jogos igény. A
saját hatáskörömön belül, mindent meg fogok tenni ennek érdekében.
(k.j.)
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Augusztus 20.
gödöllői díjazottjai
(folytatás az 1. oldalról)
A Gödöllői Agrártudományi
Egyetemen (ma Szent István
Egyetem)
agrármérnökként
végzett, de egyetemi tanulmányai előtt csecsemőgondozóként dolgozott az egykori gödöllői szülőotthonban. Művésszé a
munkája mellett, önerőből képezte magát. 1969-ben a Galgamenti Fesztivál egyik rendezőjeként megbízták a gödöllői
járás népművészeti anyagának
– textília, hímzés, viselet – ös�szegyűjtésével. E munka során
érintette meg és
vonta bűvkörébe
a népművészet.
Művészete szűkebb hazája, a
Galga mente népművészeti hagyományaiból táplálkozik.
Alkotásait számtalan önálló és csoportos kiállításon
ismerhette
meg
a nagyközönség,
de több bélyeg és
mesekönyv illusztráció is fűződik
a nevéhez. Műveivel sok intézményben találkozhatunk.
Te v é k e n y s é g é t
több díjjal is elismerték, többek
között 2004-ben
megkapta a Gödöllő
Városáért Díjat, 2017-ben a Magyar
Örökség Díjat, és a Pro Cultura Christiana Díjat, idén februárban pedig róla nevezték el
a Soproni Egyetem Benedek
Elek Pedagógiai Kar I. emeleti
előadótermét.
A díj átadását követően ünnepi
műsor köszöntötte a kitüntetettet, melyben Albert Anna és
Czelleng Réka magyar népdalokat énekelt.
Az augusztus 20-ai városi ünnepi műsort este, lapzártánk
után rendezték meg a főtéren,
ahol Stella Leontin kanonok, c.

prépost, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika plébánosa mondott ünnepi beszédet,
majd a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének műsorát
tekinthették meg az érdeklődők.
***
A délutáni ünnepség keretében
még egy kitüntetés átadására
került sor. A Gödöllő Egészségügyéért díjakat rendszerint
a városi Semmelweis Nap keretében adják át, ám idén, az
egyik kitüntetett, dr. Bhuyan
Shafiqul Islam háziorvos csa-

Minisztériumának (Emmi) államtitkára Budapesten pénteken, az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából.
Magas színvonalú szakmai
munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat ki-

tüntetést vehetett át a gödöllői
Baráth Emőke énekművész,
valamint könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Szinnyei József-díjban
részesült Fülöp Attiláné, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ nyugalmazott
igazgatója.
(k.j.)

ládi okok miatt nem tudott részt
venni a július elejei rendezvényen. Az ő számára dr. Gémesi
György az augusztus 20-án délután megtartott ünnepi program
során adta át a Gödöllő Város
Önkormányzata Képviselő-testülete által, több évtizedes, lelkiismeretes, magas szakmai
színvonalú
tevékenységéért
adományozott elismerést.
***
Állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át Rétvári
Bence, az Emberi Erőforrások

Az augusztus 20-ai ünnepségről lapunk következő számában,
illetve a város hivatalos facebook oldalán (www.facebook.com/godollovaros)
olvashatnak részletes beszámolót.
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Játszótér, kerékpárút, szökőkút

Átadták a lakosságnak
Tavasz óta folyamatosan zajlanak a városi felújítások, fejlesztések. Az elmúlt hetekben
három nagyszabású munka be
is fejeződött.

És hogy a kilátogatók mivel
találkozhatnak? Többek között
ezekkel: új „rönkvár“ a dombtetőn, lecsúszó kötélpálya, kicsik
játszótere napvitorlával, megúju-

Rönkvár

Augusztus
9-én
adták
át a Szent
János utcában található – teljes
k ö r ű e n
megújított
– rönkvár
játszó- és
pihenőparkot a gödöllői lakosság részére.
A bruttó 44 millió forintos önkormányzati beruházás, kiegészülve
az Ökotárs Alapítvány és a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület által nyújtott 686 ezer forint
támogatásával, illetve a lakóközösség munkájával valósult meg.
Ahogy sokan emlékeznek még rá,
az eredeti rönkvár 1980-ban épült
és a 90-es évek második felében
bontották el. A játszótér 2018-ban
a korábbi, közkedvelt „rönkvárat”
visszaidézve újult meg most, több
korosztály kikapcsolódását szolgálva, mindezt a sportpályával
együtt 4000 m2 területen.

ló
kosárlabdapálya
műanyag
burkolattal,
kisebbeknek
kismotoros
kreszpálya,
pingpong-asztal, felnőttek,
idősek számára attraktív pihenőterületek,
előnevelt fák, kerti öntöző csaprendszer és ivókút, virágzó parki
cserje- és évelőfelületek.

Tulipános szökőkút

Augusztus
16-án
újabb felújított elemmel
gazdagodott
Gödöllő város
főtere.
A több mint
100
millió

forintos önkormányzati beruházásnak köszönhetően nemcsak
az 1984-ben felavatott Tulipános
Szökőkút – ami Pázmándi Antal
szobrász- és keramikusművész
alkotása – teljes, a gépészetet is
beleértendő restaurálása valósult
meg, hanem a tízemeletes házak
tövében lévő tér is megszépült.
A zöldfelületek rendbetétele
mellett a térkövezés, a lépcsők,
az ivókút, a kerékpárút, a padok,
az elektronika mind-mind megújult. Nem is beszélve a házakhoz
vezető lépcsőknél kialakított, akadálymentes feljáratról.
Az rövid átadó ünnepségen dr.
Gémesi György polgármester és
Pelyhe József alpolgármester,
a terület önkormányzati
képviselője
köszöntötte
az érdeklődőket. Gémesi György
nemcsak a
kivitelezőknek mondott
köszönetet, hanem
a közelben
lakóknak és
üzlettulajdonosoknak is, akik türelemmel viselték az építkezés
okozta nehézségeket. A nemzeti
színű szalag átvágásával Novák
Lászlóné avatta fel a szökőkutat
és környékét.

irányú Fő hálózat program I.
üteme a VEKOP-5.3.2 -15-201600048 azonosítószámú pályázatán elnyert bruttó 248 340 874
Ft támogatásnak köszönhetően
valósult meg.
Az eseményen dr. Gémesi
György polgármester és Füle
Sándor, a gödöllői kerékpáros
munkacsoport tagja köszöntötte a
bringásokat és mindazokat, akik
segítették a beruházás megvalósítását.
Gödöllő elkötelezett a kerékpáros közlekedés fejlesztésében,
aminek eredményeként 2014ben és 2016-ban is elnyerte a
„Kerékpárbarát település” címet.
A tervezett nyomvonalak közül a
legfontosabb az észak-déli irányú
kerékpáros főhálózat kialakítása
a városközpont és a főbb kereskedelmi illetve szabadidős célpontok, munkahelyek között.
Az elkészült szakasz – ami a

Kerékpárút a Dózsán

Ünnepélyes útavató keretében
mintegy száz bringás kerekezett
végig a város új kerékpárútján a
VÜSZI Dózsa György úti székházától a Szabadság térig. A Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének fejlesztése: Észak-Déli

városközpont (Szabadság tér) és
a Haraszti út közötti kerékpáros
közlekedést segíti – kivitelezési
költsége bruttó 139.318.744.Ft.
A projekt része a 2019-ben megvalósuló kerékpárút a Haraszti
úton a LEAR
bejáratáig, valamint a Teghze L. utcán a
Tesco mellett
az átkötés az
Ádám utcáig,
beleértve egy
új gyalogos és
kerékpáros híd
építését a Rákos-patakon.
(b)
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Vasúti átjáró: Javában zajlik a munka
Folyamatosak a Rákos–Hatvan vasútvonal korszerűsítésének munkálatai. Ennek
részeként a Köztársaság úti vasúti átjáró
helyén már a közúti feljáró építése zajlik.

A Sík Sándor utca az ott folyó közműkiváltások miatt jelenleg zsákutca, ahonnan
csak az Isaszegi út felé lehet gyalogosan
közlekedni. Bár ezt a kivitelező korábban
jelezte, a lakosság részéről több panasz
is érkezett az önkormányzathoz, hogy
ez a közlekedési rend az idősek számára komoly gondot jelent. A kivitelező erre
vonatkozólag úgy tájékoztatta a városvezetést, hogy igyekeznek megoldást találni
arra, hogy a vasútállomás felé is lehessen

gyalogosan közlekedni, de erre csak a
közműkiváltások befejezése után lesz lehetőség, és akkor is csak ideiglenes jelleggel. Addig is kérik a lakosság türelmét
és megértését.
A vasútkorszerűsítési munkák miatt újabb
változások lesznek a
vasúti közlekedésben.
A MÁV-START Zrt.
tájékoztatása szerint
2018. augusztus 27-től
2018. szeptember 8-ig
Gödöllő és Tura állomásokon, valamint Rákos –
Pécel
é
s
Tura
– Hatv a n
állomások között végzett pályakarbantartási munkák
miatt a Budapest – Hatvan vasútvonalon módosított menetrend szerint
közlekednek a vonatok.
Rákos – Pécel, Isaszeg –
Gödöllő, valamint Aszód –
Hatvan állomások között
egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok szál-

lítják az utasokat. 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)

NAT módosítás – kész tények elé állították az óvodákat
Előre egyeztetés, megbeszélés nélkül módosítottak az Óvodai
nevelés országos alapprogramján: szeptembertől már a nemzeti identitástudat erősítése is hangsúlyosabb feladata lesz az
óvodapedagógusoknak a magyar óvodákban.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye szerint
a nemzeti köznevelésről szóló törvény és a módosított óvodai
nevelés országos alapprogramja legfontosabb célként határozta meg az óvodáskorú gyermekek egészséges fejlődésének elősegítését, ennek fontos része – játékos formában – a lelki nevelés, a szülőföldhöz kötődés kialakítása. Ezért az alapprogram
az óvodai nevelés mindennapi gyakorlatába illeszti a magyar
népmesék, versek és mondókák, hagyományőrző népi játékok,
dalok megismerését, amihez a minisztérium saját gyártású
kisfilmeket készít.
Az óvodapedagógusoknak a 3-7 éves gyermekeknek népmeséket, népi hagyományokat felelevenítő mondókákat, rigmusokat, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemeit,
meséit, valamint a klasszikus és a kortárs irodalmi műveket
egyaránt kell ismertetniük, a kicsik életkori sajátosságukhoz
igazodva.
A hazai óvodáknak a határon túli magyar óvodákkal is erősíteniük kell majd kapcsolataikat, valamint fontos szerep jut nekik az egészséges életmódra nevelésben, illetve az egészséges
életvitel iránti igény korai alakításában.
A NAT ezirányú módosítása megdöbbentette az óvodapedagógusokat. Hogy miért? Nos, a válasz egyszerű: A magyar óvodák
eddig is ezen elvek mentén dolgoztak és dolgoznak, mindez része az Óvodai nevelés országos alapprogramjának.
Szabó Zsuzsanna, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke szerint a nemzeti identitás értékrendje, a magyarság életét

feldolgozó mesék, versek, népi hagyományok eddig is részét
képezték az óvodai foglalkozásoknak, s a nemzeti ünnepek lényegét is életkoruknak megfelelően elmagyarázták a gyerekeknek. A PSZ elnöke úgy fogalmazott, féltik az oktatás-nevelés
színességét, attól tartanak, hogy a szabályozás túlkapásokhoz
vezethet. Szabó Zsuzsanna úgy fogalmazott: Az ad hoc intézkedések nagyon jellemzőek az oktatásban, ezt meg kell szüntetni,
mert másfél hónap nem elég a program megvalósítására.
A pedagógusoknak, úgy tűnik, a változást jegyző miniszternek
fogalma sincs, mi zajlik az óvodákban. Ez derül ki abból a levélből is, amit dr. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszterhez
címezve, „S.O.S az óvodákért!” címmel tettek közzé az interneten (www.peticiok.com/sos_az_ovodakert), s amit lapzártánkig
több mint háromezerötszázan írtak alá. A levélben az óvodapedagógusok nem csak arra hívják fel a miniszer figyelmét, hogy
a most megfogalmazottak már rég szerepelnek az Óvodai nevelés országos alapprogramjában, hanem arra is, hogy inkább
a rendszer működését kellene segíteni, így például a mostani
módosításoknál sokkal fontosabb lenne a gyerekek számára a
megfelelő étkezés biztosítása, a megfelelő környezet kialakítása és kisebb létszámú csoportokra lenne szükség.
A levél felhívja a figyelmet a munkaerő hiányra, az adminisztráció csökkentésének szükségességére, az óvodapedagógusok
és az őket segítők bérének emelésére, valamint fontosnak tartja „- a minősítési rendszer újragondolását, mert ez a mostani
rendszer nem tudja felmérni, hogy egy pedagógus milyen szakmai munkát tud elvégezni valójában, mivel az adminisztratív
rész többet ér a gyakorlatnál „- áll a levélben.
KJ
(Forrás : Eduline)
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Nemzetközi Ifjúsági Tábor
Idegenként jöttek,
Balatonlellén
barátokként távoztak
Július elején ismét megrendezte Gödöllő város önkormányzata a Nemzetközi Ifjúsági Tábort
Balatonlellén. A program során
kilenc ország (Magyarország,
Szlovákia, Finnország, Csehország, Románia, Lengyelország,
Spanyoloroszág, Szerbia, Izrael) nyolcvan diákja ismerkedett
egymással, akik Gödöllő testvér- és partnertelepüléseiről érkeztek, hogy tovább mélyítsék
a különböző népek közötti kapcsolatot.

A gyerekeket az egyhetes
program során csoportos feladatok, játékok, sportfoglalkozások, kirándulások várták. Gödöllő mellett jártak a fővárosban,
s a Balatonellén töltött idő során
Siófokra is ellátogattak.
A tábor programjának középpontjában idén is egymás,
a különböző kultúrák, vallások
megismerése, megértése és elfogadása állt, ami sokat segíthet
abban, hogy a jövőben pozitívan
viszonyuljanak egymáshoz és

nyitottabban tekintsenek
a
világra.
A szervezők idén
is játékos –
ugyanakkor
hasznos
– feladatokkal készültek. A gyerekek bemutatták
hazájukat, városukat, megvitatták a fiatalokat érintő
kérdéseket, megismerték egymás szokásait, de természetesen
a Balaton nyújtotta élményekre is
bőven maradt idő.
A tábor legfontosabb eredménye azonban az,
hogy a kilenc különböző országból, idegenként
érkezett gyerekek
barátként távoztak.
A tábor az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális
Végrehajtó Ügy-

nökség (EACEA) 14.500 eurós
támogatásával valósult meg.
(j.)

Gödöllői fiatalok Izraelben: az igazi nagykövetek
Augusztus 12. és 16. között immár negyedik
alkalommal utazhatott gödöllői csapat Izraelbe. A delegációban helyet kapott
fiatalok az idei nemzetközi Ifjúsági
táborban ismerték meg egymást. A
magyar fiatalokat kinttartózkodásuk
alatt családok fogadták be, így valóban részesei lehettek a mindennapi
életnek, szokásoknak.
Mint azt Avi Naim, Beit Arye polgármestere elmondta, ezek a fiatalok
a két állam valódi nagykövetei. Örömükre szolgál, hogy viszonozhatják

azt az egy hetet, amikor tőlük érkeznek
diákok hozzánk. Ezek a fiatalok sokkal

nyitottabbak lesznek a világra és sokkal jobban elfogadják majd a különbségeket,
amik nem is olyan nagyok,
mint azt mi gondoljuk. Az
ötnapos programban a delegáció tagjainak nemcsak
a vallási központokat mutatták meg (Názáret, Galileai-tó, Jeruzsálem), hanem
bőven jutott szórakozásra is
lehetőség.
A kiutazást a két önkormányzat mellett az El Al légitársaság is támogatta. (pts)
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Nagyboldogasszony Főbúcsú Máriabesnyőn

Augusztus 11-12-én tartották a
Máriabesnyői
Nagyboldogas�szony Bazilika főbúcsúját, amelyen Mária mennybevételére emlékeztek a hívek.
A szombat esti ünnepi vigília
szentmisét dr. Stella Leontin
kanonok, c. prépost, a bazilika
plébánosa, a vasárnapi ünnepi
szentmisét pedig Snell György,
az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke celebrálta, aki a hit és az abból fakadó
szeretet fontosságára hívta fel a
figyelmet, mert ez az útja annak,
hogy megtaláljuk a boldogságot,
amit ma olyan sokan keresnek.
Beszédében példának hozta fel
Máriát, aki minden üldöztetés és

szenvedés
ellenére
képes volt
megtartani
a hitet és
végig járni az utat,
amit az Úr
kijelölt számára.
„Mi mai keresztények
is mást sem
csinálunk,
mint a boldogságunkat keressük.
Forduljunk Máriához!
Annak, hogy a mai magyarok
között annyi boldogtalan ember,
a magyarázata az lehet, hogy

megfogyatkozott
az
emberekben
a hit. Mintha
elfeledtük
volna, hogy
Mária országa, és keresztények
vagyunk. Lázas tevékenységgel
mindent próbálunk megszerezni, de elveszítjük azt, amit Mária
egyetlen pillanatra sem vesztett el, még akkor sem, amikor

a kereszt alatt állt: a hitet. És a
hívő ember, aki előtt nyitva van
a menyország, annak számára
az élet nem lehet soha reménytelen és nem lehet boldogtalan”
– mondta Snell György.
A segédpüspök utalt arra, hogy
a hit és a szeretet hiánya az oka
számos társadalmi problémának,
így a családok felbomlásának és
az emberek közötti kapcsolatok
megromlásának is. Az ünnepi
szentmisét hagyományosan körmenet zárta.
(k.j.)

A Duflex Fotográfiai Stúdió ifjúsági- és diák
fotópályázatot hirdet
A Duflex Fotográfiai Stúdió –
kapcsolódva „AZ IFJÚSÁG
ÉVE GÖDÖLLŐN” elnevezésű
2018. évi városi programhoz
– a fotózás népszerűsítése
céljából ifjúsági és diák fotópályázatot hirdet, az alábbi feltételekkel:
1. A pályázatra Gödöllőn lakó,
1999. január 1. után született,
vagy Gödöllőn alap-, illetve
középfokú tanintézményekbe
járó tanulóktól, fiataloktól várunk képeket digitális formátumban.
2. A képek tematikája kötetlen.
Színes és fekete-fehér képek
egyaránt beküldhetők. Egy pályázó maximum hat képpel nevezhet. Előnyben részesítjük
az újszerű, egyéni látásmódú
képeket.
3. A képek formátuma: jpg,
sRGB színtérben, maximum
2MB/kép, hosszabbik oldaluk

minimálisan 3000 pixel lehet.
4. A képek fájlneve: VezetéknévKeresztnév_Születési éve
számmal_Kép_címe
Például: FotósJózsef_2005_
Szép_kép.JPEG
5. A fényképeket elektronikus
levél mellékleteként várjuk a
duflex2018@gmail.com e-mail
címre.
6. Beküldési határidő: 2018.
október 15.
A pályázatok beérkezéséről
e-mailben adunk tájékoztatást.
7. A képek pályázatra való
beküldésével a pályázó – és
kiskorú pályázó esetén annak
törvényes képviselője – tudomásul veszi, hogy a Duflex
Fotográfiai Stúdió a beküldött
képeket a szerző nevének
feltüntetésével
díjmentesen
felhasználja közösségi olda-

lán, az elektronikus médiában,
illetve a sajtóban, kizárólag a
pályázat népszerűsítése, illetve az eredmények közlése
céljából. A pályázat során, a
tudomására jutott személyes
adatokat, kizárólag csak a pályázattal összefüggő célokra
használja.
8. A zsűri két korcsoportban,
külön értékeli a 2004. január
1. után született és a 1999.
január 1. és 2003. december
31. között született pályázók
képeit.
9. A díjazás korcsoportonként
történik. Az I., II. és III. helyezett képeket oklevél- és archív
fotóalbum jutalomban részesítjük. A zsűri fenntartja a jogot, hogy megfelelő minőségű
kép hiányában visszatarthasson díjat, vagy több érdemes
kép esetén legfeljebb további
három díjat, oklevelet adjon ki.

A zsűri döntése végleges, fellebbezésre nincs lehetőség.
10. Zsűritagok: Danis János
EFIAP/g, Sz. Opre Mária és
Tóth Péter.
11. A pályázat eredményéről
minden pályázót e-mailben értesítünk, valamint a díjnyertes
képek szerzőinek a listáját a
Duflex Fotográfiai Stúdió Facebook-oldalán is feltüntetjük.
12. A díjazott képeket a Duflex
Fotográfiai Stúdió a saját költségén kinyomtattatja, és a Gödöllői Civil Házban az év végi
kiállításán bemutatja.
Eredményes fotózást és sikeres pályázást kívánunk!
Duflex Fotográfiai Stúdió,
Gödöllő
+36-30/9227-265
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gödöllőn pihentek az Europ'Raid résztvevői

Ahogy a korábbi években, úgy idén is ellátogattak Gödöllőre az
Europ’Raid autós európai körtúra résztvevői. Augusztus 13-án közel
háromszáz autós vert sátrat a repülőtéren, reggel pedig innen folytatták tovább útjukat.
A francia fiatalokat dr. Lantai Csaba alpolgármester köszöntötte,
majd a Talamba Ütőegyüttes koncertje gondoskodott a jó hangulatról.
A jótékony célt szolgáló programot eredetileg három francia mérnökhallgató hozta létre. A lelkes kezdeményezők célja, hogy szerencsés
franciákként a keleti térség rászoruló gyermekeinek segítséget nyújtsanak a tanuláshoz.
A túra résztvevői ugyanis nemcsak kirándulnak, hanem többek között tanszereket, és játékokat juttatnak Kelet- és Dél-Európa távoli
iskoláiba.

Civil Utca
2018. szeptember 8., szombat, 10.00-18.00
Gödöllő, Alsópark
A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület a Belvárosi Napok keretében hagyományaihoz híven ebben az évben is megrendezi
a Civil Utcát szeptember 8-án, szombaton 10.00-18.00 óráig,
mely ismét a jól bevált helyszínen az Alsóparkban, a Grassalkovich Kastéllyal szemközti sétányokon kerül kialakításra.
A Civil utcán a civil szervezeteknek lehetőségük van
● bemutatni tevékenységüket a város lakosainak, bevonni őket
munkájukba;
● a szervezetek megismerhetik egymást, kapcsolódási pontokat alakíthatnak ki;
● kötetlenül találkozhatnak és gondolatokat cserélhetnek a város polgáraival, vezetőivel.
Bár a jelentkezés már előzetesen meghirdetésre került, augusztus 31-ig még fogadjuk további szervezetek jelentkezését az
alábbi elérhetőségen. Amennyiben lehetőségük van rá, a szervezésben nagy segítséget jelent a kitelepüléshez szükséges
eszközök (sátor, asztalok, székek) önerőből való biztosítása.
Természetesen aki kellő lendületet és kapacitást érez magában,
szeptember 10-én, vasárnap is van lehetősége a megjelenésre,
kérjük ezt is előre jelezni!
Jelentkezés és további információ:
Kecskés Judit, civil referens
Email: kecskesj.civil@gmail.com
Tel.: 20/508 3802
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Vár állott...

Lassan véget ér a nyár, a kánikula elmúltával a strandolást
és a vízitúrákat felváltják az erdei túrák, amelyek segítségével
nem csak természeti értékeinket
ismerhetjük meg, hanem a történelem során jelentős szerepet
betöltő, vagy épp kevésbé ismert várainkhoz is elvezethetnek.
Ha a hazai várakról beszélünk,
legtöbbünknek Eger, Sümeg,
Visegrád, Nagyvázsony vagy
Kőszeg jut eszébe, s csak a régi
korok szerelmesei gondolnak a
kisnánai, a bujáki, vagy a gerencsérvári romokra. Pedig ezek is
kiváló túracélpontok.
A Magyarország túraútvonalai
sorozat legújabb kötete most

azoknak
kínál kiváló kirándulási javaslatokat,
akik szívesen fedezik fel
az erdő mélyén rejtőzködő,
vagy a dombtetőket megkoronázó, sokszor romjaikban
is fenséges várakat.
A színes fotókkal illusztrált
kiadvány – ahogy a korábbiak is – nem csupán a túra
célpontokat jelöli meg, hanem számtalan érdekességgel, és a túrázóknak jótanáccsal szolgál, így például
az ajánlott út hossza mellett
jelöli a szintemelkedést és
tájékoztat többek között a
megközelítési lehetőségről,
és a túra által érintett látnivalókról, érdekességekről is.
Pontos tájékoztatást ad, hogy
milyen jelzésen, merre induljunk
célunk felé.
A kötetből megismerhetjük a várak történetét, a hozzájuk kapcsolódó személyeket is, tisztelegve a történelmi nagyságok és
hőseink előtt.
A dr. Nagy Balázs áltak szeresztett kötet tájegységekként
veszi sorra – a teljesség igénye
nélkül – várainkat, s tájékoztat
arról, hogy az ajánlott útvonal
milyen nagyobb túraútvonalba
kapcsolódik be.
(Túrázók nagykönyve - Magyarország túraútvonalai: Váraink
nyomában)
(ny.f.)

Kristófy Dániel kiállítása a
Levendula Galériában
Kristófy Dániel alkotásaiból nyílt kiállítás a Levendula Galériában
augusztus 11-én szombaton. A „hapax legomenon”, azaz „egyszer
olvasott” című összeállítás különleges, könyvekből készült alkotá-

sokat vonultat fel, amelyek a szavak, a tartalom újragondolására
adnak lehetőséget. Kristófy Dániel munkáiban a csendet próbálja
megközelíteni, s ez a törekvés jelenik meg a most bemutatott művein is. Ez alkalommal a könyveket választotta ehhez eszközül a
fiatal képzőművész, amik – ahogy erre Sz. Jánosi Erzsébet is utalt
megnyitó beszédében
– tartalmukban beszédesek, hiszen az írások
történeteket, párbeszédeket, érzelmeket adnak át az olvasóknak,
ám mégis csendben olvassuk őket, csendben
elmélkedünk felettük.
Az Ifjúság éve programsorozat részeként megvalósult kiállítást szeptember 9-ig tekinthetik
meg az érdeklődők.
(k.j.)
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Barokk hétvége
a zene jegyében

Maugli és Marica grófnő
Visszatekintő
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Barokk Hétvégével emlékeztek meg a királyi kastélyban
Mária Terézia 1751-es gödöllői látogatásáról augusztus
10-13. között. A programokat idén a zene köré építették
a díszudvaron, a barokk színházban és a díszteremben
szólaltak meg a különböző korok és műfajok dallamai.
Pénteken este a Swing á la Django zenekar, a Talamba Ütőegyüttes és Micheller Myrtill énekesnő a barokk
muzsikától a swing műfajáig szólaltatták meg a különböző műfajok dallamait. Szombaton este pedig Paralel
– A barokkon innen és túl címmel a magyar és az európai zenei kultúra dallamai csendültek fel Bodrogi Éva
és Bognár Szilvi énekművészek, valamint a Company
Canario Historikus Táncegyüttes közreműködésével.
Vasárnap a a Budafoki Dohnányi Szimfonikus Zenekar,
hétfő este a Collegium Musicum Shizuoka Orchestra
koncertje várta a zenekedvelő közönséget.
A programsorozatban a zene mellett két különleges
eseménynek adott otthont a kastély, itt láthatta először
a közönség S. Hegyi Béla szobrászművész Kempelen
Farkas inspirálta beszélő és mozgó sakkfiguráját, valamint ismét sor került a „Könnyűtisztek
áldozata” című élőszereplős sakkjátékra.
(j.)

Két kiváló előadással örvendeztette meg Gödöllő színházszerető közönségét a nyár folyamán a Gödöllői
Fiatal Művészek Egyesülete. A fennállásának 20. évfordulóját ünneplő kulturális csoport ismét előadta Dés
László, Geszti Péter és Békés Pál „Dzsungel könyve”
című musicaljét a gödöllői arborétum völgyszínpadán,
Pál Tamás, Monori Dominik, Rausch Blanka, Pálfalvy Attila, Miklós Krisztina, Géczi András, Békefi
László és Mező Zoltán szereplésével.
A hónap utolsó napjaiban pedig óriási érdeklődés
és siker közepette mutatták be a Gödöllői Királyi Kastélyban a „Marica grófnő” című nagyoperettet Horváth
Zoltán rendezésében. Az előadásnak a kastély díszudvara szolgált méltó helyszínül. Marica grófnő szerepében Herczenik Anna, Bozséna grófnőjében Felföldi
Anikót láthattuk. Vezényelt Cser Ádám.
(A)
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A gödöllői Csuja László
filmje a moziban
Augusztus 30-án, 20 órakor a Városi Moziban mutatják be a gödöllői Csuja László (akit jól ismerhetnek városunk lakói, hiszen itt nőtt
föl, és néhány évig Dzsoja néven
lapunkba is megjelentek írásai)
nagysikerű Virágvölgy című filmjét. Az alkotást, mely a Karlovy
Vary Filmfesztiválon különdíjat
kapott, premier előtti vetítésen
láthatja a gödöllői közönség. Jegyek kaphatók a Gödöllői Városi
Filmszínház jegypénztárában és
honlapján.

A film egy különleges történetet mutat be. A külvárosi lakótelepen unatkozó

A film után közönségtalálkozó a film rendezőjével és a főszereplő
Réti Lászlóval
Bianka hirtelen felindulásból ellop
egy csecsemőt, majd kénytelen otthont keresni, azonban senki sem
fogadja be. Már-már feladná, mikor
véletlenül találkozik a jószívű, munkásszállón élő Lacival, aki segíteni
akar az utcán rekedt lánynak és
eldönti, hogy mindenáron otthont
teremt számukra. A menekülő szerelmesekről szóló road movie világpremierje a Karlovy Vary Filmfesztiválon volt, ahol a régióban készült
első és második filmeket felvonultató East of the West versenyprogramban elnyerte a zsűri különdíját.

Jótékony célú hangverseny a kastélyban

Csodálatos élményben volt részük azoknak, akik részt vettek azon a jótékonysági hangversenyen, amely a Hetednapi
Adventista Egyház és a ADRA
Adventista Fejlesztési és Segély
Alapítvány szervezésében valósult meg a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában. A rendezvény
célja egy Gödöllő városközponti
defibrillátor vásárlásának támogatása volt.
A nagy tetszéssel fogadott, ma-

gas színvonalú egyházzenei
hangversenyen közreműködött
Czabán Angelika - szoprán,
Szerekován János - tenor, Makkos Noémi - trombita, a Soli
Deo Gloria Egyházzenei Tábor
Énekkara és Szimfonikus Zenekara, valamint fúvósegyüttese. A koncerten Gál Tamás
vezényelt. A helyszínen gyűjtött
adományokból közel 350 ezer
forint gyűlt össze.
(l.t.)

2018. augusztus 21.
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A gödöllői művésztelep lengyelországban
Június 21-22-én tartotta meg
nemzetközi tudományos szimpóziumát a lengyelországi
Plockban a Mazoviai Múzeum
(Muzeum Mazowieckie w Plocku) a szecesszióról és a közép-európai szecessziós gyűjteményekről. A konferenciára a
hazai, lengyel művészettörténészek mellett Csehországból,
Lettországból, Magyarországról és Németországból érkeztek
muzeológus-művészettörténészek, hogy bemutassák
múzeumuk szecessziós gyűjteményét. A Gödöllői Városi Múzeumot Őriné Nagy Cecília művészettörténész képviselte, aki a gödöllői
művésztelepről tartott előadást, s
az alábbi beszámolót juttatta el lapunkhoz.
A szimpózium a plocki Mazoviai
Múzeum felújított kiállítását üdvözölte, ami két éve nyílt meg, egy
múzeumi kiállításoknak megfelelően átalakított négyszintes lakóházban.
A konferencia első napjának előadásai a Muzeum Mazowieckie w
Plocku igen jelentős gyűjteményének bemutatását tűzték ki célul. A múzeum kutatói, Malgorzata
Szadkowska és Michal Burdzinski majd Grazyna Tryka tartottak
előadást a gyűjteményről és a
hozzá kapcsolódó kutatásaikról.
A második ülésszakon bemutatásra került a Krakkói Nemzeti Múzeum (Alicja Kilijanska), a Poznani
Nemzeti Múzeum Iparművészeti

Étkező szoba

Stanisław Wyspiański:
Falusi Madonna, 1904

Múzeumának (Michal Blaszczynski) szecessziós gyűjteménye,
majd a varsói Nemzeti Múzeum
két munkatársa (Ewa Frackowiak
és Piotr Kopszak) múzeumuk sze-

cessziós anyagának
a Partage Plus rendszeren keresztül történő digitális feldolgozását illusztrálta.
A második napon
mutatkoztak be a
külföldi gyűjtemények és kutatók. Ekkor megismerhették
a rigai Art Nouveau
Központ
anyagát
és működését (Argita Tipane és Toms Talbergs),
majd a Berlinben működő Bröhan
Museum gyűjteményét (Nils Martin Müller). Ezt követően a brnói
múzeum szecessziós gyűjteményét (Petr Tomásek) és a teplicei
regionális múzeum art nouveau
stílusú, nemzetközileg is ismert
alkotóktól származó kerámiáit (Jitka Bazantová). Utolsó fejezetként
került sor a magyar szecesszióra,
itt a magyarországi art nouveau
rövid bemutatása után a gödöllői művésztelepről szóló előadás
következett (Őriné Nagy Cecília),
majd a budapesti Iparművészeti
Múzeum, szecessziós épületéről
és gyűjteményéről, annak történetéről hallottak előadást (Pandur Ildikó). A konferencia délutáni
programjaiként megtekintették a
Mazoviai Múzeumhoz tartozó kiállítóhelyeket és magát a rendkívül
gazdag szecessziós gyűjteményt
is. A múzeum art nouveau–art
deco kiállítását egy reprezentatív
kiadványban is feldolgozta (Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Plocku,
Plock, 2017.), amely megtekinthető a Gödöllői Városi Múzeum
könyvtárában.
(Őriné Nagy Cecília)

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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Röplabda – Felkészülés a visszajutásra

Átalakuló kerettel a Penta-GRC
Elkezdte a felkészülést az új
szezonra a Penta-Gödöllői
RC női röplabda csapata,
akik az előző bajnokságban
elért 9. helyük miatt az idei
pontvadászatot az NB I. Ligában kezdik majd meg, így
nem lehet más a csapat célja, mint a visszajutás a legjobbak közé.
Legutóbb az ország legjobb

nyolc csapatából 1999-ben kiszoruló gödöllőieknek ehhez a
nyolccsapatos NB I. Liga legjobb négy együttese között kell
majd végezni az október 7-én
rajtoló alapszakaszban, majd
az Extraligából érkező 5. és 6.
helyezett csapatokkal kiegészített hatcsapatos rájátszásban szintén a legjobb négybe
kell jutni. Abban az esetben,
ha mindez megvalósul, ak-

Rúdsport – Ismét letette névjegyét a Catwalk Ironairbase Stúdió csapata

Hét gödöllői érem Zalaegerszegről
Júliusban rendezték meg Zalaegerszegen a II. Restart Rúdsport és Légtorna versenyt,
ahol a gödöllői Catwalk Ironairbase Stúdió csapata (a képen,
fotó: Farkas Lilla) négy rudas
és négy karikás kategóriában
13 versenyzővel képviseltette
magát és hét éremmel gazdagították saját és klubjuk gyűjteményét.
A profi felnőtt mezőnyben a karikások között bronzérmes lett Sze-

pesi Kinga, míg Zsmatova Vera
a rudasok elit kategóriájában lett
ezüstérmes. Berkes Szandra és
Ress Adrienn ezúttal nem került
a legjobbak közé, míg a stúdió
vezetője, Sárai Tícia versenyen
kívül mutatott be lélegzetelállító
produkciót.
A felnőtt amatőr rudasok középhaladó mezőnyében színpadra
állt Gerháth Eszter és Szabó
Luca, közülük utóbbi örülhetett
bronzéremnek. Ahogy tavaly, úgy
most is amatőr női haladó kate-

Atlétika – Egyéni csúcsdöntés rúdugrásban

Simonváros Csanád már 523 cm-nél tart
Bonyhádon vettek részt a
GEAC rúdugrói versenyen,
ahol a 19 éves Simonváros
Csanád (a képen) 523 cm-re
javította korábbi, 505 cm-es
egyéni szabadtéri csúcsát.

Természetesen ezzel meg is
nyerte Szörényi István tanítványa a versenyt, amelyen az októberi ifjúsági olimpiára (Buenos
Airesben rendezik meg majd a
korosztályos ötkarikás játéko-

kor visszakerülhetnek Grózer
György „lányai” a legjobbak
közé, ugyanis a 2019/2020as bajnoki évadtól a jelenleg
hat csapatos Extraligát ismét
nyolc csapat alkothatja majd.
A szakmai munka irányításával továbbra is Grózer György
van megbízva, míg segítője
Szalay Attila lesz. Távozott
Szabó Adrienn és Lakatos
Enikő (Újpestre), míg Lutter
Eszter csak a strandröplabdára fókuszál a jövőben.
A korábban már említett érkezők mellett (Dégi Barbara és
góriában indult a
legnagyobb mezőny. A legjobb
eredményt a gödöllőiek közül Fábián Réka hatodik
helye
jelentette,
de Berkes Szandra produkciója is
megsüvegelendő.
A gödöllői stúdió budapesti növendékei három érmet szereztek a versenyen: Pásku Andrea
kezdő 1., Berec Barbara kezdő
3., Borbély Ágnes haladó 1. helyezést ért el. Felkészítő edzők:
Sárai Tícia, Szabóné Váry Kinga, Farkas Lilla. Az utánpótlás
kat) készülő, szintén gödöllői Mihály Ádám 480 cm-es, új egyéni
csúcsbeállítással a második lett.
A gödöllői atlétika szakosztály
rúdugrói közül a serdülők között
is akadt egy éremszerző, minek
után a 15 éves Bánovics József
400 cm-es ugrásával lett ezüstérmes.
			
			
-tt-
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Ludmán Réka) nagy erősítés, hogy sikerült megtartani
a csapat kapitányát, a nemrég oltár elé álló Széles Petrát, aki a 14. szezonját kezdi
meg a Gödöllő színeiben. A
tavalyi keretből marad még
Hackl Szilvia, Nagy Kitti,
Körtvélyessy Réka, Kovács
Adél, míg az utánpótlás szekcióból a felnőtt kerethez csatlakozik még: Horváth Petra,
Halla Gréta, Király Anna, Tettamanti Virág, Vecsey Fanni
és Tóth-Bagi Réka.
-ll-

korú versenyzők közül a junior II.
kategóriában indult Buzás Blanka, Szrogh Nóra, a fiatalabbak
között pedig Lóci-Balog Zsófia,
míg a másik szer mezőnyében
Szrogh Petra a junior I-ben. Közülük Buzás Blanka örülhetett
egy bronzéremnek.
-fl-
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Strandröplabda – Serdülő és felnőtt arany homokon

Lutter Eszter öt bajnoki cím után távozik

Lutter Eszter sorozatban ötödször lett aranyérmes a nőknél,
ezúttal Szombathelyi Szandra
párjaként, míg a gödöllői párosok közül a Kristóf Dóra, Ligárt
Anna alkotta serdülő páros
örülhetett még aranyéremnek.
A Penta-Gödöllői RC strandröplabda szakosztálya a felnőtteknél
egy arany-, egy bronzéremmel és

két negyedik hellyel, az utánpótlásban minden idők eddigi legjobb
gödöllői szereplését produkálva
egy arany- és két bronzéremmel
zárt, s ezzel az összesített éremtáblázat második helyén végzett.
A felnőtt mezőnyben a bronzérmet Kiss Viktória és Dénesi
Dalma szerezte meg, míg Dénesi Brigitta és Győri Panna a negyedik helyen végzett, csakúgy,

Labdarúgás – Ismét fiatalodott a GSK kerete

Új edző a gödöllői kispadon
Új edzővel, a játékosként az
NB I-et is megjárt (Diósgyőrben szerepelt profiként),
szerbiai, de már több mint 20
éve hazánkban élő Pozder
Nenaddal kezdi majd meg a
Pest megyei I. osztályú pontvadászatot a Gödöllői SK
felnőtt labdarúgó csapata.
A tavalyi bajnokságot Szász
Ferenccel kezdő, majd a téli
váltást követően Sebestyén
Ferenccel befejező GSK az elmúlt szezonban csak az utolsó
fordulóban menekült meg a kieséstől, így talán nem véletlen
a váltás, bár amint megtudtuk:
Sebestyén önként távozott,
miután a Komárom-Esztergom

Éremeső a medencében

A Damjanich János Általános
Iskolába járó Márta Rozália két

ben nyert) a jövőben a RÖAK
Kaposvár színeiben folytatja pályafutását.
(Bal oldali képen középen a szakosztályvezető, jobbján és balján
a bajnok női páros, valamint a
felnőtt szekció látható, míg a jobb
oldali képen a két érmes utánpótlás páros)
-forrás és fotók: grcvolley.hu-

végén már tétmérkőzést vívott
a Gödöllői SK. A megyei II.
osztályban szereplő Törökbálinti TC otthonában lépett pályára és vérzett el ideje korán
a GSK, miután 1-1-es döntetlen után, büntetőpárbajban 5-4
arányú vereséget szenvedett a
csapat.
Az augusztus 18-án kezdődő
bajnokságban hazai környezetben, a Dunavarsány ellen

lépett először nagyközönség
előtt pályára a Gödöllő (a találkozót lapzártánk után rendezték), míg augusztus 25-én
a Szentendre vendégei lesznek a gödöllői fiatalok. A csapat részletes őszi programját
alábbi táblázatunkban tekintetik meg, míg a teljes program
megtalálható a www.mlsz.hu
weboldalon.
-ll-

arannyal és egy ezüsttel, míg a
Török Ignác Gimnázium tanulója,
Csaba György négy arany- és

kettő ezüstéremmel gazdagodott
az ob-n. Mindannyian gödöllői
lakosok és a BVSC Zugló úszói.
Edzőik: Bagaméri Bence, Boldizsár Valter, Csütörtöki Marcell, Kovács Gábor és Lakatos Roland.
(A fotón, sárga pólóban balról
jobbra látható: Csaba György,
Novák Amira, Márta Johanna (illetve kékben a budapesti
Szentesi Botond). Érdekesség:
Novák Amira az olimpiai bajnok
kenus, Novák Ferenc kislánya.
Fotó: Csaba Zsolt)
		
-cszs-

megyei Oroszlány ajánlatát elfogadva hagyta itt a Gödöllőt.
A klubnál lépni kellett, így esett
a választás a legutóbb Tápiószecsőn dolgozó Pozder Nenadra, akinek a feladata az
lesz azon felül, hogy megpróbálja bent tartani a csapatot
az első osztályban,
hogy a fiatal játéko- Pest megyei I. osztály, Gödöllői SK őszi hazai mérkőzéseinek időpontjai:
sokat beépítse a fel- 2018. augusztus 18., szombat 17 óra: Gödöllői SK – FÉMALK Dunavarsány
nőtt keretbe.
2018. szeptember 1., szombat 16.30: Gödöllői SK – Felsőpakony KSE
A bő egy hónapos 2018. szeptember 15., szombat 16 óra: Gödöllői SK – Maglódi TC
felkészülés
során 2018. szeptember 29., szombat 16 óra: Gödöllői SK – Vecsési FC
már élesben is kel- 2018. október 14., vasárnap 15 óra: Gödöllői SK – Pilisi LK
lett bizonyítania a 2018. október 27., szombat 13.30: Gödöllői SK – Viadukt SE-Biatorbágy
csapatnak és az új 2018. november 3., szombat 13.30: Gödöllői SK – Tököl VSE
edzőnek, ugyanis a 2018. november 17., szombat 13 óra: Gödöllői SK – VS Dunakeszi
Magyar Kupa Pest (A hazai mérkőzések helyszíne: Táncsics Mihály úti Sportcentrum)
megyei ágán július

Úszósport – Remek gödöllői érdekeltségű eredmények

Júliusban rendezték meg a
korosztályos országos úszó
bajnokságokat, amelyen több,
gödöllői érdekeltségű érmes
eredmény is született. A gödöllői fiatalok összesen 27 éremmel gazdagították klubjukat,
szerezve ezzel egy kis dicsőséget városunknak is.

mint a Soós Izsák és Berkes
Zoltán alkotta férfi páros.
Az U18-as korosztályban Ratkai
Panna és Sorompó Kinga továbbjutott csoportjából, de a negyeddöntőben vereséget szenvedtek a tavalyi U16-os
bajnoktól és így az 5.
helyen zártak. Kalmár
Viktória és Tunyogi
Csenge legyőzte az
idei U16-os bajnokot, viszont másik két csoportmérkőzését elvesztette,
így nem jutottak tovább.
Sajnos egy negatív hírrel is meg kellett barátkoznia Karádi Zoltán
szakosztályvezetőnek,
ugyanis a zsinórban
ötödik női felnőtt bajnoki címét megszerző
Lutter Eszter (ebből
négyet gödöllői színek-
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arany-, egy ezüstés egy bronzérmet,
Márta Johanna 10
aranyat és egy ezüstérmet, míg Novák
Amira három aranyés egy ezüstérmet
nyert a különböző
kategóriákban. Az Erkel Ferenc Általános
Iskola tanulója, Hegedűs Julianna két
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Kutyasétáltatási etikett
Ahogy az emberek közötti
együttélésnek, úgy a kutyás
társadalomnak is megvannak
a maga illemszabályai, melyek
a kutyások és nem kutyások
közötti problémák elkerülését
hivatottak előidézni. Cikkünkben most röviden összefoglaljuk ezek közül a legfontosabbakat.
– Közterületen a kutyát illik
pórázon vezetni és csak az
arra kijelölt helyen elengedni.
Bármennyire is aranyos és
kedves jószág a kiskutyánk, el
kell fogadnunk, hogy vannak
olyan helyzetek, olyan emberek, amikor és akiknek nem
kívánatos társaság négylábú
barátunk. Abban az esetben
se engedjük el őt, amennyiben
nem vagyunk benne teljesen
biztosak, hogy vissza is tudjuk
hívni.
– Mielőtt hagyjuk, hogy egy
idegen kutyával barátkozzon
kedvencünk, mindenképp kérdezzük meg a gazdáját, hogy
lehet-e? Nem tudhatjuk ugyanis, hogy a másik állat, hogy

reagál a közeledésre, milyen
előélete volt, milyen betegsége van éppen.
– Kutyasétáltatás közben mindig figyeljünk kedvencünkre,
hiszen adódhatnak nem várt
helyzetek. Rengetegszer látni parkokban önfeledten beszélgető, telefonáló gazdikat,
akiknek ebe szabadon, kontroll nélkül rohangál. Ne hozzuk
kellemetlen helyzetbe magunkat! Ahogy gyermekünkre oda-

figyelünk a játszótéren, úgy
kutyánkra is oda kell figyelnünk a parkban!
– Amennyiben a kutyafuttatóba új kutyus érkezik, hívjuk be
kedvencünket, hogy az újonnan érkezők kényelmesen be
tudjanak jutni, illetve, hogy a
nyitott kapun ne surranjon ki
egyik bent tartózkodó sem.
– Kutyatartóként kötelesek
vagyunk összetakarítani kedvencünk után. Mindig legyen
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nálunk néhány zacskó, amivel
össze tudjuk szedni a kutyakakit. Ne derogáljon lehajolni
érte! Amellett, hogy nem esztétikus látvány a fűben heverő
kaki, roppant kellemetlen belelépni is.
– Ha kedvencünknek (még)
vannak viselkedési problémái,
esetleg túlontúl domináns,
vagy bizonyos helyzetekre agresszívan reagál, úgy tegyünk
rá szájkosarat!
– Fontos, hogy a kutyák közötti játék mindegyik félnek játék
legyen! Ha azt látjuk, hogy az
egyik négylábúnak terhére van
a másik, hívjuk be őket, kerüljük el a verekedést.
Ezt a listát még hosszan lehetne folytatni, de úgy gondoljuk, ezeknek az alapvető
szabályoknak a betartásával
a legtöbb kellemetlenség elkerülhető.
A kutyatartás eszközeit keresse
üzletünkben
(2100
Gödöllő, kenyérgyári u. 2.),
vagy
webáruházunkban
(www.vetashop.hu).

Hűvös kelet a nagy melegben
Még javában tart a nyári meleg és
reméljük jó sokáig így is marad,
teret adva még jó ideig a kertészkedésnek.
Különleges sarok kialakítására hívunk ma mindenkit, ami nem igazán megszokott a mai kertekben.
A keleti kultúrák kertjeinek hangulatát csempészhetjük be a saját
portánkra is, egy kis különlegességet adva neki. Bonyolult szabályokon alapul a keleti kertek építése,
még a kínai és japán kertek között
is különbség van, de pár érdekességet megosztunk most Önökkel .
Például azt, hogy az autentikus keleti kertekben egy boltíves kapun
kell belépni, ami egy beavatást
jelent, mielőtt egy másik világba
lépnénk és mivel kellő tiszteletet
és figyelmet kell tanúsítanunk a
kert iránt, magas küszöbbel látják

el a bejáratot, hogy a fejünket le
kelljen hajtani, ám ez a küszöb a
negatív energia kívül tartására is
szolgál. Sok helyen van tavacska,
ami a szemlélődést segíti és a körülötte lévő tömött gyep a bőséget
jelképezi. Fontos szerepet kapnak
a számok, így a felhasználandó
anyagokból (pl. sziklák, kövek),
csak páratlan számút használnak,
mert szerencsét hoz. A köveknek

amúgy is nagy szerepe
van, s úgy tartják, minden
kő legalább tíz mesét tud,
azaz legalább ennyi felületet találunk rajta, amit valahogyan értelmezhetünk.
Ezekből a „történetekből”
kell kiválasztanunk azt,
amelyik a legmegfelelőbb
a kertünk számára és úgy
elhelyezni, hogy ahol repedések, törések vannak,
lefelé fordítjuk, vagy mohával beborítjuk. Már ez a feladat gondolkodásra sarkall,
ami a napi stresszből is ki tudja
kapcsolni az embert, így jótékony
hatással van ránk.
Keleti hangulatot egyszerűen tudunk mi is építeni a kertünkben.
Szinte minden lakberendezési
boltban kedvező áron megtalálhatóak kisebb-nagyobb szobrok,
lámpások, díszkavicsok, melyeket
ügyesen, egymással harmonizálva elhelyezve bármelyik részét
átalakíthatjuk, új arcot adhatunk
neki.
Víz mellett elhelyezve még jobban
érvényesíthetjük hatásukat. Hasz-

nálhatunk a még eredetibb kialakításhoz rhododendronokat, a
gyors növekedése miatt óvatosan
bambuszt, mohát, japán juhart,
páfrányokat, különböző díszfüveket. A kialakításoknak végtelen a
tárháza, az internetről is rengeteg
ötletet lehet gyűjteni, de szívesen
állunk mi is rendelkezésükre tanáccsal, tippekkel.
www.bujtaskert.iwk.hu
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Szinte az összes állatot ellopták
a parádfürdői mini állatkertből
A parádfürdői mini
állatkertet sok turista kereste fel az
elmúlt évek során.
A családi vállalkozásként üzemelő
állatkertet 2006tól működtették
és nagy sikere
volt. Most azonban szomorú dolgot közöltek a közösségi oldalukon: az állatkertet be kell
zárni, mert a tolvajok ellopták a lakóit. „A mini állatkert felszámolás alatt
áll! Köszönhető ez a tolvajoknak, akik visszajárva többször, több helyen
szétvágták a drótot, kerítést, és ellopták az állatokat. Szinte semmi sem
maradt, csak az öreg gyöngytyúk és a japán csirkék” –írja az állatkert
Facebook oldala. A
lopások az idén rendszeressé váltak, az
ismeretlen
tolvajok
elvittek mindent: egy
éjszaka alatt tűntek
el az aranyfácánok,
fácánok,
foglyok,
mandarin récék és a
nyulak. Forrás: sokszinuvidek.24.hu

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

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

Hétvégén is nyitva tartó

állatorvosi rendelő
Augusztus 25-én
szombaton
10-12 óráig
Isaszegi
Kisállatrendelő
Isaszeg,
Ady Endre u. 1.
Rendel:
dr. Michalik László
állatorvos
Telefonszám:
06/20-981-3100

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.

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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Tájékoztató sertésállományok
kötelező bejelentéséről
Az afrikai sertéspestis (továbbiakban:
ASP) hazai vaddisznókban történt
megállapításai valamint az európai
országok ASP járványhelyzetének
gyors és drámai romlása miatt fokozott a veszélye annak, hogy a vírus
átterjed a házisertés állományokra is.
A sertés állományokat kötelező bejelenteni az illetékes járási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztálynál. Kérem, amennyiben
sertést tart, úgy szíveskedjék a Pest
Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
Osztálynál (továbbiakban: Osztály),
mint az illetékes Hatóságnál bejelentkezni, hogy nyilvántartásba vehessük!
Amennyiben tudomása van a környezetében olyan sertéstartóról, aki esetleg nem szerepel nyilvántartásunkban
kérem, hívja fel a figyelmét bejelentkezési kötelezettségére. Mai naptól
számított 14 napig lehetősége van
jogkövetkezmények nélkül bejelenteni
a sertéstartást Osztályunknál.
Felhívom a figyelmét, hogy annak a
sertéstartónak az állománya, aki jogszabályi kötelezettségének nem tesz
eleget, járványhelyzet esetén állami
kártalanítás nélkül kerül leöletésre.
Elérhetőségeink: PMKH Gödöllői Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Osztály
2100 Gödöllő, Kotlán S. utca 1. D.
épület, 06-28-512-465, 06-20-5565405, godollo-elelmiszer@pest.gov.
hu ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda,
péntek 09-12 óra
Köszönöm szíves együttműködését!
Gödöllő, 2018. augusztus 17.
dr. Molnár Rita
osztályvezető járási főállatorvos

MŰVÉSZETEK HÁZA
NYÁRI NYITVA TARTÁS
A MŰVÉSZETEK HÁZában lévő
Belvárosi Jegyiroda
július 1-től augusztus 31-ig hétfőn ZÁRVA,
kedd-péntek 11.00-18.00
között NYITVA,
szombat-vasárnap ZÁRVA.
Szeptember 1-től a megszokott
nyitvatartással vár
mindenkit.
A Királyi Váró minden nap
10.00-18.00 között NYITVA
(változatlanul működik).
A NoVo Café és mini könyvtár
a megszokott nyitvatartással
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

Augusztus 20-26.:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069
Augusztus 27- szeptember 2.:
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
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Beküldési határidő: 2018. augusztus 28.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Selmeci Zsolt, Szabadság út 101/C., Fürjes Kálmán, Kaffka M. u. 3.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Lévai András, Kazinczy krt. 4. 1/2., Lakatos Györgyi, Kossuth u. 49.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Komáromi Ferenc, Simon István utca 28.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Dóczi Richárd, Váradhegyfok
u. 16/B., dr. Horváth Bánk, Antalhegyi u. 71.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Csaja László, Sőtér K. u. 22., Moldvánné Tóth
Adrienn, Szabadka u. 4/A.
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való
részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!
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