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Nagyszabású munkák kezdődnek a palotakerti HÉV-megállónál április 29-én. A sínek
üzletsor felőli oldalán, a jelenlegi zúzottkővel
leszórt területet átépíti a VÜSZI Nonprofit
Kft., alkalmassá téve arra, hogy a vasútfelújítás miatt a vasútállomásnál jelenleg nem
működő P+R parkoló helyett itt parkoljanak a
gépkocsival érkezők, és az innen tömegközlekedéssel tovább utazók. Innen a Volánbusz
járatai, a HÉV és a vonatpótló buszok is gyorsan és könnyen elérhetőek. A munkálatok a
Szabadság úttól a Palotakerti HÉV-megálló
állomásépületéig terjedő, mintegy 160 méter
hosszú szakaszt érinti. A munkák várhatóan
május végéig tartanak.
A felújítás során aszfaltozott behajtó és közlekedőutat alakítanak ki, a parkoló területe
pedig martaszfaltos burkolatot kap. A területet csak személygépkocsik használhatják
majd, tehergépjárművek és buszok számára
tilos lesz a behajtás.
A parkoló teljes hosszában járda épül, amit
a HÉV használaton kívüli, I. vágánya helyén
alakítanak ki, s a gépkocsik felhajtása elleni
védelemmel látják el.
(Folytatás a 3. oldalon)
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fesztiválozzunk természetesen!
30 perc című műsorunk eheti vendége Székelyhidi Tamás, a Gödöllői Természetfilm Fesztivál
főszervezője volt. A május 24. és 26. között sorra kerülő, idén immár ötödik ilyen seregszemle
egyre több érdeklődőt vonz Magyarországról és
külföldről egyaránt.

– Idén ötödik alkalommal
rendezik meg a Nemzetközi Természetfilm Fesztivált, ami kezdetben
néhány helyi civil kezdeményezésére jött létre.
Honnan jött az ötlet egy
ilyen jellegű esemény
életrehívásához?
– Néhány évvel ezelőtt
a Haszonállat-génmegőrzési Központban volt
egy szakmai program, ahol megjelent
egy-két filmes szakember is. Ezen többek
között szóba került,
hogy Gödöllőnek jelentős kötődése van a
természetfilmezéshez. Beszélgettünk arról,
hogy ott, a tavaknál forgatták a Lutrát; emellett kiderült az is, hogy az egyik ott dolgozó
manager, Kovásznai Szász Béla a filmben
szakértőként működött közre. Az sem titok,
hogy egykor Gödöllőn volt a MAFILM természetfilm stúdiója. Úgy gondoltuk, ha már adott
egy ilyen csodálatos helyszín, akkor miért ne
hozhatnánk létre egy természetfilm fesztivált?
Természetesen az első évben egy nagyon
kis csapat dolgozott össze. Az első pillanattól
fogva az volt a célunk, hogy ez az esemény
ne csak egy sima filmfesztivál legyen, hanem
egy olyan rendezvény, ami minél több embert
szólít meg, kiemelten a fiatalokat.
– Néhány év alatt sokat változott a fesztivál, ami biztos pont maradt: az Alsópark
és a kastély.
– Ennél jobb helyszínei nem is lehetnének
a rendezvénynek. A kastély és az Alsópark
komplexen ad egy olyan ideális környezetet,
ami felülmúlhatatlan.
– A fesztivál jelentős része a fiatalokra,
a gyerekekre épít. Ez tudatos lépés volt?
– Abszolút tudatos. A gyerekeket kell megszólítani, bevonni. Van is egy szabályunk a
kiállítókkal szemben, még pedig az, hogy valamilyen módon be kell vonniuk a fiatalokat, a
családokat a rendezvényekbe. Mi, szervezők,
több, fiataloknak szóló pályázatot is meghirdettünk. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján
ezek nagyon sikeresnek bizonyultak.
Idén lesz két újdonság, az egyik a „Legyél
te is Professzor!”, ami egy makettpályázat
általános iskolásoknak és gimnazistáknak. A

pályázattal a 40 éve elhunyt
Öveges professzornak is
emléket állítunk. A másik pedig az országos pet-racing
verseny. Itt pet palackokból
épített autók versenyeznek
majd egymás ellen.

terveink között szerepel, hogy meghívjuk Gödöllőre. Fantasztikus, hogy mennyi mindent
tesz a bolygónkért és a fiatalokért.
– Említette, hogy rengeteg nevezés érkezett, kik foglalmak helyet a zsűriben?
– Nemzetközi szakemberek, az elnök Gáspár László, a Spektrum
televízió programigazgatója. De más nemzetközi
forgalmazók képviselői is
megtalálhatóak a zsűriben, ahogy a Magyar Filmakadémia képviselői is.
– A három nap alatt
hány filmet láthatunk?
– Hat helyszínen közel
százat. Ha valaki lemarad
egy vetítésről, ne csüggedjen, lesznek ismétlések. A
kastély lovardáját átalakítjuk mozivá, így a kastélyban összesen három helyen pörögnek a filmek.
Az Alsóparkban felállítunk egy nagyszínpadot,
illetve a gyerekeknek is
lesz egy külön színterük,
az utolsó vetítési helyszín pedig a NoVo Café
előtt lesz. Fontos megjegyezni, hogy megemlékezünk jeles napokról és emberekről, akik
sokat tettek a természetért. Például 40 évvel
ezelőtt indult a „Másfélmillió lépés Magyarországon” című ismeretterjesztő tévésorozat, 40
éve halt meg Öveges professzor, 50 éves a
Pilisi Parkerdő, 121 éve született gróf Széchenyi Zsigmond vadász, utazó, író.
– A gödöllőiek mennyire kapcsolódnak
be a fesztiválba?
– Nagyon büszke vagyok a helyiekre, hiszen nemcsak mint vendégek, hanem mint
alkotók és szereplők is képviseltetik magukat;
a diákok pedig minden pályázaton részt vesznek, most már a Trash Artban és a játékokban
is szerepet vállalnak. Az általános iskolák is
nagyon aktívak.
– Óriási probléma a környezetszennyezés. Erre hogy hívják fel a figyelmet?
– Az alapcél természetesen ezek fókuszba
helyezése. Megpróbáljuk a szelektív hulladékgyűjtést is demonstrálni, az előadások, a programok is a környezetszennyezés veszélyeire
hívják fel a figyelmet.
Az egész fesztivál szembesít minket azzal,
hogy mi történik a világban, mi zajlik körülöttünk. Bemutatja azokat az embereket, akik
óvják, védik a környezetünket. Az első lépést
nekünk, még a saját életünkben kell megtennünk azért, hogy bolygónk és szűkebb életterünk élhető maradjon.		
JÁ
(Az interjú teljes terjedelmében
a szolgalat.com-on, valamint
Facebook-oldalunkon olvasható.
A beszélgetés pedig a Gödöllő NetTV
Facebook-oldalán tekinthető meg.)
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– A két új pályázat mellett milyen újdonságok várhatóak még?
– Idén először nem öt, hanem hat vetítési
helyszín lesz, illetve egy régi hiányosságunkat
is pótoljuk, ugyanis közönségtalálkozókat is
szerveztünk. A filmesek előadást tartanak arról, hogyan lehet mobiltelefonnal filmet készíteni. A WWF, a Természetvédelmi Világalap
egy vizes környezetismereti órát prezentál,
de lesz utazó planetárium, két szabaduló szoba is. Emellett meghirdetjük az iskolák közti
Trash Art versenyt, és ami kuriózum, lesz
halsimogató is. Aki szomjas, az pedig a Rákos-patak vizéből is ihat, köszönhetően egy
speciális víztisztító berendezésnek. A részletes program megtalálható a www.godollofilmfest.com oldalon.
– Mi lesz az idei év kiemelt témája, kikkel
találkozhatnak majd az érdeklődők?
– A kiemelt téma a víz, ami alapja az életünknek. A vízhiány, a klímaváltozás, az átrendeződött vízeloszlás mind-mind óriási
hatással van bolygónk népességére, az életkörülményeinkre. A víz a filmeknél és a Trash
Art-szobroknál is megjelenik majd.
– Tavaly nagy sikert aratott Sir David Attenborough filmje, idén milyen „sztáralkotásokkal” találkozhatunk?
– Az előzsűrizés még folyamatban van,
úgyhogy ez még nem publikus. Annyit elárulhatok, hogy 92 országból több mint 1500 nevezés érkezett; a világ minden nagy stúdiója
nevezett (National Geographic, BBC, stb.).
Az Attenborough-rajongóknak egy évet várniuk kell, mert 2020 lesz Attenborough éve;
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Megújul a palotakerti
HÉV-állomásnál lévő terület

(Folytatás az 1. oldalról)
A munkálatokat április 29. és
május 6. között a terület szakaszos lezárása mellett végzik,
ezt követően teljesen lezárják
a forgalom elől. Az itt működő
üzleteket gyalogosan mindvégig
meg lehet majd közelíteni. A felújítás alatt a HÉV-hez vagy az
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üzletekhez gépkocsival érkezők
számára a MOL-kút és a Szabadság út közötti szakaszon
lesz lehetőség a parkolásra.
A munkálatok ideje alatt a közutakon forgalomkorlátozásra nem
kell számítani, és a HÉV közlekedésében sem jelent akadályt
a kivitelezés.
(k.j.)

Gödöllő is támogatja a párizsi
Notre-Dame felújítását
Egymillió forinttal járul
hozzá Gödöllő önkormányzata a Notre-Dame felújításához.
Erről az április 17-ei,
rendkívüli testületi ülésen született döntés. Dr.
Gémesi György polgármester előterjesztésében úgy fogalmazott: Az
európai keresztény kultúra és értékrend gyökerei ehhez a templomhoz
köthetők, annak egyik
ékköve és szimbóluma
a párizsi Notre-Dame,
aminek felújítása most a
keresztény értékek melletti tanúságtétel.
A polgármester javaslatát egyhangúlag támogatta a képviselő-testület.
(kj)

Tudnivalók a lomtalanításról

Mint az a tájékoztatóból is kiderül, a
lomtalanításkor a zöldhulladék nem
adható le, azt egyénenként is külön,
Az elmúlt hetekben egyre többen érdeklődnek a lomrendszeresen elszállítja a Zöld Híd.
talanítással kapcsolatban, amiben jelentős változásokat
Sajnos ennek ellenére sokan még
léptetett életbe a Zöld Híd NKft. Mint arról lapunk is bemindig az égetés mellett döntenek,
számolt, az idei esztendőtől a házhoz menő rendszerű
füstbe borítva a kertvárosi részeket.
lomtalanítás során adhatja le a lakosság a feleslegessé
Fontos, hogy ha már mindenképpen
vált holmikat. A szolgáltatást meg kell rendelni, s erre
május 1. és június 30. között van lehetőség.
meggyújtja valaki a kerti zöldhulladékot, azt a szabályok betartásával
Az igénybejelentés történhet személyesen az ügyfélszolgálati irodákban, azonosítás
tegye!
után telefonon (+36-28-561-200) vagy emailben (lomtalanitas@ zoldhid.hu).
A közterületek és az egyes, közterületnek nem minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról
szóló önkormányzati rendelet szerint
a közterületen, valamint ingatlanon
belül elszáradt növényi hulladékot
pénteken 13-tól 18 óráig lehet szabadtéren égetni, egyéb időpontokban
Lomtalanításkor átadható hulladékok:
• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.) szétszerelt, mozgatható állapotban;
szigorúan tilos. A rendelet megsér• egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem férnek el a hagyományos gyűjtő- tése esetén a szabálysértő 5000-től
edényben;
200.000 forintig terjedő bírsággal
• szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágynemű, textil, ruhanemű;
sújtható.
• műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok, műanyag medencék, műanyag játékok;
A lomtalanításra Gödöllőn június 1. és július 31. között kerül sor a leegyeztetett és a Zöld Híd
által visszaigazolt időpontban. A megrendelést a Zöld Híd visszaigazolja és visszajelzi a teljesítés dátumát.
A hulladék átadása a korábban megszokottnál nagyobb odafigyelést igényel, ugyanis a lakosoknak az ingatlanon belül kell tárolni az elszállíttatni kívánt hulladékot, amit a gépjármű
érkezésekor kell átadni a személyzetnek. Ők azonban mindössze öt percet várakoznak, ezt
követően távoznak a helyszínről, derül ki a Zöld Híd tájékoztatásából.

• KIZÁRÓLAG személygépkocsi-, kerékpár-, motorkerékpár- és gumiabroncsok (háztartásonNem árt szem előtt tartani:
ként max. 4 db);
1/ ÉGETNI, CSAK ÉS KIZÁRÓLAG ELA lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:
SZÁRADT NÖVÉNYI HULLADÉKOT
• vegyes települési hulladék (kommunális, háztartási);
LEHET! A frissen levágott ágak, és
•zöldhulladék;
levelek nem égnek, csak füstölnek,
• szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladék;
várjuk meg amíg elszáradnak!
• veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, oldószer, fénycső, elem, akkumulátor);
• hungarocell, fáradt olaj, tintapatron;
• inert hulladék (építési törmelék, bontásból származó anyag, csempe, járólap);
2./A rendelet a város teljes közigazga• nagyméretű gumiabroncsok (teherautó, munkagép stb.);
tási területére, tehát a bel – és a külteAz elektronikai hulladék begyűjtése a Zöld Híd tájékoztatása szerint egyedi szervezés alapján
rületre egyaránt vonatkozik.
fog történni.
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művészek a zöld gödöllőért
Az UniversiTREE ültetésekor hirdette meg Gémesi György polgármester az „1000 új fa Gödöllőre!” programot, melynek keretében öt
éven át, évente kétszáz fa elültetésére kerül sor, üzenetképpen a jövőnek. Idén már 150-et helyeztek el, a program pedig a Művészetek
Háza előtt folytatódott. A Szabadság út melletti területen öt új tulipánfát ültettek el gödöllői művészek és vendégek. A cél, mint korábban
is, hogy a generációk közösen ültessék el a növényeket.

Az első fát a Magyar Szabadságért díjas, idén 100 éves Bálint
György, Bálint gazda ültette el, majd Herczenik Anna operaénekes és kisfia, Cser Ármin, Zombor Levente, a Talamba együttes
vezetője és kislánya, Emese, Oszvald Marika, Gödöllő város díszpolgára, valamint az Urban Verbunk részéről Tóth Judit és kislánya,
Széphalmi Angéla, valamint Moussa Ahmed szépítették egy-egy
magnóliával a Művészetek Háza előtti területet.
A program szeptemberben folytatódik, amikor is családok ültethetnek
majd, melyre pályázat útján lehet jelentkezni, ennek részleteit később
teszik közzé. 						
(j.a.)

„Körkörös” nemzetközi projektben vesznek részt a premontreis diákok
Pest Megye Önkormányzata 2015 óta tagja a Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásnak, amely több szlovák és magyar határmenti megyét tömörít. A társuláshoz tartozó települések középiskolái most egy, a „körkörös gazdaság” lényegét
megismertető projektben vehetnek részt. A körkörös gazdaság egy új lehetőséget nyújt, ahol a termékek, anyagok, és források értéke
minél hosszabb ideig megmarad és a hulladék a minimálisra csökken vagy megszűnik. Ez egyszerre szükségszerűség és lehetőség
is, amely hosszú távú gazdasági, környezeti és szociális előnyöket kínál.
Az iskolák projekt gyakorlati megvalósításában vesznek részt, melynek részeként a szeletív hulladék osztályozására alkalmas tárolóeszközöket kapnak. A berendezés nemcsak szemléltetőeszközként szolgál majd az oktatás során, hanem az iskola mindennapi
életében is használható lesz majd. A projekt része az iskolákban megvalósuló, a témával kapcsolatos oktatás, tanulási folyamat, s
ezek mellett minden iskolában két tematikus rendezvényre kerül sor. Minden rendezvényen 30 magyarországi és 30 szlovákiai diák
vesz részt. A rendezvényen a Társulás biztosítja a diákok autóbusszal való szállítását, az étkeztetést, illetve a rendezvény egyéb
költségeit (pl. estleges belépők, eszközök, előadók és tolmács díja).
Városunk középfokú oktatási intézményei közül a Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Kollégium
kapcsolódott be a programba.

Pályázat: „Tiszta udvar–Rendes Ház”
A pályázat célja: azon lakók és lakóközösségek
munkájának elismerése
és értékelése, akik példamutató módon gondozzák
és szépítik ingatlanjaikat,
valamint annak környezetét, hozzájárulva ezzel Gödöllő szépítéséhez, s a mindannyiunk komfortérzetét nagyban meghatározó, kulturált
környezet kialakításához.
Pályázni
• családi házas és
• többlakásos kategóriában
lehet a jelentkezési adatlap benyújtásával.
Az adatlap átvehető a városháza portáján
(Gödöllő, Szabadság tér 6.), valamint letölthető a www.godollo.hu oldalról. Benyújtási
határidő: 2019. május 31.
A pályázatokat a városháza portáján (Gödöllő, Szabadság tér 6.) elhelyezett gyűjtőládába dobva vagy elektronikusan a tisz-

taudvar@godollo.hu emailcímre
lehet beküldeni.
A pályázatok elbírálása: A beérkezett javaslatokat idén is civil
szervezetek tagjaiból összeálló bizottság bírálja el legkésőbb 2019.
augusztus 31-ig.
A benevezett portákat és többlakásos
házakat (előzetesen egyeztetett időpont
szerint) keresi fel a bizottság. A szemlézés
során kiemelt figyelmet fordítanak az épület és annak környezetének tisztaságára,
gondozottságára, a növényzet ápoltságára,
külön elismerve, amennyiben erre környezettudatos és fenntartható módon kerül sor.
A visszatérő pályázóknál mindemellett a korábbi évek állapotának továbbfejlesztését is
vizsgálják. A többlakásos házak elbírálásánál a szomszédsági aktivitással, közösségi
összefogással létrehozott, az adott közterület esztétikai színvonalát növelő, tervszerű
és fenntartható fejlesztések élveznek előnyt
(pl. közösségi kertek létrehozása, növény-

zet ültetése, stb.), különös figyelemmel
azok lakóközösség általi gondozására.
Díjazás: Az előző évekhez hasonlóan értékes nyereményekkel díjazzák az első 3-3
helyezettet. Az ünnepélyes díjkiosztót ős�szel rendezik meg.
Szavazzon Ön is a város legszebb
kirakatára, üzletportáljára!
A Tiszta Udvar–Rendes Ház program keretében idén a lakosság szavazatait, ajánlásait
várják a legszebb üzleti portál, kirakat kiválasztására. A „Legszebb üzletportál” díjra
olyan üzleteket kell jelölni (kereskedelemmel, szolgáltatással foglalkozók), amelyekről úgy gondolják, hogy az üzlet, az épület
külső megjelenése, környezete (cégfelirat,
kirakat, épület/üzlet előtere, környezete)
esztétikai minőségében kiemelkedő, és sokat tesz hozzá a városképhez, hangulatossá,
egyedivé varázsolva az utcaképet.
Az ajánlásokat 2019. május 31-ig adhatják le emailben a tisztaudvar@godollo.hu
címen, vagy személyesen a városháza (Szabadság tér 6.) portáján. Kérik feltüntetni az
üzlet nevét és címét, illetve az ajánló nevét
és emailcímét.
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Vasút: aktuális információk
Folyamatosan dolgoznak a kivitelezők a vasútfelújításon.
Zajlik a munka a Szent-Györgyi Albert utcai hídnál, itt
még egy jódarabig félpályás közlekedésre kell számítani. Jelenleg a híd szigetelését végzik, s hamarosan kezdődik az aszfaltozás. A másik útpálya munkái várhatóan
május 5. után kezdődnek el.
***
Dolgoznak a gödöllői vasútállomáson is. Az elmúlt hetekben sokan kérdezték tőlünk, hogy fog kinézni a létesítmény a felújítást követően. Mint megtudtuk, az állomás
kiszolgáló létesítményei változatlanul a jelenlegi, Alsópark felőli oldalon kapnak helyet. Jelentős változás lesz
azonban, hogy lesz egy olyan közös peron, amihez egyik
oldalon a HÉV, másikon a MÁV szerelvények érkeznek
be. Emellett egy közép- és az egyetemi oldalon egy szélső peront is kialakítanak. Ezeket akadálymentesített,
lifttel ellátott aluljárón közelíthetik
meg az utasok. Valamennyi peront
tetővel látják el.
A terület az egyetem felöli oldalon
színezett (okkersárga, téglavörös
és színezetlen) panelekből kialakított zajvédőfalat kap, amiben a
Királyi Váró téglaburkolatához illeszkedő okkersárga szín lesz a
domináns. Az állomásnál nem lesz
zajvédő, a Királyi Váró oldalába, a
P+R parkolótól a felüljáróig terjedő szakaszon pedig úgynevezett
üvegpaneleket helyeznek el.
ja

Áramszünet volt a vasúti munkák miatt
Április 17-én reggel Gödöllő jelentős részén – látszólag nem egybefüggő, sőt egymástól távol eső területein – szünetelt, illetve szakadozott az áramszolgáltatás. Az önkormányzat illetékes munkatársainak első dolga az volt, hogy az ELMÜ-vel felvegyék a kapcsolatot. Mint az ELMÜ-től kapott tájékoztatásból kiderült, a hibát az okozta, hogy a vasútépítésnél belevágtak egy 22 kV-os földkábelbe.
Az egyetemi sportpálya és a palotakerti HÉV-megálló közötti 22 kV-os kábelt idén már ötödször sértették meg munka közben.
Az ELMÜ illetékesének tájékoztatása szerint, ha üzemzavar következik be, akkor azonnal (mint a mentők) indul a hibaelhárítás,
függetlenül a napszaktól. Április 17-én reggel mintegy másfél óra volt, amíg a hibát be tudták határolni.
A kábelhiba miatt a 12 kilométer hosszú AGRÁR elnevezésű vonal (az Isaszegi út alállomástól a Humánig, az Esze Tamás u., Thököly u., Köztársaság út, egyetem, Arany János u., Grassalkovich u., Bethlen u., Dózsa György út, Kenyérgyári út és körzete) volt
ellátatlan.
A hiba nem az ELMÜ-hálózat karbantartásának hiánya miatt, hanem a társaságnak okozott kár miatt következett be. A cég vezetői
felvették a kapcsolatot a generálkivitelezővel (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) a további zavarok elkerülése érdekében.

Tavaszi közterületi munkák
Kedvez az időjárás a szabadtéri munkáknak. A VÜSZI munkatársai a jó időben folyamatosan dolgoznak a városi kezelésben
lévő közterületeken.
A húsvéti ünnepekre új járdát kapott a Szabadka utca, ahol
a Munkácsy M. utca és a Bethlen G. utca közötti szakaszon
végeztek járdafelújítást.
Dolgoztak a Széchenyi utcában is, ahol árok és surrantó takarítást, valamint padkarendezést végeztek. Tavaszi takarítás
zajlott az elmúlt napokban a MUZA parkolóban és a Mikes Kelemen utcai parkolóban is, ahol a víznyelők takarítását végezték el. Mindezek mellett az útburkolati hibák hideg aszfalttal
történő javítására is sor került többek között a Toldi M., az Őz,
a Táncsics M., a Kossuth L. utcákban, valamint a Palotakert
lakótelepen. 						
(b.j.)
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Ismét élő rózsafüzért vonnak a
főváros köré a hívek
Tizenharmadik
alkalommal
szervezik meg az élő rózsafüzér zarándoklatot hazánkért,
Budapestért, és a Budapest
körül élőkért 2019. május 11én, szombaton.
A főváros körül kiemelkedően
sok Szűzanya-kegyhely van,
amelyeket
kilenc szakaszban jár
körbe
az
imádságos
zarándoklat,
melynek fő
célja a közös
imádság a budapesti és a
környékbeli
emberekért. Az élő rózsafüzér
zarándoklat ötlete a bécsi Andreas Schätzle atyától származik, aki először 2003-ban, az
ottani városmisszióra készülve
szervezte meg a Bécs körüli
zarándoklatsorozatot.
A budapesti élő rózsafüzér
zarándoklat kilenc egyidejű
gyalogos zarándoklatból áll
össze, érintve városszéli plébániákat, kegyhelyeket, természeti és kulturális értékeket.
Egy-egy szakasz körülbelül
húsz kilométer hosszú. Az utat
a résztvevők imádkozva és
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énekelve járják végig.
Idén május 11-én kerül sor az
eseményre, amely lehetőséget
kínál mély lelki élményre, a keresztény közösség megélésére, valamint a környék templomainak, természeti értékeinek
felkeresésére is.
A zarándoklat 1. szakaszának
útvonala
Máriabesnyőről,
a
Nagyboldogasszony
Bazilikától
indul, s Mogyoródnál
kettéágazik,
a résztvevők innen Fótra, vagy
Kerepesre mehetnek tovább.
Akik Fót felé veszik az irányt,
azok számára a végcél a Szeplőtelen Fogantatás templom
lesz, ahol 19 órakor szentmisével fejeződik be a program.
A Kerepesre érkezők számára
a Szent Anna templomban tartott szentmisével zárul majd
a zarándoklat. Itt, a 19 órakor
kezdődő szertartáson a máriabesnyői hívek a Rákosmentéről érkezőkkel közösen vesznek majd részt.
(k.j.)

Anyák napi köszöntés
a Világbéke-gongnál
MÁJUS, A CSALÁDOK HÓNAPJA
Szeretettel várunk minden anyukát és nagymamát
családtagjaikkal együtt

2019. május 5-én, 16 órakor
Anyák napi köszöntésre a Világbéke-gongnál!
Az Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület hagyományait folytatva, idén 11. alkalommal rendezi meg a Gödöllői
Civil Kerekasztal Egyesület az édesanyák köszöntését a Világbéke-gongnál.
Közös ünneplésre hívjuk a város lakosait, polgárait, melynek
során szeretnénk köszönteni az édesanyákat, nagymamákat,
akik biztos háttérként mindig ott állnak férjeik mögött, szeretetükkel, önzetlen odaadásukkal ők a család összetartó ereje,
tűzhelye. Szeretnénk elismerni és méltatni példaértékű teljesítményüket, ami sokszor alig észrevehetően, de annál nagyobb
erővel munkálkodik a családok életében.
Az ünnepségen a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai kedveskednek műsorral, a gong megszólaltatására idén a Magyar
Rákellenes Liga Gödöllői Alapszervezetét kértük fel.
Szívből reméljük, hogy sokan megtisztelik Anyák napi köszöntőnket, szeretettel várunk mindenkit!
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület (godolloi-civilek.hu)

„Szerzetesnek álltam”
a gödöllői Shoeshine filmje
Egyedülálló
dokumentumfilmet mutatott be április 13-án
a keresztény témájú
rövidfilmeket készítő, gödöllőiekből álló
Shoeshine.hu csapata. A történet két, a katolikus egyháztól távol
álló fiatalról szól, akik
öt napra „szerzetesnek állnak”.
Az alkotói közösség dokumentumfilmet forgatott arról a korántsem hétköznapi helyzetről,
melyben két, véletlenszerűen kiválasztott budapesti fiatal beköltözik
egy vidéki szerzetesi kolostorba,
és ott együtt él és tevékenykedik
a szerzetesi közösség tagjaival. A
két főhős nem vallásos, teljesen
hétköznapi fiatal.
Zsolt Újpest-drukker, ami a szívén,
az a száján, és retteg a zárt helyiségektől. Tamara egy csendes
és kedves lány, aki egy hajón él
és a mindennapokban futárként
dolgozik, mellette persze tanul –
mutatja be szereplőit a Shoeshine.
hu csapata. Vajon hány százalék
esély van arra, hogy ez a két fiatal beköltözik egy kolostorba? Az
„ami embernél lehetetlen, Istennél
lehetséges” szellemében keresték a fiatalokat a filmhez. Tamara
és Zsolt vállalkoztak arra, hogy öt

napot eltöltenek egy kolostor zárt
világában. Bazsik Ádám, a film
producere a bemutatón úgy nyilatkozott: A legnagyobb kihívás az
volt, hogyan sikerül megtalálniuk
azt a kolostort, amely nyitott az ötletre. Nos, a csornai premontreiek
partnerek voltak a nem mindennapi vállalkozásra, s a fiatalokat
nem kellett győzködniük, szívesen
mondtak igent. Rendkívül fontos,
hogy kétféle életmód képviselői
találkoztak egymással, és szót
értettek Az alkotók napi tizen�nyolc órában filmezték a két fiatalt.
Száznyolcvan órás nyersanyagból
készült el a Szerzetesnek álltam
című dokumentumfilm. Bazsik
Ádám lapunk megkeresésére elmondta, bízik abban, hogy a film
Gödöllőn is látható lesz. A vetítésekről a Shoeshine.hu oldalon,
valamint az alkotóközösség Facebook oldalán tájékozódhatnak az
érdeklődők.
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Nyugdíjasok
vers- és prózamondó versenye

A Gödöllői Városi Nyugdíjas
Egyesület a múlt évi nagysikerű
rendezvény után a Pedagógus
Klub és vezetőjük, Ligeti Gyuláné lelkes szervezésének, hos�szas előkészítő munkájának köszönhetően idén is megrendezte
a nyugdíjasok vers- és prózamondó versenyét. A magyar költészet napjához kapcsolódó eseménynek ezúttal a Művészetek
Háza galériája adott otthont.
A szavalóversenyt dr. Pappné
Pintér Csilla alpolgármester egy
mesével nyitotta meg, a tőle oly
megszokott ízes előadásban,
valamint méltatta a nyugdíjasok
sokrétű tevékenységét, kultúrához való kapcsolódását.
Ez alkalommal tizennyolc jelentkező vállalkozott arra, hogy az
általuk kiválasztott vers vagy próza művet előadja. A négy tagú
zsűrinek, Szaniszlai Éva (Városi
Könyvtár – a zsűri elnöke), Six
Edit (Civil kerekasztal), Tábikné
Surman Szilvia (MUZA), Kecs-

kés Judit (civil referens) nem
volt könnyű dolga.
Hosszas mérlegelés után az
alábbi eredmény született:
I. helyezett lett Iványa Gizella,
aki Reményik Sándor Régi nóta
című versét mondta el. II. helyzést ért el Kecskésné Horváth
Katalin, akitől Somlyó György
Jegenyék című művét hallhatta a közönség. A zsűri két III.
helyezettet választott: Gajder
Józsefnét, aki Aranyossi Ervin
Éld a napot, és Szurdok Györgyöt, aki Gyóni Géza Csak egy
éjszakára című versét mondta
el.
Különdíjat kapott saját vers
előadásáért: Herczeg Jenő és
Pataki Pál, valamint Kollár Ferencné, Balogh József Mit kívánok? című versének szívből
jövő előadásáért.
Közönségdíjat ketten vehettek
át: Hegedűs Ferenc és Papp
Lászlóné.
(j.k.)

Wageningeni koncert Gödöllőn

A Török Ignác Gimnázium hosszú ideje ápol szoros kapcsolatot a wageningeni Pantarini iskolával. A két intézmény
között rendszeresek a diákcserék és a közös programok.
Április 10-14. között a Pantarini iskola zenekara látogatott
el Gödöllőre. A vendég diákok itt tartózkodásuk alatt több
intézményben is koncertet adtak.

Svéd óvodapedagógusok
Gödöllőn
Április 10-én öt fős svéd
óvodapedagógus delegáció érkezett Malmöből városunkba, a Mesék Háza
Óvoda meghívására. Látogatásuk célja volt, hogy
ismerkedjenek a magyar
óvodai nevelés rendszerével, sajátosságaival, mindezt a gyakorlat folyamatában, hiszen a délelőttöket
óvodai csoportokban töltötték, megfigyelve az óvónők munkáját. A mindennapi tevékenységeken kívül
megnézhettek egy hagyományőrző néptánc foglalkozást és rövid látogatást
tettek a Zöld Óvodában és
a Református Óvodában is. A
szakmai eszmecseréket követően megtekintették városunk
főbb nevezetességeit, lenyűgözte vendégeinket a Királyi
Kastély és a Máriabesnyői Bazilika szépsége. A szakmai
kapcsolat 3 éve kezdődött a
magyar és svéd óvodák között,

a Mesék Háza Óvoda pedagógusai már két alkalommal jártak
Malmöben. Vezetőjük, Anna
Kindborg megfogalmazta, a
hosszú távú szakmai koncepció
kiépítésének a célja a külföldön
jól működő, pozitív gyakorlatok
megismerése, adaptálása a
hazai nevelés-oktatás folyamatába.
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Máté Bence természetfotói
a kastélyban

623 darab hátulról megvilágított természetfotó, 333 négyzetméter üvegfelület, 70.000 darab
LED-lámpa: igazi különlegesség a
Máté Bence természetfotós munkáit bemutató nagyszabású kültéri
kiállítás, amelynek megnyitására
május 4-én, szombaton, 19 órakor
kerül sor a királyi kastélyban.
A természet és a természetfotózás
kedvelői számára 15 darab hátulról
megvilágított paravánon látható az
a 623 darab természetfotó, amely
Máté Bence legkiválóbb fotói közül
került a szerző által válogatásra. A
kiállításhoz kapcsolódóan a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál keretében a kastélyban, május 24-én
és 26-án Máté Bence tart előadást,
amelyen a fotók elkészítésének
körülményeit és az utazások során
történt kalandokat is megismerheti
a közönség. Alkotásaival Bence az

összes földrészt meghódította, és
minden természetfotós számára
feltette kis hazánkat a világ térképére. Legeredményesebb versenyzőként első helyen áll a BBC
fotóspályázat összes ranglistáján, továbbá ő az egyetlen, aki az
ifjúsági és a felnőtt mezőnyben is
megkapta a természetfotósok Oszkárjaként számon tartott díjat.
Az előadás kivételes lehetőséget
kínál arra, hogy a közönség személyesen is megismerkedjen a
kiváló fotóssal, és elképesztő akciófotóin keresztül rácsodálkozzon
hazánk páratlanul gazdag vadvilágára.
A május 4-én megnyíló, nagyszabású kültéri kiállítást június 9-ig
ingyen tekinthetik meg az érdeklődők.
A kiállítást Gödöllő Város Önkormányzata támogatja.
(k.j.)

MEGHÍVÓ – teleki könyvbemutató
A Teleki Pál Egyesület Elnöksége szeretettel hív és vár minden
kedves érdeklődőt Ludvig Daniella:” Erdélyi Odisszea – a
Teleki ikrek története” c. könyvének gödöllői bemutatójára.
A könyvet az írónő mutatja be,
gazdag képanyagának vetítése
kíséretében.
A könyvbemutató időpontja:
2019. április 26. péntek 18 óra
Helyszíne: Gödöllő, Szabadság
tér 1. Rézgombos Szolgáltató és Inkubátorház nagyterme, II. em.
A bemutató beszélgetőtársa: Csobán Pál, a Gödöllői Református Líceum történelem tanára
A könyv korlátozott példányszámban még kapható
ügyintézőnknél, a Rézgombos házban minden munkanapon délelőtt.
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Lányok...

Nincs olyan család, ahol ne hallaná ezerszer a
gyerek: Soha ne
szállj be idegen
kocsijába! A többség be is tartja a
szabályt, akik meg
nem, azok vagy
szerencsések és
kifognak egy rendes embert, aki
tényleg hazafuvarozza őket, vagy
áldozatként olvasunk róluk az újságok rendőrségi rovatában. Hannah, Saskia és Amelie az utóbbiak közé
tartoznak.
Kevesebb mint fél óra - mindössze ennyi időt tölt Deborah
Goldsby a hétvégi bevásárlással egy álmos szombat délelőtt
a helyi szupermarketben. Mire
azonban visszaér a kocsijához,
az autóban várakozó tizennégy
éves lánya, Amelie nyomtalanul
eltűnik. Iszonyat lesz úrrá az
észak-angliai kisvároson, mivel
épp ugyanezen a napon találják
meg a majdnem egy éve eltűnt
Saskia Morris holttestét a Scarborough melletti lápvidéken. A

Április 12-én péntek délután tartották a gödöllői városi könyvtárban
az Olvasók Diadalának, a gödöllői
könyvtárosok által megálmodott,
digitális olvasásfejlesztési vetélkedőnek a megnyitóját. A játék
2015-ben indult útjára, azóta hihetetlen karriert futott be országosan.
Suzanne Collins Éhezők viadala
akkoriban a fiatalok kultkötete volt,
ezért választották ezt a könyvet
az olvasóvetélkedő keretének. A
vetélkedőből egy országos olvasásfejlesztési játék nőtte ki magát:
A Nagy Könyves Beavatás. Létrejött a Könyvsú-go, mely mára már
egy 450 könyvet tartalmazó interaktív, izgalmas, könyvválasztó oldal, egy könyvturmix, ahol fiatalok
ajánlanak olvasnivalót fiataloknak.
konyvsu-go.gvkik.hu

szintén tizennégy
éves lányt a jelek
szerint hónapokig
fogva tartották, és
halálra éheztették.
Egy sorozatgyilkos
szedné az áldozatait a környéken?
Caleb Hale nyomozó értetlenül áll
az eset előtt: sehol
egy nyom, amelyen elindulhatna.
Kate Linville, a
londoni Scotland
Yard őrmestere magánügyben
jár a városban, és véletlenül
összeismerkedik Amelie kétségbeesett szüleivel, akik könyörögnek neki, hogy segítsen
megtalálni a lányukat. Kate más
szemszögből látja az ügyet,
mint a rendőrség, ám nem árthatja bele magát a nyomozásba. Rendőrként legalábbis nem.
Nemsokára ráadásul még egy
lánynak nyoma vész. Charlotte
Link legújabb könyve minden
szülő rémálmát vetette papírra
egy mindvégig izgalmas és fordulatos krimiben.
(Charlotte Link: Fogócska)
(ny.f.)

Az Olvasók Diadala 2018-ban a Minőség Innováció pályázat Nemzeti
Díjnyertese lett, valamint Könyvtári
Minőségi Díjat is nyertek vele.
A sikerek után a gödöllői könyvtárosok úgy érezték, eljött az ideje
annak, hogy az Olvasók Diadala
ismét útjára induljon, megtartva a
régi formát, de kiegészítve újdonságokkal.
A megnyitón dr. Pappné Pintér
Csilla alpolgármester köszöntötte
a viadal játékosait, azt a mintegy
100 olvasót, akik vállalták, hogy
részt vesznek az öt hónapon át
tartó megmérettetésben, és elolvasnak legalább 12-12 könyvet,
azt értékelik és különböző kreatív
feladatokat készítenek hozzá.
A játék a Zöld Könyvtár Éve programsorozat része a gödöllői váro-

si könyvtárban, így a vetélkedő
csapatok végigjárják Gödöllő
legszebb zöld helyszíneit, ott felkeresik az elrejtett könyvlistákat
és már indulhat is az olvasás!
Ami változott az eredeti vetélkedőhöz képest, az természetesen az elolvasandó könyvek, a
feladatok, valamint a játékosok
életkora. Idén lehetőséget kaptak a fiatalok mellett a felnőttek
is, hogy játékszenvedélyüket
kiélve, megmérkőzzenek ők is.
Sőt, a gödöllői könyvtárosok még
egy újabb csavart is beletettek
a játékba: a csapatok nemcsak
egymással küzdenek az olvasás
arénájában, hanem a generációk

egymással is. Így szeptember 28án, az Olvasás Éjszakáján remélhetőleg választ kaphatunk arra a
kérdésre, hogy kik olvasnak legtöbbet ma: a „z”, az „x” vagy az „y”
generáció tagjai?
Aki szeretné nyomon követni az
izgalmas játékot, a 23 csapat élményeit, az látogasson el a www.
gvkik.hu/olvasokdiadala2019 oldalra, ahol a játékosok napról-napra töltik fel az elolvasott könyvek
élménylapjait, fotókat, és természetesen a pontszámokat figyelve
drukkolhatunk a saját generációnknak!
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A Cavaletta Művészeti Egyesület
Ad Hoc Színháza bemutatja
Carlo Goldoni: Chioggiai
Csetepaté – bohózat két
részben.
Egy fergeteges, pergő, vérbő komédiával lép színpadra a Cavaletta Művészeti
Egyesület Ad Hoc Színháza
április 28-án és 29-én. A Művészetek Háza színpadán a
Chioggiai Csetepatét mutatják be, amit Goldoni életműve egyik igazi gyöngyszemének tartanak.
Chioggiát, a falut egyszerű halászcsaládok lakják, a
férfiak hónapokig a tengert
járják, asszonyaikat, menyas�szonyaikat, lányaikat, húgaikat
pedig kénytelen-kelletlen magukra hagyják. Ahogy az már lenni
szokott, a faluban − ahol minden
harmadik nőre jut csupán férfiember − megindul a civakodás
és perlekedés. Goldoni „kedvenc” helyszínén, a terecskén
hamarosan megjelenik Toffolo,
aki a sülttökárus portékája mellett bókjaival is leveszi a lábáról
a chioggiai fehérnépet.Goldoni
darabja a párkeresés rögös útjáról páratlan őszinteséggel és
humorral beszél.
Az előadáson végigdübörög a
vitákból áradó szóáradat, olykor
őszinte vaskossággal, a féltékenységekből fakadó dühöngő
perpatvar, fűszerezve verekedéssel.
Az Ad Hoc Színház első alkalommal mutat be Goldoni színművet, ami komoly kihívást jelent a
szereplők számára – tudtuk meg
Márton Danku Istvántól, a Cavaletta vezetőjétől. A verekedés,
az olaszos temperamentum vis�szaadása nem könnyű feladat.
A darabban sok a pergő párbe-

széd, s az egész darab sokkal
dinamikusabb, mint a korábban
színpadra állított művek.
***
Miközben az Ad Hoc Színház a
bemutatóra készült, a Cavaletta
női kara Zywiecben járt és adott
nagysikerű koncertet. A kórus
2013-ban a Gödöllő Táncszínházzal lépett fel lengyel testvérvárosunkban, s még akkor
kaptak egy meghívást, amit az
elfoglaltságok miatt csak most
tudtak teljesíteni.
A Cavaletta női kar a katedrálisban adott egyórás önálló hangversenyt, amelyen szakrális műveket szólaltattak meg, Ferenczy
Beáta zongorakíséretével. Szólót énekelt Németh Renáta és
Kneusel-Herdliczka Klára.
A koncert mellett természetesen
a résztvevők testvérvárosunk
nevezetességeivel is megismerkedtek. A gödöllői vendégeket
a helyszínen fogadta Antoni
Pawel Szlagor polgármester,
valamint Jolanta Gruszka külkapcsolatokért felelős alpolgármester.
(k.j.)

Remsey András emlékkiállítás a Levendulában
Idén lenne 90 esztendős Remsey András. Az évforduló alkalmából
kiállítással emlékezik meg róla a Levendula Galéria, ahol sokszor
megfordult. Az „Etessétek az ég
madarait” című tárlaton festményei,
elsősorban természetábrázolásai
és személyes tárgyai idézik meg
alakját, munkásságát. Bár Remsey
András életében több csoportos bemutatón is részt vett, műveit most
először láthatja a közönség önálló
kiállításon. Az április 28-án, vasárnap 17 órakor kezdődő megnyitón
Radoszáv Miklós mondd beszédet, közreműködnek Dezső Piroska és Ferenczi Beáta.

“EUNIR, avagy utcazene fénybörtönben”
Tamási Gábor fotóművész kiállításának megnyitója
Köszöntőt mond: dr. Gémesi György polgármester
A kiállítást megnyitja: Sz. Jánosi Erzsébet képzőművész,
a Levendula Galéria tulajdonosa és vezetője
Közreműködik: Kis Pál István költő
A kiállítás megnyitóján vetítésre kerül Fuszenecker
Ferenc-Lőrincz Ferenc Remíz-lét és Egyszer volt című
filmje.
A kiállítás megtekinthető a könyvtár nyitvatartási
idejében 2019. május 18-ig.
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Aranyos-ezüstös zeneiskolások
Szinte alig múlik el hét, hogy ne
számolhatnánk be zeneiskolásaink sikereiről. Április első felében is
valamennyi zenei versenyen szép
eredmények születtek.
Április 2-án, Hévízgyörkön második alkalommal rendeztek népdaléneklési versenyt, melyre a Du-

nakeszi és a Ceglédi Tankerületi
Központ területéről lehetett jelentkezni.
A Frédéric Chopin Zenei AMI Benedek Krisztina növendékeivel
vett részt a versenyben. Az Énekegyüttesek kategóriájában a Cipóriska énekegyüttes Arany minősítést kapott, a szólisták között
pedig a II. korcsoportban Dányi
Adél végzett Arany minősítéssel,
Vécsey Liliána pedig Ezüst minősítést szerzett. Felkészítő tanáruk,
Benedek Krisztina tanári különdíjban részesült.

Abonyban évente szerveznek
szakmai napot a rézfúvósok számára. A kamarazenei produkciók
mellett tavaly a kürtösök, idén,
2019. április 3-án pedig a trombitások kaptak lehetőséget szólistaként történő bemutatkozásra a
IV. Abonyi Országos Trombita és
Rézfúvós Kamarazenei Fesztivál
keretében.
Kolozsvári Márton a III. korcsoportban, Varga Tamás pedig a IV.
korcsoportban kapott Arany minősítést. Felkészítő tanáruk Ella Attila, zongorakísérőjük Radnainé
Puer Judit volt.
Somodi Károly növendékei is
kiválóan szerepeltek: Bencsik
Ákos a IV. korcsoportban versenyzett, ahol Ezüst minősítést szer-

zett, Takács Benedek (szintén a
IV. korcsoportban) Arany minősítést kapott. Zongorakísérőjük Ujj
Emőke volt.
Ifjú zenészeink elméletből is remekül teljesítettek az Esztergomban megrendezett VIII. Országos
Hangjegykártya Versenyen, ahol
a növendékeknek szolfézs és zeneirodalmi ismeretekben kell jeleskedniük, valamint a lexikális tudás
is fontos a jó eredményekhez.
A 2019. április 5-én megrendezett
megmérettetésen idén is három
növendéket indított a Chopin zeneiskola. Mindhárman a II. korcsoportban versenyeztek, és mindhár-

man bejutottak az „Aranydöntőbe”.
Itt kiváló eredmények születtek:
Sorompó Attila és Cserbik Róbert Ármin Arany minősítést értek
el, Szécsényi-Nagy Rudolf pedig
I. díjat kapott. A gyerekeket Lázárné Nagy Andrea készítette fel a
versenyre.
Remekeltek ütőseink is, akik a
IV. Pest Megyei és Budapesti
Dallam-ütőhangszeres szólóversenyen, Gödön mutatták be tudásukat. A gödi Németh László
Általános Iskola és AMI, valamint
a Gödi Művészetoktatásért Alapítvány 2019. április 13-án rendezte
meg az ütős dallamhangszerek
versenyét. Szintha Miklós növendékei szép eredménnyel képviselték Gödöllőt: A II. korcsoportban Braun Áron I. díjas lett, a III.
korcsoportban Zombor Bercel I.
díjat, Bekő Pál pedig különdíjat
nyert.
(k.j.)
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felhívás – Gödöllő könyv
Gödöllő Város Önkormányzata idén ismét kiadja a „Gödöllő képes történeti könyvét”. Az új, kibővített változatban
szeretnénk minél több olyan képet megjelentetni, amiket Önök készítettek. Ezért fordulunk Önökhöz azzal a felhívással, hogy aki úgy érzi, alkotása méltó helyen lenne a
2019. évi kiadásban, küldje be a szerkesztőknek. A képeket
megjelenésre egy szakértői bizottság fogja kiválasztani.
Amennyiben a képüket kiválasztják megjelenésre, azokért
bruttó 10.000 forintot fizetünk.
Amiket várunk: tájképek, épületek vagy akár rendezvényeken készült fotók.
Email-cím: godollokonyv@gmail.com Határidő: 2019. április 30.

Köszönettel: L. Péterfi Csaba szerkesztő

Muzsikás nap a Hajós iskolában

A Hajós Alfréd Általános Iskolában vidáman zárult a tavaszi
szünet előtti utolsó tanítási nap.
A MOL támogatásában megrendezett két népzenei gyermekkoncerten először az alsó
majd a felső tagozatosok hallgathatták meg a Kossuth-díjas
Muzsikás együttes zenei ös�szeállítását a hagyományőrzés
jegyében.

A koncert során a Muzsikás
szokásos felállása mellett előkerültek elődeink által használt
tradicionális hangszerek is: a
pásztorok által megszólaltatott
hosszú furulya, a háromhúros
erdélyi brácsa, a lantra emlékeztető tambur és a Gyimesben közkedvelt gardon. Az interaktív előadáson a gyerekek
a muzsikusokkal együtt énekel-

tek 2000 éves dallamokat, és a
csujogatást is kipróbálták hagyományos, lakodalmas zene
ritmusára. A nagysikerű, rendhagyó iskolai énekórákból álló
turnén évente hatvan iskolába
jut el a zenekar, hogy felhívja a figyelmet a zenei nevelés
fontosságára.Jelmondatuk Kodály Zoltán idézete: „A zene az
életnek olyan szükséglete, mint
a levegő...semmi mással nem
pótolható... Zene nélkül nincs
teljes ember.”
(b.j.)

Frédéric Chopin Zenei
AMI programja
Április 27. szombat 10.30:
Váray-Major Zsófia (zongora) növendékeinek hangversenye
Április 29. hétfő 17.00: Várnai Miklósné / Kelemen Kinga (fagott, furulya) növendékeinek hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
GEOMETRIA

Kántor József képzőművész
és Zakar József keramikusművész
közös kiállítása/Geometriára
épülő konstruktív kompozíciók
Felelős kiadó: Katona Szabó Erzsébet
Ferenczy Noémi-díjas textilművész
Kurátor: Hidasi Zsófi textiltervező művész
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata
A kiállítás 2019. április 28-ig tekinthető meg, szombaton és
vasárnap 14 órától 17 óráig.
A GIM-Ház 2019. április 29-étől május 10-ig ZÁRVA tart!
Következő kiállítási programunk: KÉK FEKETE PIROS
Katona Szabó Erzsébet Ferenczy Noémi-díjas textilművész önálló kiállítása
Megnyitó időpontja: 2019. május 11. (szombat) 17 óra
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Atlétika – Sport XXI. Program

Fényes érmek a gödöllői versenyen
Április 14-én rendezte a Gödöllői
Egyetemi Atlétikai Club a Sport
XXI. Alapprogram pályaversenyét, az Észak-Magyarországi
Régió számára. A kellemes időjárású versenyen a SZIE Atlétikai
Centrumban összesen 175 gyermek mérte össze tudását a játékos feladatok során.
Az U11-es korosztályban a GEAC
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22 fővel képviseltette magát, ahol
a Németh Ábel, Makádi Márk,
Nemes Ronald, Gál-Bíró Ambrus, Ábrahám Zita, Pellegrini Lilianna, Keul Zsombor és
Medgyesi Barnabás összetételű
csapat a második helyen végzett,
az összesen hét versenyszámot
magába foglaló versenynap végén. Edzőjük: Kovács Gábor

Krisztián.
Az U13-as korosztályban a gödöllői klub 18 atlétát tudott nevezni a
versenyre. A 11 csapat versengését hozó délutáni programban
a harmadik helyet szerezte meg
a gödöllői csapat. A csapat tagjai voltak: Szabó Levente, Vécsey Emese, Molnár Míra, Batiz
Noah, Fazakas Soma, Zenyik
Attila, Dobránszky Petra, Bútor
Blanka, edzők: Körmendy Katalin és Kovács Zoltán.
A verseny nem jöhetett volna létre a Magyar Atlétikai Szövetség,
a SZIE, a Wessling Hungary Kft.,
a Seqomics Kft. és az OMYA Kft.
támogatása nélkül!
Szabadtéren is elkezdték – Jól
indult a szezonnyitó
Az év első szabadtéri pályaversenyét rendezték meg az Albert
Kupa keretein belül, Budapesten
az FTC népligeti pályáján április
14-én. Az idény eleji versenyen

Diákolimpia – Úszás és Mezei futás országos döntők

Két gödöllői is az élbolyban

A tanévi Diákolimpia versenyek lassan
a végéhez érnek, ennek megfelelően
sorra rendezi a Magyar Diáksport Szövetség az országos döntőket a különböző sportágakban.
Gödöllőről két diák is jónak mondható
eredményt ért el saját korcsoportjában
az úszóknak megrendezett országos
döntőben. A Damjanich János
iskola tanulója, Márta Johanna 50 méter hátúszásban lett
hetedik, míg a Török Ignác
Gimnázium növendéke, Ombódi Zsolt szintén hátúszásban, 100 méteren ért célba a
13. legjobb idővel az országos
döntőben.
A Diákolimpia mezeifutó országos döntőjének legjobb gödöllői egyéni futóiról már előző
számunkban beszámoltunk, de
a csapateredményekkel még
adósak vagyunk. A legjobb gö-

döllői iskola a Premontrei Szent Norbert Gimnázium VI. korcsoportos fiú
csapata lett (a képen a csapat tagjai:
Dékány Gergő, Ferencz Ábel, Galkó
Csongor, Hemrich Róbert, Pozsgai
Károly és a testnevelő: Mácsár Gyula), akik a hetedik helyen végeztek az
az országos döntő mezőnyében.
Fotó: Mácsár Gyula.
-ll-

a gödöllőiek közül a junior válogatott Pótha Johanna örülhetett
leginkább a teljesítményének,
hiszen a női 100 métert megnyerte, valamint 200 méteren
új egyéni csúcsot futott (25.12).
Dobránszky Laura 100 méteren második lett, 200 méteren
is egyénit csúcsot ért el (26.54).
A nap teljesítményei közül még
Kriszt Sarolta futása emelkedett
ki, aki 300 méteren újoncként lett
abszolút harmadik helyezett, új
egyéni csúcsot felállítva (42.22),
az újonc korúaknál ezzel az idővel lett első. A GEAC versenyzője
80 méteren sem talált legyőzőre, ezen a távon 10.54 másodperces idővel verte a kortársait.
Tóth-Sztavridisz Szófia ugyanebben a versenyszámban bronzérmes lett. A fiúknál Grünwald
Tamás az újonc 80 méteren lett
második, 10.91 másodpercet
egyéni csúcsot futva. Az versenyzők edzője: Körmendy Katalin.
			
-kb-

Labdarúgás – Pest megyei Kupa

Nyolc között a Gödöllő
Egy lépéssel közelebb került a Gödöllői SK ahhoz,
hogy a 2019/2020-as Magyar Kupa főtáblájára kerülhessen (164 csapat jut
fel a főtáblára), miután a
Pest megyei Kupa negyedik fordulójában a megyei
II. osztályú Alsónémedi

SE ellen nyert 3-1-re és
jutott ezzel a megyei sorozatban a nyolc közé.
Pest megyei Kupa, 4.
forduló: Alsónémedi SE
– Gödöllői SK 1-3 (1-1)
Gödöllői
gólszerzők:
Milkó Dániel, Méhes Pál,
Tóth-Ilkó Áron.
-tl-
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Tájfutás – Országos csapatbajnokság, Nagykálló

Gödöllői ezüstérem a 16 éveseknél
Április 13-án a nyírségi Nagykállón rendezték meg az utánpótlás-, és felnőtt tájékozódási futók
tömegrajtos csapat bajnokságát,
ahol a Gödöllői Kirchhofer SE
tájfutói közül a Kiss Boglárka,
Gyurina Judit, Kiss Kamilla
összeállítású csapat, az N16-os
korcsoportos lányok versenyében nagyszerű teljesítménnyel
megérdemelten szerezte meg az
ezüstérmet.
Ugyanitt rendezték meg a seni-

Shotokan Karate – Európa-bajnokság, Montenegró

Szűcs Tibor aranyérmes
Április 12-14. között Montenegróban rendezték meg a 27. Shotokan Karate-do Világszövetség
Európa-bajnokságát, ahol a gödöllői Fujinaga Karate-do vezetője, edzője és egyben versenyzője
Szűcs Tibor (a képen) aranyérmet szerzett.

Az egyesület 68 éves, 6 danos
metsere a veterán kategóriában
indult és formagyakorlat (Kata)
versenyszámban végzett az első
helyen.
Szűcs Tibor így értékelte röviden
az újabb kiváló eredményét: –
Nagyon örülök az Eb-aranynak,

Karate – XI. Kunmadaras Kupa

17 Saino SE érem Kunhegyesen
A Magyar JKA Karate Szövetség első idei szezonnyitó országos versenye a XI. Kunmadaras
Kupa országos Karate Bajnokság
volt Kunhegyesen, ahol a Saino

SE versenyzői összesen 17 érmet szereztek.
A szezonnyitó versenyen 25
egyesület, közel 215 versenyzője mérte össze tudását
formagyakorlatban (Kata),
küzdelemben Kumite), illetve
alapiskola (Kihon) számokban. Ács Tibor tanítványai
közül Koncz Bence volt
a legeredményesebb, aki
mindhárom versenyszámban
1-1 arany-, ezüst- és bronzérmet zsebelt be. Két aran�nyal végzett Frey-Könczey

orok számára a Hosszútávú OB- Hosszútávú OB eredmények:
t, ahol az erős mezőnyben is jól 14. hely F35-ös kategória: Ivasszerepeltek a Gödöllői Kirchhofer kó György, 9. hely F40-es kategória: Kovács Róbert, 14. hely
SE tájékozódási futói.
A képen az ezüstérmes csapat, F50-es kategória: Szitter Attila,
balról jobbra: Kiss Kamilla, Gyu- 13. hely F70-es kategória: Kiss
György.
rina Judit, Kiss Boglárka.
Fotó: ifj. Kiss György
Csapat OB eredmények:
-ikgy2. hely N16-os csapat: Kiss
Támogassa adója
Boglárka, Gyurina Judit, Kiss
1%-val
Kamilla, 4. hely N14-es csapat:
a
Gödöllői
Kirchhofer
Balázs Eszter, Rahner Anna,
Pintér Petra, 9. hely N21-es József Sportegyesületet!!!
Manó MaratoN,
csapat: Dudok Székelyhidi MeMini Maraton,
linda, Dékány Szilvia, Dékány
Andrea, 9. hely F16-os csapat:
Tájékozódási futás!
Fóris Máté, Szabó Márton, Du- Adószám: 18721728-1-13
dok Bálint.
újabb visszaigazolás ez számomra. A versenyzésem elsődleges
célja az, hogy a fiatal tanítványoknak személyes példamutatással
szolgáljak, ami azt gondolom,
hogy ezúttal is sikerült. A modern
karate alapítójának, Gishin Funakoshi senseinek a gondolatait
idézve: „a karate gyakorlása az
egész életet betölti”, ennek szellemében tanítom én is tanítványaimat.
-sztCsenge, egy ezüst- és egy
bronzérmet nyert Kelemen
Csaba, míg két bronzéremmel fejezte be a versenyt Képes-Harjay Sára
és Jéga-Szabó Áron.
A Saino SE dobogós versenyzői: Koncz Bence formagyakorlat (Kata) 1. hely,
alapiskola (Kihon) 2. hely,
kötött küzdelem (Kumite) 3. hely;
Frey- Könczey Csenge (Kihon)
1. hely, (Kata) 1. hely; Kelemen
Csaba (Kata) 2. hely, (Kumite) 3.
hely; Képes-Harjay Sára (Kata)
3. hely, (Kumite) 3. hely; Lauber
Zille (Kata) 2. hely; Jéga –Szabó Áron (Kihon) 3. hely, (Kata)
3. hely; Fekete- Nagy Levente
(Kata) 2. hely; Gerőfi Csanád

Gödöllői Majális sportprogramokkal – Fergeteges programokkal várják a résztvevőket

Jótékonysági futás és kerékpárverseny
Idén is megrendezik az Alsóparkban, a Világfával szemben
lévő placcon a Gödöllői Majálist, ahol a számos kultúrprogram mellett sportrendezvények
is színesítik majd a napot. Lesz
kerékpárverseny, sport- és
táncbemutató, valamint ismét
szerveznek jótékonysági futást.
A jótékonysági, kettő kilométeres
futásra érkezők, de az is, aki nem

fut, viszont szeretné támogatni a
17 évesen tolószékben élő Tóth
Márk mindennapjainak jobbá
tételét megteheti a helyszínen
majd, ahol a Patrónus Ház által
kihelyezett gyűjtőládában helyezhetik el pénzadományaikat a nap
folyamán.
A jótékonysági futás eddigi támogatói: Gödöllő Város Önkormányzata, Csaba Antal, az Elszer Invest Kft. ügyvezetője, a gödöllői
Tesco áruház, a Minor és Hathá-
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zy Bt, a Patrónus Ház, illetve a
Gyümölcspatika kiskereskedés.
A Bike Zone Kerékpár Egyesület a II. Majális Kupa kerékpárversenyre várja a
jelentkezőket, részletek a
versennyel és a nevezéssel
kapcsolatban:
www.bikezone.hu.
A majálisi programsorozat
sportos délelőttjét sport- és
táncbemutató is színesíti
majd. A helyszínre kilátoga-

(Kata) 3. hely; Orbán Bálint (Kihon) 3. hely; Orbán Balázs (Kumite) 3. hely; Csjernyik Gréta
(Kihon) 2. hely; Kelemen András
(Kata ) 4. hely; Kelemen Botond
(Kata) 9-16. hely.
A csapat tagjai voltak még: Sárvári Ádám, Szatlóczki Vidos,
Berényi Tamás, Tóth Boglárka.
Fotó: Ács Tibor.
-áttók reggel 9-12 óra között a színpadon tekinthetik meg a különböző egyesületek bemutatóit. (a
fotó a 2018-as Majálison készült,
készítette: Tóth László)
-li-
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Kedves Gyerekek!
Nevem Pöttöm, a hétpettyes
katica. Tavaly engem választottatok ki, mint a rovarvilág
gödöllői képviselőjét.
Társaimmal hétről-hétre szeretnénk nektek bemutatni az
Alsópark élővilágát. Igen, ez
az a park, ami itt található a város közepén és szerintem nem
is gondoljátok, milyen sokunk
lakhelye is egyben ez a terület.
Az én feladatom, hogy az itt
élő rovartársaimat mutassam
be nektek.
Kezdjük a méhekkel!
Ugye ti is szeretitek a finom
gyümölcsöket? És a mézet?
Azt tudjátok, hogy szinte valamennyi gyümölcs létrejöttéhez
szükség van méhekre? Ők porozzák be a virágokat, amiből a
gyümölcs terem. És a virágporból lesz a méz.
Ugye ti sem szeretnétek elképzelni egy világot színpompás
virágok, tarka mezők, zöldellő

erdők, gyümölcsök nélkül?
Sajnos, manapság a méhek,
darazsak, lepkék és egyéb
beporzók száma világszerte
drasztikusan csökken, ami elsősorban az intenzív mezőgazdálkodásnak, a növényvédő-

és rovarölő szerek túlzott
használatának köszönhető.
De ti sokat segíthettek, hogy
méhecske barátaim ne kerüljenek veszélybe. Például
ha kertesházban laktok, akkor sok gyümölcsfát ültessetek, és olyan bokrokat,
amelyeknek szép virágaik
vannak. Így a méheknek lesz
mit enniük. Ne használjatok vegyszereket a kertben.
Már
csak
azért sem,
mert később
ezek a mérgek az emberi
szervezetbe is
bekerülnek. És
tudtok
nekik
szállodát is építeni.
Ja, és a legfontosabb,
nem
kell félni tőlük! Ha nem bántjátok a méheket, akkor ők sem
bántanak titeket. Sőt, sokuknak
még fullánkjuk sincsen, amivel
meg tudnának csípni titeket.
Ilyen például a poszméh, aki
egy igazi plüss méhecske. Le-
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het, hogy félelmetesnek látszanak, de ők igazi, jó fej méhek.
Soha nem fognak bántani titeket, így ti se bántsátok őket.
A következő számban Okoska bagoly barátom mutatja be
egyik madár barátját.
Sziasztok!
Pöttöm

Kirándulás kutyával- Mit vigyél magaddal?

Kirándulást tervezel kedvenceddel? Szuper ötlet, kutyusod biztosan értékelni fogja a szabadban
együtt töltött órákat. Nem árt azonban, ha jó előre felkészülsz a tervezett túrára. Mondjuk, hogy mi az,
amire feltétlenül oda kell figyelned.
A túraútvonal kiválasztásánál vedd
figyelembe kedvenced edzettségi
állapotát, hiszen mindkettőtöknek
csak nyűg lenne, ha az út felénél
elfáradna és nem akarna tovább
menni.
Emellett pedig ellenőrizd az interneten, hogy kutyával lehet-e látogatni az adott kirándulópontot,
valamint, hogy a közelben van-e
állatorvos.
Amennyiben erdős területen ke-

resztül vezet az út, úgy szerezz
be kedvenced számára jól látható színben nyakörvet vagy hámot, hogy az esetleg arra tévedő
vadászok lássák, kutyád nem
kóborkutya, aki veszélyezteti a
vadállományt. Ezeken a szakaszokon lehetőleg vezesd őt
pórázon. Szükségetek lehet egy
szájkosárra még akkor is, ha kedvenced egyébként nem harapós.
Gondoskodni kell természetesen a kullancsok elleni védekezésről is, így még a túra előtt
vásárolj
kutyusod
súlyának
megfelelő cseppeket vagy bolhanyakörvet. A biztonság kedvéért csomagolj be egy kullancseltávolító csipeszt is.

Az állatorvosnál is tegyetek egy
látogatást, hogy leellenőrizhesd,
hogy kedvenced mikrochipjébe regisztrált adataid megfelelőek-e, valamint jól jöhet egy nyakörvére rögzített biléta az elérhetőségeiddel.
Bizony, a sétáltatási etikett azon
pontja, hogy összetakarítasz kedvenced után, a természetben is
érvényes, így vigyél magaddal elegendő higiéniai zacskót.
Egy hordozható etető/itatótálka

egy palack friss vízzel és
1-2 adag eledellel mindenképp kerüljön a hátizsákba!
Nem árt magaddal vinni egy
törölközőt is, hogy szükség
esetén szárazra dörzsölhesd kedvencedet. Ez jól
fog jönni akkor is, ha esetleg
hánynia kell.
Amennyiben külföldre készültök, szükségetek lesz
egy állatorvosi igazolásra,
valamint kedvenced érvényes oltási könyvére is.
Érdemes összeállítani egy
kisebb elsősegély dobozt
néhány kötszerrel és egy általános sebfertőtlenítővel. A
papírtörlő, kézfertőtlenítő és
a szemeteszsák pedig neked jöhet jól adott esetben.
Ha kedvenced rendszeresen szed valamilyen gyógyszert, úgy azt se hagyjátok
otthon! Ezekkel a felszerelésekkel
nagyjából minden eshetőségre
felkészülhettek. A kirándulás után
ne felejtsd el átvizsgálni négylábúd
bundáját, hogy lásd, nem fúródott
e bele toklász vagy kullancs.
Problémamentes, vidám utat kívánok Nektek!
vetashop.hu
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A kertművészet és az érdekességei
A kertnek és annak művelésének, művészetének,
nem csak tudományos,
hanem érdekes, sokszor
történelmi háttere vagy
legendája is van, ami, ha
nem is értünk egyelőre a
kerthez, kedvcsináló is lehet ahhoz, hogy elkezdjük.
Néhány
érdekességet
ezek közül most megosztunk Önökkel.
Gondolták volna például,
hogy a mindannyiunk által használt petrezselyem
csak olyan helyen nő jól,
ahol az asszony a ház ura? Más
hiedelmek szerint, se elajándékozni, sem pedig átültetni nem szabad,
különben az ajándékozó meghal.
A loncról régen azt tartották, hogy a
szerelmesek növénye, mert a szerelmesek vörös rózsa helyett ebből
a növényből csináltak bokrétát az
álhatatosság jelképeként, a sírokra
pedig az örök összetartozás kifejezéseként ezt ültették. Angliában
lugasokká alakították, amely alatt a
szerelmesek találkoztak.
A bársonyvirágról, melyet nagyon sokan szeretünk, talán ke-

vesen tudják, hogy közép-amerikai eredetű növény és az azték
birodalomban még varázserőt is
tulajdonítottak neki, még vallási
szertartásokon is használták. Európába Spanyolországon keresztül
került és a monda szerint amikor V.
Károly legyőzte egykor a mórokat,
a növény ott is meghonosodott és
új nevet kapott és mexikói eredete
majdnem feledésbe merült. A köznép kertjeiben csak a 18. században került be, ami érdekes abból a
tekintetből, hogy a 16. században
pedig már kedvelt koszorúnövény

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

Hétvégén is nyitva
tartó ügyelet
9.00–19.00
Tel: 06-30-943-9898

a virágszegélyek, melyek szépen
lassan a 18. századtól egyre nagyobb teret hódítottak és az előkelő
kertekből ki is szorították a haszonnövényeket. Manapság pedig az
elmúlt idők kertészete felé vesszük
az irányt és a haszonkertet próbáljuk visszatelepíteni a díszkertekbe
vegyítve.
Szinte minden mai kertészeti fogásnak, növénynek megvan a
maga legendája, történelme, aminek érdemes utána olvasni, hiszen
nem csak remek szórakozás, de
rengeteg hasznos dolgot is megtanulhatunk így és kedvet is kaphatunk a kertészkedéshez.
Jó keresgélést kívánunk!
(Bujtás Anikó)
www.bujtaskert.iwk.hu

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról

TURUL

ÁLLATPATIKA

volt.
A házi kertészettel és
kertépítéssel, művészettel kapcsolatos
történelem talán a
legérdekesebb, ugyanis a középkori parasztok kizárólag azért termesztettek növényeket, hogy ellássák magukat és a családot. Ám
bepillantva később az elhagyott
kolostorkertekbe, sok érdekességet láthatott. Gyógyfüveket, illatos
fűszernövényeket, festőanyagukért
termesztett virágokat, liliomokat,
melyek mindig a húsvéti oltárokat
díszítették. Ezeket átvéve, kiegészítve rontás elleni növényekkel és
a kaszálókon, réteken vadon növő
növényekkel. Így lassan megjelentek a zöldségágyások mellett

Idén a gödöllői kutyatartók az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását a városi állatorvosi rendelőkben az alábbi időpontokban kedvezményes áron adathatják be:
Fontos Tudnivaló:
dr. Bodó Szilárd rendelője, Gödöllő, Kazinczy Ferenc u. 34.
Négy hónapos kornál idősebb eb csak microchippel
Március 25-én hétfőn délelőtt 8-10 óráig,
megjelölve tartható.
Március 27-én szerdán délelőtt 8-10 óráig,
Ennek betartását a jegyző
Március 28-én csütörtökön délelőtt 8-10 óráig,
és a kerületi hivatal ellenőrzi.
Kovavet Bt. Kisállatrendelő, Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Veszettség ellen csak
Április 1-5. hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig, microchippel megjelölt eb
oltható. A veszettség elleÁprilis 6. szombaton délelőtt 9-11 óráig.
ni védőoltás alkalmával a
Plútó Állatorvosi Rendelő, Gödöllő, Szabadság út 97.
microchippes megjelölés
Április 8-12. hétfőtől péntekig délelőtt 9-11, délután 17-19 óráig, is kérhető.
Április 13. szombaton délelőtt 9-11 óráig.
dr. Koleszár István rendelője, Mátyás Király utca 11.
Április 15-19. hétfőtől péntekig délután 17-18 óráig,
Április 20. szombaton délelőtt 9-11 óráig.
dr. Bucsy László rendelője, Blaháné u. 55.
Április 24-én szerda délelőtt 08.30-10.00 óráig,
Április 27-én szombaton délelőtt 9-12 óráig.

öcsi: Fiatal kan, játékos, emberba- kagi: 3 éves kan. Nagy mozgásrát, a szukákkal jól kijön.
igényű, területét védi. Gyerekbarát,
szukákkal jól elvan.

cseri: Másfél éves kan. Óriási szíve van, ragaszkodó típus. Kutyákkal
jól kijön. Csak olyannak ajánljuk,
aki a falkavezér szerepét átveszi
tőle! A Gyepi legszebb kutyája!

bundás: Nagy testű, jámbor, játékos, szeretnivaló energiabomba.
Nem szökős.

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig
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hirdetmények

felhívás
2019. évi Városi Pedagógus Napon ismételten átadásra kerül a

GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ
Gödöllő Város Önkormányzatának a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1998. évi 12. számú rendelete értelmében a GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ azoknak
a személyeknek, illetve szervezetnek, vagy közösségnek adományozható, akik:
• kiemelkedő eredményeket értek el a nevelő-oktató munkában, illetve
annak szervezésében, irányításában,
• magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján élen járnak
az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában,
• színvonalas és eredményes munkájukkal szolgálták a gödöllői gyermekek, a gödöllői ifjúság gondozását, nevelését.
A díjban évente legfeljebb 3 személy vagy 2 személy és 1 szervezet,
vagy közösség részesíthető.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan személyre vagy személyekre, illetve szervezetre, vagy közösségre, akit/akiket méltónak tartanak e kitüntető cím elnyerésére.
Kérem, hogy javaslatát részletes indoklással szíveskedjen a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Szociális Irodájára
eljuttatni e-mailben a tamas.marta@godollo.hu címre.
HATÁRIDŐ: 2019. április 30. (kedd), 16 óra
Dr. Jeney László Botond, az Ifjúsági és Köznevelési Bizottság elnöke
Szűcs Józsefné, a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottságának elnöke

felhívás
2019. évi Városi Pedagógus Napon ismételten átadásra kerül a

GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJ
Önkormányzatunk 1998. évben alkotott rendeletet a városi díjak alapításáról és adományozásáról. A rendeleti szabályozás alapján minden
évben elismerésre kerülnek városunk azon személyei és közösségei,
akik szakmai tevékenységükkel hozzájárultak városunk fejlődéséhez,
jó hírnevünk növeléséhez.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM díjban azt a gödöllői lakóhellyel rendelkező
és Gödöllőn élő 15-25 év közötti fiatal személyt részesítjük, aki a város kulturális, művészeti, oktatási, sport életében, valamint tanulmányi
eredményei során maradandót alkotott, kiemelkedő eredményt ért el,
példás, magas színvonalú tevékenységével hozzájárult Gödöllő város
jó hírneve növeléséhez.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM DÍJBAN évente 1 személy részesíthető.
A GÖDÖLLŐ TALENTUM díj átadására a GÖDÖLLŐ GYERMEKEIÉRT, IFJÚSÁGÁÉRT díj átadása alkalmával megrendezésre kerülő
nyilvános ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, tegyenek javaslatot olyan 15-25 év közötti fiatalra,
akit méltónak tartanak e díj elnyerésére.
Kérem, hogy javaslatát részletes indoklással szíveskedjen a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Szociális Irodájára
eljuttatni e-mailben a tamas.marta@godollo.hu címre.
HATÁRIDŐ: 2019. április 30. (kedd), 16 óra
Dr. Jeney László Botond, az Ifjúsági és Köznevelési Bizottság elnöke
Szűcs Józsefné, a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottságának elnöke

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

Április 22-28:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Április 29-május 5.:
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
Ózon pajzs Polgárőr egyesület: 06-30/621-2968
Közterület-felügyelet: 06 28/529-169

Kiadó a gödöllői piac csarnokában üzlethelyiség, valamint az
emeleti részen egy közel 10 m2-es irodai helyiség.
Érdeklődni lehet:
Fekete Zoltán ügyvezető igazgatónál
a 06-28/422-019-es, a 06-30/503-0777-es telefonszámokon
vagy személyesen a piacon: 2100 Gödöllő, Szabadság út. 3.

2019. április 23.

hirdetmények

Felhívás
Értesítem a gödöllői állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket, hogy az önkormányzat által fenntartott óvodákba történő jelentkezés időpontja:
2019. május 6-10 -ig, 8.00 – 17.00 óráig.
A 2019/2020-as nevelési évre való jelentkezés feltétele a 2019-es évben betöltött 3. életév és gödöllői lakhely vagy tartózkodási hely.
Kérem, hogy a harmadik életévét betöltött gyermekük óvodai felvételét a körzetük szerinti óvodába kérjék. Az óvodák elérhetőségei és a
módosított óvodai körzethatárok Gödöllő város honlapján találhatók a
Polgárok/Intézmények/Oktatás/Óvodák és Óvodai körzethatárok elérhetőségen illetve a Hírek menüpont fejlécében.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal vinni:
A gyermek egészségügyi kiskönyve, TAJ kártyája és lakcímkártyája, az
utolsó védőnői státuszvizsgálat másolata, a szülő/k vagy gondviselő/k
személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.
Tájékoztatom a Tisztelt szülőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 8. (2) bekezdése értelmében azoknak a gyermekeknek, akik augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket, kötelező
az óvodába járás.
Tájékoztatom, hogy a jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető,
valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek
az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az a szülő, aki a fentiekben részletezett okok miatt felmentést kér a
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, a gödöllői védőnőknél
vagy a körzet szerinti óvoda vezetőjénél megtalálható nyomtatvány
kitöltésével 2019. április 20-ig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.
Gödöllő, 2019. április 5.
Dr. Gémesi György sk.

Felhívás
Értesítem a gödöllői állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező tisztelt szülőket, hogy 3 éven aluli gyermekük bölcsődei felvételi kérelmét az alábbi időpontban jelezhetik az önkormányzat által
fenntartott bölcsődékben:
2019. május 6-10-ig, 8.00-17 óráig
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, Gödöllő, Palota-kert 17.
(Tel.: 410-906)
Intézményvezető: Varga Gyöngyi
Telephelye: Mézeskalács Ház, Gödöllő, Premontrei u. 8. (Tel :422-072)
Bölcsődevezető: Virágh Anita
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde, Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7. (Tel :410566)
Intézményvezető: Pálfi Sándorné
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal vinni:
A gyermek egészségügyi kiskönyve, TAJ kártyája és lakcímkártyája.
A szülő/k vagy gondviselő/k személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája.
Gödöllő, 2019. április 5.

Dr. Gémesi György sk.

gödöllői Szolgálat 19

20 gödöllői Szolgálat

INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket
vennék Gödöllőn! Tel:20/944-7025
+ Eladó lakást keresek központban!
Tel:20/944-7025
+ Szadán, központban, n+3 szobás,
egyszintes, ikerházfél 400m2-es telekkel eladó! Irányár: 40,9Mft Tel:20/7722429
+ Szadán új építésű, csok képes n+4
szobás ikerházak eladók! Irányár:
45MFt, www.godolloihaz.hu Tel:20/8042102
+ Gödöllő keresett részén új építésű/
újszerű, rezsimentessé tehető, extra
energiatakarékos n+3 szobás lakás
dupla kocsibeállóval eladó! Irányár:
47,9Mft Tel:20/772-2429
+ Szent J. utcában 59m2-es, 4.emeleti,
konvektoros, felújított lakás KEDVEZŐ
áron 25.9MFt-ért ELADÓ! 20/539-1988
+ Gödöllő Blahai részén 968m2-s, 8m
széles belterületi telek 30m2-es faházzal eladó! 7,5MFt Tel.:20/218-8577
+ Gödöllőn 725nm-es telekrésszel
kulcsrakész 108nm-es új építésű
CSOK képes garázskapcsolatos ikerház eladó, 3 szoba + nappali + tetőtéri
beépítési lehetőséggel. Érd: 06-30588-5889
+ Budapest XIX. ker. központban 68

hirdetés
nm-es felújított panel
programos lakás családi okok miatt eladó.
Iár: 29,5 MFt. Tel: 0620-232-2094
+ Felújítandó lakást
keresek
Gödöllőn,
illetve
térségében!
Telefon: 06-30-4376699
+ Gödöllőn eladó egy
110 nm-es, 2,5 szobás családi ház. Háromféle fűtési lehetőség. Érdekelne az emeletes lakáscsere
is a palotakerti lakótelepen. Tel: 06-30200-4818, 06-30-606-5989
+ Gödöllő központjához közel, kertvárosi övezetben eladó egy 50,13 nm-es,
téglaépítésű, konvektoros, erkélyes,
kétszobás, 2.em. Lakás, melyhez tároló is tartozik. Iár: 24,8MFt. Érd: 06-70387-2908
+ Eladó Gödöllő Röges részén egy
nappali+ 2szobás, teljesen felújított
családi ház terasszal, fúrt kúttal, kocsibeállóval, garázzsal, elektromos kapuval 760 nm-es telken fedett terasszal.
I.Á.: 41mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon egy
déli fekvésű, tetőteres, téglából épült,
szigetelt kúria, mely áll amerikai konyhás, teraszkapcsolatos nappali+ 3szoba 1500nm-es telken rendezett kerttel,
riasztóval, öntözőrendszerrel felszerelve csodálatos panorámával. I.á.: 65
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
2szintes, 2generációs, 4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás családi ház felújítva,
új tetővel, melléképületekkel 773nm-es
telken. I.á.: 48 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy
3 lakásból álló családi ház saroktelken
3 garázzsal. I.á.: 49,9 mFt 0620-919-
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+ Eladók Szadán most épülő kétszer
6 lakásos társasházban 80 és 100nm
közötti lakások kulcsrakész állapotban
CSOK és hitel lehetőséggel. Bővebb
információ Főnix Ingatlanirodánál az
alábbi telefonszámon: +36-20-9194870
+ Eladó Gödöllőn egy 2 generációs,
5szobás, 2nappalis, 2fürdőszobás téglából épült családi ház. I.á.: 36,5 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő kertvárosában egy
70nm-es családi ház saroktelken, mely
ikerház építésére alkalmas. I.á.: 33 mFt
0620-919-4870

+ Jászapátiban eladó egy kétszobás,
fürdőszobás parasztház a gyógyfürdőfürdő közelében. Nyaralónak, de gazdálkodásra is alkalmas. Ár: 4,6 M Ft.
Tel: 06-20-999-6453
ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn május 1-től a Remsey krton másfél szobás, második emeleti, erkélyes, részben bútorozott lakás kiadó:
130.000 Ft/hó + rezsi + két havi kaució.
Tel: 06-30-346-5408
+ Gödöllő Központjában, családi házban 1,5 szoba összkomfort kiadó külön
bejárattal, garázslehetőséggel, május
közepei beköltözéssel. Szép környezet. 06-30-307-7314
+ Középkorú vagy nyugdíjas nőnek kisebb házi munkákért, kiskutya gondozásáért albérlet kiadó. Tel: 06-30-7350361, 06-30-273-5283
+ Gödöllő Máriabesnyőn bútorozatlan
családi ház kerttel hosszú távra kiadó.
Érd: 06-20-2176-452
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ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen nappali munkára (reggel 8 órától este kb 19 óráig)
heti több alkalomra, hosszabb távon.
Érd: 06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal több, ill. egy
műszakos munkarendbe műanyagfeldolgozó gödöllői kft felvesz NAPPALI BIZTONSÁGI ŐRT, BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT, RAKTÁROST, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, KARBANTARTÓT:
tel: 06-20-9423-112, www.plastexpress.hu
+ TÁBLAGÉPPEL, OKOSTELEFONNAL végezhető munka! 06-20-7771122
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába kiemelt fizetéssel PIZZA FUTÁRT, PULTOS LÁNYT, PIZZA SZAKÁCSOT, ill. a
Csíkos ABC-be BOLTI ELADÓT felveszünk. Tel: 06-70-772-7850 vagy személyesen a helyszínen!
+ TAKARÍTÓI ÁLLÁSRA keresünk
munkatársat hosszú távra, GÖDÖLLŐI
MUNKAHELYRE - NAPI 8 ÓRÁRA –
BEJELENTETT ÁLLÁS. ELVÁRÁSOK:
MUNKÁJÁRA IGÉNYES, PRECÍZ, ÉS
GYORS, JOGOSÍTVÁNNYAL és saját
gépkocsival RENDELKEZŐ, MEGBÍZHATÓ, NEMDOHÁNYZÓ. Nettó fizetés: 160.000,- Ft. Gödöllő és közvetlen
körzetéből, fényképes bemutatkozó
levelet várunk: email: gaalautohaz@
opelgaal.hu

+ SZAKÁCSOT és KONYHAI KISEGÍTŐT felveszünk. Szada, a Szűcs Fogadója. Érd: 06-20-9430-746
+ Gödöllőn TAKARÍTÓI ÁLLÁS! Iroda
takarítás. Kiemelt, bejelentett fizetés.
Du-i munkavégzés 16-22 óráig. Tel: 0630-470-9327
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50
nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2.
Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-543-1775,
e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
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+ KERTGONDOZÁS.
Bízza most rám! Fakivágás, sövényvágás,
bozótirtás, fűnyírás,
fűkaszálás.
Füvesítés,
gyepfelújítás,
vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés.
Metszés,
faültetés.
Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsatorna
tisztítás. Kert takarítás. Gépi permetezés.
Kerítésfestés. Kerti tavak tisztítása. 06-30747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő,
Szada. Tel: 30/5921856, 30/508-1380,
28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek felújítása.
CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 06-20-9527-289, 06-28476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és
programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén
is! Tel: 06-30333-9201
+
SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
06-20-4359-650
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL,
BÁRMIKOR! Igény esetén LOMTALANÍTÁS, TAKARÍTÁS, ABLAKTISZTÍTÁS. Hétvégén és ünnepnapokon is.
Tel: 06-70-621-6291
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS
NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ KUTYÁUL ÉRZED
MAGAD ÉS ELEGED VAN BELŐLE?
Betegségednek lel-
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ki okai vannak, melyeket oldani lehet.
Szeretnéd visszanyerni az uralmat életed felett? Gyere el Te is egy kezelésemre! Betegségek lelki okait oldom 4
év tapasztalatával Gödöllőn. További
infót, véleményeket a www.ThetaGodollo.hu oldalamon találsz. A kezelés
ára 9900 Ft. Garantálom Neked, hogy
a végén elégedetten távozol. Ellenkező esetben ingyen adom. Élj kevesebb
stresszel hosszabb ideig! Adsz esélyt
magadnak? Ha igen, KÉRJ IDŐPONTOT MOST: 06-20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-, páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER 06-70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás
nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok
cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
+ Azonnali kezdéssel vállalok HÁZÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel, KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST! Tel: 06-70-3619679
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PÉTÁZÁS. Tiszta, igényes munka. Tel: 0620-428-4327

+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE
akár 2 órán belül! Új redőny azonnal
megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685888
+ Velux árnyékolók 1 hetes szállítási
határidővel: -külső hővédő rolók, -belső
fényzáró rolók, -roletták, -stb. Érd.: KorMon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth
L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375; 06-30398-4815
+ Műanyag és alu redőnyök, fix, rolós,
nyíló szúnyoghálók, harmonika ajtók,
reluxák 2-3 hetes gyártási határidővel!
Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-398-48-15,
06-28-423-739. Web: www.kormon.hu;
Email: kormon@invitel.hu
+ SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TA-

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló
kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-532-7275
ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat,
mindenféle szobrokat, vitrin
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat
is), régi pénzeket, könyveket, bizsukat és ékszereket,
borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT.
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Legmagasabb áron vásárolunk első vevőként! Tel: 70/942-0806, 20/465-1961
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapható CSÁNYI ALMA: Idared, Zöld és KR-11-es
(Jonatán, Starking keveréke). 100-200
Ft/kg-ig. Ugyanitt lé és cefre alma: 50
Ft/kg. Tel: 06-28-411-298, 06-20-4359650
+ Eladó Gödöllő belvárosában egy relax fotel lábtartóval, bézs színben és új
állapotban. Ár: 20.000 Ft. Érdeklődni:
06-30-435-8929
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JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk,
új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30-536-4300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu
+ EL-GO háromkerekű elektromos kismotor eladó. 06-30958-5018
EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor, DIÓBÉL kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas
u.3. 28/417-913
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Beküldési határidő:
2019. április 30.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szántai Béláné, Pollák Emil
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Hetényi Károly, Kovács Ildikó
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Lőrik Gitta Lenke
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Tóbiás Ágnes, Várhegyi Ágnes
Az Eötvös Cirkusz előadására 2 fő részére belépőt nyert:
Lázárné Nagy Andrea, Kozár Zénó
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton,
akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos
postai címüket is adják meg!
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