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Nemsokára befejeződnek a
megújult főtér munkái és szeptember 7-én birtokba veheti a
lakosság a megszépült területet, ami a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt lehetőséget biztosít a
kikapcsolódásra.
A fejlesztésnek köszönhetően nem csak a
zöld felület növekedett meg, hanem a Petőfi
utca felé egyfajta zöld zárást kapott a Szabadság tér, új növényekkel szabadtéri színpaddal és olyan lakossági igényt kiszolgáló
egységek létesítésével, mint nyilvános illemhely és pelenkázó. A domb aljába rejtett helyiségeket növényfal illeszti be a térbe.
A megújult főtér leglátványosabb eleme
kétségkívül az új játszótér, ahol a XXI. századnak megfelelő játszóeszközök, többek
között családi dombcsúszda, mászóháló, supernova forgó ad lehetőséget a gyekereknek
mozgásra, de a terület függőhintával, függőágyakkal, padokkal, asztalokkal és hulladékgyűjtőkkel is gazdagodik.
A főtérbővítés ünnepélyes átadására szeptember 7-én, pénteken délután kerül sor.
(f.)
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Díszpolgár a szövőszéknél
Augusztus 20-án zsúfolásig megtelt az Erzsébet királyné Szálloda díszterme, ahol vastaps
köszöntötte Szekeres Erzsébet textilművészt, Gödöllő új díszpolgárát. Csodálatos faliképei, mese illusztrációi nemcsak városunkban találhatók meg számos intézményben, hanem
szerte a Kárpát-medencében. Neve hallatán testet öltenek előttünk az Árpád-házi szentek és
boldogok, Benedek Elek és Fésűs Éva mesehősei és életre kel a Galga-mente népművészete. Ő a „gödöllői Szekeres”. Ahogy az ünnepségen mondta, sokfelé így emlegetik. Nyolcvan
esztendeje él és alkot Gödöllőn, ahol negyvennégy évvel ezelőtt mutatkozott be először a
nagyközönség előtt.
– A díjátadón a sok gödöllői
mellett nagyon sok, helyben
ismeretlen arc volt.
– Rengetegen jöttek Budapestről és az ország különböző részeiből; azok, akik az elmúlt 44
évben elkísértek a különböző
kiállításokra. Soprontól Miskolcig, Budapesttől Pécsig, és az
országhatáron túlról is, például
a Felvidékről, Diószegről is jöttek ismerőseim. De táviratokat
és leveleket is kaptam sokfelől,
például Pozsonyból is… Nem
tudom, honnan tudták meg!
– Ment a hír szájról szájra,
mint a népmesében?
– Valahogy úgy. Nagyon sok ismerősöm, barátom van, hiszen
a 44 év alatt majdnem négyszáz önálló kiállításom és még
nagyon sok csoportos tárlatom
volt. Bármilyen kicsi településre meghívtak, oda elmentem,
mert, ha egy közösség engem
megtisztelt azzal, hogy a munkámat szeretné bemutatni, akkor azt nem szabad visszautasítani, hanem köszönettel kell
venni. Ezek a kis közösségek
nagyon-nagyon sok szeretetet
és odafigyelést adtak, és rengeteget lehet tőlük tanulni. A
Kárpát-medence népi kultúrája
nagyon gazdag, akár a népdalokat, a néptáncot, népballadákat, népmeséket említjük. Ott
van a szövött anyag, a varrott
anyag… Ha csak itt Gödöllő
környékét vesszük, már ezen
a huszonhét településen is
nagy különbségek vannak. Az
alapmotívumok minden településen megvannak, de színben vagy a mintákban eltérnek
egymástól. Más a minta a felső
Galga-menténél, más ott, ahol
szlovák ajkúak és más, ahol
félszlovák ajkú a lakosság.
Ennek a kincsnek a megőrzésében jelentős szerepük volt
a tanítóknak és a tanároknak,

lesznek azon a kiállításon is,
amely szeptember 15-én nyílik
a könyvtárban és a Levendula
Galériában.
Mind a két helyen varrott textil
faliképek lesznek, melyeknek
az alapanyaga kress vászon, s
arra különböző öltéstechnikákkal vannak varrva a formák.
A varráshoz gyapjút, pamutot, selyemszálat, fémszálat
(aranyat és ezüstöt), valamint
üveg- és porcelángyöngyöt
használtam a díszítéshez.
– Mi lesz a témája?
– Szakrális képek lesznek,
mivel a kiállítás része az Ars
Sacra
rendezvénysorozatának. Ennek az idei mottója
Jób könyve 35. fejezetének
5. verse: „Tekints az égre és
lásd meg! ” . A nyitó helyszín a
könyvtár, majd innen megyünk
át a Levendula Galériába, ahol
a négy elem – a föld, a víz, a
tűz és a levegő – jelenik meg a
képeken. A harmadik helyszín
pedig a Szentháromság templom, ahol az Árpád-házi szentek és boldogok képei láthatók.
– Az Árpád-házi szentek és
boldogok kiállítás már nemcsak Gödöllőn látható állandó kiállításként, hanem a kalocsai érsekség épületében
is. Hogyan kerültek oda ezek
a képek?
– A fent említett faliszőnyegek
több kiállítást követően 2007ben kerültek ideiglenesen a
Szentháromság templomba,
majd négy év múlva véglegesen a templomnak adományoztam őket. Azonban változatlanul sok kiállítási felkérés
érkezett, s ekkor készült el a
következő sorozat, ami szintén

Szekeres Erzsébet
akik az 1970-es években nagyon sokat tettek ennek az
összegyűjtéséért. De ugyanez
vonatkozik Erdélyre is. Minden
egyes településen nemcsak a
hímzéstechnika eltérő, hanem
más a színvilág és a motívumkincs is.
– Hány fajtáját műveli a hímzésnek?

– A varrott anyagomnál tulajdonképpen
mindegyiket.
Láncöltés, szálöltés, kolostor
öltés, könnycsepp öltés, Margit öltés és még sorolhatnám.
Ez mind úgy adja magát, hogy
mire van szükség, amikor az
ember egy formát elkezd varrni.
Ezek a technikák jól láthatók

nagyon sok helyen szerepelt
itthon és a határokon túl. Ez
azért is volt jó és számomra
fontos, mert így sokan megismerhették
történelmünket
Szent Istvántól az utolsó Árpád-házi virágig: tössi Boldog
Erzsébetig. Ők azért is különlegesek, mert életvitelük,
tetteik alapján már életükben
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szentként tisztelték őket!
Sokan megkérdezték tőlem
ebben az időben, hogy: Református létére ezt maga miért
csinálta? Azt mondtam: Azért,
mert magyar vagyok. És ez a
mi történelmünkhöz hozzátartozik. És ha megnézzük, akkor a történelemkönyvekben ki
szerepel? Szent István, Szent
László, esetleg megemlítik Imrét, Szent Erzsébetet és Margitot. De nem tudják, ki volt
Szent Hedvig, skóciai Szent
Margit, ki volt annak a fia, skóciai Szent Dávid, vagy prágai
Szent Ágnes. Vagy ott van Piroska, aki bizánci császárné
és Szent Iréne néven szerepel. Ő egy olyan kórházat és
öregotthont hozott létre, ami a
mai napig működik Isztambulban. Erről ma már nem tudnak!
Én ebből a munkából nagyon
sokat tanultam, mert kaptam
egy fantasztikus történelmi
anyagot. Ez csapatmunka volt,
Kovács Gergelyné történész,
Máthé Erika, aki a szakralitáson belül segített tájékozódni,
vagy Maczkó Mária a régi népi
énekekből adott hozzá rengeteg információt. Meg kell említenem Bálint Sándor néprajzkutató könyvét is. 2016-ban
úgy gondoltam, a hosszú országjárás után jó lenne állandó helyre vinni ezt az anyagot.
Dr. Lábadi Károly néprajzkutató kereste meg a kalocsai
érsekséget és ismertette meg
őket ezekkel a képekkel. Az
érsekség köszönettel vette
a megkeresést és örömmel
fogadták a felajánlást. Érdekes, hogy a mostani templom
restaurálása során megtalálták a régi Árpád-kori templom
maradványait és Szent Asztrik
püspök szarkofágját. Ennek
köszönhetően egy szabadtéri
kőtárat létesítenek, s az ehhez
kapcsolódó múzeum belső kiállítóterébe kerestek anyagot.
Mivel a felújítás még nem fejeződött be, így jelenleg a textil
faliképek kétharmada látható
az állandó kiállításban, de hamarosan a teljes 56 darabos
anyag bemutatásra kerül. Ez
közel húsz év munkája. A kalocsai kiállítást eddig több, mint
ötvenezren látták. Munkáim
Prokopp Péter jezsuita szerzetes festőművész és író alkotásai mellett kaptak helyet.
– Ez is igazolja, amit a díjátadón mondott, hogy mindenből tanul. Igaz, ezt a különböző pályázatok kapcsán

Közélet
említette. Ezalatt a több, mint
négy évtized alatt nagyon sok
pályázaton vett részt, többek
között ennek köszönhető,
hogy számtalan bélyeg is őrzi
a keze munkáját.
– Nagyon sok. Az első bélyegek az „Ifjúságért sorozatban”
a meseszőnyegeim voltak, az
utolsó pedig a 2017-ben megjelent húsvéti bélyeg. Ez a
gödöllői Szent Kereszt Görög
Katolikus Templom számára
készített „Krisztus síri leple”
című kárpit alapján készült ábrázolás volt. De most újabb felkérést kaptam, 2019 húsvétra
kértek fel szakrális bélyeg tervezésére, amit elkészítettem
és beküldtem. Eredményt még
nem tudok. A terven látható
munkát a szeptemberi kiállításon láthatja majd a nagyközönség.
– Azt mondta, hogy a legnagyobb
példaképe
az
édesanyja, akiről mindig
nagyon-nagy szeretettel és
tisztelettel beszél. Egy korábbi interjúban elmonda,
hogy tőle tanulta az első öltéseket.
– Édesanyám kicsi lánykorában tanulta meg az 1920-as
években a tévesen gobelinnek
hívott tipoen készítést. Később
a Gobelin Háziipari Szövetkezetnek dolgozott. Édesanyám
hat elemit végzett, kétkezi földműves, de rendkívül olvasott
asszony volt. Nem győztem
neki hordani a könyveket. Nem
ismert lehetetlent, bármit a kezébe vett, meg tudta csinálni. A
Gobelin Háziipari Szövetkezettől rendeltek dolgokat például
Nasszer egyiptomi miniszterelnök és Greta Garbo számára
is. Ezek a különlegességek az
ő keze alól kerültek ki.
– Édesanyja átadta önnek a
tudását, de ön kinek tudja
mindezt a kincset továbbadni?
–
Senkinek.
Tanítványom
nincs. Régebben társadalmi
munkában tanítottam általános
iskolában szövést, a varrás
alapjait. A Tessedik Sámuel
Anyaotthonban a megszűnésig kisebb hímzésekre, üvegfestésre tanítottam a lányokat, utána pedig 12 évig – ezt
a múlt évben hagytam abba
- Bada Mártával a Tessedik
Idősotthonban 70 éven felüli idős embereket tanítottunk
festeni és rajzolni. De oda
jutottam, hogy az én életem
a szülőotthonban kezdődött,

ahol többszáz gyermek világra
jötténél segíthettem. A jó Isten
úgy adta, hogy életem későbbi
idejében egy ilyen idősek otthonának az életébe bepillanthattam, ahol láttam, hogy mi
az elmúlás. Furcsa a Teremtőnek ez a megmutatása, hogy
a kezdetet és a véghez vezető utat is láthattam. De, hogy
válaszoljak a kérdésre, fiatal
nincs, aki követ.
– Gödöllő szinte valamennyi
templomában – felekezetre
való tekintet nélkül – vannak
munkái. Sok alkotása vallásos témájú, nem véletlen,
hogy a múlt évben egy nagyon magas egyházi kitüntetést kapott: A keresztény
kultúra továbbadásáért végzett szolgálatát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Pro Cultura Christiana díjjal
ismerte el. Egy olyan korban
nőtt fel, amikor a vallás, a hit
jelentősen háttérbe szorult,
ami a hittel kapcsolatos volt,
az akkori hatalom mindent
igyekezett elnyomni. Honnan ez az alkotásaiban mindig megnyilvánuló mély hit?
A családból hozta magával?

gödöllői Szolgálat 3
– Ehhez fel kell nőni és éretté kell válni. Amikor fiatal az
ember, sok mindent nem vesz
észre. Például, amikor egy
nagy elesésed van, akkor valaki a láthatatlanból oda nyújtja
a kezét. És ha van merszed és
ráérzésed, akkor nyúlsz azért
a kézért, hogy felemeljen. És
akkor rádöbbensz arra, hogy
semmi sem véletlen. Lehet,
hogy akkor a legnagyobb bánatot és gondot okozza valami, és lehet, hogy csak évek
múltán derül ki számodra,
hogy neked az volt a jó, hogy
úgy történt. A láthatatlanban
egyszer csak kapsz egy olyan
érzést, hogy nem vagy egyedül és megérzed, hogy téged
valaki segít. A munkámnál én
ezt többször megtapasztaltam.
A mai napig nagy támaszt ad
Cseri Kálmán néhai református lelkész „A kegyelem harmatja” című csodálatos könyve, ami mind a 365 napra ad
egy igét, és ahhoz magyarázatot. Ezek nemcsak az Ó- és
az Újszövetség igéit segítenek
megismerni, hanem segítenek
eligazodni ebben a zűrzavaros
világban.
(k.j.)
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Fotók: Tatár Attila
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2018. augusztus 28.

Gödöllőn
Hagyományosan a Gödöllői Városi
Fúvószenekar térzenéjével kezdődött a Szent István napi városi ünnepség a főtéren. A Himnusz hangjai alatt a 802. sz. Szent Korona
Cserkészcsapat tagjai hozták be
nemzeti zászlónkat, majd Kája Sándor, a Máribesnyői Nagyboldogasszony Bazilika kántora adta elő
az „Oh Szent István dícsértessél”
és az „Ima hazánkért” című énekeket.

Az ünnepi beszédet idén dr.
Stella Leontin kanonok, címzetes
prépost, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika plébánosa
mondta, aki a búzából készült új
kenyeret, és a kereszténységben
a hit által kapott lelki táplálékot helyezte a középpontba. Gyermekkorának emlékeit felelevenítve úgy
fogalmazott: a kenyér több
volt, mint étek, a szívet is
táplálta, megerősítette ös�-

Ezt követően Albert Gábor
evangélikus, Balogh Tamás református lelkész és Sivadó János
görögkatolikus parókus áldották és
szentelték meg az új kenyeret, amit
a szertartást követően dr. Gémesi
György polgármester vágott fel, és
az ünnepi műsor alatt a Gödöllő
Táncegyüttes tagjai osztottak szét.

szetartozásunkat.
Mint
mondta, fontos, hogy ma is
azt keressük, ami összeköt
bennünket.
Beszédében méltatta Szent István érdemeit, amik között kiemelte
a kolostorok alapítását és a szerzetesek munkáját, akik nem csak
keresztet, hanem búzát vetni is

tanították a népet. Stella Leontin
nemcsak a hit, hanem a remény és
a szeretet fontosságára is felhívta
a figyelmet.
A beszédet követően „…megfogyva bár, de törve nem…” cím-

mel, a Gödöllői Fiatal Művészek
Egyesülete előadásában magyar
költők, gödöllői zeneszerzők –
Fodor László, Géczi András,
Gémesi Gergő, Grünvald László, Györe Zoltán, Lencsés Balázs, Neumann Balázs, Szitha
Miklós, Tömpe Gábor – által
megzenésített versei hangoztak
el.
Babits Mihály: A második ének,
Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért, József Attila: Mama, Óda,
valamint Reménytelenül, Balassi Bálint: Borivóknak való, Petőfi
Sándor: Föltámadott a tenger,
Pilinszky János: Örökkön örökké,
Áprily Lajos: Március, Ady Endre:
Őrizem a szemedet és Vörösmarty Mihály: Szózat című versét hallhatta a közönség. Közreműködtek a Gödöllő Táncszínház tagjai.
Az ünnepi programot tűzijáték,
majd Darányi László tárogató játéka zárta. Az ünnepségen megszegett új kenyeret a Lipóti Pékségben
készítették.
(b)
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Folyamatosak a Rákos–Hatvan
vasútvonal
korszerűsítésének
munkálatai. Ennek részeként a
Köztársaság úti vasúti átjáró helyén dolgoznak a felüljáró építésén.
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 és Tura – Hatvan 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 szállítják az utasokat. Ezt követően a szeptember 9-től november 15-ig Rákos – Isaszeg, valamint Isaszeg – Gödöllő állomások
között kell egyes vonatok esetében pótlóbuszokra átszállni.
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)

Vasúti munkák

Fertőtlenített padok

Főtér
Átadó ünnepség
2018. szeptember 7., 1600

Beszédet mond dr. Gémesi György polgármester
Fellépnek:
a Gödöllői Mesék Háza Óvoda tánccsoportja,
Monori Dominik, Rausch Blanka, Szilágyi Gergő,
a Salsa Mojito Tánciskola

Közegészségügyi okokból több padot is fertőtleníteni kellett a városban a hajléktalanok miatt, akik komoly közegészségügyi veszélynek tették ki az itt élőket. Az egyébként nem gödöllői személyek megpróbáltak „beköltözni” a belvárosi parkokba, ahová
jelentős mennyiségű összegyűjtött hulladékot is magukkal hoztak.
Az érintett területeken fertőtlenítették a padokat és az alattuk
lévő területet. A padokat emiatt lezárták és – amíg a hatóanyag
feloldódik – egy hétig használaton kívül helyezték.
Fontos tudni, hogy a városi hajléktalanellátás megoldott, a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ mindig segítséget
nyújt az elhelyezésben; van fürdési lehetőség, tiszta ruhát kapnak
a rászorulók és az élelmiszer-ellátás is megoldott.
A szociális ellátásban dolgozó szakemberek már több alkalommal elmondták, fontos lenne, hogy a közterületen megjelenő hajléktalanokat a lakosság irányítsa a megfelelő helyre, esetünkben
a Forrásba! Ne vigyenek nekik a közterületekre se élelmiszert,
se italt, se ruhát! Aki szeretne segíteni, az tegye ezt az ellátórendszeren keresztül. A Forrásban egyébként örömmel fogadják
az ilyen jellegű adományokat.
(jk)

Leromlott járműpark, kimaradó hulladékszállítás
Még több kimaradásra, a gyűjtési rend módosulására kell számítani a hulladékszállításban.
Erről levélben tájékoztatta az
ellátási területéhez tartozó polgármestereket Gyenes Szilárd, a Zöld Híd
B.I.G.G. Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.
Mint az igazgató leveléből kiderül, a cég
gépállománya a növekvő forráshiányból adódó elmaradt karbantartások, és a felújítások
miatt drámai módon leromlott, és a közbeszerzési eljáráson keresztül bérelt használt
járművek sem segítettek a helyzeten. Emiatt
halasztotta el a Zöld Híd az idei lomtalanítást
is.
„Az utóbbi hetekben az ügyvezetés egyre
több jelzést kap arra nézve, hogy a közszolgáltatás fenntartása érdekében olyan járműveket kellene szolgálatba engedni, amelyek
veszélyeztetik a közlekedésben résztvevők
biztonságát, vagy dolgozóink testi épségét”
– áll a polgármesterekhez eljuttatott levélben.
A fenti problémák miatt Gyenes Szilárd

igazgatói utasításában tiltotta meg minden olyan jármű
gyűjtési rendbe állítását, mely
nem felel meg a közlekedésbiztonsági és munkabiztonsági feltételeknek. Az igazgató tájékoztatása
szerint várhatóan szeptember végén, október
elején érkezik meg Olaszországból kilenc darab új szállító jármű, amelyek üzembe állítása
– legalább átmenetileg – enyhíthet a problémán. Az esetleges fennakadásokról a Zöld
Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. igyekszik minden
esetben, többek között honlapjukon tájékoztatni a lakosságot.
Gémesi György, a 116 település hulladékkezelési szolgáltatását ellátó társulás elnöke
Gyenes Szilárd döntésére reagálva kijelentette: A sorozatos szakmai hozzáértést nékülöző döntések miatt kialakult válságos helyzet
miatt júniusban már meghívta az érintett települések országgyűlési képviselőit a ökörtelek völgyi hulladékkezelő központba, akkor
egyikük sem jött el. Most szeptemberben

újra meghívja az ellátott terület négy jelenlegi országgyűlési képviselőjét, Balla Mihályt,
Rétvári Bencét, Vécsey Lászlót és Tuzson
Bencét, hogy tájékoztassa őket és segítségüket kéri a lassan drámaivá váló helyzet
megoldására.
Emlékeztetett arra, hogy a kialakult sorozatos szakmai hozzáértést nélkülöző döntések
következménye a jelenlegi válsághelyzet. Ma
az árat, (ami nem fedezi a szolgáltatás költségeit) központilag határozzák meg; a szolgáltatás díját központilag szedik be (vagy sok
esetben nem szedik be); a visszaosztott pénz
a Zöld Híd B.I.G.G-nek működésre sem elegendő, nemhogy a gépjárművek pótlására;
az elöregedett gépjárműállomány a szolgáltatás biztonságát naponta veszélyezteti.
Bízik abban, hogy a képviselők elfogadják
a meghívást és partnerek lesznek, abban,
hogy megoldást találjanak a kialakult helyzetre.
(kj)
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Galéria és varázsbolt

Új színfolt a belvárosban Vörös
Eszter EYCIIR Galéria és Varázsboltja, ami nemrég nyitotta
meg kapuját a városi piac oldalában, az egykor Fészek családi
boltban. Az Ötletkuckóból nyíló
helyiséget Vörös
Eszter saját egyéniségéhez igazította, s minden
megtalálható itt,
ami a fiatal alkotó fantáziájának
köszönhetően
formát kapott az
elmúlt években.
A városunk művészeti
életébe
néhány éve berobbant és azóta egyéni stílusú alkotásaival egyre nagyobb
népszerűségnek örvendő Vörös
Eszter képei, egyedi tervezésű
ékszerei ma már nem csak váro-

Véradók

Két alkalommal is lehetőségük lesz jövő
héten véradásra a segíteni szándékozóknak.
A Magyar Vöröskereszt
Aszód-Gödöllő körzete
szervezésében
szeptember 5-én szerdán
tartják a hagyományos
véradó napot, de emellett,
szeptember 9-én, a Belvárosi Napok keretében is lesz
lehetőség a 9 önkéntes segítségre.
Szeptember 5-én szerdán a
Művészetek Házában várják a szervezők a véradókat
9-től 18 óráig,
Szeptember 9-én pedig a
Művészetek Háza parkolójában várakozik majd az a
kamion, ahol 11-től 19 óráig
lesz lehetőség a véradásra.

sunkban népszerűek, egyre több
kiállításon ismerheti meg őket a
közönség szerte az országban. A
most megnyílt galéria és varázsbolt egyfajta közösségi térként is
működik, itt kapnak helyet a kü-

lönböző workshopok amik iránt
egyre nagyobb az érdeklődés, de
mint megtudtuk, egyéb közösségi
programok is szerepelnek a tervek között.
(b.j.)

figyelem!

A szervezők azt kérik, hogy
a vért adni szándékozók
feltétlenül hozzák magukkal személyi igazolványukat, valamint a lakcím- és
TAJ-kártyájukat.
Egyben kérik, hogy lehetőségeik szerint segítsenek
az új véradók toborzásában, a térítésmentes véradó
mozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára biztosítva
legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.

2018. augusztus 28.

2018. augusztus 28.

közélet

gödöllői Szolgálat 7

Alvégi Civil Családi Nap

Ötödik alkalommal rendezték
meg az Alvégi Családi Napot,
talán bátran állíthatjuk, minden
eddiginél nagyobb sikerrel. Az
Alvégi Civil Társaság szervezésében megvalósított eseményen
a városrész apraja és nagyja
egyaránt talált magának szórakozást. A család nap ez alkalommal
jótékony célokat szolgált, Tóth
Márkó kezelését támogatták a
résztvevők.
A programok már kora reggel
elkezdődtek, a főzőversenyen 9
csapat bográcsában rotyogott az
étel, ami később az utolsó falatig elfogyott, olyannyira, hogy az
este a Tusorbau Kft. és az Alvégi
betyárok csapata újra nekiveselkedett a főzésnek a jelenlévők
nagy örömére – és tegyük hozzá:
megelégedésére. A főzőverseny

győztese a Kastélykert óvoda és
Majorka csapata lett, második helyen az Alvégi Betyárok végeztek
a képzeletbeli dobogó harmadik
helyére pedig a Legéndi csapata
állhatott fel. Persze a szervezők
nem feledkeztek el a gyerekekHornyák Bernadett
világbajnok gödöllői kézilabdázó

Kerékpározási szokásokkal és ismeretekkel
kapcsolatos online lakossági felmérés

Augusztus 12-én adták
át hivatalosan Gödöllő
legújabb, a VÜSZI Dózsa
György úti székházától a
Szabadság térig vezető
kerékpárútját. A program
azonban nem fejeződött
be, a tervek szerint 2019ben – szintén ennek a
projektnek a részeként
készül el a kerékpárút a
Haraszti úton egészen 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.

A VEKOP-5.3.2-15-2016-00048
számú pályázatban kivitelezett
kerékpárút építéshez kapcsolódó online kérdőív kitöltésének
lehetősége a végéhez közeledik. Kérjük, hogy a városi honlapon (www.godollo.hu/kerekparos-kerdoiv) elérhető kérdőívet
minél többen töltsék ki, mert a

kitöltők között értékes tárgynyereményeket sorsolunk ki.
A kérdések elsősorban a helyi
közlekedési szokások megismerését célozzák meg, valamint
arra vonatkoznak, hogy milyen
kerékpáros fejlesztéseket látnának szívesen az itt élők.
Az összeállításban arra is kíváncsiak, hogy mi ösztönözné
jobban a Gödöllőn élőket, hogy
gyakrabban pattanjanak a kerékpár nyergébe.

www.godollo.hu/kerekparos-kerdoiv

ről sem, őket
többek
között
számtalan játék,
pónilovaglás és
a mindig nagy
sikert arató tűzoltóautó várta.
A sportrajongók
mindemellett
fociban is ös�- A családi nap ez alkalommal jótékony célokat szolgált, Tóth
s z e m é r h e t t é k Márkó kezelését támogatták a résztvevők.
tudásukat. Apropó sport: a rendezvényen so- vény sikerét jól mutatja, hogy a
kan köszöntötték nagy szeretettel társaság csak késő éjjel oszlott
Hornyák Bernadett világbajnok szét.
Az Alvégi Civil Társaság köszögödöllői kézilabdázót.
Nehéz lenne megmondani, hogy netét fejezi ki a rendezvény vami aratta a nagyobb sikert, a fő- lamennyi támogatójának, akik
zés, a tombola vagy az utcabál, segítségükkel hozzájárultak a anahol a jó hangulatról Fekete Zol- nak sikeréhez.
(k.j.)
tán gondoskodott, de a rendez-
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Civil Piknik
Minden eddiginél több civil
szervezet képviseltette magát augusztus 24-én a Civil
Pikniken. A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület által hagyományosan megrendezett
nyárzáró találkozón a különböző területeken tevékenykedő alapítványoknak és egyesületeknek lehetőségük nyílt
a kötetlen eszmecserére, kapcsolatépítésre.

ségű élelmiszert juttatnak el a
rászorulókhoz. Mint mondta, a
jövőben az eddigi kezdeményezések mellett a környezettudatosságra kíván nagyobb hangsúlyt helyezni az egyesület.
Soha nem volt még ilyen aktív
a civil élet Gödöllőn, mint most,
mondta Kecskés Judit önkormányzati civil referens. A Civil
Kerekasztal által megjelentetett
új füzetben csaknem hetven

aktív szervezet adatai találhatók. Ez az aktivitás jól látszik
azon is, hogy a Civil Ház teljes
kihasználtsággal működik. Mint

A rendezvényen a Civil Kerekeasztal Egyesület vezetése nevében elsőként Six Edit elnök
köszöntötte a résztvevőket, aki
méltatta és megköszönte a civilek munkáját.
Szabó Csaba alelnök ehhez
hozzátette, kevés településen
van olyan összefogás, mint
Gödöllőn, ahol az egyesületek nem csak saját területükön
tevékenykednek, hanem sok
esetben egymást is segítik és
közös programokat valósítanak meg. Ilyen többek között
az élelmiszermentés, aminek
köszönhetően jelentős mennyi-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„1848/1849 EMLÉKE SZÁMOMRA GÖDÖLLŐN”
Arra vagyunk kíváncsiak:
Melyik az az emlék, benyomás a forradalom és szabadságharccal kapcsolatban,
amely a fiatalban maradandó benyomást
keltett és a mai napig meghatározó az
életében, ha erről az időszakról esik szó.
Olyan ismertetéseket várunk, amit a barátainak is elmondana, bemutatna, amit szeretne másokkal is megismertetni.
ÍRD MEG TÖRTÉNETEDET, KIEGÉSZÍTÉSKÉNT KÉSZÍTS FOTÓT VAGY RAJZOLJ A LEÍRÁSHOZ!
Ha a fenti témakörben megfogalmazott felhívásunk megtetszett, akkor úgy tárd elénk,
hogy azt megértse és megismerje a legjobb
barátod is, meg az a személy is aki tőled távol a „net” előtt ül. A szüleid, akikkel minden
nap együtt élsz vagy akár egy barátod, akinek te mesélsz először erről az élményről.
Bátran fogalmazd meg gondolataidat egy
rövid leírásban, kiegészítésként fotózz
vagy készíts rajzot hozzá, és ha akarod
egészítsd ki akár képzőművészeti alkotással (rajz, festmény, batik, tűzzománc, linóés fametszet, stb.), akár egy CD-re rögzített
alkotással.
Az írásos pályamunkáknál nem könyvszagú leírásokat várunk, hanem önálló megfigyeléseket, önálló véleményeket, egyéni
érzéseidnek megfogalmazását (Amennyi-

ben lehetőségetek van rá, kérjük digitálisan
is küldjétek el pályamunkátokat!) Az írásos
pályaművek terjedelme 5-10 A/4-es oldal
lehet mellékletekkel, legalább 1/3 szöveges
résszel. A pályaművek értékét növelhetik a
témához kapcsolódó fotók, rajzok, térképvázlatok. Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet. A pályázati felhívásra a gödöllői
általános iskolás korú tanulók által készített
alkotásokat várjuk! A pályázatok elbírálása
korcsoportonként külön-külön történik. A
pályázatokon kérjük olvashatóan a pályázó
nevének, iskolája nevének, címének, vagy
lakcímének, életkorának feltüntetését!
A pályázatok benyújtási határideje:
2018. szeptember 18.
A határidő lejárta után beérkező munkák
elbírálására nincs lehetőség! Kérjük a határidőt betartani!
Amennyiben a beadott pályázatot szeretnétek visszakapni,
kérjük a pályázati anyagotokon tüntessétek
ezt fel!
A DÍJAZOTTAKNAK TÖBB ÉRTÉKES
NYEREMÉNY KERÜL SZÉTOSZTÁSRA.
A pályázat értékelésére 2018 őszén kerül sor. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás az egyesületnél:
Gödöllői Városvédő Egyesület
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
Tel.: 06-20-561-1818, illetve
azenkedvesgodolloi2018@gmail.com

elmondta, a szervezetek magukénak érzik az önkormányzat
által nemrég felújított épületet,s
köszönetet mondott azoknak,
akik a nyári időszakban heti váltásban gondoskodtak a házban
és a kertben található növényekről.
A Civil Pikniken idén sem maradhatott el a bográcsozás, ez
alkalommal paprikás krumplival
vendégelték meg a résztvevőket, akiknek az együtt töltött idő
alatt Bartók Mátyás jazz dallamokat játszott.
A gödöllői civil élet sokszínűségéből mindenki ízelítőt kaphat,
aki a Belvárosi Napokon ellátogat a Civil Utcába, ahol a városunkban működő alapítványok
és egyesületek most is várják
majd az érdeklődőket.
(k.j.)

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 Kastél�lyal 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

2018. augusztus 28.
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Nyári könyvtári munkák
A 2018-as év sok változást hozott és hoz a gödöllői városi
könyvtár életében. Szeptembertől új igazgató áll az intézmény
élén Liskáné Fóthy Zsuzsanna
személyében, ám nem ez az
oka annak, hogy a dolgozók teljes ellenőrzést hajtottak végre a
könyvtári gyűjteményben. A köznapi néven csak leltárnak nevezett műveletre ugyanis törvény
kötelezi a könyvtárakat, nyolc
évenként minden dokumentumra kiterjedő, hatalmas munkáról
van szó. A mindennapi munkák
mellett így a város könyvtárosainak összesen 121.000 könyv,
hangoskönyv, CD, DVD, videókazetta átvizsgálását kellett
megoldaniuk, melynek fő célja
az állomány védelme, az esetleges hibák kiszűrése, a fizikai
és tartalmi állapotvizsgálat. A
leltár közben jó pár elveszettnek hitt könyv kerül elő ilyenkor,
az állományellenőrzés tehát az
olvasók kényelmét is szolgálja:
helyére kerül minden dokumentum. A munka oroszlánrészét a
nyári zárva tartás alatt végezték
el összesen 1720 munkaórában, így az olvasók különösebb
zavar nélkül, folyamatosan tudtak kölcsönözni.

A leltáron kívül további nagyszabású munkák vannak folyamatban a könyvtár életében. Várhatóan októberben adják át az
Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében az
intézmény teljesen új részlegét:
a Kamaszhidat. A korábban Infohídként működő számítástechnikai részleg helyét a fiatalok
veszik birtokukba, látványosan
megújul a környezet, új bútorok,
játékok és rengeteg új, fiataloknak szóló könyv, DVD, CD, képregény, Manga, stb. kerül a tinik
birodalmába. A programokkal
tarkított átadón a fiataloknak is
nagy szerep jut majd.
És végül: a könyvtár folyamatosan részt vesz a Múzeumi és
könyvtári fejlesztések mindenkinek című országos projektben,
ahol úgynevezett mintaprojekteket választottak a gödöllői
intézmény jó gyakorlatai közül.
A fejlesztésnek köszönhetően
a könyvtár új, iskoláknak szóló
könyvtári foglalkozásajánlójában már fellelhetőek ezek az
új órák, az intézmény dolgozói
szeptembertől várják a csoportok jelentkezését.
(GVKIK)

A bagoly könyvesbolt ajánlata

Üdv az online pokolban!
Azt hiszi, mindent tud az online és a virtuális élet, valamint a közösségi oldalak veszélyeiről? Téved! Eddig azért
morgott, mert a gyereke folyton a neten lógott és épp az
aktuális kütyüjét nyomkodta?
Kösse fel a nadrágját! Lehet
ez még rosszabb is!
Oh, azok a régi szép idők, amikor a kamaszok a plázában
lógtak és kiszöktek otthonról
a haverokhoz, hogy együtt csináljanak minden olyat, amitől a
szülőknek a hátán futkározott a
hideg! – Nem, kedves olvasó, e
sorok írója nem bolondult meg,
csupán kezébe vett egy olyan
könyvet, ami bemutatja az iGenerációt. Hogy az melyik? Nos,
Jean M. Twenge pszichológus,
a San Diego-i egyetem tanára,
aki 25 éve foglalkozik generációs különbségek vizsgálatával
azt a korosztályt nevezi így, akik
1995-2012 között születtek.
Ők azok, akik már nem isme-

rik az internet előtti világot
és életüket meghatározzák
a különböző okoskészülékek,
az iPadek és az iPhone-ok
nélkül nem tudnak
létezni.
A szerző egy
hosszú kutatássorozat eredményét osztja meg
az olvasókkal,
számtalan példával hívja fel
a figyelmet arra
az egyre súlyosbodó társadalmi problémára, ami a
fiatalok egyre
jelentősebb
részét érinti,
és a szakemberek egyértelműen az
okos kütyüket teszik érte felelőssé. Szinte már közhelynek
számít, ha ebben a tárgykörben

szóba jön a kamaszok kialvatlansága,
az olvasási készség és a szövegértés romlása, vagy
a romló tanulmányi
eredmények. A probléma nagyságát jól mutatja a következő
összehasonlítás: Az
internet
előtti világban
a kamaszok a
plázákban lógtak a barátaikkal,
elkötötték
a szülők
kocsiját és
felháborodtak azon,
hogy nem
kapnak elég
szabadságot. Az iGeneráció tagjai már nem
vágynak szabadságra. Számukra a közösségi oldalakból és a virtuális térből

áll a világ. Körükben jelentősen
(nagyon jelentősen) megnőtt
a depresszió és a kamaszkorban elkövetett öngyilkosságok
száma. Lehet, hogy több ezer
követőjük van az Instán, vagy
valamelyik másik oldalon, de a
kapcsolataik ebben ki is merülnek, ráadásul képtelenek, sőt,
valósággal rettegnek a valódi
kapcsolatoktól. Nem költöznek
el otthonról, és képtelenek beilleszkedni a munka világába. És
ez csak a jéghegy csúcsa! Bár
a könyv az USA-ban végzett kutatásokat dolgozza fel, tévedés
azt hinni, hogy mindezek a problémák nálunk nincsenek jelen.
A könyvben lévő statisztikák és
elemzések számtalan olyan jelenségre világítanak rá – például
a felnőtt színezőkönyvek megjelenésére – ami ezzel a problémával van szoros összefüggésben. Ajánlott olvasmány ez
minden szülőnek, aki azt akarja, hogy testben és lélekben is
egészséges gyermeke legyen,
és az iGeneráció, valamint az
utánuk következő nemzedékeknek valós élete legyen.
Jean M. Twenge: iGeneráció
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Lénárt Gábor koreográfiája az István a királyban
35 évvel ezelőtt, 1983 augusztusában mutatták be Szörényi Levente és Bródy János
„István, a király” című rockoperáját. A legendás előadásból mára az egyik legismertebb
és legnépszerűbb magyar zenés mű lett,
aminek dalait korosztálytól függetlenül – nyugodtan leírhatjuk – szinte mindenki ismeri. A
több feldolgozást megélt darabot az évforduló alkalmából a Budapesti Operettszínház
társulata a Zikkurat Színpadi Ügynökséggel
együttműködve a hét végén, a Bajai Szabadtéri Játékokon mutatta be, szeptembertől
pedig a budapesti Operettszínház nagyszínpadán láthatja majd a közönség.
Az előadás koreográfusa Bodor Johanna,
az Operettszínház balettigazgatója és mentoráltja, Lénárt Gábor koreográfus. Lénárt Gábor nem ismeretlen a gödöllői közönség előtt,
hiszen a Gödöllő Táncegyüttes, majd a Gödöllő Tánszínház tagjaként többször is megörvendeztette a közönséget tánctudásával.

Lénárt Gábor a deszakvizio.blog.hu-nak
nyilatkozott az előadásról, s elmondta, Bodor
Johannával nem először dolgoznak együtt.
Míg a balettigazgató nagyon sokat táplálkozik a modern táncból és a balettből, ő a
néptáncból. Mint mondta, szeretnék megmutatni, hogy a három műfaj nem ellensége
egymásnak, minden táncnak más az ereje,
minden táncban más a szép, más a nehéz,
és nem szabad beskatulyázni egyiket sem.
Az „István, a király” pedig jó lehetőség arra,
hogy ezt megmutassák koreográfiában és
színpadi mozgásban
Az interjúban Bodor Johanna, úgy nyilatkozott: Nagyon örülök, hogy fiatal kollégámmal, Lénárt Gáborral együtt alkotunk. Örömmel mentorálom őt, és úgy gondolom, hogy
közös munkánk eredményét a nézők is értékelni fogják.
Forrás:
deszkavizio.blog.hu

Gödöllőn a legjobb sajtófotók
Hagyományosan a Belvárosi Napok eseményeit
gazdagítja a Magyar Sajtófotó-kiállítás, amelynek megnyitójára szeptember 8-án, szombaton,
11.00 órakor kerül sor a Művészetek Házában.
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége
által szervezett Magyar Sajtófotó-kiállítás több
mint három évtizede a magyar fotóriporterek, a
fotográfia ünnepe. A kiállítás anyagát a MÚOSZ
Fotóriporterek Szakosztálya által meghirdetett
36. Magyar Sajtófotó-pályázat adja, elsősorban
a hazai és a határon túli magyar sajtó munkatársai jelentkezhettek a pályázatra, de a megmérettetés – a korábbi évekhez hasonlóan – mindenki számára nyitott volt.
A 2017-ben készített, díjnyertes egyedi fotókat (hír), illetve sorozatokat (riport) az ország
számos településén bemutatják, szeptember
8-tól október 7-ig Gödöllőn láthatja őket a közönség. A kiállítást Szigeti Tamás fotóriporter
nyitja meg.				
(j.)
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Nincs Belvárosi Napok
Teátrum sátor nélkül

Fotó: Dömölky Dániel
nézőket a Garabonciás Színház,
a Club Színház és a vándormuzsikus, azaz Gulyás László előadása
szórakoztatja majd.
Szombaton délután Lukács Sándor jóvoltából barangolhatunk a költészet világában, majd Svejk elevenedik meg Mikó István jóvoltából.
Vasárnap délután Koncz Gábor

Fotó: Földi Tamás

Ahogy az elmúlt években, úgy idén
is különleges csemegéket kínál a
Magyar Teátrum Színházi Sátor a
Belvárosi Napok látogatóinak szeptember 8-9-én. A két nap során a
magyar színházi élet legendás alakjaival találkozhat a közönség.
A sátor mindkét napon 10 órakor
nyit, s délelőtt elsősorban a gyerekeket várják a szervezők. Az ifjabb

szólaltatja meg kedvenc költői, írói
műveit, majd Göttinger Pál előadásában a Telefondoktor című vígjátékot láthatja a közönség.
Természetesen most is lesz Magyar
Teátrumi Kvíz, ami a korábbi években mindig nagy sikert aratott. A
játékban 3-5 fős csapatok vehetnek
részt, akiknek a színházi világ érdekességeiből teszik majd fel kérdéseiket a kvízmesterek: Szente Vajk,
Szabó László és Németh Kristóf.
A sátor programját mindkét napon
koncert zárja: szombaton este a
Guca Partyzans Brass Band,
vasárnap pedig a Sax-O-Funk ad
koncertet. Mindez persze csak egy
kis ízelítő abból a számtalan kiváló
programból, ami a Belvárosi Napokon várja az érdeklődőket. A programokról bővebben lapunk jövő heti
számában olvashatnak.
(k.j.)

Egy este a barokk jegyében
A Gödöllői Kamarazenekar, Szentes Anna
szopránénekes és Juniki
Spartakus hegedűművész, egyben a zenekar
koncertmestere idézte fel
a barokk kor muzsikáját
szombaton a királyi kastély Barokk Színházában.
Bach, Vivaldi, Händel és
Rameau szerzeményei
csendültek fel hiteles környezetben a nyárzáró programok
sorába illeszkedő Barokk Esten a
közönség nagy tetszését kivívva.
Szentes Anna ebben az évben vehette át kitüntetéses énekművész
mesterdiplomáját a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetemen.
Zenei tanulmányait mindössze
négy évesen kezdte a Gödöllői

Frédéric Chopin Zeneiskolában,
zongoristaként. 2014-ben csembaló diplomát szerzett, ennek köszönhetően otthonosan mozog a
barokk zenei műfajok és stílusok
között.
Juniki Spartakus hegedűművész
évekig elismert zenekarokban volt
koncertmester: a Weiner-Szász
Kamaraszimfonikusoknál és a Concerto
Budapestnél, valamint
a Salzburger Kammerphilharmonie szólamvezetője volt. Jelenleg
a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar koncertmestere és a Chopin Zeneiskola tanára.
(b.j.)
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Bemutató és közönségtalálkozó a
gödöllői moziban – virágyvölgy
Augusztus 30-án, 20 órakor a Gödöllői Városi Moziban mutatják be a gödöllői Csuja László nagysikerű Virágvölgy című filmjét. Az alkotást, mely a
Karlovy Vary Filmfesztiválon különdíjat kapott,
premier előtti vetítésen láthatja a gödöllői közönség.
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.
A bemutató után közönségtalálkozó a film rendezőjével, a gödöllői
Csuja Lászlóval és és a film férfi főszereplőjével, Réti László, többszörös Speciális Olimpiai bajnokkal.
A rendezvényre jegyek kaphatók a Gödöllői Városi Filmszínház jegypénztárában és honlapján.

Kilenc hónap háború – Csuja László újabb fesztiválsikere
A Virágvölgy sikere után néhány
héttel újabb elismerést kapott
Csuja László rendező, ezúttal a
balkáni térség elsőszámú filmfesztiváljának számító szarajevói megmérettetésen.
Ez alkalommal a Kilenc hónap
háború című dokumentumfilmjét
különdíjnak számító elismerő
oklevéllel méltatta a nemzetközi
zsűri.
A Kilenc hónap háború című
magyar-katari koprodukcióban
készült film egy 24 éves srác
története, aki kárpátaljai magyarként kilenc hónapig harcol
az orosz-ukrán háborúban. A

filmbe a stáb által forgatott profi
anyagok
mellé
bekerültek fronton
készített mobilos
videók is, valós
harci felvételek és
olyan egyszerű,
hétköznapi pillanatok, ami eddig
nem jelentek meg a médiában.
„Csuja László dokumentumfilmje a hitelesség olyan magas fokára lép fel, amit a legtöbb háborús mű, már csak a fikciós volta
miatt is, képtelen elérni. Pedig
igazából semmi újat nem mond
el: van a Jani, aki kalandvágy-

ból, vagy talán az otthontól való
függetlenedés szándékából, de
elmegy háborúzni. Rögtön látszik rajta, hogy nem fogta fel,
mire vállalkozik. A fronton fokozatosan fagy le az arcáról a mosoly, fokozatosan foszlik le róla
a vagányság álcája, és veszi át
a helyét a frusztráció, az apátia.”
– írja a filmről Varga Dénes, a
Film.hu kritikusa
A Kilenc hónap háború világpremierét a szarajevói filmfesztiválon tartották augusztus 14én.
(b.j.)

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
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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Kerékpársport – Érmek Szlovákiából

Kiss Mónika és Szalay Péter is dobogón
Két gödöllői versenyző is felállhatott a dobogóra egy, az
elmúlt hétvégén Szlovákiában
megrendezett mountain bike
versenyen, ahol Szalay Péter
az első, míg Kiss Mónika a harmadik lett saját kategóriájában.
(a bal oldali képen a két gödöllői,
míg a kis képen Szalay a dobogó
tetején)

alatt zajló viadalt (eső áztatta talaj, csúszós lejtmenetek). Szalay
Péter 74 kilométert tekert a 2450
méter szintkülönbségű pályán és
ért be a célba elsőként, míg párja, Kiss Mónika a 41 km-es távon (1240 m szintkülönbség) az
előkelő harmadik helyen ért célba.			
-tt-

Az 1994 óta minden évben megrendezésre kerülő Novodubnicky
Maraton elnevezésű versenyen
a Gödöllői Bike Zone versenyzői
kiválóan teljesítették a nem éppen ideális időjárási viszonyok

Atlétika – Budapesti nyílt ifjúsági és junior bajnokság, Serdülő és felnőtt szuperliga döntő nyi Napsugár gerelyhajításban

Tizenhat GEAC atléta érem

Két budapesti helyszínen is remekeltek a gödöllői atléták az
elmúlt hétvégéken. A fővárosi
Ikarus sporttelepen megrendezett Budapesti nyílt Ifjúsági
és Junior bajnokságon hat,
míg a Lantos Mihály Sportközpontban megtartott Serdülő és
Felnőtt Szuper Liga döntőkön
összesen tíz érmet nyertek a
GEAC atlétái.
Augusztus utolsó hétvégéjén,
szombaton kánikulában kezdődött és hűvös, esős őszi időjárásban lett vége vasárnap az
atlétika Szuper Liga döntőnek
a fővárosi Lantos Mihály Sportközpontban, ahol minden szakág legjobb nyolc versenyzője
mérhette össze tudását, magyar
viszonylatban jelentős pénzdíjakért. A GEAC élversenyzői
kilenc számban 14 versenyzővel
vettek részt a viadalon és kiváló
eredmények születtek. Szuperliga győztes és egyben a 110.000.
Ft-os pénzdíj boldog tulajdonosa
lett Nádházy Evelin (400 m sík,
54,52 mp), Renner Luca (magasugrás, 178 cm) és Simonváros Csanád (rúdugrás, 502 cm)
- a képen az aranyérmes trió,
fotó: masz.hu -. Ezüstérmes és
75.000.-Ft-tal gazdagabb kétszer
Bézsenyi Gergely (100 m sík,
10,78 mp és 200 m sík, 21,82)
és Kriszt Botond (3 próba, 1791
pont)., míg bronzéremmel és a
vele járó 50.000.-Ft pénzdíjjal
gazdagodott Répási Petra (100
gát, 13,64 mp), Mihály Ádám
(rúdugrás, 472 cm) és Nádházy
Evelin (200 m, 24,79).

További gödöllői helyezettek:
Tóth Zsombor 3 próba ötödik,
Kriszt Botond 110 gát és Szamosi András rúd hatodik, Kemenes Ákos és Raffai Péter 3
próba hetedik és nyolcadik hely.
A Szuper Liga döntővel párhuzamosan rendezték az U16-os
korosztálynak a Serdülő Liga 12-16 fős
döntőit, ahol szintén
született néhány említésre méltó GEAC
eredmény. Közülük
is kiemelkedik Soos
Levente magasugrásban (181 cm) elért
aranyérme.
Bronzérmes:
Bánovics József és
Simonváros
Zille
rúdugrás,
Szőke-Kiss
Jácint
1500
m
akadály.
Negyedik: Bánovics Károly
rúd, Soos Levente 100 gát.
Hatodik: Ladányi Viktor rúd,
Szőke-Kiss
Jácint
3000
m. Nyolcadik:
Molnár András.
Edzők: Szörényi István,
Kovács Zoltán,
Karakas
Judit,
Deutsch Péter,
Farkas Roland,

Zsivoczky
György.

Attila,

Gadanecz

A junioroknál Pótha Johanna
100 méter síkfutásban lett aranyérmes 12,71 mp-es idővel, míg az
ifjúságiak mezőnyében öt gödöllői éremnek örülhettünk: Esze-

arany- (41,78 m), míg diszkoszvetésben (34,90 m) ezüstérmes
lett, Canea Zoltán gerelyben
(57,55 m), valamint Dobránszky
Laura 100 m gátfutásban (15, 44
mp) ért el ezüstérmet, míg Mihajlovic Alex szintén gerelyben
(52,62 m) bronzérmet szerzett.
Edzők: Körmendy Katalin (futószámok) és Máté Alpár (dobószámok).
-tt-
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Labdarúgás – Kiváló gödöllői rajt

Hatpontos idénykezdet
Kiválóan kezdte a Pest megyei I. osztályú pontvadászatot a Gödöllői SK csapata, akik az első játéknapon
hazai pályán verték 1-0-ra a
Dunavarsányt, majd az elmúlt hétvégén, a második
játéknapon Szentendrén is
nyerni tudtak 2-1-re. A csapat legutóbb a 2013/2014-es
szezonban rajtolt így.

Az új edző, Pozder Nenad és
csapata sem számított talán
ilyen remek rajtra, bár ez legyen most már az ellenfelek
gondja. A bajnoki rajton Milkó
Dániel szabadrúgás találata
jelentette a két csapat közti különbséget, míg a Szentendre
vendégeként mindkét félidőt
egy-egy gyors góllal kezdte a GSK, majd ugyan kapott

Kézilabda – Hat új alakulat a Gödöllői KC csoportjában

Hazai pályán kezd a az aranyérmes
Lassan a gödöllői kézilabdázók is elkezdik az NB II-es
bajnokságot. Bartos Gábor
tanítványai az előző pontvadászat Északi-csoportját
megnyerték, így címvédőként várhatják a bajnoki rajtot.
Az ilyenkor szokásos felkészülési programból még bő két hét
hátravan, így a szeptember
16-ai rajtot minden bizonnyal
már nagyon várják a csapat
háza táján és természetesen
a GKC rajongói is már árgus
szemekkel böngészik a honi
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szövetség weboldalát a sorsolással kapcsolatban (www.
keziszovetseg.hu).
Az már nyáron köztudottá vált,
hogy az NB II. Északi-csoportjában aranyérmes gödöllőiek
nem tudják vállalni az NB I/B
osztály követelményeit, így az
idén is az NB II-es bajnokságban szoríthatunk legjobbjainkért. A csoportban maradt a
TFSE, a Csömör, a Budakalász SC, a Budapest Honvéd
és a Pilisvörösvár, míg új csapatként csatlakozott a 12 csapatos mezőnyhöz a székesfehérvári ALBA-MÁV-ELŐRE,

egyet, de hősiesen védekezve, végül kiizzadta a három
pontot a csapat.
A GSK két játéknapot követően hat ponttal a tabella negyedik helyét foglalja el, és a
harmadik fordulóban az első
osztályba nyáron feljutó és
még pont nélkül álló Felsőpakony látogat Gödöllőre.
Pest megyei I., 1-2. forduló
Gödöllői
SK
–
Fémalk-Dunavarsány 1-0 (1-0)
Gólszerző: Milkó Dániel.
a MAFC, a Móri KSK, a VS
Dunakeszi, az RKSK, valamint
az FTC U23-as alakulata. Az
ilyenkor szokásos őszi körkép

Szentendre VSE – Gödöllői SK 1-2 (0-1) Gödöllői
gólszerzők: Tóth-Ilkó Áron,
Thoma Krisztián.
-llProgramajánló
Pest megyei I. osztály,
3. forduló
2018. szeptember 1.,
szombat 16.30
Gödöllői SK – Felsőpakony KSE
A mérkőzések helyszíne:
Táncsics M. úti Sportcentrum
a kézilabdázóknál sem maradhat el, így ezúton tesszük
közzé a csapat őszi hazai mérkőzéseinek programját.
-li-

Férfi kézilabda NB II. Északi-csoport
Gödöllői KC őszi hazai programja:
2018. szeptember 16., vasárnap 15 óra:
Gödöllői KC – Rákosmenti KSK
2018. szeptember 30. vasárnap 15 óra:
Gödöllői KC – MAFC
2018. október 14., vasárnap 15 óra:
Gödöllői KC – TFSE
2018. november 11., vasárnap 15 óra:
Gödöllői KC – ALBA-MÁV-ELŐRE
2018. november 25., vasárnap 17 óra:
Gödöllői KC – Budapest Honvéd SE
2018. december 9., vasárnap 15 óra:
Gödöllői KC – Móri KSC
A Gödöllői KC hazai mérkőzései a Hajós Alfréd Ált. Iskola
tornacsarnokában kerülnek megrendezésre
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a „2019 év madara”: A gólyatöcs
Lezárult a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület (MME) internetes szavazása 2019 év madaráról. A legtöbb szavazat a gólyatöcsre
érkezett, ezért a civil szervezet
ennek a madárnak, illetve élőhelyvédelmi
lehetőségeinek
bemutatásával foglalkozik kiemelten a jövő évben.
Gólyára emlékeztető, fekete-fehér színezetű, hosszú
lábú partimadár. Magyarországon rendszeres fészkelő,
a nálunk költő párok száma az
adott év csapadékviszonyaitól
függ. Főleg szikeseken, nedves réteken, elöntéseken, belvizeken lehet megfigyelni. Vonuló madár, március-áprilisban
érkezik meg a trópusi Afrikából, augusztusban a többség
el is hagyja hazánkat. Európai
állománya stabil, a hazánkban
költő párok száma ingadozó,
a természetes szikes tavak
védelme nélkül nem lehet stabilizálni állományát. A vizes
élőhelyek rekonstrukciója a faj
számára kedvező, várhatóan
a sikeres költések számának
növekedését eredményezi. A
jelentősebb költőhelyei védelem alatt állnak, ezek megfelelő kezelésén múlik a faj hosszú
távú jövője hazánkban.
Öt alfaja a világ szinte összes
kontinensén megtalálható. Kopár, sekély vízborítású helye-

ken költ, hazánkban sokszor a
gulipán társaságában. Fészkét
úgy alakítja ki, hogy lehetőség
szerint víz vegye körül, a növényzeti borítottság 50% körül
alakuljon, magassága körülbelül 30 cm legyen. Laza telepeket alkot, máskor egyesével
fészkel. Fészke kis talajmélyedés, amibe növényi törmelékeket hord. Fészekalja 3-5 tojásból áll, a kotlási idő 25-26 nap.
A fészekalj megsemmisülése
esetén pótköltésbe kezdhet. A
fiókák egy hónapos korukban
már képesek repülni, de szüleikkel még ezután is összetartanak. Főleg vízirovarokat és
más gerincteleneket szedeget
össze a víz színéről és a partról. Hosszú lábával mélyebbre
gázol, mint más partimadarak.
Hazai fészkelő-állománya 2001000 párra tehető, s ingadozó
trendet mutat.

(mme.hu)

Három éves a Pálmaház Kertészet és Herbárium
A Pálmaház Kertészet és
Herbárium szeptember első
hétvégéjén ünnepli nyitva
tartásának harmadik születésnapját.
Szeptember 1-2-án élményekben gazdag, sokszínű családi
hétvégével fognak kedveskedni
a kicsiknek és nagyoknak ezen
a szombati és vasárnapi napon,
ahol nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek is jól érezhetik majd magukat. Szeptember
1-én, reggel 9 órától egészen
este 6-ig várnak minden érdeklődőt az ingyenes programokra,
szeptember 2-án pedig 16 óráig
tart nyitva a Pálmaház.
A kisebbeknek ugrálóvárral,

Családi
Hétvége
Kicsiknek és
Nagyoknak
arcfestéssel és kézműves foglalkozással
kedveskednek.
Amíg a gyerekek felhőtlenül
szórakoznak, a felnőttek különböző gasztronómiai programokkal tölthetik a napjukat.
Ebéd időben (13 és 15 óra között) helyben grillezett finomsá(Folytatás a 17. oldalon)
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gokat lehet kóstolni a Pálmaház Kertészet Mediterrán mintakertjében. A grillhúsok a Fűszerész különleges fűszerkeverékeivel
készülnek majd.
Ezenkívül a Pálmaház Herbárium különleges teakeverékeinek
kóstolójára lesz lehetőség az egész napos családi rendezvény
során. Megnyitja kapuit a természet patikája, a teakeverékeket
alkotó gyógynövényekről lehet kérdezni a fitoterapeuta szakértőt.
A forró italok mellett alkoholmentes koktélok kóstolására is lesz
lehetőség, amikhez az alapanyagot a Pálmaház Herbárium kézműves szörpjei adják. A koktélbárban elkészült hűsítő italokhoz
a Pálmaház Kertészet mintakertjeiben termett friss menta adja a
fűszert.
És ez még nem minden: kertészeti szaktanácsadással is várják
az őszi kerti munkára készülő kertbarátokat. Aki tehát nem csak a
hasát, hanem a kertjét is szereti: forduljon bizalommal a Pálmaház
Növényorvos szakmérnökéhez. Fontos szerepet kap majd ezen a
napon a növényvédelem , hiszen egy fa akkor jó, ha egészséges.
A növényorvos rendel egész napos program keretében a kiskerttel kapcsolatos kérdéseikre készséggel válaszol.
A változatos programok mellett óriási kedvezmények és kihagyhatatlan akciók várnak a családi napon részt vevőkre.
Cím: 2100 Gödöllő, Martinovics Ignác u. 2/a.
Nyitva tartás: Hétfő-Szombat 8-18, Vasárnap 9-16
Mobil: 06 (20) 415 00 63
e-mail: info@palmahazkerteszet.hu
Web: www.palmahazkerteszet.hu
Social: www.facebook.com/palmahazkerteszet

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

Az esemény nyilvános, melyen kép- és hangfelvétel készül!

Szeptember 1-jén
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 a téli rezsicsökkentés
végrehajtásáról
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy a vezetékes
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások, amennyiben nem részesültek 2018. évben 12.000,- Ft
egyszeri rezsicsökkentési hozzájárulásban, várhatóan 2018.
november-december hónapban egyszeri természetbeni
támogatást
igényelhetnek,
amennyiben a következő fűtőanyagokkal fűtenek: tűzifa,
szén, propán-bután palackos
gáz, propán-bután tartályos
gáz, fűtőolaj, pellett/brikett.
A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.)
Korm. határozat rendelkezései
alapján önkormányzatunk felméri azon gödöllői háztartásokat, amelyek gáz-, vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel
nem rendelkeznek és a fentiekben megjelölt fűtőanyagokkal
fűtenek.
Felhívom a figyelmét, hogy
amennyiben Ön nem vezetékes gázzal, vagy távfűtéssel
fűt, és nem részesült 2018.
évben 12.000-Ft-os egyszeri
rezsicsökkentési hozzájárulásban és az egyéb módon fűtők
részére nyújtandó támogatást
igénybe venni szándékozik,
úgy az „Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés
végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.
(VII.27.) Korm. határozatban
foglalt háztartások részére”
című nyomtatványt kitöltve
és aláírva a Gödöllői Polgármesteri Hivatal részére 2018.
október 15-ig eljuttatni szíveskedjék.
Levélcím: Gödöllői Polgármesteri Hivatal

Közigazgatási és Szociális Iroda 2100 Gödöllő, Szabadság
tér 7.
Személyesen:
Gödöllői Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálata
2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
ügyfélfogadási idő: hétfő-8-16ig, szerda, 8-16.30-ig
Felhívom az igénybejelentők
figyelmét arra, hogy háztartásonként (háztartás: az egy
lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége) egy darab
igénybejelentés nyújtható be. A
kormányhatározat értelmében
a kizárólag elektromos fűtési
móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
A Kormány 2018. október 31.
után dönt a szükséges források
önkormányzatonkénti összegéről és a támogatás felhasználásának részletszabályairól.
Felhívom továbbá a figyelmét arra, hogy amennyiben
a 2017/18-as téli fogyasztási
időszakban már részesült a
12.000-Ft összegű juttatásban
gáz, vagy távhő fogyasztásához, úgy az egyéb fűtési módon fűtő személyek támogatását nem veheti igénybe. (pl. a
gázszolgáltatóval kötött szerződés a támogatás jóváírása
után megszüntetésre került.)
Az igénylők a kitöltött és aláírt
igénybejelentő nyilatkozatot a
Gödöllői Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán Kovács Istvánné ügyintézőnél adhatják
le ügyfélfogadási időben: hétfő
8-18-ig, szerda 8-16.30-ig. Telefonszám: 06-28/529-114.
Gödöllő, 2018. augusztus 22.
Dr. Kiss Árpád jegyző sk.

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

Augusztus 27- szeptember 2.:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Szeptember 3-9.:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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

BELVÁROSI JEGYIRODA INFORMÁCIÓ
A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) jegyet válthat az ország szinte bármelyik színházi előadására, koncertjére, fesztiváljára,
sporteseményére és kulturális rendezvényére. Jegyvásárlási lehetőség az Interticket, Ticketportal, TicketExpress, TicketPro és a Jegymester
rendszerein keresztül. Online jegyrendelés több száz jegyiroda több ezer rendezvényére Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban. A jegyirodában fizethet bankkártyával, SZÉP-kártyával, Erzsébet-kártyával és Kultúrautalvánnyal is (Edenred, Erzsébet-utalvány).
BELVÁROSI JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉS Jegyiroda: info@muza.hu Tel.: +36-28-514130, +36-70-4527268
Nyitva tartás: hétfő: ZÁRVA kedd-péntek: 11.00-18.00 között NYITVA szombat: 9.00-13.00 között
(a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA) vasárnap: ZÁRVA
(a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA)
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A Gödöllői Királyi Kastély KN Kft.

munkatársakat keres

teremőr és karbantartó feladatok ellátására.
Jelentkezését az
allaspalyazat@kiralyikastely.hu
címre várjuk!
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Beküldési határidő:
2018. szeptember 4.
Megfejtés: Sík Sándor egyik versének sorai.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Csárádi Barbara,
Kazinczy körút 3., Rosinecz Adrienn, Szőlő
u. 24.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Saska János, Kossuth L. u. 44., Nyikos Endréné, Palotakert 6.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte: Szilágyi Tünde, Nap u.
2.
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Novákné Ulicska Rita, Dózsa Gy. u. 5-7.,
Holló Ádám, Vasvári P. u. 12.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Surányi Réka Présház utca 7., Gergelyné
Iszlai Gyöngyvér Simon I. u. 13.
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!

