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Akiket méltán ismer el
Gödöllő városa
Gödöllő több rangos díjjal ismeri el azokat, akik sokat tesznek a városért. Idén a koronavírus okozta helyzet miatt augusztus 20-án, a Gödöllő Város Díszpolgára címmel egy
ünnepség keretében adták át a Gödöllő Városért díjakat,
26-án pedig a Gödöllő Gyermekeiért és Ifjúságáért, valamint a Gödöllő Talentum Díj átadására került sor. A két
ünnepségen elismerést vehettek át a városi intézmények
azon munkatársai is, akik a COVID-19 okozta veszélyhelyzet alatt kiemelkedő munkát végeztek.
Gödöllő városának legrangosabb elismerése a Gödöllő
Város Díszpolgára kitüntető cím, amelyet hagyományosan
Szent István király ünnepén adott át dr. Gémesi György
polgármester. Az elismerésben idén dr. Révész T. Mihály
részesült, aki a Gödöllői Királyi Kastély volt igazgatója részesült, aki 2005-től 2011-ig vezette az intézményt. Nevéhez fűződik a kastélypark, a lovarda, valamint a Rudolf- és
a Gizella-szárnyak felújítása.
(A dr. Révész T. Mihállyal készült interjúnkat
a 2. oldalon, a városi elismerések
átadásáról szóló összefoglalóinkat
a 4-5.oldalon olvashatják.)
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„Nem elég Gödölleinek lenni,
annak is kell látszani!”

dr. Révész T. Mihály

– Ön a díjátadón azt mondta, hogy teljesen gödölleivé vált. Mit jelent ez pontosan?
– Kellett hozzá néhány évtized, hogy belakjam a várost. A gödölleiség azt a múltat
jelenti, amit magáénak mondhat a település.
Jelenti az azonosulást a jobbágysorssal, a
Grassalkovich-időszakkal, azzal a Grassalkovichcsal, aki igazi szociális érzékenységgel bíró, alacsony sorból származó főúr volt,
aki nem felejtette el, hogy honnan jött. A vele
való értékteremtéssel való azonosulást jelenti. A gödölleiség a szívélyességet, a barátságosságot, a szolidaritást és az értékek
megbecsülését jelenti.
– A kastéllyal kapcsolatos munkája
sokkal hamarabb megkezdődött, mint
ahogy igazgató lett, hiszen benne volt
annal felügyelőbizottságában is. Hogyan
lett a tagja ennek a szervezetnek?
– Városi képviselőként voltam a felügyelőbizottságban, polgármester úr volt, aki
rám talált. Bár nem volt olyan nehéz dolga,
korábbról ismertük egymást. Tudta, hogy jogász vagyok és azt is, hogy a kastély iránt
elkötelezett ember lévén el fogom vállalni,
hogy amiben tudok, segítsek az ügyvezetésnek. Az akkori ügyvezetőt is régről ismertem,
ráadásul a feladat sem járt túl nagy teherrel,
így aztán semmi okom nem volt, hogy elhárítsam a megbízatást.
– Mi motiválta, amikor elvállalta a kastély vezetését?
– Ezt már én is kérdeztem magamtól. Láttam a kastély sanyarú állapotát, azt gondoltam, hogy talán tudok segíteni abban, hogy
a megkezdett felújítás, amely az én vezetésem előtt már két ütemen átesett, folytatódjék. Voltak álmaim, amelyek részben
megvalósultak, részben pedig máig sem. Azt
gondoltam, hogy ezekért érdemes elvállalni
a feladatot.
– A díjátadón sokakat megemlített,
akikkel együtt dolgozott a kastélyban. A
méltatásban pedig külön kiemelték, hogy
nagy hangsúlyt fektetett a gödöllői értékek, kapcsolatok erősítésére. Mit emelne
ki ezek közül?
– Saját kútfőből ritkán merítettem kulturális és örökségvédelmi kérdésekben. Először
egy átfogó koncepció készült arról, hogy a
kastély kulturális építkezése hogyan induljon

el. Ördög Szilveszter író barátom
készítette el a kulturális programot
és aztán szövetségesek is lettek
rögtön. Petrovics Emil és Hegedűs
D. Géza látott el hasznos tanácsokkal. Az építkezés úgy indult el, hogy
a magyar hagyományokon és értékeken alapult. Aztán megismerkedtem a gödöllői helyi kulturális értékekkel. A kastélyban is volt néhány
program, aminek a továbbvitele
feladatommá vált. Az értékek tehát
már eleve jelen voltak, amiket néhány ponton gazdagítottam. Sikerült megnyernem Bogányi Gergely
világhírű zongoraművészt, hogy
a zenei programok felügyelője legyen. Felkértem F. Dózsa Katalint
a múzeológusi feladatok tanácsadójának, aki minden múzeumi titkok tudója volt. Amikor a kulturális
életet szerveztem, akkor nemcsak
a gödöllői értékekre támaszkodtam,
hanem a tágabb környezet értékeire és örökségeire is figyelemmel
tekintettem.
– Az ön vezetése alatt nagyon sok fejlesztés történt. Ekkor készült el a Horthy-bunker, a kastélypark, a Gizella- és
Rudolf-szárny, az Erzsébet-veranda és a
lovarda. Ezek közül melyik áll a legközelebb a szívéhez?
– Ha rangsort állítanék fel, akkor holtverseny alakulna ki a gyerekek szárnyai és a
Horthy-bunker közt. A hadsereget obsitos
hadnagyként hagytam el, innen talán a bunker iránti elköteleződés. Nagy kaland volt
lemenni és nagy kaland volt látni a felújítás
folyamatát. A bunkert egzotikusnak és romantikusnak tartom. Milyen jó, hogy nem
kellett igénybe venni és remélem, hogy a jövőben sem lesz rá szüksége senkinek sem.
– Bár Gödöllőn a neve a kastéllyal kapcsolódik össze, de sokaknak inkább az
ön által megalkotott médiatörvény jut először az eszükbe...
– Hatpárti tárgyaláson kialakított szövegről van szó. Érdemem, ha van, az az, hogy
a pártokat sikerült egy asztalhoz ültetni és
aztán jobb belátásra bírni őket, hogy jobb
egy médiatörvénnyel megáldott állapot, mint
egy médiaháborúval kísért, szabályozatlan
környezet. Ha lenne az életemnek fő műve,

azok a gyerekeim egyébiránt, akkor biztos,
hogy a tanárságom mellett a médiatörvényt
emelhetném ki, hogy sikerült tető alá hozni.
– Mit tesz hozzá az ön gödölleiségéhez
a díszpolgári cím?
– Amióta díszpolgár vagyok, a szomszéd
csak díszpintynek hív, azóta még valami párosult az eddigi gödölleiségemhez. Ez a cím
még inkább kötelezi az embert, hogy olyannak mutassa magát, amilyen. Nem elég gödölleinek lenni, annak is kell látszódni! Gödölleinek lenni számomra azt jelenti, hogy
hordozni azokat az értékeket, amelyekkel
születtem, amelyekre neveltek, amelyek ösztönvilágomból származtathatóak. Valamint
azt jelenti, hogy becsületben élni, másokat
nem sérteni és kinek-kinek a jussát megadni.
– Ha jól tudjuk, az ezzel járó pénzt jótékony célra ajánlja fel...
– Ez csak természetes! A Lumniczer Sándor Alapítvány fogja megkapni. Annyira evidens volt számomra azok után, amin a családom keresztülment. Úgy gondoltam, hogy
az a szeretet, ami 2017-ben a családom
iránt megnyilvánult, úgy diktálja, hogy azoknak jusson ez a pénz, akiknek a gyermekei
ilyen-olyan betegség miatt támogatásra szorulnak.
Jaeger Ákos
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30 perc című műsorunk vendégét bizonyára nagyon sokan
ismerik a koronavírus-járvány
alatti tévétornákból. Kéri Vera
aztán a veszélyhelyzet megszűnése után teljesítette az Ultra
Tisza-tó versenyt, ahol 126 kilométert futott, kevesebb mint 18
óra alatt.

Közélet

„Ha belehalok, akkor
is végigcsinálom!”
hónapja járunk oda majdnem minden
nap és minden alkalommal van valami. Kutyát sétáltatnak rajta, rollereznek, bicikliznek vagy éppen szembe
futnak és sorolhatnám. Jó lenne, ha
mindenki betartaná a szabályokat és
vigyázna a pályára, hogy
sokáig lehessen használni!
– Hogyan kezdődött a
sport iránti szerelmed?
– 1996-ban költöztünk
Gödöllőre és akkor a Hajós Alfréd Általános Iskola
sporttagozatára kerültem.
Ács Tibi bácsi, a testnevelő tanárom alapozta meg a
sport iránti rajongásomat.
Gyerekkoromban talajtornáztam, aztán a hajósos
évek alatt atlétizáltam és
kézilabdáztam, ami aztán
kilenc évig volt az életem
része. Igazolt NB1-es játékos voltam a Postás Matáv
SE-ben. Aztán választanom kellett, hogy tanulás
vagy sport? A kettő nem
ment együtt. Végül a tanulást választottam, de talán
a kézilabdából jött ez a kitartás, a harciasság,
ami a mai napig elkísér.
– Mennyit szoktál edzeni egy héten?
– Három futóedzésem mindenképpen van
a csapatommal az Alsóparkban, de e mellett
egyedül is futok kétszer, plusz van két erősítő
edzésem. Gyakorlatilag a hét napból hatszor
szoktam edzeni.
– Nemrégiben teljesítetted az Ultra
Tiszta-tó versenyt...
– Július elején rendezték ezt a versenyt
Tiszafüreden. Ennek az évnek ez volt a fő
projektje számomra. Reggel 6-kor rajt és
18 órán belül kellett teljesíteni ezt a 126 kilométert. Nekem végül ez 14 óra 25 perc
alatt sikerült. Futás közben azonban számtalanszor feltettem magamnak a kérdést,
hogy mit keresek én itt és hogy biztos,
hogy normális vagyok-e?
– Volt valaki segítőd?
– Volt egy fantasztikus biciklis kísérőm,
Szabó Kriszta, aki egyébként a masszőröm is. Nagyon fontos volt, hogy olyan ember kísérjen, aki ismer és tudja, hogy mikor
kell két-három mondatot odaszólnia, mert
épp mélyponton vagyok. Nagyon hálás
vagyok neki, hogy elkísért, nélküle biztos,
hogy sokkal nehezebb lett volna.
– Hogyan lehet egy ilyen versenyre
felkészülni?
– Nagyon sok futással. De a viccet félretéve, nyilván nagyon sok futás van benne,

Kéri Veronika

– Te vagy a magyar nők Forrest Gumpja?
– Megtisztelő, ha így hívnak, de nem tartom magam annak. Csak szeretném megmutatni az embereknek, hogy amatőr sportolóként is el lehet jutni a nulláról akár egy ilyen
ultra versenyig is.
– Mi az, ami motivál?
– Saját magam legyőzése. Nem a külvilágnak akarok bizonyítani, csak saját magamnak. Hogy képes vagyok egyre többször és
többször legyőzni saját magam. Annak viszont nagyon örülök, hogy sokan már példaképként tekintenek rám.
– A Facebookon is olvasható volt, hogy
szívesen tartasz edzéseket az alsóparki
futókörnél, mennyire népszerű ez a kezdeményezésed?
– Sokan mondták a környezetemben, hogy
szeretnének futni, de nem tudnak és akkor
kipattant a fejemből az ötlet, hogy én szívesen tartanék nekik edzéseket. A kezdeti heti
két napból aztán a sikereknek köszönhetően
heti három lett, így most már hétfő, szerda és
péntek este 7-től futunk.
– A Facebookon a több mint 16.000 fős
Gödöllő-csoportban sok negatívumot lehet olvasni azzal kapcsolatban, hogy a futókört nem megfelelően használják, neked
mi a tapasztalatod?
– Épp a napokban írtam én is erről, hogy
tényleg sokan nem megfelelően használják.
Tudom, hogy azért vannak a szabályok, hogy
megszegjük őket, de akkor is... Lassan egy
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hol rövidebbek, hol hosszabbak. Sok erősítő
edzés, amire nagyon nagy szükségem volt.
Valamint a mentális felkészülés is roppant
fontos volt. Rengeteg motivációs videót, filmet néztem. Igazából egy titkom van, hogy
bízom önmagamban és tudom, ha belehalok,
akkor is végig kell csinálnom.
– Tudni már, hogy mikor pótolják be a
tavasszal elmaradt gödöllői félmaratont?
– Úgy tudom, hogy idén már nem lesz
megtartva, hanem csak 2021 áprilisában.
Persze, csak ha a vírushelyzet megengedi,
manapság már semmit sem lehet készpénznek venni.
– Ha nincs a sport, mivel foglalkoznál?
– Eredetileg rendőrnek készültem, ehhez
képest szülésznő lettem, most edzőként dolgozom és egy tisztítószalont vezetek. Majdnem az lettem, ami szerettem volna. Elég
régóta edzőként dolgozom a HS Sportközpontban.
– Mik a jövőbeli terveid?
– Még nem döntöttem el, hogy versenyzem-e még idén vagy sem. Októberben lesz
az Ultrabalaton, illetve a 12 órás ultrafutó országos bajnokság. Ezen a kettőn gondolkodom még. De igazából már a jövő évre szeretnék koncentrálni. Márciusban lesz a Balaton
szupermaraton, itt négy nap alatt kell a tavat
megkerülni. Ez 196 kilométer. De a jövő évi
nagy projektem az Ultrabalaton egyéniben,
ami 222 km, illetve még szeretnék indulni a
Korinthosz 160 elnevezésű versenyen, ami
Szekszárd-Baja-Szekszárd útvonal és mint a
neve is mutatja, 160 km-t kell teljesíteni.
Jaeger Ákos
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Akikre méltán büszkék lehetünk
elismerések augusztus 20-án
(folytatás az 1. oldalról)
Bár az augusztus 20-ra korábban tervezett, nagy tömegeket vonzó ünnepi programok az érvényben lévő járványügyi készültKecskés József

ség miatt elmaradtak, állami ünnepünkön
több városi elismerés átadására is sor került.
Idén a Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető
címmel egy ünnepség keretében került sor
a Gödöllő Városért Díjak átadására, mivel az
eredeti, március 15-ei időpontban a veszélyhelyzet miatt erre nem volt lehetőség.
A
rendezvényen
elismeréseket
vehettek
át azok is, akik
a COVID-19 világjárvány elleni
védekezés idején
kiemelkedő munkát végeztek.
A Gödöllő Városért Díjjal Kecskés Józsefnek, a
gödöllői kultúráért
és közművelődésért végzett széleskörű és lelkiismeretes, páratlan
szakértelemmel
végzett munkáját
ismerte el Gödöllő város önkormányzatának
képviselő-testülete;

Czédly Mónikának az
Erzsébet királyné ruharekonstrukciók elkészítéséért, mellyel hozzájárult
Gödöllő város
hírnevének
öregbítéséhez, valamint
szakértelme
elismeréseként adományozták a díjat;
A
GlaxoSmithKline
Biologicals
Kft. gödöllői
vakcinagyárnak Gödöllő a

Hári Zsuzsanna

Czédly Mónika

munkahelyteremtésért, valamint a gödöllői sport- és kulturális életben vállalt támogató tevékenységének elismeréseként
ítélte oda a testület az elismerést, amit a
vállalat részéről Hári Zsuzsanna gyártási,
technológia és fejlesztés-vezető vett át.
A rendezvényen Gémesi György polgármester mondott köszöntőt, az ünnepi
műsorban közreműködött Herczenik Anna
operaénekes – zongorán kísért Soós
Gabriella, kürtön
Kaczári
István – és a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar kamarazenekara, szólót
játszott : Langer Ágnes és
Juniki Spartakus, a koncertmester Juniki
Spartakus volt.
(A rendezvényről
és
kitüntetettekről bővebben
a szolgalat.
com-on
és
Facebook-oldalunkon olvashatnak.)
KJ

2020. szeptember 1.

Közélet

gödöllői Szolgálat 5

kitüntetett pedagógusok

(folytatás az
1. oldalról)
Mivel
júniusban a koronavírus
okozta
veszélyhelyzet miatt nem
volt lehetőség a
városi Pedagógusnap megünneplésére, így azt a
tanévkezdés előtt
rendezték meg a
Művészetek Házában. A Gödöllő
Gyermekeiért és
Ifjúságáért
Díjat idén Fábián
Tünde, a Petőfi
Sándor Általános
iskola volt tanára,
Gubáné Csánki Ágnes, a Petőfi iskola nyugalomba vonuló igazgatója, és a Zöld Óvoda
szakmai közössége vehette át.
A Gödöllő Talentum Díjban Vecsey Fanni, a Gödöllői Röplabda Club
strandröplabdázója, a Török Ignác
Gimnázium diákja részesült.
Az ünnepi műsort követően a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet
alatt a 70 év feletti lakosság ellátásában
nyújtott önkéntesen vállalt kiemelkedő
és áldozatos helytállása elismeréseként oklevelet vehettek át a Gödöllői
Mesevilág Bölcsőde, a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, a Gödöllői
Fenyőliget Óvoda, a Gödöllői Kastélykert Óvoda, a Gödöllői Kikelet Óvoda, a
Gödöllői Mesék Háza Óvoda, a Gödöllői Mosolygó Óvoda, a Gödöllői Palotakert Óvoda, és a Gödöllői Zöld Óvoda
vezetői és munkatársai.

A Gödöllő Talentum Díj városunk fiatal tehetségeinek elismerése. A díj olyan gödöllői
lakóhellyel rendelkező és Gödöllőn élő 15-25
év közötti fiatal személynek adományozható,

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. Az elismerésben
idén Vecsey Fanni, a Gödöllői
Röplabda Club strandröplabdázója, a Török Ignác Gimnázium
diákja részesült. A díjat Gémesi
György polgármestertől és Csikós Hannától a Gödöllői Ifjúsági
Testület elnökétől Vecsey Fanni
édesanyja vette át, a kitüntetett
ugyanis ebben az időpontban a
Magyar Strandröplabda Bajnokság U20 döntőjében játszott, amit
vasárnap meg is nyert.
A rendezvényen
Gémesi
György polgármester köszöntötte a nyugdíjba vonulása alkalmából szolgálati emlékéremre, valamint az
Aranydiplomára és a
Vasdiplomára jogosult
pedagógusokat.
A rendezvény ünnepi műsorát a Forrás Női Kamarakórus
adta, ami erre az alkalomra
kiegészült
a gödöllői oktatási
intézmények pedagógusaival. Zongorán kísért Ferenczy Beáta,
közreműködött Fodor
László Kossuth-díjas
klarinétművész,
az
énekkart Tápai Dóra
vezette.
(A rendezvényről
és a kitüntetettekről bővebben, több
fotóval a szolgalat.com-on és Facebook
oldalunkon)
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tanévkezdés =
növekvő forgalom
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Szigorú szabályok
Szigorú feltételek mellett indul meg lapunk megjelenésekor a tanév, az Emberi Erőforrások minisztériuma intézkedési terve, komoly kihívás elé állította az oktatási
intézményeket. Városunk iskolái a pontos szabályokat közzétették honlapjukon, de a tanárok is megismertetik velük a diákokat. Az oktatás biztonsága
persze nem csak az iskolákon, hanem a diákokon és
a szülőkön is múlik: csak az egészséges gyerekek menjenek a közösségbe, és ők is tartsák be az előírásokat. Ez különösen fontos, hiszen
városunkban is van olyan oktatási intézmény, ahol a napokban derült
ki, az egyik diák koronavírus tesztje pozitív lett.
Az EMMI a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az operatív
törzzsel együttműködve részletes, nyolcoldalas ajánlást, protokollt dolgozott ki a köznevelési intézmények számára. Minden iskola adottságainak megfelelően, készített el azokat a szabályokat, amelyek biztosítani tudják a járvány megelőzését és esetenkénti előfordulásnál a
tanulók ellátását.
Ami viszont általánosan elmondható: Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges, és tünetmentes dolgozó vehet részt. A tanórákon nem kötelező
a maszk viselése, a közösségi terekben azonban javasolt a rendelet
szerint, s több iskola is kötelezővé tette a saját szabályzatában. Az
osztály- és csoporttermekben többször is fertőtleníteni kell. Az intézmények felhívják a gyermekek, szülők figyelmét a csoportosulások elkerülésére, mind az intézményben, mind az intézmény környezetében.
Hogy az EMMI által összeállított protokoll meddig marad érvényben,
az a járványügyi helyzettől függ, módosítására a tapasztalatok alapján
sor kerülhet.

Szeptember 1-jével, lapunk megjelenésével
egyidőben, megkezdődik a tanítás valamennyi oktatási intézményben. Városunkban hét általános iskola, (Damjanich János
Általános Iskola, Erkel Ferenc Általános Iskola, Hajós Alfréd Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola, Montágh Imre Speciális Szakiskola, Szent
Imre Katolikus Általános Iskola, Waldorf Általános Iskola),
négy középfokú oktatási intézmény (Török Ignác Gimnázium, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Madách
Imre Szakközépiskola, Gödöllői Református Líceum) és
a Szent István Egyetem nyitja meg újra a kapuit, igencsak
hosszú szünet után.
A tanév megkezdésével fel kell készülni arra, hogy a
főbb utakon, valamint az érintett oktatási intézmények
környezetében a reggeli órákban, 7.00 – 8.00 óra között
jelentősen megnövekszik majd a gépjármű-forgalom.
A korábbi évek tapasztalatai alapján a Szabadság út
és a Dózsa György út mellett a Batthyány Lajos, Arany
János, Munkácsy Mihály, Isaszegi út, Légszesz u., Ady
sétány, Szőlő, Szilhát, Röges, Kossuth Lajos, Táncsics
Mihály, Tessedik Sámuel és a Honvéd utcában, valamint
a Szabadság téren kell a szokottnál jelentősebb gépjármű forgalomra számítani.
Fontos, hogy mind a gépjárművezetők, mind a gyalogosok fokozott figyelemmel közlekedjenek és tartsák be
a KRESZ-t!
A biztonságos közlekedést a rendőrség is segíteni fogja. Mint azt Farkas Imre r. ezredes, a Gödöllői Rendőrkapitányság
vezetője elmondta, fokozottak lesznek az ellenőrzések az utakon
és az iskolakezdés idején a gyalogátkelőhelyeknél is segítik majd

az átkelést. Mindezek mellett nagy hangsúlyt helyeznek a bűnmegelőzésre, ezért az állomások és az oktatási intézmények környékén is erősebb rendőri jelenlétre lehet számítani.
(-t.)

családok a törökért
Megújult a tanévkezdésre a Török Ignác Gimnázium aulája. A fejlesztésre csaknem 5 millió forintot fordított az iskola közössége.
Többek között új festés került a falakra, megújult a dobogó, új,
praktikus bútorok várják a diákokat, és korszerű tájékoztatási eszközök segítik majd a tanárok és a diákok életét. A felújítás jelentős
részét a nyár folyamán társadalmi munkában végezték el, a szakmunkákhoz azonban megkeresték a szükséges szakembereket.
A megújuláshoz a szülők mintegy 4 millió forinttal járultak hozzá,
az iskola a GSK Biologicalstól pályázati úton nyert 500 ezres támogatást, valamint a tankerület is 500 ezerrel „szállt be”. A tervezés és a megvalósítás előkészítése az 5let Design Kft. munkáját
dicséri.							
(-t)

várja a gyerekeket a
hajós iskola uszodája
A tanév megkezdésével újra megnyitja kapuját a gyerekek előtt a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodája. A működtetésről Gödöllő Város
Önkormányzata és a Dunakeszi Tankerületi Központ között augusztus közepe óta folytak a tárgyalások, aminek eredményeként a létesítményt az önkormányzat és a tankerület együttműködésben, közös
finanszírozásban üzemelteti. A városi óvodások és az oktatási intézmények diákjai a korábbi feltételek mellett használhatják az Alsóparkban épülő uszoda megnyitásáig. A megállapodás értelmében a Hajós
Alfréd Általános Iskola uszodája csak oktatási célokat szolgál. (k.j.)
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Vasútfelújítás
Az ütemezésnek megfelelően haladnak a munkák a
vasútállomáson. Dolgoznak a buszparkoló kialakításán a Királyi Váróval szemben, készül a HÉV második vágánya, és folyamatban van az állomás előtti
terület kialakítása is. A tervek szerint szeptember
végén sor kerülhet a felüljáró végleges forgalomba
helyezésre, amivel a gyalogos és a kerékpáros közlekedés számára is járható lesz a létesítmény. A kivitelező a hatóság döntését várja.
A kivitelező mindezek mellett folyamatosan végzi a
munkaterület kaszálását és gyommentesítését is. A
lakosság a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételekkel, kérdésekkel az alábbi elérhetőségeken keresheti
meg a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Zrt-t: e-mail:
godollohatvan@vasuttechnika.hu; tel.: +36-30/6410601 (hétköznap 8:00-16:00)			
(db)

járdafelújítás
a táncsics úton
Megkezdődött a Táncsics Mihály út Fenyőliget
Óvoda előtti járdaszakasz felújítása. A beruházásra mintegy 8 millió forintot fordít az önkormányzat. A munkálatok során a járda óvoda előtti szakaszát lezárták, de az intézmény
gyalogos megközelítése a munkavégzés alatt
mindvégig biztosított. Az óvodához a sportpálya melletti parkolókat lehet használni.

Megszűnt a CEAS

covid-19: határzár

Eggyel kevesebb oktatási intézménnyel indul az idei tanév Gödöllőn. Finanszírozási
problémák miatt, tíz éves működés után megszűnt a CEAS Gödöllői Angol-Magyar
Érdekeltségű Gimnázium
és Szakgimnázium.
Az intézmény megszűnése száznyolcvan diákot
és tizennyolc munkatársat érintett. Információink
szerint – köszönhetően
a városi és környékbeli oktatási intézmények
partnerségének – mind a
pedagógusoknak, mind a
diákoknak sikerült a tanévkezdésre új helyet találni.
(j.)

Mivel hazánkban és Európában emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma,
szeptember 1-jével ismét szigorította a
kormány Magyaroroszágra történő belépést.
Szeptember elsejétől külföldi állampolgár Magyarország területére nem léphet
be, csak indokolt kivételekkel.
Külföldről hazatérő magyar állampolgárok 14 napig karanténba kell, hogy
vonuljanak és csak két napon belül elvégzett két negatív teszt birtokában
hagyhatják el otthonukat. Tőlük csak
Magyarországon készített tesztet fogadnak el.
Vannak persze kivételek: így például, ha a nem magyar állampolgárnak
állandó, vagy 90 napon túli magyarországi tartózkodási engedélye van, ha itt
dolgozó sportoló vagy sportszakember,
ha szállítmányozó vagy teherforgalmat
bonyolít, valamint hivatalos látogatáson
lévő személy, vagy mindazok, akik igazolni tudják, hogy az elmúlt fél évben elkapták a COVID-19 betegséget.
A korlátozások a tervek szerint egy
hónapig maradnak érvényben, majd a
tapasztalatok és az adatok tükrében
dönt a kormány a továbbiakról.
(b.)

Új iskolaigazgatókkal indul a tanév
Városunk két oktatási intézményében új veztetővel kezdődik meg a tanév. A Petőfi
Sándor Általános Iskolában Ginczli Lajosné az új igazgató, elődje, Gubáné Csánki
Ágnes nyugdíjba vonult.
A Szent Imre Katolikus Általános iskolában Bedőné Grébel Anita váltja az igazgatói
székben Varga Andrást, aki év végéig igazgatóhelyettesként segíti az intézményben
folyó munkát.									
(K)
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Eredeti helyére kerül
a besnyői Mária-szobor
Hamarosan ismét Mária szobra
fogadja majd a vonattal érkezőket a máriabesnyői vasútállomáson. Az ünnepélyes átadásra a
tervek szerint szeptember 8-án,
Mária napján kerül sor a délutáni órákban. Az időpont egyeztetése folyamatban van, mivel a
terület a MÁV tulajdona.
Az eredeti, Bory Jenő által készített vörösmárvány szobrot a
Magyar Királyi Államvasutak állíttatta 1936 őszén, most ennek
a másolata kerül vissza megújult
állomásra, ami régi vágya volt a
máriabesnyői lakosoknak. Mivel
az eredeti alkotás már otthonra
talált a bazilika mellett Koós Albert, valamint Szűcs Józsefné,

a körzet egykori önkormányzati
képviselője (Gödöllői Lokálpatrióta Klub), aki egyben az Értékvédő Egyesület elnöke is, már
2007-ben kezdeményezték egy
másolat elhelyezését.

Az átadás pontos idejéről a
www.godollo.hu oldalon, valamint Gödöllő város Facebook-oldalán tesznek majd
közzé tájékoztatást a szervezők.

Emlékezés a Kiskormányzóra
Vitéz Nagybányai Horthy István (1904-1942),
Magyarország
kormányzó-helyettese
halálának
évfordulója
alkalmából
megemlékezést és koszorúzást tartott augusztus
21-én kora este a Gödöllői
Királyi Kastély parkjában, a
„Kiskormányzó” szobránál
a Történelmi Vitézi Rend.
A helyszínen Ambrózy Árpád mondott beszédet,
majd a részvevők a szobornál koszorúikkal tisztelegtek. Gödöllő Város
Önkormányzata nevében
Bárdy Péter alpolgármester koszorúzott.
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szezonindító civil piknik
A Civil Ház kertjében rendezték meg a Civil Pikniket
augusztus 26-án délután.
A már hagyományosnak
nevezhető rendezvényen
a Gödöllői Civil Kerekasztal vezetői köszöntötték a
városi alapítványok, clubok, egyesületek képviselőit. A kötetlen találkozón
lehetőség nyílt az eddigi
tapasztalatok
megosztására és a következő
időszak terveinek ismertetésére, valamint a kapcsolatok erősítésére. Szóba került az önkéntesség
fontossága, valamint több,
a nyár folyamán történt
programról kaphattak tájékoztatást a megjelentek,
a városi civil szervezetek
ugyanis nem pihentek a
nyáron sem.
A résztvevőket a Civil
Ház kertjében finom lecsó
várta, a remek hangulatól
a Vitrin Beat Zenekar gondoskodott.
(ny.f.)

A találkozások tere
Civil utca 2020. szeptember 12-én,
szombaton a Főtéren!

Ha a járványhelyzet engedi, szeptember 12-én, szombaton 9 órai
kezdettel rendezik meg a több mint egy évizedes hagyománnyal bíró
Civil Utcát – ezúttal a főtéren! A közel 60 fős részvételnek örvendő
Civil Pikniken is megmutatkozott, hogy óriási igény van mindenkiben
a személyes találkozásokra. Ezt bizonyítja, hogy a Civil Utcára közel
20 szervezet jelentkezett, amelyek a jelenlegi bizonytalan körülmények ellenére is lelkesen készülnek bemutatkozni, megismertetni
tevékenységüket a gödöllői civilek legrangosabb éves eseményén.
Nagy szeretettel várunk mindenkit, aki kíváncsi a várusunkban
zajló értékes civil munkára és keresi a kapcsolódási lehetőségeket a
különböző standokon, ahol nemcsak a felnőttek, hanem a kisebbek
is kedvükre válogathatnak a különféle tartalmas programokból!
A Megújult Nemzedékért Alapítvány a nap folyamán többször is
bemutatja hagyományos, gyermekeknek szóló, bábműsorát vidám
gospel muzsikával fűszerezve; a Royal Rangers Gödöllő pedig fakörhintával, ugrálóvárral és sokféle ügyességi játékkal várja a mozogni
vágyó kicsiket, a színpadon ugyancsak – gyermekeket megtáncoltató
– gospellel.
A sokszínűséghez az idősebbek is nagyban hozzájárulnak. Az őszi
terményekből, virágokból színpompás kiállítással mutatkozik be a
Gödöllői Kertbarátkör, akik generációkat átívelve művelik közösen
a Petőfi iskola diákjaival a magaságyásokat a Civil Ház kertjében.
Munkáiból bemutatót rendez az Életmód Klub „Kreatív nagyik” szakköre is, ízelítőt adva sokrétű alkotásaikból. Az Őszikék nyugdíjas klub
most is készül az elmaradhatatlan vetélkedőjével, de a megszokottól
most egy kicsit eltérően.
Az egészségmegőrzésre, a betegségek megelőzésére hívja fel a
figyelmet a Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete, amely karöltve a Gödöllői Nyugdíjasok Egyesületével és az Életmód Klubbal vérnyomásés vércukormérést tart. EGÉSZSÉGÓRA – „Az önvizsgálat fontossága”
címmel vezet foglalkozásokat a Magyar Rákellenes Liga Gödöllői
Alapszervezete, a színpadon Senior örömtánccal és „KÉT KERÉKEN

GÖDÖLLŐN ÁT” kerékpáros felvonulással járulnak hozzá egyben a
LIMFÓMA világnapjához.
A fenntarthatóság, a tudatos vásárlás iránt érdeklődőknek ajánljuk
a nemrégiben alakult Dombvidék Kosárközösséget, ahol a kóstolóval
egybekötött termelői bemutatkozások mellett a környezettudatos
életmóddal kapcsolatos kvízjátékot is kitölthetnek az ellátogatók. A
fenntarthatóság jegyében lehet válogatni a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesületének sátrában az adományba kapott ruhákból,
amik eddig még nem találtak gazdára. Ugyancsak az újrahasznosítás
(upcycling) jegyében virágzó papírt, kávékapszulából fülbevalót lehet majd készíteni a Diverzitás Alapítvány sátrában, a Patrónus Ház
Közhasznú Nonprofit Kft. nemezeléssel, szövéssel, színes papír mozaikolással készül. Szintén kézműves foglalkozásokkal, valamint diákok munkáiból rendezett kiállítással szeretne bemutatkozni a Weöres Sándor OKSZ Egyesület, akik idén, tekintettel a vírushelyzetre
eltekintenek a hagyományos Mihály-napi Családünnepük megrendezésétől. Tréfás teszttel, hajfonással, arcfestéssel várja a gyermekeket a civil palettán újdonságként megjelenő Anyaplacc is.
Szórólapokkal, kiadványokkal várja az érdeklődőket a Gödöllői
Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, karöltve a Gödöllői Városvédő Egyesülettel, valamint a Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Szervezetével. Bemutatkozik még az Ökumenikus csoport és
a Gödöllő és Testvérvárosai Baráti Egyesület is, akik testvérvárosi
totóval készülnek. Az Ózon-Pajzs Polgárőr Egyesület tagjaira pedig
most is számíthatunk az egész program során, akik fáradhatatlanul
biztosítják a rendezvény zavartalanságát. Nem utolsó sorban jelen
lesz természetesen a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület is, amelynek sokévi fáradozása nélkül elképzelhetetlen lenne ez a program,
ernyőszervezetként segítve a gödöllői civil élet kibontakozását. Több
más szervezet is tervezi még a kitelepülést.
A színpadon zenés műsor alapozza meg a jó hangulatot, a gospel
mellett olyan fiatal zenészek – Bartók Tibor, Lovas Noémi, Nuszbaum
Ferenc, Potvorszky Anita, Tari Levente, Ökrös Leóna, Nagy Boróka –
jóvoltából, akik örömmel vállalták a fellépést, de folyamatban van
még további produkciók szervezése is. A pontos műsort a közösségi
háló felületén fogjuk közzé tenni, érdemes figyelemmel követni!
Kecskés Judit, civil referns
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Öt éves a Pálmaház Kertészet és Herbárium: CSALÁDI HÉTVÉGE
Örömmel tudatjuk, hogy a gödöllői Pálmaház Kertészet és
Herbárium már 5 éve várja kedves látogatóit és vásárlóit.
Legyen részese az ünneplésnek 2020. szeptember 5-én,
szombaton és 6-án vasárnap.
Szeretettel várjuk, hogy velünk
ünnepelje ezt a jeles eseményt.
Élményekben gazdag, sokszínű családi hétvégével szeretnénk kedveskedni Önnek és
családjának, ahol nem csak a
felnőttek, hanem a gyerekek is
jól érzik majd magukat.
Mindkét nap reggel 9 órától
egészen délután 6-ig várjuk a
kedves látogatókat ingyenes
programjainkra.
A kisebbeknek lufit hajtogató
bohóccal, népi játékokkal, körhintával, kalandparkkal, arcfestéssel és kézműves foglalkozásokkal szeretnénk örömet
okozni. Amíg a gyerekek felhőtlenül szórakoznak, a felnőttek
különböző gasztronómiai programokkal tölthetik a napjukat.
Ebédidőben grillhúsokkal, grill

zöldségekkel és sajtokkal várjuk kedves vendégeinket. Grill
ételeink a Fűszerész egyedi és
különleges fűszerkeverékeivel
készülnek.
9:00-16:00 óra között minden
kedves látogatót vár a TRABI-BÁR egy-egy házi készítésű
szörpre és egy adag Pop Cornra! Egészségvédő homoktövis
termékeinket is megkóstolhatják a TÖVISKERTEM által.

Édes szájúaknak kürtöskalács
és gofri az ajánlatunk!
Készítsen közös képet Erzsébet királyné szobrával a romantikus mintakertünkben és
posztoljon a Pálmaház Kertészet Facebook-oldalra. Megéri,
hiszen a legtöbb like-ot kapó
fotó tulajdonosa 5.000 Ft-os
ajándékutalványban és egy vászontáskában részesül.
Hétvégénk méltó zárása egy

hangszerbemutató
koncert
lesz, az Artisjus-díjas TALAMBA Ütőegyüttessel.
Mediterrán növényeinkre 50
%-os kedvezményt adunk! Változatos programokkal, óriási
kedvezményekkel és kihagyhatatlan akciókkal készülünk.
Megéri tehát ellátogatni hozzánk, garantáljuk a jó hangulatot!
(x)

Nemzetközi Természet és Környezetvédelmi Fesztivál:
Kiállításokkal és főtéri vetítés

Idén a járványügyi helyzet
miatt a szokott nagyszabású rendezvény helyet
kisebb, változatlanul színvonalas rendezvényekkel
várják az érdeklődőket a
Nemzetközi Természet és
Környezetvédelmi Fesztiválon szeptember 11-13án. Idén olyan helyszíneken kerül megrendezésre
a Fesztivál, ahol kontrollálni tudjuk a létszámot és

a kapcsolattartást ezért
kiemelten a
kastély tereiben leszünk,
valamint az
V-ös
kapuhoz tartozó
parkban kapnak
helyet
a rendezvények.
A
fesztivál
azonban igyekszik minél többekhez eljutni, ezért a város
főterén szeptember 5-től
-10-ig esténként filmvetítések lesznek. Ennek
programját a későbbiekben teszik közzé, Gödöllő város Facebook
oldalán, valamint lapunk
online felületén és Facebook-oldalán is megtalálják majd az érdeklődők.
A fesztivál néhány kísérő
rendezvénye már most
látogatható. A Trash Art
és a Varázslatos Ma-

gyarország fotókiállítás ingyenesen megtekinthetők, a fotókiállítás a kastély földszintjén
kapott helyet, a hulladékszobrok pedig a kastély előtti területen láthatók.
A Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ földszintjén is fotókiállítás várja
az érdeklődőket, itt a fesztiválhoz kapcsolódó „Ember és
természet” - Kárpát-medencei
ifjúsági fotópályázat képeit tekinthetik meg, a díjkiosztójára
szeptember 13-án vasárnap
10 órakor kerül sor.
(k.j.)
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Szigyártó Kinga: Elmenni

Pusztítók

Elmentem, aztán visszajöttem.
Lehetett volna, hogy még itt vársz rám,
Ahol hagytalak azon az éjszakán,
De nem így volt.
Nem én hagytalak el és nem is akkor.

a Gödöllői Városi Könyvtár
diák íróköre
Mindenki ír kamaszkorában. Aki nem, az is. Verset vagy
novellát, esetleg naplót, vagy fanfictiont, slamet, blogot, fent
van a wattpad-en. A Pusztítók egy olyan diák írókör, ahol a tagok közül néhányan már elvégezték a Mentsd meg a macskát
írókurzust, néhányan többször is, vagy egyszer sem. Vannak
kortárs szövegek, kreatív írásfeladatok,
szövegcincálás. És persze pusztítva vihogás.

Maradhattam volna a múltban
Csodálva az idealizált képed,
miután egy szó nélkül eltűntél,
Viszont a szánalmas te voltál kettőnk közül.
Új élet, egy szép kezdet,
Ugyanazokkal a hibákkal, amik nem engednek
Gratulálok a képzelt boldogsághoz
Vissza ne tekints többé, ha fáj
Felejts! Hisz ezt akarod.
Én áldásom adom,
Ne félj.

Szabó Fruzsina: meseterápia
Megült a Türelem a diófa ágán
Csőrébe önzőn a megváltást zárván
Károgott némán a saját kárára
Vak szemével nem nézett a Rókára.

Szigyártó Kinga egy folyton pörgő, kreatív, gödöllői lány, akit a művészet minden formája vonz. Szabadidejében valószínű, hogy egy jó
könyv, vagy félkész festmény társaságában találod.

A bal hátsó lába befagyva a hóba
Farkát kergette a kutyává tett Róka
Habzó szemével a türelmet kereste
A Napot ami földönfutóvá tette.

Kolozs Kitti Anna: Csak egy bross

Egyszer az utolsó dió is leesett
A fával nézett a Róka farkasszemet
Mikor a türelem szürkébe burkolta
Pogány istenéhez felszólalt a Róka.
Adj nekem rózsát, hogy legyen amit egyek
Adjál dimenziókban felgyűrődött teret
Az utolsó kívánságomat kijátszom
Hogy visszadeformálhassam a világom.
Fotó: Szabó Endre (Tura)

Szabó Fruzsi (ötvennyolcadik ezen a néven) felemás zoknikban kergeti a jövőképeit baráti kajaszünetekkel, és ha már végképp nincs
mit tennie, kujtorog egyet, vagy napokat rajzol.

Nagyon szeretted volna, de nem tudod, hogy miért. Mégis megvetted. Azóta
egyik helyről a másikra teszed. Polcról-polcra, fiókról-fiókra, asztalról-szekrényre jár. Minden egyes alkalommal, amikor meglátod a dobozát, arra
gondolsz, hogy miért lett a tiéd? Nem viseled, csak rejtegeted.
Aztán arra gondolsz, hogy elajándékozhatnád. Keresed, de nem találod.
Azon a helyen nézed, ahol utoljára hagytad. Még sincs ott. Felforgatod a
házat, de egyszerűen nem találod. Feladod a keresést, mert azt feltételezed,
hogy valaki más elkezdte hordani. Idővel aztán mégis felbukkan. Felmerül
benned, hogy kidobhatnád, de ezt elveted, és a kis dobozt a szemetes
helyett egy nagyobb tárolóba rakod. A döbbenet letaglóz, hogy valami mélyen
legbelül nem hagyja, hogy megszabadulj tőle.
Telnek az évek, már nem is gondolsz rá, aztán megint kell egy ajándék, egy
barátodnak. Keresel neki valamit, és ekkor megtalálod a kis ékszeresdobozt.
Nem érted, hogy ennyi idő után mégis miért és hogyan kerül a kezedbe.
Kinyitod a dobozt, és a kígyó bross smaragdzöld szeme felcsillan a napfényben. Rádöbbensz, hogy ez a tökéletes meglepetés a barátnőd számára.
Ennyi évig őrizted, ide-oda pakoltad, nem hordtad, elajándékozni sem tudtad,
emellett még el is tűnt. Aztán felbukkan és boldoggá teszi az egyik legjobb
barátodat.
Ne becsüld alá a sorsot. Amit lehet, hogy te ki akarsz dobni, mert azt sem
tudod, hogy miért vetted meg, azzal másnak még nagy örömet okozhatsz.
Mégis léteznek olyan tárgyak, melyek majd jók lesznek valamire.

Kolozs Kitti Anna születésétől fogva gödöllői lakos és két éve tagja a
Pusztítóknak. Lelkes író és könyvborító tervező egyaránt.

Beküldési határidő: 2020. szeptember 15.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Spányik Anna, Lovasi Szilvia
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Bokorné Kozma Julianna, Gerzsenyi Roland
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Dóczyné Kodó Ottilia
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Centner János, Tóth Dénes
Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Juhász József, Kerekes Zoltán
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való
részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár emailben küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Szenvedély a konyhában
Egyes
könyvek
képesek megváltoztatni az ember
látásmódját,
az
egyes dolgokhoz
való viszonyát. Nicky Pellegrino: Az
élet receptje című
könyve pontosan
ilyen. Ha eddig
nem szeretett főzni a kedves olvasó, ezentúl ki sem
akar majd jönni a
konyhából, ha mégis elszakad
a főzéstől, akkor az utazási
irodák szicíliai ajánlatait fogja
bújni, vagy a repülőjegy ajánlatok között keresgélni. Ja, és kéretik komolyan venni a borítón
feltüntetett sorokat: ”Vigyázz,
éhesen ne kezdj bele!”
A történet négy nő együtt töltött napjairól szól, akik Szicília
egyik kisvárosának főzőiskolájába érkeznek egy különleges
nyaralásra, ahol elsajátíthatják
a szicíliai konyha remekeinek
elkészítését. Moll az ínyenc
blogger. Tricia a befutott ügyvédnő. Valerie a friss özvegy.
Poppy az elvált ingatlanügy-

nök, a főzőiskola
vezetője
pedig
Luca Amore, a főzőiskola vezetője
pedig egy vonzó
sármos férfi.
Öt ember, öt sors,
mindenki cipeli a
saját terheit, köztük fájdalmas titkokat. Találkozásuk mindannyiuk
életét megváltoztatja.
Ez a könyv egyszerre romantikus, ismeretterjesztő és gasztronómiai kaland, amit szinte
lehetetlen letenni!
Ám az igazi különlegessége,
hogy a főzőiskola, amely a történetet ihlette, valóban létezik
Katia Amore vezetésével, és
valóságos a regényben szereplő több helyszín is, ahová
hőseink ellátogatnak. A szerző,
néhány elkészített étel receptjét
is megosztja az olvasókkal…a
többit pedig úgyis megfogják
keresni az interneten!
(Nicky Pellegrino: Az élet receptje)
(ny.f.)

Tamási Áron darabja
a Művészetek Házában

A Művészetek Házában mutatták be augusztus 21-én - az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával - Tamási Áron:
Énekes madár című darabját. A szerelmes játék szereplőit a
Nemzeti Színház fiatal tehetségei formálták meg. Az előadást
a következő hónapokban láthatja még a gödöllői közönség is,
ugyanakkor a darabot további magyarországi helyszíneken és
határainkon túl is tervezik bemutatni.

Belvárosi Napok nélkül sem
maradunk szórakoztató
programok nélkül
Sajnos a járványhelyzet miatt a Belvárosi Művészeti Napok színes, nagy tömegeket vonzó rendezvényére idén nem kerül sor,
ez azonban nem jelenti azt, hogy nélkülözni kell a kulturális eseményeket a gödöllői közönségnek. A Művészetek Háza szeptemberben is számtalan színes programmal készül, természetesen a
járványügyi szabályok betartásával!
Szeptember 12-én és 13-án színházi előadások várják a közönséget, a Love.hu és az Egy apró kérdés című produkciók,
a MUZA kertben pedig Vecsey H. Miklós és Dés László estjére
kerül sor.
Mindezek mellett szeptember
12-én 11 órakor
megnyílik a Sajtófotó Kiállítás,
ami már évek
óta visszatérő
eseménye
a
gödöllői programoknak. A Magyar Sajtófotó
Sajtófotó kiállítás
Pályázat és Kiállítás több mint harminc éve a fotóriporteri szakma legnagyobb
hazai seregszemléje.
Szeptember 19-20-án is sok érdekességre számíthat a közönség, művészeti, kulturális, színházi és zenés programok várják
majd az érdeklődőket.
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Fotó: Tatár Attila

Rózsa Story – Betyárvilág a színpadon

Különleges élményben volt része a közönségnek augusztus
20-án a Művészetek Házában, itt
mutatta be ugyanis az új magyar
táncstílust képviselő Urban Verbunk legújabb, Rózsa Story című
előadását.
Fejjel lefelé lógó gyimesi csángó
ropogtatás, eszközös harci táncok éles kések és láncok – ezek
repítették el a közönséget a szegedi betyárkirály Rózsa Sándor
világába, bemutatva a nép ajkán
legendává vált Rózsa Sándor
történetét. A Rózsa Story megjeleníti a többi híres-hírhedt betyárt,
Vidróczki Mártont, Bogár Imrét,

Gödöllői művészek kaptak
állami kitüntetést

Mivel a veszélyhelyzet miatt a március 15. alkalmából tervezett díjátadásokra nem kerülhetett sor, az akkor odaítélt elismeréseket is az
augusztus 20-ai díjátadókon vehették át a kitüntetettek.
Így most adták át a díjakat Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára és Fekete Péter, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára is. A Pesti
Vigadóban megrendezett ünnepségen vehette át Harangozó Gyula-díjat Moussa Ahmed, az Urban Verbunk művészeti vezetője, és
Csuja László filmrendező, forgatókönyvíró is , akit Sára Sándor-díjjal
tüntettek ki.
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Sobri Jóskát, Angyal Bandit, no
és a XX. század végének ismert,
sokszor a betyárokhoz hasonlított alakját, Ambrus Attilát…De ki
az a Heiger Jóska? Nos, a betyárok között hiába keressük, csak a
színpadon, találhatunk rá. Lehetett volna Savanyú vagy Geszti
Jóska… Azt nem tudjuk. hogy
a fiatalt táncos, táncpedagógus
hányszor kapta meg a „betyár”
jelző, a produkció után azonban
biztosan rajta marad.
Az Urban Verbunk produkcióját a
hét karakteres férfi (Bulyáki Zoltán, Dávid Gábor, Heiger József,
Kiss László Vidor, Lukács Tamás,
Moussa Ahmed, Szalai Bálint)
és egy szenvedélyes nő (Tóth
Judit) egyedülálló katarzist kiváltó ősereje és erőbedobása teszi
egyedivé és magával ragadóvá.
A tradicionális néptáncot gondolatébresztő akrobatikai elemekkel
fűszerezve jelenítik meg a színpadon.
Az előadás legfőbb célja a magyarság identitásának erősítése
és a hagyományos kultúra népszerűsítése. Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatásával valósult meg. (k.j.)
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GödöllŐsz Fesztivál

Három hónap a kultúra jegyében
Gödöllő városa hatodik alkalommal rendezi meg a GödöllŐsz
Fesztivált, ami idén is több mint ötven programot fog össze.
Szeptember 1-jétől november végéig egymást váltják a zenei,
színházi és képzőművészeti rendezvények, amelyek között
valamennyi korosztály megtalálja a számára érdekes és tartalmas koncertet, irodalmi estet, színházi előadást vagy kiállítást.
Nézzünk ezekből egy kis ízelítőt!

A rendezvénysorozat nyitó koncertjén a Talamba Ütőegyüttes
és barátai várják a közönséget, de több koncerttel kapcsolódik
be a fesztiválba a Gödöllői Szimfonikus Zenekar, és a Városi
Fúvószenekar estje is kellemes kikapcsolódást ígér.
Fontos szerep jut a kiállításoknak is, amelyekkel a Gödöllői
Városi Múzeum, a GIM-ház és a Levendula Galéria is gazdagítja a kínálatot.
A Gödöllői Városi Múzeum ez alkalommal egy vendégkiállítással készül, ami az ismert magyar mesehősöket mutatja
be. A látogatók többek között Süsüvel, a Kockásfülű nyúllal,
Pom Pommal és a magyar népmesék alakjaival találkozhatnak
majd. A Levendula Galéria az Ars Sacra Fesztivál programjával és a Magyar Festészet Napja megünneplésével, valamint
Nagy Judit tűzzománc művész, a GIM-ház pedig Fóris Katalin
textilművész kiállításával kapcsolódik a fesztiválhoz.
Nem marad ki az eseményekből a DUFLEX sem, az egyesület
egy természetfotó és egy gyűjteményes kiállítással készül.
A Művészetek Házában és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs központban bőséges kínálat várja majd a színházi
produkciók és az irodalmi estek kedvelőit, többek között Lackfi
Jánossal, és Grecsó Krsiztiánnal is találkozhatnak.
Színházi eseményeknek sem leszünk híjján: a Garabonciás
színtársulat Molnár Ferenc Marsal darabját és Török B. Fruzsina - Móricz Zsigmond Rab Oroszlán c, egyfelvonásosát mutatja be, de Szalay Kriszta:Maradjunk annyiban! című előadása
is meghatározó eseménye lesz a GödöllŐsz Fesztiválnak.
A rendezvénysorozat részletes programját a GödöllŐsz Fesztivál Facebook-oldalán találják meg az érdeklődők.

Játék a textillel és más
anyagokkal
BELSŐ ÉPÍTÉSZET címmel nyílt meg Ujváry Berta kiállítása a Levendula
Galériában. A fiatal textilművész, aki nemrég végzett a MOME-n, különleges alkotásokkal mutatkozik be, amik között a játékra csábító színes elemek épp úgy megtalálhatók,
mint a mindennapjainkban jelen lévő textilek. A kiállítás egyaránt megidézi a gyermekkor
gondtalan világát, és nagyanyáink otthonait.
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GÖDÖLLŐI
IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
EMLÉKNYOMOK
FÓRIS KATALIN textilművész kiállítása
2020. 09.12 – 2021. 02.06

Fóris Katalin textilművész szövött alkotásaival a kollektív emlékezet
vizuális lenyomataira reflektál, évek óta emlékhordozó anyagok, filmnegatívok, celluloid rétegek felhasználásával hozza létre műveit. A kiállítás
válogatást mutat be a művész alkotásaiból, a legújabb munkákra fókuszálva.
Megnyitó: 2020. szeptember 12., szombat,16 óra
A kiállítást bevezeti: KATONA SZABÓ ERZSÉBET, Ferenczy Noémi-díjas
textilművész
A kiállítást köszönti: MÉSZÁROS JUDIT, Gödöllő város főépítésze
A kiállítást megnyitja: SZEGEDY-MASZÁK ZSUZSANNA művészettörténész
A megnyitón KERTÉSZ ENDRE gordonkán játszik.
Kurátor: HIDASI ZSÓFI textiltervező művész
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata, Nemzeti Kulturális Alap
A kiállítás megtekinthető 2021. február 6-ig szombatonként 14-18 óráig, előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.
A esemény nyilvános, amelyen kép-és hangfelvétel készül.

Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660
email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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I. adománygyűjtő és batyús bál a gödöllői
gyepmesteri tepelen
Augusztus 29-én szombaton,
rendhagyó eseményre került
sor a gödöllői gyepmesteri telepen. A telep dolgozói egy kötetlen, játékos, vidám nappal
igyekeztek megköszönni azon
személyek segítségét, akik az
év folyamán – szabadidejüket
feláldozva – azon fáradoztak,
hogy az ebtelep minél jobb körülmények között működjön.
Ezen önkéntesek voltak azok,
akik kennelt festettek, füvet nyírtak, a telep karbantartási munkálataiban segédkeztek és természetesen kutyaeleséggel látták el a „lakókat“. Koncz Péter, a telep vezetője lapunknak elmondta: havonta átlagban 10-15 kutyát sikerül örökbe adni; eddig az augusztus volt a
csúcs, amikor 18 eb talált új gazdira. Visszatérve a rendezvényre: a megjelentek most is rengeteg tápot, konzervet és kiegészítőt hoztak
a kutyusoknak, nem is beszélve a játékokról. Az eseményen természetesen ugrálóvár, tűzoltóautó és roncsderbi-autó is várta a kicsiket. A
rendezvény lebonyolításában oroszlánrészt vállalt Benke Donát, Móczár Attila és Herczeg István.

Kutyával az erdőben: Mindenkinek érdeke a szabályok betartása
Gödöllőn nagyon sok kutyatartó él azzal a lehetőséggel,
hogy a városhoz tartozó erdőkben sétáltatja kedvencét.
Sokan úgy gondolják, az erdők
kiváló lehetőséget adnak a kutyáknak a szabad mozgásra,
de nincsenek tisztában azzal,
milyen veszélyekkel jár az
ilyen erdei séta és milyen szabályokat kell betartaniuk. Mivel
sajnos nemrég a városunkhoz
tartozó erdőben olyan eset történt, ami egy kutya életét követelte, úgy gondoltuk, célszerű
ezeket áttekinteni.
Ez különösen fontos az őszi
időszakban, mivel hamarosan
kezdődik a szarvasbőgés, aminek idején már délután 14 óra
után nem ajánlott kutyával erdőben tartózkodni!
Kezdjük talán a legfontosabbal: A Szabálysértési törvény
193. § (1) bekezdése értelmében „aki a felügyelete alatt
álló kutyát természeti és védett
természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya
és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi
vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el.”
Mivel a gödöllői erdők a törvény által kiemelt kategóriákba
tartoznak, ezek területén tilos
póráz nélkül elengedni a kutyákat.
A tilalom egyaránt szolgálja
az erdő és lakói, a kutya és
az ember biztonságát. Nem
szabad megfeledkezi ugyanis

arról, hogy a kutya ragadozó
állat. Szabadon elengedve,
hosszabb-rövidebb időre felügyelet nélkül hagyva az erdőben számos konfliktushelyzet

adódhat az erdő élővilága és a
kutya között, amely elsősorban
az erdő állatait veszélyezteti.
Ez esetben nem csak arra kell
gondolni, hogy a kutya például vadat űz, hanem arra is,

hogy felzavarhat költő madarat, kiáshatja az ürgét, vagy a
vakondot. Rosszabb esetben
el is pusztíthatja a nála kisebb
állatokat (pl. békákat, gyíkokat,
siklókat, fiatal
madarakat, kisemlősöket),
feldúlhatja a
földön, vagy
alacsonyan
fészkelő madarak
fészkeit, például
a fák kimosódott gyökerei
között, vagy
bokrok
alacsony zónájába
rakott,
továbbá szedres szövedékbe
földre rakott fészkeket, ami természetkárosítás, és a gazda
felelőssége. De az erdei csatangolás a kutyák számára is
számtalan veszélyt rejt. Arról

sok szó esik, hogy az erdei séták után fontos, hogy az állatot
mentesítsük a kullancsoktól,
bolháktól, arról azonban már
sokan megfeledkeznek, hogy a
kutya az erdei állatokkal vagy
azok ürülékével, tetemével
való találkozáskor súlyos, akár
emberre is veszélyes betegségeket kaphat el, ezeket esetlegesen átviheti gazdáira, más
személyekre is. Ilyen például
a kisragadozók által terjesztett
veszettség, számos parazitás
megbetegedés vagy a vaddisznó által terjesztett, a kutyára nézve halálos Aujelszky-kór.
Még a szabályos eredi sétáltatás során is célszerű a kutyát
jól látható jelzéssel, például
láthatósági mellénnyel vagy
nyakörvre szerelhető villogóval
ellátni. A város környéki erdőkben jelentős természetvédelmi
károkat okoznak, és a kirándulók körében riadalmat keltenek
a sokszor falkába verődő kóbor
kutyák, ezért nagyon fontos,
hogy az erdészek, vadászok
és állatrendészeti szakemberek számára egyaránt jól felismerhető módon megkülönböztessük tőlük kedvencünket.
Forrás: parkerdo.hu
(A kutyával történő erdőlátogatás szabályairól és tudnivalóiról bővebben a parkerdo.hu/parkerdo/tudnivalok/
kutyaval-erkezem/
oldalán
olvashatnak)
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Ősszel is a kertben
zatban! Ők egészen
a fagyokig ontják a
színeket magukból
és csoportosan elhelyezve egy sarokban, akár cserépben
nevelve, akár ágyásban, megtűzdelve
más textúrájú, habitusú növényekkel,
mint a karcsú, magasra törő díszfüvek
vagy a lampionvirág,
egy igazán elegáns
hatást is létrehozhatunk. Különböző
fajtájú, de hasonló színárnyalatú
növényekkel is próbálkozhatunk,
de az ősz színeit idéző kaspókba
ültetve is egységet tudunk teremLassan beköszöntenek a csí- hozzátenni. A skandináv országok- teni akár a teraszon, akár a kertpősebb reggelek és a környe- ban ilyenkor, mintha mi sem történt ben.
zetünk millió színt kezd a téli le- volna, megy az élet tovább a ker- Nagyobb növények tekintetében
vélhullás előtt a kertek, parkok is tekben, teraszokon, így érdemes rengeteg juharfajta az, amivel
csodálatos színekben kezdenek kipróbálni ezt a mi éghajlatunkon is. szinte tűzijáték szerű árnyapompázni. Az őszi hangulathoz Rengeteg évelő virágunk, köztük latokban gyönyörködhetünk a
növényekkel, kerti elemekkel, a krizantémok is, most kezdenek kertünkben, elég ha Kanadára
tárgyakkal sokat tudunk mi is igazán virágozni, rengeteg válto- gondolunk, de a páfrányfenyők is
csodálatos, vakítóan sárga
leveleikkel tudnak az esős,
szürke napokba igazi fényt
vinni a kertbe. Ezen növényeket már törzsre oltva,
kisebb formában is megvásárolhatóak, így kisebb
(Gödöllő, Szabadság út 21.a HÉV-fordulónál)
helyen, teraszokon is nevelhetőek, érdemes őket
ÁLLATPATIKA
kipróbálni!
Az örökzöld foltokat is ki
Hétvégén is nyitva tartó ügyelet
lehet egészíteni színesebb
virágokkal, tárgyakkal, mint
9.00–19.00, Tel: 06-30-943-9898
például az évek óta egyre
nagyobb népszerűségnek
örvendő halloweeni tök,
A koronavírus-járvány miatt ügyeleti időnk megváltozott: szombat
amely sárga színével szép
és vasárnap 10-18 óráig fogadjuk a beteg állatokat.
kontrasztot tud nyújtani csoportos elhelyezésével, bár-

TURUL

GÖDÖLLŐI ÁLLATKÓRHÁZ

kamilla: 5 év körüli bull, ivartalanított
kislány. Kan kutyákkal jól kijön. Minden
embert, gyereket imád.

Döme: 4 éves kan. Barátságos, bújós, de
csak a lánykutyákkal van el.

boris: 8 hónapos Cane Corso fiúcska. Cicával, kutyával jól kijön.
Egy igazi gyerek még!

mely kisebb termetű vagy terülő
örökzöldünk mellett.
A teraszt élvezhetjük a hidegebb
estéken is, nem kell a nyár végével elpakolni. Ehhez az őszhöz illő dekorációkat, mécseseket, gyertyákat helyezhetünk el
és meleg takarókba burkolózva
hosszú estéket beszélgethetünk
még át a szabadban. Igazán hangulatformáló hatása lesz!
Érdemes az interneten is keresgélni, ha ötleteket keresünk, mert
rengeteg növény és színösszeállítás áll a rendelkezésünkre,
ám mindig szakkönyvek vagy
szakemberek segítségét kérjük
a számunkra kedves növény
igényeiről, beültetéséről. Vannak
olyan növények ugyanis, melyek
különleges gondozást vagy esetleg földet igényelnek, ezt sokszor
az interneten található oldalak,
bár látványos képekkel illusztrálják cikkeiket, szakmailag nem
helytállóak vagy nem említik meg
egy-egy növény különleges szükségletét.
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu

dorka: 4 éves, ivartalanított szuka.
Emberekkel, gyerekekkel, kutyákkal
remekül kijön. Kiváló dajkakutya.

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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Átadták a „Jó tanuló, jó sportoló” díjakat
Augusztus 28-án pénteken délután a Művészetek Háza Gödöllő színháztermében adták át
a tanévi „Jó tanuló, jó sportoló”
díjakat az erre a címre iskolájuk
által felterjesztett diákoknak. A
2019/2020-as tanévben tanulmányi, zenei- és diákolimpiai
sportversenyek terén kimagaslóan teljesítő harminchárom
diák Gémesi György polgármestertől vehetett át elismerő
emlékplakettet.
A 2019/2020-as tanév, „Jó tanuló, jó sportoló”:
Damjanich János Általános
Iskola: Szabó Anna Zita (asztalitenisz), Kékedi Barnabás
(vívás), Koltai Csongor Tamás
(taekwondo); a Megyei Úszó
Diákolimpia 1. helyezett csapat tagjai: Márta Johanna, Novák Amira, Prisztóka Lili Anna,
Zsolnai Alexandra.
Erkel Ferenc Általános Iskola: Diós Lara (röplabda),
Pásztor Kata (röplabda), Novák
Sára (tanulmányi téren).
Hajós Alfréd Általános Iskola:

Kelemen Botond (úszás), Tóth
Ármin Balázs (dzsúdó), Viha
Borbála (atlétika).
Petőfi Sándor Általános Iskola: Magyarossy Anna Judit
(röplabda), Pap Réka (lovaglás).
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda: Balogh
Ádám (atlétika), Roth Emese
Antónia (tanulmányi téren),
Cseri-Holczmann Lili (tanulmányi téren).
Gödöllői Református Líceum

Gimnáziuma és Kollégiuma:
Tettamanti Virág (röplabda),
Tóth Barnabás (tanulmányi téren), Kertész Dóra (tanulmányi
téren), különdíj: Hargitai Sára
(tanulmányi téren).
Premontrei Szent Norbert
Gimnázium és Egyházzenei Szakközépiskola: Szőke-Kiss Anna (atlétika), Fogarasi-Krauss Tamás (atlétika).
Gödöllői Török Ignác Gimnázium: Zachár Veronika (tanulmányi téren), Szabó Bence

(tanulmányi téren), Klenczner
Márton (sportlövészet).
Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola: Diós Mariann
(FODISZ atlétika), Farkas Katrin Amanda (FODISZ atlétika),
Tóth Patrik (FODISZ atlétika).
Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola: Kertész
Mátyás
(gordonka),
Szilágyi Levente (zongora),
Szécsényi-Nagy Rudolf (zongora).

Két bajnoki cím az atlétikai Ifjúsági Bajnokságon
Debrecenbe utazott a GEAC ifi
korú különítménye az augusztus 22-23-ai hétvégén, ugyanis
a Gyulai István Atlétikai Stadion
adott otthont az idei ifi ob-nak.
A gödöllői atléták közül Soos
Levente nyakába akasztottak
érmet, méghozzá a legfényesebbet. 400 méter gáton végig
dominálva, magabiztosan futott
54.49 másodperces új egyéni csúcsot. 110 méter gáton is
új egyénit ért el, ott 15.77 másodperces idejével épphogy
lemaradt a döntőben való részvételről. A második bajnoki címet Bánovics József szerezte
a GEAC-nak, aki rúdugrásban
kissé döcögősen indulva, de végül magabiztosan érvényesítette a papírformát. Joci 472 centiméteres eredménye új egyéni
csúcs. Ladányi Viktor új egyénivel (402cm) a negyedik lett,
Bánovics Károly pedig az ötödik
helyet szerezte meg (382cm).
A rúdugrás a hölgyeknek is jól
megy Gödöllőn, ezt bizonyította
a 16 éves Simonváros Zille, aki
egy nagyon izgalmas verseny

során végül az ezüstérmet tudta megszerezni. Zille végig nagyon jól versenyzett, de a 381
centi már nagyobb kihívást jelentett a számára, így végül 371
centiméteres egyéni csúccsal

zárta a versenyt. Az ifi
hölgyeknél
Lippai Tünde szerepelt
a 100 méteres gátfutás
döntőjében,
amibe úgy
került
be,
hogy az előfutamban
új
egyéni
csúcsot futott (16.02
mp),
amit
majdnem sikerült megismételni a
döntőben is
(16.03 mp)
és ezzel az
értékes hatodik helyet
tudta megszerezni. Ki kell emelni Szautner Levente teljesítményét,
aki 400 méteren nagyon bátor
futásának köszönhetően 52.77
másodperces új egyénit futott
és ezzel a tízedik lett. Ezt a

400 méter gát futása kapcsán
is elmondhatjuk, ott az új egyéni csúcsa 1:00.18 perc, viszont
itt valamivel előrébb végzett, a
nyolcadik helyet sikerült megszereznie. Molnár András két
kilencedik helynek örülhetett
a középtávfutó számokban.
800 méteren 2:03.14 perc volt
az ideje, 1500 méteren pedig
4:22.04. 2000 méteres akadályfutásban is volt két indulója a Gödöllői EAC-nak, akik
közül Tóth Benedek szerepelt
előrébb, 6:55.19 perces ideje,
egyéni csúcs, amivel a nyolcadik helyen ért célba. Edzéstársa
Szőke-Kiss Jácint a kilencedikként ért be, 7:06.03-as idővel.
A verseny zárásaként a 4x400
métert rendezték meg, ahol az
ifi fiúk Szautner Levente, Lukács Gergő, Ladányi Viktor és
Soos Levente összeállításban
indultak és nagyon lelkesen futva az ötödik helyen értek célba.
Idejük 3:37.45 perc lett. A sikereket elért sportolókat Szörényi
István, Gadanecz György és
Kovács Zoltán készítették fel.
-HB-
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Vecsey Fanni felnőtt magyar bajnok, míg Kristóf Mátyás
az U14-es fiúk között szerzett aranyérmet
Az elmúlt hétvégén a
strandröplabdázók számára a Lupa-tavon rendezték a felnőtt országos bajnokság döntőit.
Természetesen gödöllői
érintettséggel. A még
mindig csak 17 éves Vecsey Fanni (GRC) párjával, Vaida Beátávál az
oldalán megkoronázva
a nyári, rendkívül eredményes teljesítményüket
országos bajnoki címet
szereztek a felnőtt női
mezőnyben.
MKB-Pannónia Strandröplabda Magyar Bajnokság, Döntő:
Vecsey Fanni (Gödöllői
RC), Vaida Beáta (Eötvös
DSE) - Háfra Dominika,
Nagy Eszter (Penta-KSE)
2:0 (11, 14)
“Elemeztük az ellenfelet a
döntő előtt, tudtuk, hogy
jó nyitásokkal megzavarhatóak. Kockáztattunk is,
de bejött.” – vélekedett a
mérkőzés után Vaida. Míg

partnere,
Vecsey
szerint az elődöntőben hullámvölgyben
volt, ám az ottani
bizonytalanságain
sikerült túllendülnie,
így a fináléra már
magabiztosan tudott
kiállni.
„Örülök, hogy Beával játszhattam, annak ellenére, hogy
új páros voltunk és
rengeteget
kellett
edzenünk, de a végére szépen összeálltunk” – tette hozzá Vecsey.
Eközben,
szintén
augusztus
utolsó
hétvégéjén a Lupa
Beachen játszották
le az U14-es fiúk
fináléját, amelyen
Kristóf Mátyás révén volt érdekelt
városunk röplabda
egyesülete. Kristóf
az SRSE-s Niemeier Lukasz oldalán

indult. A fiúk nagy fölénnyel nyerték csoportmérkőzéseiket, az
elődöntőben sem lassítottak, és
a finálét is magabiztosan, 21:8,
21:8-ra nyerték, s szerezték meg
az aranyérmet.
Kleczli Csaba tanítványának személyében először állhatott gödöllői férfi versenyző az országos
bajnokság dobogójának tetején.
Eddig mindössze kétszer sikerült érmet szerezni az erősebbik
nem kategóriájában: 2017-ben
Kalmár Ákos az U20-asoknál,
Jánossy Bálint és Vocskó Máté
a felnőtteknél lett bronzérmes a
kék-fehér gödöllői színeket képviselve.
A Gödöllői RC strandröplabdázói
ezzel idén összesen 4 országos
bajnoki címet gyűjtöttek be. Az
előbbiek mellett az U18-as lányoknál Vecsey Fanni, U16-ban
Kristóf Matyás nővére, Kristóf
Dóri lett aranyérmes, emellett pedig további két-két ezüst- (Vecsey
Fanni U20 és U22) és bronzérem
(Bútor Anna és Szabó Anna U16,
U18) volt a mieink termése.
-HB-

Idegenben aratott fölényes győzelmet a Gödöllői SK együttese
Az első fordulóban 3-0-s vereséget szenvedtek Hevesi Tamás tanítványai hazai pályán a
Maglód ellen. A Pest megyei I.
osztályú labdarúgó bajnokság
2. fordulójában sikerült javítani
a Gödöllőnek. Magabiztos 4-1es győzelmet aratva – a szezont szintén vereséggel kezdő
– Dunavarsány otthonában. A
GSK játékosai ezúttal nem csak
fölényben futballoztak, hanem
a helyzeteket is hatékonyan
használták ki, amelynek markáns vendég siker lett a vége.
Hevesi Tamás vezetőedző pe-

dig így értékelt a mérkőzés lefújása után: „Gratulálok a csapatnak, minden szempontból
felülmúltuk az ellenfelünket.

Örülök, hogy a
győzelem mellett
rengeteg helyzetet
dolgoztunk ki. Bízom
abban, hogy a
jövőben
még
hatékonyabbak
leszünk.
Nagyon sportszerű
együttest ismertem meg a Dunavarsány csapatában, további
sok sikert kívánok nekik!”
A következő fordulóban, szeptember 6-án (vasárnap) 16:30-

mtb- aranyérem
Augusztus 22-23-án Törökbálinton került megrendezésre az
idei évi 24 órás MTB csapatváltó-verseny. A gödöllői Team
CoachKuzma Egyesület kerékpárosai csapatban indultak és
sikeresen teljesítették az egy napos kihívást. Továbbá vegyes
csapatváltóban sikerült aranyérmet szerezniük. A csapat tagjai: dr. Vas Erzsébet, Aszódi-Deák Szilvia, Fábián Attila, Kuzma Ádám.

kor a Százhalombattai LK csapatát fogadják a gödöllői bikák.
A Gödöllői SK csapata jelenleg
3 ponttal, 4-4-es gólkülönbséggel a tabella 8. helyét foglalja el
két játéknapot követően.
Pest megyei I. osztályú bajnokság, 2. forduló:
Fémalk-Dunavarsány – Gödöllői SK 1-4 (1-2)
Gödöllői gólszerzők: Mudroch
Mendel (14.perc), Sós István
(öngól, 36.perc), Koziorowski
Richárd (78.perc), illetve Méhes
Pál (84.perc).
-HB-
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INGATLAN
+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy
körúton egy 60 nm-es, jó állapotú, kétszobás, földszinti,
erkélyes lakás. Külön fürdő és
WC, gázkonvektoros fűtés, közös tároló, hőszigetelt falak,
hőszigetelt redőnyös, műanyag
ablakok. Közös költség 2785 Ft/
hó. Érd: 06-30-601-0543
+ KERESEK saját részre Gödöllőn eladó építési telket 700
nm-ig. Tel: 06-70-282-4681
+ Eladó Szilasligeten HÉV-hez
közel 1,5 szobás, erkélyes lakás, saját udvari parkolóval.
Tégla építésű, 2016-ban teljes
körűen fel lett újítva. Irányár:
29,5 M Ft. Érd.: 06-20-9442705
+ Gödöllőn a Szarvas utca 2.

hirdetés

és az Ibolya utca közötti 6500
négyzetméteres telek eladó. Érdeklődni a bsbviki@gmail.com
email címen lehet.
+ Gödöllőn a Kazinczy körúton
2szobás, 53 nm-es, erkélyes,
földszinti, felújított, gázfűtéses
lakás 26,3 M Ft irányáron, illetve a Szőlő utcában 2.em. 59
nm-es, felújított, gázfűtéses lakás 27,9 M Ft irányáron eladó.
Tel: 06-20-347-5788
+ Gödöllőn a Szent János utcában 1,5 szobás, gázkonvektoros, 2.emeleti lakás buszhoz.
ÉV-hez közel eladó. Irányár:
24,5 M Ft. Tel: 06-20-362-5540
+ Gödöllőn tégla építésű ház
első emeletén, középső lakás
eladó. 38nm 1 szoba, részben
felújított, vezetékek, nyílászá-

rók cserélve. Irányár: 23,9 M Ft.
06-20-985-4541
+ Palotakerten 57 nm-es, 6.em.
2 szobás, felújított, klímával felszerelt lakás műanyag nyílászárókkal eladó. Iár: 29,5 M Ft.
06-30-421-1223
+ Gödöllőn a Kazinczy körúton
52 nm-es, 3.em. 2 szobás, ös�szkomfortos, felújított lakás tárolóval eladó. Iár: 31 M Ft. Tel:
06-70-3940-728
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén egy 2szintes, 2nappali+
3szobás, 2fürdőszobás, téglából épült lakóház 120nm összterülettel 1000nm-es telken. Az
ingatlan zártkert megjelölésű,
kerítve, villannyal ellátva. I.á.:
26 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Szadán a szőlőhegyen
egy könnyűszerkezetű, földszintes+ szuterén+ garázsos,
nappali+ 2szobás családi ház
teljes közművel, panorámával,
cserépkályhával+ cirkó fűtéssel
nyugodt, csendes zsákutcában.
I.á.: 45mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi úton egy 2,5 szobás, összkomfortos, teljesen felújított lakóház nagy méretű garázzsal,
2300nm-es telken. I.á.: 48 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 2erkélyes, 78nm-es, felújított, 3szobás lifttel rendelkező házban
egy öröklakás. I.á.: 41mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon egy 2 helyrajzi számon
lévő, 2200nm-es telken lakóház udvar megjelölésű ingatlan,
mely áll nappali+ 2szoba összkomfortból. I.á.: 35 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadka utcában egy téglaépítésű, 2szobás, egyedi fűtéses
lakás, melyben a nyílászárók ki vannak cserélve. I.á.:
25,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadság úton egy 2. emeleti, 2
szobás, erkélyes, teljesen felújított öröklakás. I.á.: 28,9 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy 600nm-es építési telek.
I.á.: 14,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő legkeresettebb részén a Harasztban egy
112nm-es, 3 szobás, 2 fürdőszobás, 2 külön wc-s családi
ház. I.á.: 45 mFt 0620-919-4870
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+ Eladó Gödöllőn a Blaháné
úton kétszer 80nm-es, 3szoba
összkomfortos, külön bejáratú, két utcára néző családi ház
80nm-es szuterénnel. I.á.: 55
mFt 0620-919-4870
Albérlet kiadó
+ Gödöllőn a Szent János utcában 1.em., klímás, 66 nm-es, 2
szoba étkezős lakás hosszútávra kiadó 160.000 Ft + rezsiért.
Tel: 06-20-9423-112
+ Gödöllőn a Fenyvesben bútorozott szoba kiadó 1 fő részére
havi 65.000 Ft-ért, rezsi nincs.
1 havi kaució szükséges. 0630-555-6794
+ Gödöllőn központhoz közel
családi házban, rendben tartott,
külön bejáratú, összkomfortos,
központi fűtéses szoba-konyha-fürdőszoba, WC kiadó lehetőleg nemdohányzó 1-2 fiatal
vagy fiatal pár részére. Kaució
szükséges. Érd: 06-30-9490674
+ Gödöllő Máriabesnyőn családi házban egy szoba-konyha
fürdőszobával, WC-vel kiadó
egyedülállónak vagy idősebb
házaspár részére. Vonat, busz
közel. Bérleti díj kaució nélkül.
Tel: 06-20-246-3572
+ Gödöllőn szoba kiadó. Érdeklődni: 06-70-568-9842
+ Gödöllő belvárosában a
SPAR-ral szemben 1,5 szobás, felújított igényes, erkélyes,
öröklakás kiadó havi 110.000 Ft
/hó + kéthavi kaucióért. 0620919-4870
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+ Kiadó Veresegyházán a Dombai cukrászda mögött sorházas,
földszintes, kertkapcsolatos társasházi öröklakás 120.000 Ft/
hó + kéthavi kaucióért. 0620919-4870
+ Gödöllőn 3 szoba összkomfortos kertes családi ház cirkófűtéssel kiadó hosszútávra.
Illetve ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK megbízható,
leinformálható személlyel. Érd:
06-70-244-7688
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 műanyag
feldolgozó gödöllői kft. felvesz
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT,
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, KARBANTARTÓT és FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szívesen fogadunk.
Érd: 06-20-9423-112, www.
plastexpress.hu
+ Kertem rendben tartásához
segítséget keresek. 06-309585-018
+ NYUGDÍJAS, DE AKTÍV
URAT KERESÜNK családi ház
körüli, kerti munkákra, hétköznaponként 2-3 órára. Feltétel:
kiváló fizikum és egészségi állapot, káros szenvedélyektől
mentesség, leinformálható gödöllői vagy környéki lakos. Óradíj: 1.200 Ft/ó, fizetés hó végén.
Tel: +36-20-451-0702
+ Karbantartói és gondnoki állást keresek hosszútávra, nagy
tapasztalattal rendelkezem. Tel
06-70-523-8748
+ Pelikán taxi gépkocsivezetőket keres. Érdeklődni Petrovics
Tibornál: 06-30-949-0674
+ FÉNYEZŐT KERESÜNK.
Bútoripari
felületkezelésben
jártas kollégát keresünk NAGYTARCSÁN lévő műhelyünkbe!
Bejelentett munkahely, fizetett
szabadság, jó csapat, változatos munkák. Faiparban használatos lakkok festékek és az
ehhez kapcsolódó technológiák
ismerete feltétlen szükséges az
állás betöltéséhez. Érdeklődni:
+36-20-414-8765
+ Bejárónői munkát, betegápolást, idős gondozást, illetve takarítást vállalok alkalmanként
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vagy rendszeresen. Érdeklődni:
06-70-223-5568
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20543-1775, e-mail: info@ili.hu,
ili.godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza
most rám! Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás,
fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás.
Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés. Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsatorna
tisztítás. Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi permetezés. Kerti
tavak tisztítása. Talajfúrás. 06-

30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada.
Tel: 30/592-1856, 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,
06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 06-30333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620

+ 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
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új
redőny azonnal megrendelhető!
Péter úr, 06-20-3685-888
+ MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK forgalmazása, beépítése.
Redőnyözés: műanyag és alumínium redőnyrendszer, motoros is! Fix és mozgatható szú-

nyoghálók! 06-20-262-0289
+ Azonnali kezdéssel vállalok
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel, KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST,
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST! Tel: 0670-361-9679
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők
javítása, tetőszerkezeti munkák, tetőfedés, ácsmunka, bádogos munka, ereszcsatorna,
Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, madárdeszkák festése, palajavítások, kúpcserép lekenése, leszögelése.
Bármilyen kisebb javításokat is
vállalok. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény! Érdeklődni: 0630-526-8532
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rítés-rendszerek teljes körű kivitelezése a területrendezéstől
a befejezésig. Igény esetén az
anyagbeszerzést is vállaljuk.
Tel.: 06209463409
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem,
szemölcs,
bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmas�százs. Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló kontároktól! 30
év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-532-7275

+ VÍZSZERELÉS. Csapok, szifonok, WC-k, WC-tartályok,
zuhanytálcák stb. cseréje. Új
vezetékek kiépítése, régiek
cseréje. Hétvégén is hívható:
06-20-412-0524
+ Több, mint 25 éves gyakorlattal, leinformálható, jó referenciával rendelkező VÍZ-GÁZ-FŰTÉS SZERELŐ várja a felújulni
vágyó fürdőszobák, konyhák,
nappalik és egyebek jelentkezését. Ha fontos, hogy elsőre jó
legyen! Tel: 06-30-267-0334

+ FESTÉS, GIPSZKARTONOZÁS gyorsan és szakszerűen!
Üres lakásra, tisztasági festésre
kedvezmény. +36-70-785-2718
+ Lapra szerelt bútorok összeszerelése, csillárok, karnisok
fali polcok felszerelése, egyedi
méretű kis bútorok készítése,
javítása. Ezen kívül kisebb felújítási munkák elvégzése. Hívjon bizalommal: 06-20-9463409
+ KERÍTÉS ÉPÍTÉS!!! Egyedi
kerítések, készen kapható ke-

OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén
jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
+ ANGOL, SVÉD TANÍTÁST,
korrepetálást, felkészítést vállalok Gödöllőn. Érdeklődni G.
Krisztina 06-30-9966-665
+ MATEMATIKÁBÓL általános
iskolások számára fejlesztést
vállalok. Tel: 06-70-329-6405
+ TÖRTÉNELEMBŐL korrepetálást és érettségire való felkészítést vállalok mindkét szinten.
Hívjon bizalommal: +36-20510-2441
+ Tapasztalt ANGOL tanárként
általános angol órákat, érettségire, középfokú nyelvvizsgákra
felkészítést, korrepetálást, beszédkészség fejlesztést vállalok online is: flora.nagyfalusi@
gmail.com 06-20-358-6057
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. Legmagasabb áron vásárolunk első
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vevőként! Tel: 70/942-0806,
20/465-1961
+ 300 literes hűtő-fagyasztó,
egy porszívó, 2db kondi gép,
egy EL-GO kismotor, új ágyneműtartós fekhely, új tűzhely, új
Samsung LED TV, egy 100 literes kuka eladó Gödöllőn. Érd:
06-30-958-5018
+ „Készülj a hosszú télre kedvesem...” Eltartható zöldségés gyümölcsféleségek a tőlünk
megszokott szolid árakon. Érési időtől függő betakarítás, ami
„szedd magad” keretében is
lehetséges. Ízelítő árainkból:
almafélék ládás tételben 180
Ft/kg, léalma 90 Ft/kg, burgonyaféleségek 135 Ft/kg, vöröshagyma 135 Ft/kg, lila és fehér
hagyma 200 Ft/kg, fokhagymák
800-1400 Ft/kg, mák 1300 Ft/
kg. UNIBOND BT. Gödöllő, Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel: 06-28-432941, 06-30-406-5898
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
EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Repce,
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 720ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor és Dióbél
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.06-30-9891-721
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FELHÍVÁS
jogi ügyintéző munkakör
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal jogi végzettséggel és közigazgatási gyakorlattal rendelkező munkatársat keres jogi
ügyintéző munkakörre.
Képesítési előírás: Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati
szakképzettség.
Munkaköri alapfeladat: önkormányzati szerződések, okiratok,
nyilatkozatok előkészítése, helyi rendeletek, jogszabályok kodifikálása, önkormányzati ügyekben jogi szakértői közreműködés és képviselet.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény alapján, illetve megegyezés szerint.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen
vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (Dr. Kiss Árpád jegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)
Jelentkezési határidő: 2020. 09. 18.
Dr. Kiss Árpád jegyző sk.
A Gödöllői Királyi Kastély Taggyűlési határozatai
1/2018 (01.23.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel a Társaság ügyvezetőjének díjazását 2018. január 18. napjától kezdődően bruttó 800
000 Ft/hó összegben határozza meg, az egyéb juttatások változatlan tartalommal hagyása mellett.
A Taggyűlés felhatalmazza a Miniszterelnökséget, hogy az ügyvezető munkaszerződését a jelen döntésnek megfelelően módosítsa.
Készült az írásbeli szavazólapok alapján.
2/2018 (02.28.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel hozzájárul, hogy a
Társaság ügyvezetője, dr. Ujváry Tamás a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségét megbízási jogviszony keretében ellássa.
Készült az írásbeli szavazólapok alapján.
3/2018 (03.29.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel felhatalmazza az
ügyvezető igazgatót a Társaság és a Társaságban tulajdonrésszel
rendelkező Gödöllő Város Önkormányzata között kötendő 1,5 millió Ft összegre szóló támogatási szerződés aláírására a Felügyelő
Bizottság által jelzett jogszabályi hivatkozások javításával. Készült
az írásbeli szavazólapok alapján.

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet
Augusztus 21-szeptember 6.:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Szeptember 7-13.:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Szeptember 14-20.:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

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
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PATÓCS AUTÓHÁZ

2100 Gödöllő, Rigó u. 10.
+36-28-515-710, skodaertekesites@patocsauto.hu
www.patocsauto.hu

