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Hagyományosan idén is állam-
alapító Szent István királyunk 
ünnepén, augusztus 20-án, 
ünnepi képviselő-testületi ülés 
keretében adta át Gémesi 
György polgármester a Gö-
döllő város díszpolgára címet. 
Az Erzsébet Királyné Szálloda díszter-
mében megtartott rendezvényen Sze-
keres Erzsébet textilművész vehette 
át az elismerő címmel járó oklevelet és 
aranygyűrűt, amit több évtizedes gödöl-
lői, hazai és európai művészeti pálya-
futásának, valamint kimagasló szakmai 
munkájának elismeréseként ítélt meg 
számára a képviselő-testület.   

Szekeres Erzsébet Budapesten szü-
letett, de igazi szülővárosának Gödöllőt 
tartja, ahol mai is él és alkot. Hitvallása 
az ember, az élet szeretete, mely nem 
csupán alkotásaiban fejeződik ki. A mű-
vészi érték közvetítésén túl feladatának 
tekinti azt is, hogy mélyen, sokrétűen 
őrizze korának eseményeit, benső ké-
pességeivel áthatóan örökítse meg tör-
ténelmünket.     (folytatás a 3. oldalon)

SzekereS erzSébet
Gödöllő új díszpolGára
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– Budapesten, a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetemen 
végeztem, pályafutásom az 1. 
sz. Gyermekklinikáról indult. 
Már tanulmányi éveim alatt „nő-
vérkedtem” a klinika koraszülött 
intenzív centrumában, majd or-
vosként itt és a Peter Cerny Ala-
pítványnál (koraszülött mentő) 
kezdtem dolgozni. Így kezdődött 
a koraszülött ellátáshoz való 
vonzódásom. Előbb csecse-
mő- és gyermekgyógyász, majd 
neonatológus (azaz kora- és 
újszülöttekkel foglalkozó gyer-
mekorvos) szakvizsgát tettem – 
mesél pályája elejéről dr. Dunai 
György. – Később igyekeztem 
a szakma több területét is meg-
ismerni, mindig új kihívásokat 
kerestem. Dolgoztam megyei 
és területi kórházban, illetve kö-
zel 3 évet házi gyermekorvos-
ként, valamint Esztergomban és 
Salgótarjánban osztályvezető 
főorvosként. Ezek jó alapot ad-
tak arra, hogy az ellátás teljes 
spektrumára rálássak. Már a 
szakorvos képzés alatt is fog-
lalkoztattak a menedzsmenttel 
kapcsolatos feladatok, a szak-
ma gazdasági és ellátásszerve-
zési kérdései, végül Salgótar-
jánban – amikor az orvoshiány 
miatt a hét minden napján szinte 
nullától huszonnégy óráig kellett 
helyt állnom – döntöttem úgy, 
hogy a menedzsment irányt vá-
lasztom. Mivel korábban elvég-
zetem az orvos-közgazdász és 
az egészségügyi menedzsment 
szakirányt a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetemen, ennek nem 
volt akadálya. Jelenleg is ta-
nulok, a Semmelweis Egyetem 
Egészségügyi Menedzserképző 
Karán az egészségügyi mene-
dzser mester képzést végzem, 
amiből még egy évem van hát-
ra. 
– Másfél hónapja vette át az 

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 dolgozók-
kal – orvosokkal, asszisztensek-
kel és a munkát segítő minden 
munkatárssal – személyes, 
négyszemközti beszélgetést 
kezdeményeztem. Igyekszem 
mindenkinek megismerni a 
munkáját, hiszen ők látják leg-
jobban a napi működés nehéz-
ségeit, problémáit, és sok ötle-
tük, javaslatuk is van, hogyan 
lehetne jobbá, hatékonyabbá 
tenni az itt folyó munkát. 
– Milyen problémákkal és mi-
lyen javaslatokkal találkozott 
eddig?

– Nagyon szembetűnőek az 
intézmény külső és belső kom-
munikációjának a hiányosságai. 
Sok a panasz a recepcióra, az 
előjegyzésekre, hogy sokat kell 
várni. Ez azonban nem csoda, 
hiszen ugyanaz az ember lát-
ja el a helyi betegfelvételt és a 
telefonkezelést. Itt már meg-
kezdtük az átszervezést: vár-
hatóan szeptembertől, a hétfői 
és szerdai napokon, amikor a 
legnagyobb a „forgalom” meg-
erősítjük a recepciót, külön 
kolléga fogadja majd a híváso-
kat és külön személy foglalko-
zik a betegekkel a helyszínen. 
Igyekszünk egyszerűsíteni az 
előjegyzéseket is, ahol erre le-
hetőség van. Első körben azo-
kat a feladatokat végezzük el, 
amit pénz nélkül, vagy minimá-

lis befektetésekkel és gyorsan 
meg lehet csinálni. Megkezd-
tük honlapunk átalakítását is, a 
betegek számára átláthatóbb, 
egyszerűbben kezelhető felüle-
tet alakítunk ki. Szeretném, ha 
hamarosan elindulna az intéz-
mény 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 köz-
pont, s ezért több szakrende-
lés is szünetelt...
– Ez valóban így van, ország-
szerte komoly gondot jelent az 
orvoshiány. Bár a közelmúltban 
az egészségügyben végrehaj-
tott béremelések pozitívan ér-
tékelendők, de hiába kapnak 
magasabb fizetést, olyan sokan 
mentek külföldre, vagy hagyták 
el a pályát, hogy alig akad orvos 
és szakdolgozó, aki egyálta-
lán jelentkezik egy-egy állásra. 
Igyekszem mindent megtenni 
annak érdekében, hogy mielőbb 
be tudjuk tölteni a hiányzó státu-
szokat. Egyúttal szeretném kö-
szönetemet is kifejezni a nyugdíj 
mellett dolgozóknak, akik fárad-
hatatlanul végzik munkájukat.
– Mi most a legsürgetőbb fel-
adat?
– 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 intéz-
ménynek kellett és kell ma is 
kigazdálkodnia. Ezt vagy meg 
tudta tenni önállóan, vagy ön-
kormányzati segítséggel vagy 
nem. Itt, Gödöllőn, öt telephe-
lyen dolgozunk, az épületeink 
nagyon régiek, s ebből adódóan 
nem korszerűek, bár az elmúlt 
években ezen a téren már tör-
téntek előrelépések. Emiatt ma-
gasak az üzemeltetési költsé-
gek, 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 

Dr. Dunai GyörGy

Új igazgató a tormay Károly Egészségügyi Központ élén

Július eleje óta új vezetője van a Tormay Károly 
Egészségügyi Központnak.  A nyugalomba vo-
nult dr. Nagy Árpád utódjául a képviselő-testü-
let pályázat útján dr. Dunai Györgyöt választotta 
meg az intézmény vezetőjének.   Az igazgatóval 
többek között terveiről beszélgettünk, de termé-
szetesen arra is kíváncsiak voltunk, honnan ke-
rült Gödöllőre.
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például tavasszal a tüdőgon-
dozóban történt. Ezek azonban 
százmilliós tételek, amiket az 
intézmény saját forrásból nem 
tud kigazdálkodni.  A korábbi fej-
lesztésekre is az önkormányzat 
támogatásával volt lehetőség. 
Ráadásul a pályázati források 
sem nyitottak az egészségügyi 
központ számára, mert nem 
elég, hogy a közép-magyaror-
szági régióba tartozunk, de az 
elmúlt időszak pályázati lehe-
tőségeiből kihagyták az olyan 
önkormányzati fenntartású in-
tézményeket, mint a miénk. Saj-
nos, most sem tudunk olyan pá-
lyázatról, amin elindulhatnánk. 
Más külső fejlesztési forrásokat 
kell találnunk. 
– Úgy tudjuk, az sem könnyí-
ti meg a dolgukat, hogy elég 
nagy az ellátási területük. 
–  A teljesítmény volumen kor-
látunkat (TVK) – ami durván azt 
jelenti, hogy hány beteg ellátá-
sát finanszírozza az OEP – tíz 
évvel ezelőtt állapították meg 
és azóta ez a szám nem igazán 
változott. Ehhez képest folya-
matosan emelkedik az agglo- 
merációba költözők száma. A 
meghatározottnál jóval több 
beteget látunk el, ezt azonban 
nem fizetik ki, lényegében a 
saját zsebünkből finanszíroz-
zuk. Ezért van szükség a sokak 
által szidott előjegyzési listák-
ra. Hadd mondjak egy példát! 
A TVK szerint a laborban napi  
negyven beteg vérvételét vé-
gezhetnénk el, ehhez képest 
100-120 az átlag, amire sor ke-
rül és még ennél is többre lenne 
igény. Ami a negyven fölött van, 
annak a költségeit nekünk kell 
kigazdálkodnunk. Nem könnyű 
feladat. Hiába jogos a beteg-
nek az igénye, hogy gyorsan 
szeretne ellátáshoz jutni, de az 
intézmény sem mehet csődbe. 
Nekünk erre is figyelni kell!
Bőven van feladatom. A követ-
kező időszakban a szakellá-
tás stabillá tétele és a kapaci-
tásaink legjobb kihasználása 
mellett szeretném egymáshoz 
közelebb hozni az alap- és a 
szakellátást, javítani a két terü-
let 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, min-
dent meg fogok tenni ennek ér-
dekében.                             (k.j.)

(folytatás az 1. oldalról) 

A Gödöllői Agrártudományi 
Egyetemen (ma Szent István 
Egyetem) agrármérnökként 
végzett, de egyetemi tanulmá-
nyai előtt csecsemőgondozó-
ként dolgozott az egykori gödöl-
lői szülőotthonban. Művésszé a 
munkája mellett, önerőből ké-
pezte magát. 1969-ben a Gal-
gamenti Fesztivál egyik rende-
zőjeként megbízták a gödöllői 
járás népművészeti anyagának 
– textília, hímzés, viselet – ösz-
szegyűjtésével. E munka során 
érintette meg és 
vonta bűvkörébe 
a népművészet. 
Művészete szű-
kebb hazája, a 
Galga mente nép-
művészeti hagyo-
mányaiból táplál-
kozik. 
Alkotásait számta-
lan önálló és cso-
portos kiállításon 
ismerhette meg 
a nagyközönség, 
de több bélyeg és 
mesekönyv illuszt-
ráció is fűződik 
a nevéhez. Mű-
veivel sok intéz-
ményben találkoz-
hatunk. 
Tevékenységét 
több díjjal is el-
ismerték, többek 
között 2004-ben 
megkapta a Gö-
döllő Városá-
ért Díjat, 2017-ben a Magyar 
Örökség Díjat, és a Pro Cultu-
ra Christiana Díjat, idén febru-
árban pedig róla nevezték el 
a Soproni Egyetem Benedek 
Elek Pedagógiai Kar I. emeleti 
előadótermét. 
A díj átadását követően ünnepi 
műsor köszöntötte a kitüntetet-
tet, melyben Albert Anna és 
Czelleng Réka magyar népda-
lokat énekelt.  
Az augusztus 20-ai városi ün-
nepi műsort este, lapzártánk 
után rendezték meg a főtéren, 
ahol Stella Leontin kanonok, c. 

prépost, a Máriabesnyői Nagy-
boldogasszony Bazilika plébá-
nosa mondott ünnepi beszédet, 
majd a Gödöllői Fiatal Művé-
szek Egyesületének műsorát 
tekinthették meg az érdeklődők. 

***
A délutáni ünnepség keretében 
még egy kitüntetés átadására 
került sor. A Gödöllő Egész-
ségügyéért díjakat rendszerint 
a városi Semmelweis Nap ke-
retében adják át, ám idén, az 
egyik kitüntetett, dr. Bhuyan 
Shafiqul Islam háziorvos csa-

ládi okok miatt nem tudott részt 
venni a július elejei rendezvé-
nyen. Az ő számára dr. Gémesi 
György az augusztus 20-án dél-
után megtartott ünnepi program 
során adta át a Gödöllő Város 
Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete által, több évtizedes, lel-
kiismeretes, magas szakmai 
színvonalú tevékenységéért 
adományozott elismerést. 

***
Állami kitüntetéseket és szak-
mai díjakat adott át Rétvári 
Bence, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának (Emmi) ál-
lamtitkára Budapesten pénte-
ken, az augusztus 20-ai nem-
zeti ünnep alkalmából. 
Magas színvonalú szakmai 
munkájáért Magyar Ezüst Ér-
demkereszt polgári tagozat ki-

tüntetést vehetett át a gödöllői 
Baráth Emőke énekművész, 
valamint könyvtári szakterüle-
ten hosszabb időn át végzett ki-
emelkedő teljesítménye elisme-
réseként Szinnyei József-díjban 
részesült Fülöp Attiláné, a Gö-
döllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központ nyugalmazott 
igazgatója.

(k.j.)

auGusztus 20. 
Gödöllői díjazottjai

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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Tavasz óta folyamatosan zaj-
lanak a városi felújítások, fej-
lesztések. Az elmúlt hetekben 
három nagyszabású munka be 
is fejeződött.

Augusztus 
9-én adták 
át a Szent 
János utcá-
ban találha-
tó – teljes 
k ö r ű e n 
megújított 
– rönkvár 
játszó- és 
pihenőpar-
kot a gödöllői lakosság részére. 
A bruttó 44 millió forintos önkor-
mányzati beruházás, kiegészülve 
az Ökotárs Alapítvány és a Gödöl-
lői Értékvédő Közhasznú Egye-
sület által nyújtott 686 ezer forint 
támogatásával, illetve a lakókö-
zösség 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 szol-
gálva, mindezt a sportpályával 
együtt 4000 m2 területen.

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

ló kosár-
labdapálya 
m ű a n y a g 
burkolattal, 
kisebbeknek 
k ismotoros 
kreszpálya, 
pingpong-asz-
tal, felnőttek, 
idősek számá-
ra attraktív pi-
henőterületek, 

előnevelt fák, kerti öntöző csap-
rendszer és ivókút, virágzó parki 
cserje- és évelőfelületek.

A u g u s z -
tus 16-án 
újabb felújí-
tott elemmel 
gazdagodott 
Gödöllő vá-
ros főtere. 
A több mint 
100 millió 

forintos önkormányzati beruhá-
zásnak 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 megú-
jult. Nem is beszélve a házakhoz 
vezető lépcsőknél kialakított, aka-
dálymentes feljáratról.

Az rövid átadó ünnepségen dr. 
Gémesi György polgármester és 
Pelyhe Jó-
zsef alpol-
gármester, 
a terület ön-
kormányzati 
képviselője 
köszöntötte 
az érdeklő-
dőket. Gé-
mesi György 
nemcsak a 
kivitelezők-
nek mondott 
k ö s z ö n e -
tet, hanem 
a közelben 
lakóknak és 
üzlettulajdonosoknak is, akik tü-
relemmel viselték az építkezés 
okozta nehézségeket. A nemzeti 
színű szalag átvágásával Novák 
Lászlóné avatta fel a szökőkutat 
és környékét.

Ünnepélyes útavató keretében 
mintegy száz bringás kerekezett 
végig a város új kerékpárútján a 
VÜSZI Dózsa György úti székhá-
zától a Szabadság térig. A Gödöl-
lő Város Fenntartható Közleke-
désének fejlesztése: Észak-Déli 

irányú Fő hálózat program I. 
üteme a VEKOP-5.3.2 -15-2016-
00048 azonosítószámú pályá-
zatán 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 megvaló-
sítását. 

Gödöllő elkötelezett a kerék-
páros közlekedés fejlesztésében, 
aminek eredményeként 2014-
ben 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 keres-
kedelmi illetve szabadidős cél-
pontok, munkahelyek között.

Az elkészült szakasz – ami a 

városközpont (Szabadság tér) és 
a Haraszti út közötti kerékpáros 
közlekedést segíti – kivitelezési 
költsége bruttó 139.318.744.Ft. 
A projekt része a 2019-ben meg-
valósuló kerékpárút a Haraszti 

úton a LEAR 
bejáratáig, va-
lamint a Teg-
hze L. utcán a 
Tesco mellett 
az átkötés az 
Ádám utcáig, 
beleértve egy 
új gyalogos és 
kerékpáros híd 
építését a Rá-
kos-patakon.

(b)

Játszótér, kerékpárút, szökőkút

ÁtadtÁk a lakossÁgnak

Rönkvár

Tulipános szökőkút

Kerékpárút a Dózsán
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Folyamatosak a Rákos–Hatvan vasútvo-
nal korszerűsítésének munkálatai. Ennek 
részeként a Köztársaság úti vasúti átjáró 
helyén már a közúti feljáró építése zajlik. 

A Sík Sándor utca az ott folyó közműki-
váltások 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 számá-
ra komoly gondot jelent. A kivitelező erre 
vonatkozólag úgy tájékoztatta a városve-
zetést, hogy igyekeznek megoldást találni 
arra, hogy a vasútállomás felé is lehessen 

gyalogosan közlekedni, de erre csak a 
közműkiváltások befejezése után lesz le-
hetőség, és akkor is csak ideiglenes jel-
leggel. Addig is kérik a lakosság türelmét 

és megértését. 
A vasútkorszerűsíté-

si 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 állo-
másokon, valamint Rá-
kos – 
Pécel 
é s 
T u r a 
– Hat-
v a n 
á l l o -

mások között végzett pá-
lyakarbantartási munkák 
miatt a Budapest – Hat-
van vasútvonalon módo-
sított menetrend szerint 
közlekednek a vonatok. 
Rákos – Pécel, Isaszeg – 
Gödöllő, valamint Aszód – 
Hatvan állomások között 
egyes vonatok helyett vo-
natpótló autóbuszok szál-

lítják az utasokat. Ezekről a www.mavcso-
port.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 több-
ször is jelentős változások lesznek a me-
netrendben, 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)

Vasúti átjáró: jaVában zajlik a munka

Előre egyeztetés, megbeszélés nélkül módosítottak az Óvodai 
nevelés országos alapprogramján: szeptembertől már a nem-
zeti 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 határoz-
ta meg az óvodáskorú gyermekek egészséges fejlődésének elő-
segítését, ennek fontos része – játékos formában – a lelki neve-
lés, 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 népme-
séket, népi hagyományokat felelevenítő mondókákat, rigmuso-
kat, 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 erősí-
teniük kell majd kapcsolataikat, valamint fontos szerep jut ne-
kik az egészséges életmódra nevelésben, illetve az egészséges 
életvitel iránti igény korai alakításában.

A NAT ezirányú módosítása megdöbbentette az óvodapedagó-
gusokat. Hogy miért? Nos, a válasz egyszerű: A magyar óvodák 
eddig is ezen elvek mentén dolgoztak és dolgoznak, mindez ré-
sze az Óvodai nevelés országos alapprogramjának. 

Szabó Zsuzsanna, a Pedagógusok Szakszervezetének elnö-
ke szerint a nemzeti identitás értékrendje, a magyarság életét 

feldolgozó mesék, versek, népi hagyományok eddig is részét 
képezték az óvodai foglalkozásoknak, s a nemzeti ünnepek lé-
nyegét is életkoruknak megfelelően elmagyarázták a gyerekek-
nek. A PSZ elnöke úgy fogalmazott, féltik az oktatás-nevelés 
színességét, attól tartanak, hogy a szabályozás túlkapásokhoz 
vezethet. Szabó Zsuzsanna úgy fogalmazott: Az ad hoc intézke-
dések 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 le-
vélből is, amit dr. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszterhez 
címezve, „S.O.S az óvodákért!” címmel tettek közzé az interne-
ten (www.peticiok.com/sos_az_ovodakert), s amit lapzártánkig 
több mint háromezerötszázan írtak alá. A levélben az óvodape-
dagógusok nem csak arra hívják fel a miniszer figyelmét, hogy 
a most megfogalmazottak már rég szerepelnek az Óvodai ne-
velés 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 kialakí-
tása és kisebb létszámú csoportokra lenne szükség.

A levél felhívja a figyelmet a munkaerő hiányra, az adminiszt-
ráció csökkentésének szükségességére, az óvodapedagógusok 
és az őket segítők  bérének emelésére, valamint fontosnak tart-
ja „- a minősítési rendszer újragondolását, mert ez a mostani 
rendszer nem tudja felmérni, hogy egy pedagógus milyen szak-
mai munkát tud elvégezni valójában, mivel az adminisztratív 
rész többet ér a gyakorlatnál „- áll a levélben.

KJ
(Forrás : Eduline)

NAT MÓdOSíTáS – KéSZ TéNyEK Elé állíTOTTáK AZ ÓvOdáKAT
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ideGenként jöttek,
barátokként táVoztak

Július elején ismét megrendez-
te Gödöllő város önkormányza-
ta a Nemzetközi Ifjúsági Tábort 
Balatonlellén. A program során 
kilenc ország (Magyarország, 
Szlovákia, Finnország, Csehor-
szág, Románia, Lengyelország, 
Spanyoloroszág, Szerbia, Izra-
el) nyolcvan diákja ismerkedett 
egymással, akik Gödöllő test-
vér- és partnertelepüléseiről ér-
keztek, hogy tovább mélyítsék 
a különböző népek közötti kap-
csolatot.

A gyerekeket az egyhetes 
program során csoportos fel-
adatok, játékok, sportfoglalko-
zások, kirándulások várták. Gö-
döllő mellett jártak a fővárosban, 
s a Balatonellén töltött idő során 
Siófokra is ellátogattak.

A tábor programjának kö-
zéppontjában idén is egymás, 
a különböző kultúrák, vallások 
megismerése, megértése és el-
fogadása állt, ami sokat segíthet 
abban, hogy a jövőben pozitívan 
viszonyuljanak egymáshoz és 

nyi tot tab-
ban tekint-
senek a 
világra. 

A szer-
vezők idén 
is játékos – 
ugyanakkor 
h a s z n o s 
– feladatok-
kal készül-
tek. A gyerekek bemutatták 
hazájukat, városukat, meg-
vitatták a fiatalokat érintő 
kérdéseket, megismerték egy-
más szokásait, de természetesen 
a Balaton nyújtotta élményekre is 
bőven maradt idő. 

A tábor legfon-
tosabb eredmé-
nye azonban az, 
hogy a kilenc kü-
lönböző ország-
ból, idegenként 
érkezett gyerekek 
barátként távoz-
tak. 

A tábor az Ok-
tatási, Audiovizu-
ális és Kulturális 
Végrehajtó Ügy-

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

nemzetközi ifjúsÁgi tÁbor
balatonlellén

Augusztus 12. és 16. között immár negyedik 
alkalommal utazhatott gödöllői csapat Izra-
elbe. A delegációban helyet kapott 
fiatalok az idei nemzetközi Ifjúsági 
táborban ismerték meg egymást. A 
magyar fiatalokat kinttartózkodásuk 
alatt családok fogadták be, így való-
ban részesei lehettek a mindennapi 
életnek, szokásoknak.

Mint azt Avi Naim, Beit Arye pol-
gármestere elmondta, ezek a fiatalok 
a két állam valódi nagykövetei. Örö-
mükre szolgál, hogy viszonozhatják 

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

nyitottabbak lesznek a világ-
ra és sokkal jobban elfogad-
ják majd a különbségeket, 
amik nem is olyan nagyok, 
mint azt mi gondoljuk. Az 
ötnapos programban a de-
legáció tagjainak nemcsak 
a vallási központokat mu-
tatták meg (Názáret, Gali-
leai-tó, Jeruzsálem), hanem 
bőven jutott szórakozásra is 
lehetőség.

A kiutazást a két önkor-
mányzat mellett az El Al légi-
társaság is támogatta.    (pts)

Gödöllői fiatalok izraelben: az iGazi naGykövetek
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A Duflex Fotográfiai Stúdió – 
kapcsolódva „AZ IFJÚSÁG 
ÉVE GÖDÖLLŐN” elnevezésű 
2018. évi városi programhoz 
– a fotózás népszerűsítése 
céljából ifjúsági és diák fotópá-
lyázatot hirdet, az alábbi felté-
telekkel:
1. A pályázatra Gödöllőn lakó, 
1999. január 1. után született, 
vagy Gödöllőn alap-, illetve 
középfokú tanintézményekbe 
járó tanulóktól, fiataloktól vá-
runk képeket digitális formá-
tumban.

2. A képek tematikája kötetlen. 
Színes és fekete-fehér képek 
egyaránt beküldhetők. Egy pá-
lyázó maximum hat képpel ne-
vezhet. 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: Vezeték-
névKeresztnév_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 – tudo-
másul 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, il-
letve az eredmények közlése 
céljából. A pályázat során, a 
tudomására jutott személyes 
adatokat, kizárólag csak a pá-
lyázattal 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. helye-
zett képeket oklevél- és archív 
fotóalbum jutalomban része-
sítjük. A zsűri fenntartja a jo-
got, hogy megfelelő minőségű 
kép hiányában visszatarthas-
son díjat, vagy több érdemes 
kép esetén legfeljebb további 
három díjat, oklevelet adjon ki. 

A zsűri döntése végleges, fel-
lebbezésre nincs lehetőség.

10. Zsűritagok: Danis János 
EFIAP/g, Sz. Opre Mária és 
Tóth Péter.

11. A pályázat eredményéről 
minden pályázót e-mailben ér-
tesítünk, valamint a díjnyertes 
képek szerzőinek a listáját a 
Duflex Fotográfiai Stúdió Fa-
cebook-oldalán is feltüntetjük.

12. A díjazott képeket a Duflex 
Fotográfiai Stúdió a saját költ-
ségén kinyomtattatja, és a Gö-
döllői Civil Házban az év végi 
kiállításán bemutatja. 

Eredményes fotózást és sike-
res pályázást kívánunk!

Duflex Fotográfiai Stúdió, 
Gödöllő

+36-30/9227-265                                                                                                                      

a duflex fotoGráfiai stúdió ifjúsáGi- és diák 
fotópályázatot hirdet

Augusztus 11-12-én tartották a 
Máriabesnyői Nagyboldogasz-
szony Bazilika főbúcsúját, ame-
lyen Mária mennybevételére em-
lékeztek 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 Főegy-
házmegye segédpüspöke celeb-
rálta, 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 
e l l e n é r e 
képes volt 
megtartani 
a hitet és 
végig jár-
ni az utat, 
amit az Úr 
kijelölt szá-
mára.
„Mi mai ke-
resztények 
is mást sem 
csinálunk, 
mint a boldogságunkat keressük.  
Forduljunk Máriához!
Annak, hogy a mai magyarok 
között annyi boldogtalan ember, 
a magyarázata az lehet, hogy 

megfogyat-
kozott az 
emberekben 
a hit. Mintha 
e l f e l e d t ü k 
volna, hogy 
Mária orszá-
ga, és ke-
resztények 

vagyunk. Lázas tevékenységgel 
mindent próbálunk megszerez-
ni, de elveszítjük azt, amit Mária 
egyetlen pillanatra sem vesz-
tett 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 remény-
telen 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 kör-
menet zárta.                          (k.j.)

NagyboldogasszoNy Főbúcsú MáriabesNyőN 
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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 folytat-
ták 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 mérnök-
hallgató hozta létre. A lelkes kezdeményezők célja, hogy szerencsés 
franciákként a keleti térség rászoruló gyermekeinek segítséget nyújt-
sanak a tanuláshoz.
A túra résztvevői ugyanis nemcsak kirándulnak, hanem többek kö-
zött tanszereket, és játékokat juttatnak Kelet- és Dél-Európa távoli 
iskoláiba.

gödöllőn pihentek az europ'raid résztvevői

Civil UtCa
2018. szeptember 8., szombat, 10.00-18.00

Gödöllő, Alsópark 
A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület a Belvárosi Napok kere-
tében 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 Grassalko-
vich 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 ponto-
kat alakíthatnak ki; 
● kötetlenül találkozhatnak és gondolatokat cserélhetnek a vá-
ros polgáraival, vezetőivel.

Bár a jelentkezés már előzetesen meghirdetésre került, augusz-
tus 31-ig még fogadjuk további szervezetek jelentkezését az 
alábbi elérhetőségen. Amennyiben lehetőségük van rá, a szer-
vezésben 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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Lassan véget ér a nyár, a ká-
nikula elmúltával a strandolást 
és a vízitúrákat felváltják az er-
dei túrák, amelyek segítségével 
nem csak természeti értékeinket 
ismerhetjük meg, hanem a tör-
ténelem során jelentős szerepet 
betöltő, vagy épp kevésbé is-
mert várainkhoz is elvezethet-
nek.  
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 geren-
csérvári romokra. Pedig ezek is 
kiváló túracélpontok.
A Magyarország túraútvonalai 
sorozat legújabb kötete most 

a z o k n a k 
kínál kivá-
ló kirándulási javaslatokat, 
akik szívesen fedezik fel 
az erdő mélyén rejtőzködő, 
vagy a dombtetőket megko-
ronázó, sokszor romjaikban 
is fenséges várakat. 
A színes fotókkal illusztrált 
kiadvány – ahogy a koráb-
biak is – nem csupán a túra 
célpontokat jelöli meg, ha-
nem számtalan érdekesség-
gel, és a túrázóknak jóta-
náccsal szolgál, így például 
az ajánlott út hossza mellett 
jelöli a szintemelkedést és 
tájékoztat többek között a 
megközelítési lehetőségről, 
és a túra által érintett lát-

nivalókról, érdekességekről is. 
Pontos tájékoztatást ad, hogy 
milyen jelzésen, merre induljunk 
célunk felé. 
A kötetből megismerhetjük a vá-
rak történetét, a hozzájuk kap-
csolódó személyeket is, tiszte-
legve a történelmi nagyságok és 
hőseink előtt. 
A dr. Nagy Balázs áltak sze-
resztett kötet tájegységekként 
veszi sorra – a teljesség igénye 
nélkül – várainkat, s tájékoztat 
arról, hogy az ajánlott útvonal 
milyen nagyobb túraútvonalba 
kapcsolódik be. 
(Túrázók nagykönyve - Magyar-
ország túraútvonalai: Váraink 
nyomában) 

(ny.f.)

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 mű-
vein is. Ez alkalommal a könyveket választotta ehhez eszközül a 
fiatal képzőművész, amik – ahogy erre Sz. Jánosi Erzsébet is utalt 
megnyitó beszédében 
– tartalmukban beszé-
desek, hiszen az írások 
történeteket, párbeszé-
deket, érzelmeket ad-
nak át az olvasóknak, 
ám mégis csendben ol-
vassuk őket, csendben 
elmélkedünk felettük.
Az Ifjúság éve program-
sorozat részeként meg-
valósult kiállítást szep-
tember 9-ig tekinthetik 
meg az érdeklődők.

(k.j.)

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

Vár állott...

Kristófy Dániel kiállítása a 
Levendula Galériában
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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 Talam-
ba Ütőegyüttes és Micheller Myrtill énekesnő a barokk 
muzsikától a swing műfajáig szólaltatták meg a külön-
böző műfajok dallamait. Szombaton este pedig Paralel 
– A barokkon innen és túl címmel a magyar és az euró-
pai 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, vala-

mint ismét sor került a „Könnyűtisztek 
áldozata” című élőszereplős sakkjáték-
ra.                                             (j.)

Két kiváló előadással örvendeztette meg Gödöllő szín-
házszerető közönségét a nyár folyamán a Gödöllői 
Fiatal Művészek Egyesülete. A fennállásának 20. év-
fordulóját 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, Pál-
falvy 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 Kas-
télyban a „Marica grófnő” című nagyoperettet Horváth 
Zoltán rendezésében. Az előadásnak a kastély díszud-
vara szolgált méltó helyszínül. Marica grófnő szerepé-
ben Herczenik Anna, Bozséna grófnőjében Felföldi 
Anikót láthattuk. Vezényelt Cser Ádám.

(A)

Maugli és Marica grófnő
Visszatekintő

Barokk hétvége
a zene jegyében
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Augusztus 30-án, 20 órakor a Vá-
rosi Moziban mutatják be a gödöl-
lői Csuja László (akit jól ismerhet-
nek városunk lakói, hiszen itt nőtt 
föl, és néhány évig Dzsoja néven 
lapunkba is megjelentek írásai) 
nagysikerű Virágvölgy című film-
jét. Az alkotást, mely a Karlovy 
Vary Filmfesztiválon különdíjat 
kapott, premier előtti vetítésen 
láthatja a gödöllői közönség. Je-
gyek kaphatók a Gödöllői Városi 
Filmszínház jegypénztárában és 
honlapján. 

A film egy különleges tör-
ténetet mutat be. A külvá-
rosi lakótelepen unatkozó 

Bianka hirtelen felindulásból ellop 
egy csecsemőt, majd kénytelen ott-
hont keresni, azonban senki sem 
fogadja be. Már-már feladná, mikor 
véletlenül találkozik a jószívű, mun-
kásszállón élő Lacival, aki segíteni 
akar az utcán rekedt lánynak és 
eldönti, hogy mindenáron otthont 
teremt számukra. A menekülő sze-
relmesekről szóló road movie világ-
premierje a Karlovy Vary Filmfeszti-
válon volt, ahol a régióban készült 
első és második filmeket felvonul-
tató East of the West versenyprog-
ramban elnyerte a zsűri különdíját.

Csodálatos élményben volt ré-
szük azoknak, akik részt vet-
tek azon a jótékonysági hang-
versenyen, amely a Hetednapi 
Adventista Egyház és a ADRA  
Adventista Fejlesztési és Segély 
Alapítvány szervezésében való-
sult meg a Gödöllői Királyi Kas-
tély lovardájában. A rendezvény 
célja egy Gödöllő városközponti 
defibrillátor vásárlásának támo-
gatása volt. 
A nagy tetszéssel fogadott, ma-

gas színvonalú egyházzenei 
hangversenyen közreműködött 
Czabán Angelika - szoprán, 
Szerekován János - tenor, Mak-
kos Noémi - trombita, a Soli 
Deo Gloria Egyházzenei Tábor 
Énekkara és Szimfonikus Ze-
nekara, valamint fúvósegyüt-
tese. A koncerten Gál Tamás 
vezényelt. A helyszínen gyűjtött 
adományokból közel 350 ezer 
forint gyűlt össze.

(l.t.)

jótékony célú hangverseny a kastélyban

a Gödöllői Csuja lászló 
filmje a moziban

a film után közönséG-
találkozó a film rende-
zőjéVel és a főszereplő 
réti lászlóVal
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Június 21-22-én tartotta meg 
nemzetközi tudományos szim-
póziumát a lengyelországi 
Plockban a Mazoviai Múzeum 
(Muzeum Mazowieckie w Ploc-
ku) a szecesszióról és a kö-
zép-európai szecessziós gyűj-
teményekről. A konferenciára a 
hazai, lengyel művészettörté-
nészek mellett Csehországból, 
Lettországból, Magyarország-
ról és Németországból érkez-
tek muzeológus-művészet-
történészek, hogy bemutassák 
múzeumuk szecessziós gyűjte-
ményét. A Gödöllői Városi Múzeu-
mot Őriné Nagy Cecília művészet-
történész képviselte, aki a gödöllői 
művésztelepről tartott előadást, s 
az alábbi beszámolót juttatta el la-
punkhoz.  
A szimpózium a plocki Mazoviai 
Múzeum felújított kiállítását üdvö-
zölte, ami két éve nyílt meg, egy 
múzeumi kiállításoknak megfele-
lően átalakított négyszintes lakó-
házban.
A konferencia első napjának előa-
dásai a Muzeum Mazowieckie w 
Plocku igen jelentős gyűjtemé-
nyének bemutatását tűzték ki cé-
lul. A múzeum kutatói, Malgorzata 
Szadkowska és Michal Burdzins-
ki majd Grazyna Tryka tartottak 
előadást a gyűjteményről és a 
hozzá kapcsolódó kutatásaikról. 
A második ülésszakon bemutatás-
ra került a Krakkói Nemzeti Múze-
um (Alicja Kilijanska), a Poznani 
Nemzeti Múzeum Iparművészeti 

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

cessziós anyagának 
a Partage Plus rend-
szeren keresztül tör-
ténő digitális feldol-
gozását illusztrálta.
A második napon 
mutatkoztak be a 
külföldi gyűjtemé-
nyek és kutatók. Ek-
kor megismerhették 
a rigai Art Nouveau 
Központ anyagát 
és működését (Ar-

gita Tipane és Toms Talbergs), 
majd a Berlinben működő Bröhan 
Museum gyűjteményét (Nils Mar-
tin Müller). Ezt követően a brnói 
múzeum szecessziós gyűjtemé-
nyét (Petr Tomásek) és a teplicei 
regionális múzeum art nouveau 
stílusú, nemzetközileg is ismert 
alkotóktól származó kerámiáit (Jit-
ka Bazantová). Utolsó fejezetként 
került sor a magyar szecesszióra, 
itt a magyarországi art nouveau 
rövid bemutatása után a gödöl-
lői művésztelepről szóló előadás 
következett (Őriné Nagy Cecília), 
majd a budapesti Iparművészeti 
Múzeum, szecessziós épületéről 
és gyűjteményéről, annak törté-
netéről hallottak előadást (Pan-
dur Ildikó). A konferencia délutáni 
programjaiként megtekintették a 
Mazoviai Múzeumhoz tartozó kiál-
lítóhelyeket és magát a rendkívül 
gazdag szecessziós gyűjteményt 
is. A múzeum art nouveau–art 
deco kiállítását egy reprezentatív 
kiadványban is feldolgozta (Se-

cesja. Zbiory i ekspozycje Muze-
um Mazowieckiego w Plocku, 
Plock, 2017.), amely megtekint-
hető 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 koncep-
ció kidolgozása után hozták létre a metamorfózis gondo-
latkörére 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

A gödöllői művésztelep lengyelországbAn

Stanisław Wyspiański: 
Falusi Madonna, 1904

Étkező szoba
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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. Li-
gában kezdik majd meg, így 
nem lehet más a csapat cél-
ja, mint a visszajutás a leg-
jobbak közé.

Legutóbb az ország legjobb 

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

kor visszakerülhetnek Grózer 
György „lányai” a legjobbak 
közé, ugyanis a 2019/2020-
as bajnoki évadtól a jelenleg 
hat csapatos Extraligát ismét 
nyolc csapat alkothatja majd.
A szakmai munka irányításá-
val továbbra is Grózer György 
van megbízva, míg segítője 
Szalay Attila lesz. Távozott 
Szabó Adrienn és Lakatos 
Enikő (Újpestre), míg Lutter 
Eszter csak a strandröplabdá-
ra fókuszál a jövőben.
A korábban már említett érke-
zők mellett (Dégi Barbara és 

Ludmán Réka) nagy erősí-
tés, hogy sikerült megtartani 
a csapat kapitányát, a nem-
rég oltár elé álló Széles Pet-
rát, 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 szek-
cióból a felnőtt kerethez csat-
lakozik még: Horváth Petra, 
Halla Gréta, Király Anna, Tet-
tamanti Virág, Vecsey Fanni 
és Tóth-Bagi Réka.

-ll-

RöplAbdA – Felkészülés A visszAjutásRA
átalakuló kerettel a penta-GrC

Júliusban rendezték meg Zala-
egerszegen a II. Restart Rúd-
sport és Légtorna versenyt, 
ahol a gödöllői Catwalk Ironai-
rbase Stúdió csapata (a képen, 
fotó: Farkas Lilla) négy rudas 
és négy karikás kategóriában 
13 versenyzővel képviseltette 
magát és hét éremmel gazda-
gították saját és klubjuk gyűj-
teményét.

A profi felnőtt mezőnyben a kari-
kások 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 közép-
haladó mezőnyében színpadra 
állt Gerháth Eszter és Szabó 
Luca, közülük utóbbi örülhetett 
bronzéremnek. Ahogy tavaly, úgy 
most is amatőr női haladó kate-

góriában indult a 
legnagyobb me-
zőny. A legjobb 
eredményt a gö-
döllőiek közül Fá-
bián Réka hatodik 
helye jelentette, 
de Berkes Szand-
ra produkciója is 
megsüvegelendő. 
A gödöllői stúdió budapesti nö-
vendékei három érmet szerez-
tek a versenyen: Pásku Andrea 
kezdő 1., Berec Barbara kezdő 
3., Borbély Ágnes haladó 1. he-
lyezést ért el. Felkészítő edzők: 
Sárai Tícia, Szabóné Váry Kin-
ga, Farkas Lilla. Az utánpótlás 

korú versenyzők közül a junior II. 
kategóriában indult Buzás Blan-
ka, Szrogh Nóra, a fiatalabbak 
között pedig Lóci-Balog Zsófia, 
míg a másik szer mezőnyében 
Szrogh Petra a junior I-ben. Kö-
zülük Buzás Blanka örülhetett 
egy bronzéremnek.                  -fl-

RúdspoRt – ismét letette névjegyét A CAtwAlk iRonAiRbAse stúdió CsApAtA

hét gödöllői érem zalaegerszegről

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 tanítvá-
nya a versenyt, amelyen az ok-
tóberi ifjúsági olimpiára (Buenos 
Airesben rendezik meg majd a 
korosztályos ötkarikás játéko-

kat) készülő, szintén gödöllői Mi-
hály 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 ezüstér-
mes.          
           -tt-

AtlétikA – egyéni CsúCsdöntés RúdugRásbAn

simonváros Csanád már 523 cm-nél tart
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Lutter Eszter sorozatban ötöd-
ször lett aranyérmes a nőknél, 
ezúttal Szombathelyi Szandra 
párjaként, míg a gödöllői páro-
sok közül a Kristóf Dóra, Ligárt 
Anna alkotta serdülő páros 
örülhetett még aranyéremnek. 

A Penta-Gödöllői RC strandröp-
labda szakosztálya a felnőtteknél 
egy arany-, egy bronzéremmel és 

két negyedik hellyel, az utánpót-
lásban minden idők eddigi legjobb 
gödöllői szereplését produkálva 
egy arany- és két bronzéremmel 
zárt, s ezzel az összesített érem-
táblázat második helyén végzett.
A felnőtt mezőnyben a bronzér-
met Kiss Viktória és Dénesi 
Dalma szerezte meg, míg Déne-
si Brigitta és Győri Panna a ne-
gyedik helyen végzett, csakúgy, 

mint a Soós Izsák és Berkes 
Zoltán alkotta férfi páros. 
Az U18-as korosztályban Ratkai 
Panna és Sorompó Kinga to-
vábbjutott csoportjából, de a ne-
gyeddöntőben vereséget szen-
vedtek a tavalyi U16-os 
bajnoktól és így az 5. 
helyen zártak. Kalmár 
Viktória és Tunyogi 
Csenge legyőzte az 
idei U16-os bajnokot, vi-
szont másik két csoport-
mérkőzését elvesztette, 
így nem jutottak tovább.
Sajnos egy negatív hír-
rel is meg kellett barát-
koznia Karádi Zoltán 
szakosztályvezetőnek, 
ugyanis a zsinórban 
ötödik női felnőtt baj-
noki címét megszerző 
Lutter Eszter (ebből 
négyet gödöllői színek-

ben nyert) a jövőben a RÖAK 
Kaposvár színeiben folytatja pá-
lyafutását.
(Bal oldali képen középen a szak-
osztályvezető, jobbján és balján 
a bajnok női páros, valamint a 
felnőtt szekció látható, míg a jobb 
oldali képen a két érmes utánpót-
lás páros) 

-forrás és fotók: grcvolley.hu-

stRAndRöplAbdA – seRdülő és Felnőtt ARAny homokon

lutter eszter öt bajnoki cím után távozik

Új edzővel, a játékosként az 
NB I-et is megjárt (Diósgyőr-
ben szerepelt profiként), 
szerbiai, de már több mint 20 
éve hazánkban élő Pozder 
Nenaddal kezdi majd meg a 
Pest megyei I. osztályú pont-
vadászatot a Gödöllői SK 
felnőtt labdarúgó csapata.

A tavalyi bajnokságot Szász 
Ferenccel kezdő, majd a téli 
váltást követően Sebestyén 
Ferenccel befejező GSK az el-
múlt szezonban csak az utolsó 
fordulóban menekült meg a ki-
eséstől, így talán nem véletlen 
a váltás, bár amint megtudtuk: 
Sebestyén önként távozott, 
miután a Komárom-Esztergom 

megyei Oroszlány ajánlatát el-
fogadva hagyta itt a Gödöllőt.
A klubnál lépni kellett, így esett 
a választás a legutóbb Tápió-
szecsőn dolgozó Pozder Ne-
nadra, akinek a feladata az 
lesz azon felül, hogy megpró-
bálja bent tartani a csapatot 
az első osztályban, 
hogy a fiatal játéko-
sokat beépítse a fel-
nőtt keretbe.
A bő egy hónapos 
felkészülés során 
már élesben is kel-
lett bizonyítania a 
csapatnak és az új 
edzőnek, ugyanis a 
Magyar Kupa Pest 
megyei ágán július 

végén már tétmérkőzést vívott 
a Gödöllői SK. A megyei II. 
osztályban szereplő Törökbá-
linti TC otthonában lépett pá-
lyára és vérzett el ideje korán 
a GSK, miután 1-1-es döntet-
len után, büntetőpárbajban 5-4 
arányú vereséget szenvedett a 
csapat.
Az augusztus 18-án kezdődő 
bajnokságban hazai környe-
zetben, a Dunavarsány ellen 

lépett először nagyközönség 
előtt pályára a Gödöllő (a ta-
lálkozót lapzártánk után ren-
dezték), míg augusztus 25-én 
a Szentendre vendégei lesz-
nek a gödöllői fiatalok. A csa-
pat részletes őszi programját 
alábbi táblázatunkban tekinte-
tik meg, míg a teljes program 
megtalálható a www.mlsz.hu 
weboldalon.                      -ll-

labdarúgás – ismét fiatalodott a Gsk kerete

új edző a gödöllői kispadon

Pest megyei I. osztály, Gödöllői SK őszi hazai mérkőzéseinek időpontjai:
2018. augusztus 18., szombat 17 óra: Gödöllői SK – FÉMALK Dunavarsány 
2018. szeptember 1., szombat 16.30: Gödöllői SK – Felsőpakony KSE
2018. szeptember 15., szombat 16 óra: Gödöllői SK – Maglódi TC
2018. szeptember 29., szombat 16 óra: Gödöllői SK – Vecsési FC
2018. október 14., vasárnap 15 óra: Gödöllői SK – Pilisi LK
2018. október 27., szombat 13.30: Gödöllői SK – Viadukt SE-Biatorbágy
2018. november 3., szombat 13.30: Gödöllői SK – Tököl VSE
2018. november 17., szombat 13 óra: Gödöllői SK – VS Dunakeszi
(A hazai mérkőzések helyszíne: Táncsics Mihály úti Sportcentrum)

Júliusban rendezték meg a 
korosztályos országos úszó 
bajnokságokat, amelyen több, 
gödöllői érdekeltségű érmes 
eredmény is született. A gödöl-
lői fiatalok összesen 27 érem-
mel gazdagították klubjukat, 
szerezve ezzel egy kis dicsősé-
get városunknak is.

A Damjanich János Általános 
Iskolába járó Márta Rozália két 

arany-, egy ezüst- 
és egy bronzérmet, 
Márta Johanna 10 
aranyat és egy ezüs-
térmet, míg Novák 
Amira három arany- 
és egy ezüstérmet 
nyert a különböző 
kategóriákban. Az Er-
kel Ferenc Általános 
Iskola tanulója, He-
gedűs Julianna két 

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, Bol-
dizsár Valter, Csütörtöki Mar-
cell, Kovács Gábor és Laka-
tos Roland.
(A fotón, sárga pólóban balról 
jobbra látható: Csaba György, 
Novák Amira, Márta Johan-
na (illetve kékben a budapesti 
Szentesi Botond). Érdekesség: 
Novák Amira az olimpiai bajnok 
kenus, Novák Ferenc kislánya. 
Fotó: Csaba Zsolt)    
                     -cszs-

úszóspoRt – Remek gödöllői éRdekeltségű eRedmények

éremeső a medencében
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Még javában tart a nyári meleg és 
reméljük jó sokáig így is marad, 
teret adva még jó ideig a kertész-
kedésnek. 
Különleges sarok kialakítására hí-
vunk ma mindenkit, ami nem iga-
zán megszokott a mai kertekben. 
A keleti kultúrák kertjeinek hangu-
latát csempészhetjük be a saját 
portánkra is, egy kis különlegessé-
get adva neki. Bonyolult szabályo-
kon alapul a keleti kertek építése, 
még a kínai és japán kertek között 
is különbség van, de pár érdekes-
séget megosztunk most Önökkel . 
Például azt, hogy az autentikus ke-
leti 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 kö-
rülötte 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 felüle-
tet találunk rajta, amit va-
lahogyan értelmezhetünk. 
Ezekből a „történetekből” 
kell kiválasztanunk azt, 
amelyik a legmegfelelőbb 
a kertünk számára és úgy 
elhelyezni, hogy ahol re-
pedések, törések vannak, 

lefelé fordítjuk, vagy mohá-
val beborítjuk. Már ez a fel-
adat gondolkodásra sarkall, 
ami a napi stresszből is ki tudja 
kapcsolni az embert, így jótékony 
hatással van ránk. 
Keleti hangulatot egyszerűen tu-
dunk mi is építeni a kertünkben. 
Szinte minden lakberendezési 
boltban kedvező áron megtalál-
hatóak kisebb-nagyobb szobrok, 
lámpások, díszkavicsok, melyeket 
ügyesen, egymással harmonizál-
va elhelyezve bármelyik részét 
átalakíthatjuk, új arcot adhatunk 
neki. 
Víz mellett elhelyezve még jobban 
érvényesíthetjük hatásukat. Hasz-

nálhatunk a még eredetibb kiala-
kításhoz rhododendronokat, a 
gyors növekedése miatt óvatosan 
bambuszt, mohát, japán juhart, 
páfrányokat, különböző díszfüve-
ket. A kialakításoknak végtelen a 
tárháza, az internetről is rengeteg 
ötletet lehet gyűjteni, de szívesen 
állunk mi is rendelkezésükre ta-
náccsal, tippekkel. 
                www.bujtaskert.iwk.hu

Hűvös kelet a nagy melegben

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. Cikkünk-
ben most röviden összefoglal-
juk ezek közül a legfontosab-
bakat.
– 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 embe-
rek, 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 kér-
dezzük meg a gazdáját, hogy 
lehet-e? Nem tudhatjuk ugyan-
is, hogy a másik állat, hogy 

reagál a közeledésre, milyen 
előélete volt, milyen betegsé-
ge van éppen. 
– Kutyasétáltatás közben min-
dig figyeljünk kedvencünkre, 
hiszen adódhatnak nem várt 
helyzetek. Rengetegszer lát-
ni parkokban önfeledten be-
szélgető, telefonáló gazdikat, 
akiknek ebe szabadon, kont-
roll nélkül rohangál. Ne hozzuk 
kellemetlen helyzetbe magun-
kat! Ahogy gyermekünkre oda-

figyelünk a játszótéren, úgy 
kutyánkra is oda kell figyel-
nünk a parkban!
– Amennyiben a kutyafuttató-
ba új kutyus érkezik, hívjuk be 
kedvencünket, hogy az újon-
nan érkezők kényelmesen be 
tudjanak jutni, illetve, hogy a 
nyitott kapun ne surranjon ki 
egyik bent tartózkodó sem.
– Kutyatartóként kötelesek 
vagyunk összetakarítani ked-
vencünk után. Mindig legyen 

nálunk néhány zacskó, amivel 
össze tudjuk szedni a kutya-
kakit. Ne derogáljon lehajolni 
érte! Amellett, hogy nem esz-
tétikus látvány a fűben heverő 
kaki, roppant kellemetlen bele-
lépni is. 
– Ha kedvencünknek (még) 
vannak viselkedési problémái, 
esetleg túlontúl domináns, 
vagy bizonyos helyzetekre ag-
resszívan reagál, úgy tegyünk 
rá szájkosarat!
– Fontos, hogy a kutyák közöt-
ti játék mindegyik félnek játék 
legyen! Ha azt látjuk, hogy az 
egyik négylábúnak terhére van 
a másik, hívjuk be őket, kerül-
jük el a verekedést.
Ezt a listát még hosszan le-
hetne folytatni, de úgy gon-
doljuk, ezeknek az alapvető 
szabályoknak a betartásával 
a legtöbb kellemetlenség elke-
rülhető. 
A kutyatartás eszközeit ke-
resse üzletünkben (2100 
Gödöllő, kenyérgyári u. 2.),  
vagy webáruházunkban 
(www.vetashop.hu). 

Kutyasétáltatási etiKett
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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

Augusztus 25-én 
szombaton 
10-12 óráig

Isaszegi 
Kisállatrendelő

Isaszeg, 
Ady Endre u. 1.

Rendel: 
dr. Michalik László

állatorvos
Telefonszám: 

06/20-981-3100

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

A parádfürdői mini 
állatkertet sok tu-
rista kereste fel az 
elmúlt évek során. 
A családi vállalko-
zásként üzemelő 
állatkertet 2006-
tól működtették 
és nagy sikere 
volt. Most azon-
ban 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 rend-
szeressé váltak, az 
ismeretlen tolvajok 
elvittek mindent: egy 
éjszaka alatt tűntek 
el az aranyfácánok, 
fácánok, foglyok, 
mandarin récék és a 
nyulak. Forrás: sok-
szinuvidek.24.hu

szinte az összes állatot ellopták 
a parádfürdői mini állatkertből
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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

mŰVészetek háza 
nyári nyitVa tartás

A MŰVÉSZETEK HÁZában lévő 
Belvárosi Jegyiroda 

július 1-től augusztus 31-ig hét-
főn 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

Tájékoztató sertésállományok 
kötelező bejelentéséről

Az afrikai sertéspestis (továbbiakban: 
ASP) hazai vaddisznókban történt 
megállapításai valamint az európai 
országok ASP járványhelyzetének 
gyors és drámai romlása miatt foko-
zott a veszélye annak, hogy a vírus 
átterjed a házisertés állományokra is. 
A sertés állományokat kötelező beje-
lenteni az illetékes járási élelmiszer-
lánc-biztonsági és állategészség-
ügyi osztálynál. Kérem, amennyiben 
sertést tart, úgy szíveskedjék a Pest 
Megyei Kormányhivatal Gödöllői Já-
rási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
Osztálynál (továbbiakban: Osztály), 
mint az illetékes Hatóságnál bejelent-
kezni, hogy nyilvántartásba vehessük! 
Amennyiben tudomása van a környe-
zetében olyan sertéstartóról, aki eset-
leg nem szerepel nyilvántartásunkban 
kérem, hívja fel a figyelmét bejelent-
kezési kötelezettségére. Mai naptól 
számított 14 napig lehetősége van 
jogkövetkezmények nélkül bejelenteni 
a sertéstartást Osztályunknál. 
Felhívom a figyelmét, hogy annak a 
sertéstartónak az állománya, aki jog-
szabályi kötelezettségének nem tesz 
eleget, járványhelyzet esetén állami 
kártalanítás nélkül kerül leöletésre. 
Elérhetőségeink: PMKH Gödöllői Já-
rási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi Osztály 
2100 Gödöllő, Kotlán S. utca 1. D. 
épület, 06-28-512-465, 06-20-556-
5405, 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
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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 kül-
dik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!


