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Egy éjszaka négy helyszínen
Varázslatos, érdekes éjszakát hozott Szent Iván éjjele. Városunkban négy helyszínen tölthették el
kellemesen az időt azok, akik bekapcsolódtak a
Múzeumok Éjszakája rendezvényeibe. Már hagyomány, hogy ezen az éjen az intézmények színes
programokkal várják a látogatókat. Gödöllőn a Városi Múzeumban, a Királyi Kastélyban, a GIM Házban és a Gödöllői Galériában kínáltak különböző
programokat az érdeklődőknek.
A Városi Múzeumban a tavalyinál jóval többen kapcsolódtak be a különböző programokba, amelyek között a
gyermekek és az idősebbek egyaránt
találtak igényüknek megfelelőt. Az
intézmény több mint nyolcszázötven
látogatót fogadott este hat és hajnali
egy óra között. Az ifjabb korosztály
számára a legnagyobb izgalmat a saját munkáikból készített kiállítás jelentette, amelyen a rajzpályázatra beérkezett szőnyeg terveket mutatták
be. A pályázatra száznyolcvan munkát adtak be, a legtöbbet a Hajós Alfréd Általános Iskolából. A gyerekek
örömmel kapcsolódtak be az eseményekbe ezen az estén is, mind az öltöztetőbaba-készítésben, mind a késő
este kezdődött táncházban örömmel
vettek részt. A felnőtteket e közben a
kiállítások, előadások várták, majd
este tízkor a Szederinda együttes zenéjére élettel telt meg a piactér, ahol

Hatalmas vihar vonult át hazánkon az elmúlt hét csütörtökén, ami városunkat sem kímélte. Az esti órákban óriási
széllel érkezett a felhőszakadás, amely Gödöllő máriabesnyői részén okozta a legnagyobb károkat.

A Városi Múzeum udvarán a
Szederinda együttes táncháza
nyújtott színvonalas szórakozást

néhány órára a zenéé és
a táncé volt a főszerep.
Sikert aratott a táncház,
ugyan úgy, mint az est
talán legnagyobb slágere az Omnibusz. A régi
közlekedési eszköz a
Múzeumok Éjszakája
rendezvényeinek helyszínei között szállította
az „utasokat“, akik a tetőn lévő helyekért versengtek.
A királyi kastélyban
este háromnegyed héttől várták a vendégeket.
Az állandó kiállítást, melyen ingyenes kosztümös tárlatvezetéssel kalauzolták az érdeklődőket, mintegy hatszázan tekintették meg. Nem csak az
ingyenes programok vonzották a látogatókat, az Erzsébet Királyné mítosza című időszaki kiállításra közel

Alapítva 1992

A vihar fákat döntött ki és órákra
megbénította a vasúti közlekedést. A
tűzoltók napokig dolgoztak a károk
elhárításán, a VÜSZI szakemberei
számára pedig még most is feladatokat adnak a sérült fák, a letört ágak.
A kegytemplomnál két nyárfát tett
tönkre az ítéletidő, az egyiket derékba
törte, a másiknak az ágait szaggatta le
a szél, fák dőltek ki többek között a
Fenyvesi nagyúton és a Százszorszép
utcában, volt, ahol a kerítés is megrongálódott. A parkfenntartók folyamatosan dolgoznak a letört ágak és
kidőlt fák eltakarításán, de várhatóan
csak a hét végére végeznek a munkálatokkal.
(folytatás a 3. oldalon)

kétszázan váltottak jegyet. Miközben
a díszudvarban zenekarok szórakoztatták a vendégeket, Brigitte Hamann
osztrák történész, Erzsébet királyné
életrajzírója a zsúfolásig megtelt
díszteremben találkozott olvasóival,
akiknek nem csak előadását volt le-

hetőségük meghallgatni, hanem
hosszú ideig válaszolt a kérdésekre
is. Az estnek ebben a részében többek
között Rudolf trónörökös haláláról,
és arról esett szó, hogyan vélekednek
az osztrákok Erzsébet királynéról.
(folytatás az 5. oldalon)

Kedves Olvasóink!
A Gödöllői Szolgálat
július 5-től augusztus 16-ig
kéthetente jelenik meg.
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Testületi ülés – Elfogadták a sportingatlanok fejlesztésének irányelveit

A Rögesben épülhet majd fel a városi sportcsarnok
A Táncsics Mihály úti sporttelepen műfüves pályák (közülük
kettő fedett), a szomszédos teniszcentrum bővítése, a rögesi
területen városi sportcsarnok
és uszoda megvalósítása, az iskolai sportudvarok korszerűsítése. A felsoroltakban határozta meg az önkormányzati tulajdonú sportingatlanok fejlesztésének irányelveit a képviselő-testület a június 21-én tartott ülésén. A gödöllői versenyés szabadidős sportélet kinőtte létesítménykereteit. A főváros közelsége miatt is számolni lehet (a város idegenforgalmi vonzerejét is növelő) fizetőképes kereslettel a nagyobb befogadóképességű, a
kor igényeit kielégítő küzdőterek iránt. A megvalósításhoz
pályázással, befektetői tőke
mozgósításával igyekszik for-

rást szerezni a város és a Szabadság úti sporttelep (teniszpályák) tervezett értékesítéséből származó bevétel is a megmaradó sportingatlanok fejlesztését szolgálhatja. Három
teniszpálya és egy teniszstadion építésére már be is jelentkezett a HALIBOR Kft. A képviselő-testület emellett útburkolat-felújítások megkezdéséről
döntött, öt évre ismét kine
vezte a Montágh Iskola igazgatójának Bucsyné Prém Katalint,
egyéves igazgatói megbízást
adott Kuffersteinné Pál Katalinnak az Erkel Ferenc Iskolában.
A döntéshozók elfogadták a
városi közalapítványok múlt
évi munkájáról szóló beszámolókat, továbbá közterületeket
neveztek el Gödöllő négy pontján.

A márciusban korszerűsített önkormányzati sportkoncepcióból kiindulva
a város nagy figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági sport feltételeinek javítására, a jól szervezett, megfelelően
motivált tanórai és tanórán kívüli testnevelés, a mindennapos testedzés, a
szabadidősport fejlesztésére. Ide tartozóan került a képviselő-testület ülésének napirendjére a sportlétesítmények
helyzetének áttekintése és az önkormányzati tulajdonú sportingatlanok
fejlesztésének terve.

ként ingyenes sportolási lehetőséget
nyújtsanak például testnevelési órák
keretében a gödöllői iskoláknak.
A sporttelep másodlagos funkciója
lehet a szomszédos teniszcentrum
bővítési területe egyéb sport és szabadidős lehetőségekkel, befektetői tőkéből úgy, hogy az ingatlan továbbra is
az önkormányzat tulajdonában marad.

Foci és tenisz a Táncsics úton
A város tulajdonában jelenleg csupán
egy szabvány kézilabdapálya méretű
terem van, a Hajós iskolában, mely
most kapott új, korszerű burkolatot, de
mivel nem rendelkezik lelátóval, ko-

Sportcsarnok, uszoda a
Rögesben
Ha lehet, még nagyobb szabású,
mintegy három milliárd forintos elképzelés a régóta igényelt városi
sportcsarnok és uszoda létesítése a
Rögesben, a TESCO melletti, a HS
Sportcentrum mögötti kéthektáros önkormányzati területen. A csarnoknak
legalább 1500 ember befogadására

um jelenleg bitumenes pályája kapna
műfüves borítást.

Teniszstadion és vívóterem
A létesítményfejlesztés minden
egyes területe önálló előkészítő munkát igényel, melynek során a képviselő-testületnek folyamatosan meg kell
hoznia a megvalósuláshoz vezető döntéseket. Az első már meg is született: a
sporttelep észak-nyugati végén elhelyezkedő, jelenleg edzőpályaként működő elhanyagolt pályarészen a szomszédos Kiskastélyt üzemeltető, első
osztályú teniszcsapatot fenntartó Halibor Kft. három teniszpályát és egy tenisz stadiont alakíthat ki. E létesítmények teljes körű megvalósítását követően az önkormányzat 50 évre biztosítja a ráépítéssel érintett terület használati jogát a ráépítőnek. A teniszcentrum épületén belül a ráépítő ugyancsak 50 évre szóló használati jogot ad
az önkormányzatnak egy 400 négyzetméteres vívóteremre.

Útépítések: a Palotakert is
megújul
Az önkormányzat öt pályázatot
nyújtott be ötvenmillió forint értékben
a Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanácshoz szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatására. Ezek közül kettő – a Damjanich és a
Batthyány út pályázat – nyert összesen 18 millió forintot. A képviselő-testület június 21-i ülésén elindította a kivitelezés megkezdéséhez szükséges
közbeszerzési eljárást. E két utca esetében költségek 50-50 százalékát fedezi a város és a regionális fejlesztési
tanács.
Mivel a támogatást nem nyert utak
– a Béri Balogh Ádám út, a Palotakerti
lakótelep útfelületei és a Szabadka
utca 2/a melletti parkoló – burkolatának felújítása is elkerülhetetlen, azok
teljes mértékben önerős kivitelezéséről is döntöttek az ülésen, sőt az
idei feladatok közé felvették a Babati
út felújítását is a Batthyány úti kereszteződéstől a Dobó Katica utcai
buszmegállóig terjedő mintegy 200
méteres szakaszon. Ezeket a munkákat 69 millió forintból a VÜSZI végzi el.

Kinevezés, meghosszabbítás
A Táncsics úti sportcentrum látványterve

molyabb mérkőzések megrendezésére
nem alkalmas. A további oktatási intézmények sportlétesítményei kisebbek, felújításra szorulnak.
A 3 hektáron elterülő Táncsics Mihály úti sporttelep épületei és pályái is
leromlottak. A távlati tervek szerint elsődleges szerepe a jövőben is a labdarúgás feltételeinek biztosítása lesz
minden korosztálynak, korszerűbb
feltételek között.
Az elképzelések szerint a füves
center futballpálya a délkeleti bejárat
felé 50 méterrel eltolva műfüves borítást kap. A beruházás önkormányzati
finanszírozásban, befektetők bevonásával valósítható meg. A pálya Erzsébet-park felőli oldalán egy könnyűszerkezetes, 400 férőhelyes lelátó alakítható ki.
A műfüves centerpálya mögött füves edzőpálya kaphat helyet. A sporttelep délkeleti végében található lebontásra érett épületek helyére fedett,
két műfüves kispályát magába foglaló
létesítményt terveznek, ugyancsak befektetői tőke közreműködésével úgy,
hogy ezek a játékterek hétköznapon-

kell alkalmasnak lennie ahhoz, hogy
nemzetközi mérkőzéseknek is otthont
adhasson. Ki kell persze még dolgozni, hogy hogyan lehet a beruházást finanszírozni, és a létesítményt gazdaságosan működtetni.
Mivel a Szabadság téren található,
jelenleg teniszpályáknak otthont adó
sporttelep adottságai egyre kevésbé
felelnek meg az elvárásoknak a képviselő-testület egyetértett a megfelelően
előkészítendő értékesítésével. A bevételt az önkormányzati tulajdonban maradó sportlétesítmények fejlesztéséhez forgatják vissza.

Műfüves iskolai pályák
A döntéshozók egyetértettek azzal
is, hogy a Táncsics Mihály úti sporttelep műfüves labdarúgó pályáinak kialakításával párhuzamosan elinduljon
az iskolai sportudvarok fejlesztése, a
jelenleg bitumenes borítású pályák
műfűvel történő befedése. Első körben az Erkel Ferenc, a Petőfi Sándor
és a Damjanich János Általános Iskola, valamint a Török Ignác Gimnázi-

Az Erkel Ferenc és a Montágh Imre
iskolák igazgatói állására egy-egy pályázat érkezett. A pályázatokat elbíráló bizottság június 5-i ülése előtt
Kuffersteinné Pál Katalin, az Erkel iskola igazgatója pályázatát írásban viszszavonta, ezért a bizottság kizárólag a
Montágh iskola vezetői álláshelyére
benyújtott pályázattal foglalkozott és
javasolta Bucsyné Prém Katalin
újbóli, öt évre szóló kinevezését, amit
a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. Az ülésen is elhangzott, Gödöllővel szemben egyre kevesebb települési önkormányzat vállalja a speciális törődést igénylő gyerekeket
egyénileg fejlesztő és foglalkoztató iskolák fenntartását. Bucsyné Prém Katalin kiemelkedő szakmai felkészültsége, hivatástudata, több cikluson
megszerzett vezetői tapasztalata biztosíték a folytonosságra, az iskola szakszerű irányítására. Kuffersteinné Pál
Katalin, az Erkel iskola igazgatója a
pályázatát visszavonó levelében indokai között utalt arra, hogy a felkért
szakértő szakmai véleményével azonosulva érzi, vezetői programja nem
teljes részletességgel foglalkozik az
iskola előtt álló feladatokkal. Reálisan

A Szabadság út - Tábornok utca
között lévő 4151 helyrajzi számú utcában lakók jelezték, hogy Nagy László Tamás (1955-1999) kapucinus barátról, tartományfőnökről, máriabes-

értékelte a kialakult helyzetet, elfogadta a pályázatát bíráló szakértő prioritásokat és súlypontokat hiányoló
szakvéleményét. Ugyanakkor nyilatkozott arról, hogy szándékában áll pályázatát áttekinteni, az iskolára vonatkozó szakmai fejlesztési feladatokat
kidolgozni. Mivel érvényes pályázat
nincs az iskola igazgatói állására, a
képviselő-testület a vonatkozó jogszabályok alapján egy évvel meghosszabbította Kuffersteinné Pál Katalin vezetői megbízását.

Közalapítványok beszámolója
A képviselő-testület valamennyi közalapítványa beszámolóját elfogadta.
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 2006. évi gazdálkodása a külső
körülmények, a pályázati úton elnyert
támogatások rendkívül késői kifizetései ellenére folyamatos és biztonságos
volt. Megteremtette a vállalt programok és kötelezettségek teljesítésének
feltételeit. Az önkormányzat 3,9 millió forinttal támogatta a közalapítvány
működési kiadásait és szakmai programjainak megvalósítását. A bevételek
között a pályázati úton elnyert 5,8 millió forint, a 2 millió forintos tanfolyami bevétel és a jövedelemadó 1 százaléka, 288 ezer forint képviselt jelentősebb összeget.
A Tormay Károly Egészségügyi
Közalapítvány 10,8 millió forinttal
gyarapította 12,1 millió forintos nyitókészletét a múlt évben. Ennek közel
felét adta az önkormányzati támogatás. A Borsos Kft. 2 millió forinttal támogatta a röntgengép beszerzését. A
Caterpillar 600, a Raiffeisen Bank
552, Isaszeg önkormányzata és az Astra Zeneca 300-300 ezer forinttal segítette a közalapítványt céljainak teljesítésében. A 4,3 millió forintos kiadásból 1,8-1,8 millió forintot költöttek a Tormay Károly Egészségügyi
Központ illetve háziorvosok és egy
fogorvos eszközbeszerzésére.
A Segítség Közalapítvány tavaly
1,7 millió forint bevételre tett szert,
melyből 1,5 millió forint önkormányzati támogatás. 36 család kapott 40-60
százalékos támogatást rezsihátralékainak törlesztéséhez, összesen 1,2
millió forint összegben.
A Gödöllői Sport Közalapítvány
5,8 millió forint egyenleggel zárta
2006-ot. A múlt évben 800 ezer forint
támogatást kapott az önkormányzattól. Az Év Sportolója díjátadó ünnepség rendezésére és a kitüntetettek díjazására 538, a líceumi kosárcsapat, a
GEAC atlétika és a Góliát DSE
nemzetközi szereplésének támogatására 100-100 ezer forint támogatást
adott.
A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány anyagilag és
tárgyi eszközökkel is segítette a városi
rendőrkapitányság munkáját. Önkormányzati támogatásból 3,5 millió
forinttal járult hozzá egy Citroen gépkocsi vásárlásához. Pályázat útján az
Alianz Hungária Biztosító Rt. 500
ezer forinttal, a LEAR Kft. öt számítógéppel támogatta a közalapítványt.

Tamás atya

nyői plébánosról szeretnék elnevezni
az utcácskát, amely a Gödöllőn átvezető főútra merőleges, forgalmas kis
közterület. Tamás atyát még titokban
vették fel már felszentelt világi papként a rendbe a '80-as években. Kiváló
szobrász és festő volt, mely képességét a kegytemplom és környéke szépítésében is felhasználta.
A Repülőtéri úttal párhuzamos
6192/24 és 6192/23 helyrajzi számú
utca a Tessedik Sámuel utcára merőleges. Tessedik Sámuel és Nagyváthy
János (1755-1819) együtt dolgoztak a
tudományos kutatás területén, ezért
felmerült, hogy Nagyváthy Jánosról
lehetne az utcát elnevezni. Az ő nevéhez fűződik a szigorú gazdasági számtartás bevezetése, első ízben alkalmazott hazánkban kettős könyvvitelt. A
mezei gazdaságot nagymértékben elősegíteni akaró kétkötetes, egyben az
első magyar nyelvű mezőgazdaságtani munkája 1791-ben jelent meg.
Gödöllő agrártudományos múltja és
jelene is indokolta az elnevezést.
(Nagyváthy Jánosról díjat nevezett el
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Az idei kitüntetést
a pedagógusnap alkalmából az egyetem docense, Emőkey András kapta –
a szerk.)
A Dózsa György útra merőleges, a
Vízmű melletti 1115, 1114/1, 1114/2
helyrajzi számú utca környékén épül a
Baptista Gyülekezet temploma. Az utca elnevezésére a gyülekezettől érkezett javaslat. Kornya Mihály (18441917) a több mint másfél évszázados
magyarországi baptista misszió legdinamikusabb időszakának meghatározó egyénisége. Négy évtizedes munkássága során, miközben sok visszautasításban és üldöztetésben volt része, Szadától Brassóig több száz
helyen megfordult: számos gyülekezetet alapított, és mintegy 1100 hitvallót keresztelt meg. Minden bizonnyal
az ő bizonyságtételére jutott hitre az
első gödöllői baptista is 1881-ben
Szadán. A későbbi történetírás által
„parasztapostolnak“ elnevezett Kornya Mihály személyében a mai baptisták egy Jézus Krisztusnak teljes
szívével elkötelezett, bátor, szorgalmas és Isten kegyelméből munkájában
megáldott hitelődjüket tisztelik.

Hangos a diszkó
Új utcákat neveztek el
Horgásztó utca, Tamás atya utca,
Nagyváthy János utca és Kornya Mihály utca elnevezésekről döntött a
képviselő-testület az utcanév-ajánló
bizottság javaslatát elfogadva.
Az Aquarex'96 Kft. kezdeményezte
a Vásártér környezetében található
8052 és 8053 helyrajzi számú utca elnevezését, amely a Horgásztó utca
nevet kapta.

A volt Ganz gyár területén működő
diszkó zajos voltáról tett bejelentést az
egyebekben Körösfői László képviselő. Gémesi György polgármester elmondta, a polgármesteri hivatal minden tőle telhető segítséget megad a panasz orvoslásához.
Lapunk információja szerint hamarosan hivatalos zajbemérésre kerül
sor a városban üzemelő több szórakozóhelyen is.
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Közélet

Ismerkedés a magyarországi önkormányzatisággal

FELHÍVÁS

Bosnyák küldöttség Gödöllőn

TISZTELT GÖDÖLLŐI POLGÁROK!
Gödöllő Város Képviselő-testülete rendeletben szabályozta az
önkormányzat legmagasabb elismerése „GÖDÖLLŐ VÁROS
DÍSZPOLGÁRA“ kitüntető cím adományozását.
A kitüntető cím azoknak a magyar vagy külföldi
személyeknek adható, akik:
a.) a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében
maradandót alkottak.
b.) egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi
civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének
gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez".

A bosznia-hercegovinai önkormányzatok és kistérségek fejlődése érdekében szerveztek tanulmányutat 20 közigazgatási szakemberből – polgármesterekből, önkormányzati és minisztériumi tisztviselőkből – álló delegáció részére június 17. és 26. között Magyarországon. A küldöttség
tagjai június 25-én, hétfőn a gödöllői
városházán ismerkedtek a magyar
közigazgatás rendszerével, az önkormányzatiság fejlődésével, kialakulásával, a választási rendszerrel.
Mindezekről dr. Fábián Zsolt önkormányzati szaktanácsadó – aki 16
éven keresztül volt Gödöllő alpolgármestere – tartott beszámolót a vendégeknek, akik az ENSZ fejlesztési
programja és a magyar Külügyminisztérium által támogatott MagyarNemzetközi Fejlesztési Segítségnyújtási Kht. szervezésében látogattak el
hazánkba.
A bosznia-hercegovinai delegáció
tíznapos tanulmányútján konzultációkat folytatott többek között központi
intézményekkel, önkormányzatokkal

Gödöllő Város Díszpolgára cím évente, legfeljebb két
személynek adományozható.
Kérem, hogy javaslatával segítse a döntéshozókat.
Indoklással alátámasztott javaslatát 2007. JÚLIUS 2-IG
SZÍVESKEDJEN a Polgármesteri Hivatal Közoktatási
Irodájára ELJUTTATNI.
Segítő együttműködését kérve
Gödöllő, 2007. június

Fábián Zsolt a bosnyák vendégekkel

és társadalmi szervezetekkel, így városunk önkormányzatával is. A küldöttség a magyarországi tapasztalatok segítségével szeretné erősíteni a
bosznia-hercegovinai önkormányzatok hatékony működését, a települések fenntartható fejlődését, a közigazgatási szintek összehangolását.

Gödöllőn részletesebben az önkormányzati választási rendszerrel, az
önkormányzatok intézményrendszerével, azok működésével, feladataival, valamint a regionális gazdasági
együttműködés lehetőségeivel foglalkoztak.
(t.)

Tisztelettel: Dr. Gémesi György polgármester

Több százezres kár

Viharpusztítás
(folytatás az 1. oldalról)

Figyelni kell a jelzőtáblákat!

Forgalmirend-változás
Június 30-án visszaáll az eredeti forgalmi rend a Szabadság
téren és a környező utcákban.
A közlekedési változások közvetlenül érintik a Dózsa György
utat, a Szabadság és a Petőfi
teret, valamint a Gábor Áron, a
Petőfi és a Kossuth Lajos utcát.
A volt Járási Hivatal környékén már
csak a mélygarázs lehajtója és az
épület előtti járdaszakasz lesz építési
terület, s marad továbbra is lezárva. A
Szabadság tér mindkét irányban átjárható lesz, a forgalom a mélygarázs-lejáró két oldalán halad majd. Az elsőbbségi rendről forgalomirányító
táblák tájékoztatják a közlekedőket.
Ezzel egy időben megszűnik a Gábor
Áron utca átjárhatósága, a teret a Sulyán cukrászda előtt ismét lezárják, s
így az zsákutca lesz. Itt fokozott figyelmet igényel majd az autósoktól,
hogy a Petőfi utca és az üzletház közötti szakaszon befelé egyirányú, míg
az üzletház és a lezárás közötti szakaszon kétirányú lesz a forgalom. Kihajtani a Petőfi tér felé közvetlenül
nem lesz lehetőség, a gépkocsik az
üzletház melletti parkolón keresztül
hagyhatják el a területet.
A kánikulában is folyamatosan dolgoznak az utakon, sok helyen már
csak az aszfaltozás van hátra a felújításokból. Folynak az előkészítő munkálatok a Villanytelep, a Nap, a Veres
Péter és a Brassó utcában, ahol csapadékvízelvezető árok és szegély készül. Végeztek a szakemberek az új
templomnál a parkoló előkészítésével, itt már csak az aszfaltozásra várnak. A napokban befejeződik a munka
a Szent János utcában is, ahol a járdát

újították fel, itt már a korlátokat helyezik ki. A felújítások mellett a szükséges javításokat is végzik a városi

(ny.f.)

Ismét levélben fordult a Magyar Közút Kht-hoz dr. Gémesi György polgármester, mivel többszöri kérés
ellenére sem javították ki a Dózsa György úton lévő egyik úthibát. Nem először fordul elő, hogy a kht.
csak a polgármester személyes lépésére reagálva végzi el feladatát.
Most a TESCO előtti szakaszon kialakult ki balesetveszélyes helyzet.
„Az útburkolat tervezői vagy kivitelezői hiba folytán már a tavalyi évben helyenként felgyűrődött,
nyomvályús lett. Az úthiba kijavításra került, de úgy tűnik, a probléma véglegesen nem oldódott meg,
mert a nyomvályúk ismét kialakultak, és igen balesetveszélyessé vált ez az útszakasz.
A másik igen régi probléma, szintén ezen az útszakaszon, a szociális otthon előtt egy vízelnyelőrács beszakadása, amit már több ízben jeleztünk, – a közös megbeszélésünkön is – de sajnos a mai
napig nem lett kijavítva.“ – áll a polgármester levelében.

A tűzoltóságnak is napokig munkát
adott a vihar. Az első jelzés csütörtök
este 20 óra 40-kor érkezett, amikor is
kidőlt fa eltávolításához kértek segítséget, majd az éjszaka folyamán a
városból és a környező településekről még tizenöt,
pénteken pedig huszonhárom
alkalommal történt riasztás, minden alkalommal a kidőlt
fák, letört ágak
okoztak problémát.
A vihar során
több helyen is le-

Közlemény
A Pest Megyei Bíróságon, valamint minden helyi bíróságon – így a Gödöllői Városi Bíróságon is –
2007. július 16-tól - 2007. augusztus 17-ig
ítélkezési (törvénykezési) szünetet tartanak.
A fenti idő alatt tárgyalásokat nem tartanak.
A polgári és büntető irodákban ügyeletet tartanak,
mely a hét minden napján a 9 órától 11 óráig tartó
félfogadást, valamint a panasznapot nem érinti.
A bírósághoz érkezett beadványokat ezen idő alatt is
az irodákban, illetőleg a bejáratnál elhelyezett panaszládába lehet leadni, vagy postán elküldeni.
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala

A hét kérdése
Ahogy városunkban egyre nő a
burkolt utak száma, egyre több a
lakossági panasz, hogy a felújított,
jó állapotú utakon jóval a megengedett sebességet túllépve közlekednek a motorosok és az autósok.
„Ön szerint milyen a közlekedési
morál városunkban?“ – Erre a
kérdésre vártunk választ olvasóinktól előző lapszámunkban.

Balesetveszély
a Dózsa György úton

Szeptemberben kezdődik az aláírás gyűjtés

Hitelesített az OVB
Az Országos Választási Bizottság esti
ülésén a tandíj, a vizitdíj és a kórházi
napidíj kérdésében is hitelesítették az
aláírásgyűjtő íveket. Mint közölték,
nincs olyan új körülmény, amiből új
elutasítási indok keletkezne. Az Alkotmánybíróság döntését az OVB
tiszteletben tartja, bár szakmai ellenérveket hangoztattak. Az aláírásgyűjtés a jogorvoslati határidő, vagyis az
Ab újabb düntése után kezdődhet el.
A taláros testület sürgősséggel dönt,
de elképzelhető, hogy ez a nyári szü-

utakon. Már elkészült a Grassalkovich és a Széchenyi utca. A szórt technológiával végzett javítást a héten az
Ady Endre sétány útburkolatán végzik.
Rendezettebb
lesz a vasútállomás
belső része is. A
múlt hét végén
megkezdték az állomás peron szakaszának felújítását. A
rendkívül rossz állapotú szegély részeket és a sínekhez
vezető lejárót már
elbontották. Szintén
a múlt héten tették
rendbe – hosszú idő
után – az Állami telepek megálló két
váró helyiségét is.

net miatt csak ősszel lesz meg. A tandíjügyben 7:3 arányban döntöttek a
kérdés hitelesítése mellett, ugyanakkor többen azt a nézetüket fejtették ki,
hogy szerintük a kérdés érinti a költségvetést. A vizitdíj és a kórházi napidíj hitelesítésekor főleg arról volt vita, hogy vajon a költségvetés kiadásaként kell-e értelmezni a vizitdíjat és
a kórházi napidíjat.
Az Ab június 5-én hozott döntésében azzal érvelt, hogy a képzési hozzájárulás az egyetemek és főiskolák

bevétele és ez a tétel nem szerepel a
központi költségvetésben. Tehát sikeres népszavazás esetén sincs szükség
a költségvetési törvény módosítására,
vagyis a kérdés nem tartozik a tiltott
népszavazási tárgykörbe. A vizitdíj és
a kórházi napidíj esetében pedig megállapították: a jövőbeni költségvetésre vonatkozó kérdés akkor tagadható
meg, ha a kérdés a kiadásokat érinti.
Fidesz legfontosabb célja, hogy
minél hamarabb és egyszerre tarthassák meg a népszavazást a hat kérdésben, ezért úgy számolnak, hogy, őszszel, szeptemberben összegyűjtik a
kérdésenkénti 200 ezer aláírást, és kora tavasszal megtörténik a népszavazás.

szakadtak a felsővezetékek, ágak, fák
dőltek a vasúti sínekre, de volt, ahol a
villámcsapás bénította meg a közlekedést. Gödöllőn húsz
óra harminctól csak éjjel egy órára
sikerült helyreállítani a vasúti közlekedést.

„Nem városunkban, országosan van
gond a közlekedési morállal. Az,
hogy a járművezetők türelmetlenek
és udvariatlanok, az már nem lep
meg, de sajnos az sem, hogy a
KRESZ-t nem tartják be. Ma már
szinte ritkaságszámba megy, ha
valaki rendesen használja az indexet…“
(V.S.)
„Engem az háborít fel igazán, amikor azt látom, hogy a szabálytalankodó gépkocsivezető mellett kisgyerek ül a kocsiban. Ezek a gyerekek
később nem is fogják érteni, miért
baj az, ha átmennek a záróvonalon
vagy ha százhússzal mennek ott,
ahol ötvennel lehet. Ráadásul sok
szülő, már a 16-18-éves gyerek feneke alá kocsit tesz, az meg arra
használja, hogy a közutakon ver-

(k.j.)

Kidőlt nyárfa Máriabesnyőn

Tájékoztatjuk a tisztelt
gödöllői lakosságot,
hogy
GÉMESI GYÖRGY
polgármester
FOGADÓNAPJA
2007. július 4. helyett
JÚLIUS 11-ÉN LESZ.
senyezzen vele…“

(Zete Lajos)

„Tavaly nyáron Svédországban jártam. Meglepett, hogy a városban,
ahol voltunk, nem működtek a közlekedési jelzőlámpák. Mikor megjegyeztem, vendéglátónk felvilágosított, hogy nem rosszak, de csak akkor kapcsolnak be, ha jön a busz,
mert akkor annak biztosítják az utat.
Egyébként minek működjenek, úgyis
mindenki betartja a szabályokat…“
(B.J.)
„A múltkori motoros baleset nagyon
jól példázza a hazai viszonyokat.
Sajnos ez alól Gödöllő sem kivétel.
Itt is rendszeresen találkozunk száguldozó motorosokkal és autósokkal. A mi utcánkban a múlt héten
majdnem elütött egy gépkocsi egy
kisgyereket, persze, mondanom sem
kell, nem ötvennel ment az autós. De
ehhez hozzá kell tenni, nem csak a
gépjármű vezetőkkel, hanem a gyalogosokkal is sok gond van. A
KRESZ rájuk is vonatkozik, de erről
szeretnek megfeledkezni. Elég megnézni, hogy hányan szaladgálnak át
az úttesten, 30 méterre a zebrától…“
(Csóka Annamária)
A hét kérdése: „Ön szerint
hányan és hogyan ünneplik a
Magyar Szabadság Napját?“
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Ünnepelt a Máltai Szeretetszolgálat

Kirándulás a győzteseknek

Házszentelés
Féléves értékelésnek is tekintették a Máltai Szeretetszolgálat gödöllői szervezetének
munkatársai, hogy a héten felszentelték azt az épületet,
amelyben a karitatív szervezet
helyet kapott. Az ünnepséget a
szent Iván napi hagyományokkal összekötve kellemes
nyáresti programokat kínáltak
a résztvevőknek.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
szervezete az elmúlt év végén vette
birtokba azt a palotakerti épületet,
amelyben azóta is fogadják a rászorulókat.
Bár kezdetben a lakók közül nem
mindenki fogadta nagy örömmel a

Lisztfújó verseny

szervezet megjelenését a lakótelepen,
mára harmonikus, baráti kapcsolatot
létesítettek az itt élőkkel.
Mint azt Farkas-Zengő Noémi, az in-

2007. június 28.

Civil

tézmény vezetője
elmondta, a Palotakert lakói
megtapasztalták, hogy
azzal, hogy
ide jönnek a
segítségre
szorulók,
semmi kellemetlenség nem jár. Kezdetben sokan
nehezen fogadták el őket, kételkedtek
abban, hogy itt valóban ingyenesen
nyújtanak segítséget a rászorulóknak.
Ma már naponta átlagosan tíz-tizenöten, de van olyan nap, hogy húszan
is felkeresik az intézményt, amely
több szolgáltatást is elindított az elmúlt hónapokban.
Többek között ingyenes jogsegéllyel,
nyelvtanfolyammal,
hagyományőrző
foglalkozásokkal várják az ide
betérőket.
Még nem
fordult elő,
hogy valakit úgy kellett volna elküldeni, hogy
semmilyen segítséget nem tudtak neki nyújtani. A szolgáltatások körét
azonban még lehetne bővíteni, tudtuk

Fórum
Nyílt levél a város polgármesteréhez
„Tisztelt Polgármester Úr!
Közel 30 éve dolgozom óvónőként.
Ez alatt az idő alatt több fórumon
fogalmaztam meg a véleményemet,
gyakran kritizáltam. Nem magam
miatt, a szakma elismeréséért, a gyerekek jogaiért. Azt kívánja a tisztesség, hogy a sikerekről, a jó kezdeményezésekről is elmondjam a véleményemet.
Pedagógusként kultúrát közvetítek,
embert nevelek ( még ha, ez az Ember gyakran csak 3 éves). Azt tanítom a gondjaimra bízottaknak: ha
kapnak valamit, illik megköszönni.
Pedagógus nap alkalmából „Elismerő Oklevelet“ kaptam. Ezzel lehetővé tették, hogy megtapasztaljam, milyen felemelő érzés abban a
városban „kitüntetettnek“ lenni, ahol
születtem, ahol felnőttem, ahol tudatos
pedagógussá értem. (Majdnem olyan
felemelő érzés, mint egy gyerek bizalmat sugárzó, elismerő tekintete).

Abban a reményben kívánok további
jó munkát, hogy még sokáig és sokan megtapasztalhatják ezt az érzést.“
Köszönettel: Jánoskáné Varga Julianna, Tisza utcai és Szabadság
úti óvoda
„Tisztelt Szerkesztőség!
Sokat gondolkodtam, míg elhatároztam, megírom ezt a néhány sort, de
két gyermek felnevelése után, nagymamaként úgy érzem, feltétlenül
hangot kell adnom a véleményemnek. Sokat járok a városban, rendszeresen részt veszek a különböző rendezvényeken, sokat vagyok emberek
között. Mindig örömmel látom, amikor az édesanyák gyermekeiket sétáltatják, vagy azt, amikor ezekkel
az apróságokkal együtt vesznek
részt ünnepségeken, megemlékezéseken. Az elmúlt időszakban azonban két alkalommal is döbbenten tapasztaltam meg a szülői felelőtlenséget. Az első a vasútállomáson történt, ahol az állomás épület és a
HÉV sínek közötti szakaszon igye-

FELHÍVÁS
A LUMNICZER SÁNDOR ALAPÍTVÁNY
ÉS A GÖDÖLLŐI LOKÁLPATRIÓTA KLUB
2008-ban Dr. Lumniczer Sándor halálának 50.
évfordulója alkalmából tudományos orvosi üléssel egybekötött
emlékkiállítást szervez. Ahhoz, hogy méltóképpen megemlékezhessünk a kiváló sebészről, vadászról és sportlövő világbajnokról, szeretnénk összegyűjteni minél több fellelhető dokumentumot.
Kérjük, hogy akinek birtokában van bármilyen, dr. Lumniczer
Sándorral kapcsolatos tárgy, róla szóló cikk, vagy egyéb dolog
a kiállítás idejére való rendelkezésre bocsátásával járuljon hozzá a sikeres rendezéshez!
Azok jelentkezését is várjuk, akiknek személyes élményei vannak Lumniczer doktorról vagy olyan történetet tud megosztani
velünk, amit érdemesnek tart a nagyközönség számára ismertté tenni.

Segítségüket előre is köszönjük!
A szervezők

A Gödöllői Waldorf Iskola
GreenPici Szakköre első helyezést ért el a „Mindenki
városa“ nevű, a GATE Zöld Klub
által rendezett versenyen, így a Pangea Egyesület pénzesgyőri oktatóközpontjába utazhatott egy hosszú hétvégére.

meg. Az elmúlt fél év tapasztalatai
alapján nagy szükség lenne egy rehabilitációs otthonra a szenvedélybetegek részére, valamint egy, a fogyatékosok számára létrehozott foglalkoztatóra. A napi feladatok mellett azonban a jogszabályok állandó változásának követése is feladatot ad az itt dolgozóknak, s komoly aggodalommal
tölti el őket.
A legnagyobb problémát a szociális
törvénynek azon tervezett változtatásában látják, amely szerint a kormány a fogyatékos alapellátást ki
akarja venni a kötelező alapellátások
közül. Mivel ez normatíva megszűnést is jelent, ez a támogató szolgálatot magát is veszélybe sodorhatja.
A hétfő esti házszentelésen azonban nem esett szó a problémákról. Az
estet baráti, csaknem családias hangulatban töltötték együtt a résztvevők.
Miután dr. Gyurkovits István atya
megszentelte az épületet, közös,
mókás játékok, hagyományőrző tűzugrás és szalonnasütés várta az
összeserelgett vendégeket, fiatalokat
és időseket egyaránt.
Kép és szöveg: -bj-

kezett egy apróság a közelben lévő
úttest felé, egyedül. Apró léptekkel,
a kisgyermekek gyorsaságával indult felfedezni a területet. Mivel senki sem volt a közelében, aki hozzátartozónak tűnt, megfogtam a kezét,
és elkezdtem keresni az édesanyját.
Meg is találtam, az állomáson ült a
járda szélén, ott, ahonnan még csak
rá sem látott az elkóborolt kicsire…
A második számomra meglelő, és
egyben felháborító eset a Trianon
emlékműnél történt néhány hete. A
megemlékezésre gyülekezők között
feltűnt egy kisgyermek, aki egyedül
bóklászott a tömegben, édesanyja
valahol a fák között beszélgetett.
Megkezdődött a program, ám a gyermek, aki talán még két éves sem
lehetett, továbbra is ott téblábolt,
nézegette az embereket, leült a szereplők előtt a murvával felszórt útra, két kis kezével tömte szájába a
követ, majd folytatta mindezt hemperegve, hason csúszva. Én majdnem szívbajt kaptam a puszta látványtól. Nem csak azért, mert az
egész rendkívüli módon zavarta a
megemlékezést, hanem attól is, mi

tatódott, majd a harmadik napon ismét
a szurdokvölgyet járták végig a gödöllői kalandozók, akik kellemes élményekkel gazdagodva tértek haza.

Velük tartott még a második
és harmadik helyezett csapat
is az Erkel Ferenc és a Petőfi
Sándor Általános Iskolából.
A programban tizenöt fő és
két kísérő vehetett részt.
Pénzesgyőrben a „zöldklubos“ lányok gondoskodtak a
gyerekek ellátásáról, akik
egy éjszakai kalandtúrán is
részt vettek az évezredekkel
ezelőtti barlangból kialakult
szurdokban.
A program második napja
egész napos kirándulással, a
környék megismerésével foly-

Tisztelt Gödöllőiek!
Immáron sokéves hagyománya városunknak, hogy Wageningenből két évenként testvérvárosi küldöttséget fogad. Vendégeink részére keresünk szállásadó családokat, olyanokat, akik szívesen alakítanának ki baráti kapcsolatokat az érkezőkkel.
Vendégeink itttartózkodása: 2007. október 4. és 7. között lesz (csütörtök délutáni érkezéssel és vasárnap délelőtti távozással). A szállásadás mellett reggeli, és esetenként vacsora biztosítását kérjük, ill. a hollandok reggeli elszállítását programjaikra, este pedig hazavitelüket.
További részletes információ és jelentkezés Mészöly Beatrixnál, a Polgármesteri Hivatalban. (Tel.: 28/529-140, e-mail: mbea@godollo.hu )
Gloserné Szabó Györgyi, A Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke

van, ha le-vagy félrenyeli a köveket.
Kínosan éreztem magam, mint mindenki a környezetemben, az anyuka
időnként ránézett, és tovább tracscsolt, szemmel láthatóan nem izgatta magát a történtek miatt. Körülbelül nyolc-tíz perc telt el így az ünnepségből, mindenkit feszélyezett a
helyzet, senki nem mert nyíltan rászólni a gyerekre, vagy kivinni onnan, hiszen ott volt az anyja! Végül,
amikor a kicsi megunta a kövek
szedését és evését, az előkészített koszorúk virágait kezdte tépdesni, egy
hölgy megunta az egészet, felkapta
a gyereket, kivitte onnan és odavitte
az anyjához. Sajnálom ezeket a gyerekeket. Nem elég, hogy nevelést
nem kapnak, de az anyjuk még
akkor sem aggódik, ha nincsenek
szem előtt. Bármelyik gyereket elvihette volna akárki, nem csak jóindulatú ember.
Tisztelt Szerkesztőség! Olyan sokat
foglalkozunk manapság az anyák, a
nők jogaival, jó lenne, ha időnként a
feladataikról, a kötelezettségeikről
is szó esne!“
Tisztelettel: Kovács Gáborné

A Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesület

segítséget kér, minden jó szándékú
gödöllői lakostól
A csángóföldi lészpedi
általános iskola tanulóinak
egy hetes magyarországi
nyaraltatásához
Bármilyen csekély értékű
adományt köszönettel fogadunk!
Számlaszám:
11600006-00000000-10608427
(Grassalkovich Sportegyesület)
Készpénz adomány is lehetséges
személyesen a város több pontján,
a piacon és a Damjanich János
Általános Iskola portáján
(Gödöllő, Batthyány u. 32.):
hétfőtől péntekig 8-14 óráig.
Segítségüket előre is megköszönve:
Büttner Sarolta és Szűcs Józsefné
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GÖDÖLLÕ ANNO
Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a
régi Gödöllőt ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, városrészeket.
Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre
tarthat számot, juttassa el hozzánk postán,
személyesen vagy e-mailben (godolloiszolgalat@gmail.com).
Telefonon a 20/911-8643-as számon tudnak érdeklődni.
Előre is köszönjük!
A gödöllői Világfa
A viláfga a magyar népi hitvilág fontos része, mely szerint ágai között van a Nap és a Hold. A hit szerint csak a
táltos tudja, merre van, és csak kiválasztott személy
mászhat fel rá. A magyar népművészetnek is egyik legismertebb motívuma, pédául pásztorok szarusótartóit, szarutégelyeit díszíti. Van olyan változata is, amely szerint
madár ül a csúcsán.
A világfa a világszerte ismert elképzelés, a napos-holdas
képzet azonban az uráli, az altáji és a paleoázsiai népek
sajátossága, a samanisztikus világkép része. A sámánhit
szerint az ősök valamikor régen fent jártak az égben. Ezt a gondolatot őrizheti Tejút szavunk is. A világfa gyakran a
világhegyen áll, gyökerei a pokolba nyúlnak és ezt a helyet gyakran népesítik be kígyók, békák, férgek. Töve, a középső világ az emberek lakhelye, koronája a felső világ. Gyakran ülnek rajta madarak (sólyom, sas, turul), amelyek a
lelkeket is jelképezhetik.
A gödöllői Alsóparkban álló Világfa Velekei József Lajos szentendrei szobrászművész alkotása, melyet 1992-ben egy
Kecskeméthez közeli tanyán, Nagy Kristóf műhelyében készítettek el. A 16 méter magas, tölgyfából kifaragott alkotás eredetileg az 1992. évi Magyar Szabadság Napja műsorának díszleteként készült Tolcsvay Béla előadásához. Akkor a világon a harmadik, Európában viszont az első, köztéren felállított
világfája volt. Azonban mára városunk szerves részévé vált, s a
környezete minden évben a szabadság napi ünnepség helyszíne.

Nyitásra vár a passzázs

Benépesül a Tűztorony-ház
Véget ért a Tűztorony-ház építése, már az épület előtti járdarész végső kialakítása van folyamatban. Rövidesen átjárható lesz a passzázs
első szakasza is az épület és a könyvtár udvarának egybenyitásával. A Tűztorony-ház lassan benépesül. Az „első fecskék“ már be is
költöztek, a földszinten lévő drogéria már fogadja a vásárlókat, s rövidesen kávézó nyílik
az udvarban. A lakásoknak már több mint 80
százaléka elkelt.
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Város–Kép

Omnibusszal múzeumtól múzeumig

Egy éjszaka, négy helyszín
(folytatás az 1. oldalról)

A szervezők igazi meglepetéssel is
szolgáltak. Arra ugyanis senki sem számított, hogy a kastély falai között ma-

Ferenc József hasonmása

gával Ferenc Józseffel is találkozhat
ezen az estén. Őt Llywelyn ab Eleri, a
király hasonmása személyesítette meg,
aki angolul, németül és tört magyarsággal válaszolt az érdeklődő kérdésekre. Az események között még egy
igazi különlegesség is
helyet kapott. Itt mutatták be Sisi ruhatárának
egy újabb hasonmás darabját. A gyémántcsillagos ruha másolata Czédly Mónika munkája. Az
est folyamán az udvaron
zenei produkciók követték egymást, a barokk
színházban pedig még éjfél után is vetítették a Sissi filmtrilógiát.
Az eseményekbe első alkalommal
kapcsolódott be a Petőfi Sándor Művelődési Központ. A Gödöllői Galériában
a 100 éves gödöllői szőnyeg kiállítás
mellett zenei programmal várták az érdeklődőket.
Néha úgy tűnhet, se szeri, se száma a
nagyvilágban a magyar származású, tudásukat még itthon megalapozó professzoroknak. Az úgynevezett „marslakók“ közül, akik a XX. században az
Egyesült Államok matematikai, fizikai
tudományos életének meghatározó személyiségei voltak, nemrég távozott földi
körünkből az utolsó, Teller Ede, de ma
is lehet jócskán akár személyesen találkozni legtöbbünk számára elérhetetlen,
mi több, elképzelhetetlen helyeken levő
egyetemek magyar oktatóival. Ausztrália, Japán, Fidzsi-szigetek – említette
meg munkálkodásának helyszíneit
Nagy Dénes. A matematikus-kutatót a

Lencsés György
felolvasóestje a múzeumban

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
alkotóházának, röviden Gim-háznak sikerült megnyernie, hogy előadást tartson a Múzeumok Éjszakája alkalmából
az ereszkedő estében – ami ilyenkor,

nyár derekán, amikor leghosszabb a
nap, aránylag késői órát jelent –, pattogó
tűz előterében az udvaron.
Mintha magából a mögötte lobogó
máglyából lépett volna elő a professzor,
mint egy kobold, mint egy vidám, jóindulatú varázsló, hogy rögtön belevágjon
előadása témájának – „Szent Iván éj és...
matematika?“ – a velejébe, eljátszva bizonyos Lándzsarázó – ahogy az angolok mondják, Shakespeare – Vilmost,
aki írt többek közt egy Nyárközépi álom
című drámát, amit a mi Arany Jánosunk
„bearanyozva“ Szentivánéji álomnak
fordított. Mert mi is a Szent Iván? Keresztelő Szent János születése napja, június 24-e, amitől kezdve már sajnos
csak az évből kifelé, az év vége irányába
tarthatunk. És hogy Iván? A latin előtt
térítő görög egyház által lett Szent Ivánunk, mint azt egy XVI. századi eleji
kódex, valamint jó néhány helynév –
például Pilisszentiván – is tanúsítja.
Mivel pontosan fél év telt el a Keresztelő és Krisztus születése között, ha az
utóbbi december 24-ére esik, az előbbié,

Nagy Dénes előadása

„a pusztában kiáltóé“, „az út készítőjévé“, „az ösvény egyengetőjévé“ nem eshet máskorra, csakis június 24-ére. Pogány napünnep volt ez valamikor, matematikai ünnep, évközép, s ugyan maradt
matematikai forduló, de lett vallásos ünBrigitte Hamann

nep is. Nap. Gondoljunk bele, a magyarban ugyanaz a szó jelenti az égi napot és
a napnyi időtartamot. Nincs ez így az
európai nyelvekben, de így van a távolkeletiekben, hívatott fel rá a figyelem.
Magyarázatot nyert, miért négyszög
alakban rakták meg a tüzet, mellyel
szemben ülünk. A négyszög a földi tökéletesség, míg a kör az égi tökéletesség. Ezért nem lehet a kört négyszögesíteni. S még szót ejtett a professzor úr
arról, miért is hagyomány nálunk a
Szent Iván éji tűz átugrása, s hogy a Fidzsi-szigeteken az őslakosok is, meg az
odaköltözött indiaiak is előszeretettel
sétálnak meztelen talppal az izzó parázson, de szigorúan elkülönülten egymástól, mert más okból sétál az egyik
társaság, s más okból a másik. Lehetett
kérdezni, s attól tartok, Nagy Dénes bármire tudott volna felelni, s bármiről beszélni,
és nyugodtan ott ülhettünk volna egészen reggelig, de hát a nap időközben elköszönt, és
„leszentült“ az égből,
mint a csángók mondják, hát az ijedősebbek,
akik megijednek attól,
ha „idekinn hideg éj sziszeg aztán“, eljöttek.
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Vakáció
Most hogy jön ide, tessék mondani, az iskola? Éppen csak lubickolni kezdett az ember a
vakációban – de hogy vártuk!
…áció, …káció, …akáció, vakáció, hát tetszenek tudni, a nénik meg a bácsik is voltak gyerekek –, és akkor ott virít a
könyvesboltban, meg annak a
kirakatában egy könyv címoldaláról: az iskolában. Pontosan: Ló az iskolában. Ez a lódolog persze enyhít a dolgon.
Egy olyan iskola, ahol ló van,
talán már nem is igazán iskola.
Csukás István Ló az iskolában című
kötete két történetet tartalmaz, s mind
a kettő vakációs történet. Mindkettőben megjelenik a film. Annak idején,
hajdanvolt ifjúkoromban a szünidő
azt is jelentette, hogy filmekben statisztáltunk. Hát itt nem is csupán statisztál egy kisfiú, hanem egyenesen
filmfőszereplővé válik. Hogyan lettem filmszínész? – ez a címe az első

történetnek. Tényleg, hogyan lesz valaki filmszínész? Hogyan jut el odáig, hogy rá, egyenesen rá irányul a
kamera, nem csak amolyan tinglitangli dolga van, nem hogy tömeget alkot
másokkal egyetemben, hanem bátran
és okosan kinyitja a száját, és minden
teketóriázás nélkül belekezd: „Jó ital
a málnaszörp…“ S közben érdekesebbnél érdekesebb dolgok mennek
végbe a háta mögött.
Ló az iskolában. Ez a második, egyben utolsó története a könyvnek. Hoszszabb, mint az első, mert kalandosabb
is. Hát nem kaland már az, hogy valakinek, mégpedig Gajzágó István negyedik á osztályos tanulónak dolgozatot
kell írnia a lóról, miközben soha életében nem látott még lovat? Mindössze
három légy a barátja az egész nagy állatvilágból. Magával is viszi őket, Benőt, Bernátot és Boldizsárt egy gyufásskatulyában, miközben lókeresésre indul. Eljutnak persze az állatkertbe, aztán filmforgatásba csöppennek, egy
könyvkiadót is felkeresnek, hiába, mert

Beszélgetés Popova Aleszjával

Thália, tánc, zene
A Magyar Szabadság Napjának ünnepi műsorában a Magyar Balettszínház Gödöllő
társulatával Popova Aleszja is
színpadra lép. A világhírű Kossuth-díjas táncművészt első
alkalommal láthatja a gödöllői
közönség. Miután magyar
édesanyja és ukrán édesapja
elváltak, ötéves kora óta él
Magyarországon. Markó Iván
tanítványaként már szinte gyermekként ismertté vált a neve, s
pályája szinte egyenesen vezetett az Operaházig. A fiatal
művésznő életét a táncnak és
családjának szenteli.
– Hét évesen kezdtem táncolni – meséli. – Kisgyerekként először művészi tornáztam, majd amikor Győrbe
költöztünk, édesanyám beíratott Markó Iván iskolájába, amely a klasszikus
alapokra épült. Mivel a családom fontosnak tartotta, hogy legyen diplomám, innen a Balett Intézetbe, a
Táncművészeti Főiskolára kerültem,
majd a tanulóévek után az Operaházba, amelynek jelenleg a magántáncosa vagyok.
– Honnan hozta magával a tánc szeretetét? Volt a családban más is, aki
művészpályát választott?
– Senki. Orvosok, közgazdászok, tanárok vannak a felmenőim között.
Már kisgyermek koromban rabul ejtett a zene. Ennek tanulására azonban nem maradt időm, csak a szolfézsig jutottam el, mivel a balett került előtérbe. Édesanyám volt az, aki
végig fogta a kezem, aki vezetett
ezen az úton, de ahhoz, hogy végig
mehessek rajta, családi összefogásra
volt szükség, s ezt meg is kaptam.
Amikor például Budapestre kerültem, nagyon sokat jelentett, hogy
nem kellett kollégiumba mennem,
mert nagyszüleimnél lakhattam.
Édesanyámtól és tőlük rengeteg segítséget kaptam ahhoz, hogy elkötelezhessem magam a tánc mellett.
– Az Operaház prímabalerinájaként klasszikus balettet táncol,
ugyanakkor Markó Iván tanítvá-

nyaként és a Magyar Balettszínház Gödöllő vezető táncosaként a
kortárs balettel is összefonódik a
neve.
– Ezt nem lehet így szétválasztani.
Bár a kortárs balettben is vannak különböző „műfajok“, mi klasszikus
alapokra épülő táncot viszünk színpadra. Vannak azonban olyan válfajok, amik nem állnak hozzám közel.
Sajnos – pontosan ez utóbbiak miatt
–, az a kifejezés, hogy kortárs balett,
eléggé devalválódott, hiszen ma már

elég sok mindent ebbe a kategóriába
sorolnak. Én Győrben is klasszikus
balettet tanultam, s ezt szerettem
volna folytatni. E mellett azonban,
amikor egy művész elér egy pontra,
vágyik arra, hogy kipróbáljon valami újat. Így van ez a Magyar Balettszínház Gödöllő esetében is. Fogalmazhatunk úgy, hogy ez kortárs
tánc, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy itt valamennyi művész kiváló művelője a klasszikus balettnek, s valamennyiüknek főiskolai
képzés van a háta mögött. Ezt a társulatot elsősorban a férjem, Egerházi
Attila neve fémjelzi, hiszen ő már
hat éve dolgozik együtt a tagokkal.
Én szinte véletlenül csöppentem bele, de nagyon szeretem. Mind az arculata, mind az itteni morál vonzó,

minden témáról adnak ki könyvet, csak
lovakról nem, felszállnak egy villamosra, ahol Csicseri bácsival, az állatok barátjával ismerkednek meg. Az ő hatására a legyek visszanyerik szabadságukat… De nem Csicseri bácsi vezeti el
Gajzágó Istvánt szerencsés végkifejletként egy lóhoz. Hanem a szomszédjukban lakó Gilice bácsi. Amiben döntő
szerepe van a nagymama által sütött
almáspitének.
(Csukás István: Ló az iskolában) -náditt dolgozni, tanítani egyfajta felüdülést jelent a számomra.
– Az Operaház, és a Gödöllőn működő társulat mellett számos más
feladat is vár önre a mindennapokban…
– A legfontosabb a kislányom
Thália, aki most két éves. Hét hónapos volt, amikor visszamentem az
Operába, de mindent elkövettünk
azért, hogy ezt az ő számára zökkenőmentessé tegyük. Ismét segített
a család. Minden szabad pillanatunkat együtt töltjük, s amikor mi távol
vagyunk, férjem édesanyja vigyáz
rá. E mellett pedig egyetemre járok,
a jelenlegi jogszabályok szerint
ugyanis a főiskolai diplomám és a

Kossuth-díj nem elég ahhoz, hogy
táncot taníthassak. Így el kell végeznem a testnevelési egyetemet is,
most éppen humángenetikát, és élettant tanulok… Olyan kiváló művészekkel kényszerültünk beülni a
padba, mint Pongor Ildikó, Szakály
György és még sorolhatnám.
– A Magyar Szabadság Napján
Gödöllőn lép fel, utána mire készül?
– Június 30-án a gödöllői közönség
előtt a Fellegajtók című darab egyik
részletét táncolom majd.
Ezt követően július 6-án, a Városmajori Színpadon a Carment mutatjuk
be. Az Operaházban már véget ért az
évad, itt majd szeptemberben kezdődik újra a munka.
-brindzik-

Zenei fesztivál a kastélyban
Kellemes kikapcsolódásban lehetett részük a zenekedvelőknek szombaton és
vasárnap a királyi kastélyban. A díszudvaron két
nemzetközi zenei fesztivál
résztvevői szórakoztatták a
közönséget. A szombati
program keretében Ausztriából,
Németországból,
Olaszországból, Nagy-Britanniából, Írországból, Norvégiából és Szlovéniából érkezett kórusok léptek fel, vasárnap este pedig a Central High School Symphony Orchestra and Concert Chor,
Philadelphia (képünkön) adott koncertet, amelyen Bach, Mozart, Kodály és Brahms
mellett többek között Webber és Gershwin művei is felcsendültek.
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IX. Kamarazenei Fesztivál
a Gödöllői Királyi Kastélyban
június 29 - július 6.
június 29., péntek, díszudvar: „Mozarttól Piazzolláig“
július 1., vasárnap, díszterem: „Nyáresti szerenád“
július 6., péntek, díszudvar: „A dixie klasszikusai“
A koncertek 19 órakor kezdőnek (rossz idő esetén a lovardában).
A nyári idény legkiemelkedőbb szabadtéri hangversenye, amelyet a világhírű karmester, Jurij
Szimonov vezényel
Július 13. 19 órakor, a díszudvaron a Liszt-Wagner Zenekar gálakoncertje
Km: Szabadi Vilmos hegedűművész
Jegyek válthatók 3000, illetve diákoknak és nyugdíjasoknak 2500 Ft-ért a kastély pénztárában a hét minden napján, 10-17 óra között. A hangversenyt rossz idő esetén a lovardában
tartják meg.
Tel.: 06-28-414-124, informacio@kiralyikastely.hu
www.kiralyikastely.hu
Az előadás napján a koncertjeggyel féláron tekinthetők meg az állandó kiállítások 10-től 18.30-ig.
informacio@kiralyikastely.hu. Tel.: 06/28-410-124.

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
SZECESSZIÓS TÚRA

A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP (1901-1920) EREDETI HELYSZÍNEIN
(1 KM-RE A MÚZEUMTÓL)
Nagy Sándor háza
Belmonte Leo háza
Körösfői-Kriesch Aladár háza
A szövőiskola épülete
Remsey Jenő háza
A kortárs gödöllői iparművészek alkotóháza
Idegenvezetést biztosítunk magyar nyelven
Legalább 10 fő esetén, előzetes bejelentkezés alapján
Ára : 630 Ft/fő
Jelentkezés:
Gödöllői Városi Múzeum, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 28/421-997 és 06-20-330-6155 (Tóbiás Csaba programfelelős),
E-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
2007. július 1-jén (vasárnap) 17 órakor megnyitó a Gödöllői
Iparművészeti Műhely alkotóházában
„VIZI-KERT“ címmel csoportos képző- és iparművészeti kiállítás nyílik
Köszöntőt mond: dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere
Megnyitja: Cselényi László, Duna Televízió elnöke
A kiállító művészek: Anti Szabó János, Bikácsi Daniella, Bódis
Erzsébet, Farkas Éva, Fábián Dénes Zoltán, F. Orosz Sára, Gulyás
Éva, Háger Ritta, Karsai Zsófia, Katona Szabó Erzsébet, Kiss Miklós, Kodolányi László, Kováts Albert, Kun Éva, Orosz István, Pannonhalmi Zsuzsa, Polgár Rózsa, Remsey Flóra, Sigmond Géza,
Smetana Ágnes, Solti Gizella, Szuppán Irén
A MEGNYITÓT KÖVETŐEN, 18 ÓRAKOR „ÖLTÖZÉK-BEMUTATÓ“ A KERTBEN
Bevezeti: F. dr. Dózsa Katalin, viseletkutató, művészettörténész
Résztvevő iparművész tervezők: Bányász Judit, Balázs Klári, Bein Klári, Egressy Teri,
Göbölyös Márta, Katona Szabó Erzsébet, Kecseti Gabriella, Kozma Vera, Madarászné Kathy
Margit, Manninger Mária, Mészáros Éva, Molnár Imre, Nyári Ildikó, Tankó Judit
Közreműködik: Chicago Jazz Gang Együttes
A kiállítás megtekinthető: 2007. december 16-ig, szombat és vasárnap 14.00-18.00 óráig,
november 1. és december 16. között 14.00 órától 17.00 óráig, illetve előzetes bejelentkezés
alapján más napokon is!
GIM-HÁZ, Gödöllő, Körösfői utca 15-17., tel/fax: 28/419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu
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Élő–Világ
meg, és kerülnek kidolgozásra. A tervezéskor
ügyeltek arra, hogy
ezek ne alkossanak különálló
egységeket,
minden részhez megtalálták a megfelelő összekötő kapcsot, amivel sikerült
gördülékennyé tenni az összhangteremtést a témák között.
A kert egy része megmaradt ősfás
kertnek, ahol az 50 méter hosszú patak
kialakításával és a legalább 500 darab
különleges és igen ritka páfrány fajokkal olyan illúziót keltettek, mintha érintetlen erdőben járnánk. Teljesen naturalisztikusnak hat ez a kertrész, miközben
a természet remek megfigyelésén és leképezésén alapul. Igazi növényritkaságok
is kerültek ebbe
a részbe, mint
ritka páfrányfajok, salamonpecsét,
hunyor,
több ezer tulipán
és egyéb tavaszi
hagymás-gumós
növény.
Az erdős rész
ellensúlyozásaként a kert másik végében rózsakertet
hoztak létre egy lankás tisztáson. Itt közel százféle rózsával találkozhatunk,
színben és formában is egyediek, a málnaillatútól a cirmos mintázatúig.
A kerti tó első látásra magunkévá
tehető, befogadható. Semmi fölösleges,
minden a helyén van. Nem érzünk
késztetést arra, hogy bármit is elmozdítsunk. Kompakt egész egységet képvisel
a kertben, mégis tökéletesen beilleszthető a rózsakert és az ősfás kertrész közé. Aprólékos kidolgozottsága, többrétűsége miatt minden irányból más látványt nyújt, bizonyos szemszögből
nem is mutatja meg a tó vizes jellegét,
egy kompakt, színes évelő-örökzöld
együttesnek tűnik. A
kecskerágó aranysárgája,
a puszpángok zöldje, az
árnyliliomok fehérje és a
japán juhar vöröse színfolttá teszi a tó környékét,
amiben a két darumadár
elegánsan hűsöl.
A tisztás és az ősfás
rész találkozásánál, az
idős fák árnyékában he-

HEROSZ

Kertész leszek...

Vigyél haza!

Egy gödöllői kert

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Ajándék kiscicák: 20/340-4861,
20/534-4863

www.poraz.hu

6 hetes kiscica

Pályázatot hirdetünk! Kérünk
minden kertbarátot, hogy küldjön kertjéről képeket postán
vagy e-mailben. Címünk: 2100
Gödöllő, Fenyvesi nagyút 53.,
vagy maria.gara@pipenet.hu. A
pályázatokra kérjük, írják rá nevüket és címüket. A legszebb
kerteket bemutatjuk cikkeinkben, és hogy kedvet kapjanak, ismerjünk meg egy kertet Máriabesnyőn.

Féléves keverék szuka

1 éves keverék szuka

Kert ősfákkal

1 éves keverék szuka

Állati dolgok

5 éves keverék kan

hőmérséklet, ezért soha ne
hagyjuk állatunkat nyáron a kocsiban! A lehúzott ablak sem fogja lényegesen lejjebb vinni a hőmérsékletet. A víz elengedhetetlen ahhoz, hogy kedvencünk
átvészelje a hőséget. Ivóedényében
mindig le-gyen friss, tiszta víz. Ha
utazni indulunk, akkor se feledkezzünk meg tál-kájáról és egy üveg
vízről! A víz má-sik funkciója a külső
lehű-tés, de ezzel nagyon
csínján kell bánni. Nagy
me-legben
állatunkat
langyos vízzel lelocsolhatjuk. So-ha nem spricceljünk rá jéghideg vizet,
mert ke-ringése összeomolhat. A locsolást a
lábánál
kezdjük
és
fokozatosan
haladjunk
felfelé. Ügyeljünk arra,
hogy a fülébe és a
szemébe ne menjen víz!
Nagyon sok kutya szeret
úszni. Vigyük magunkkal,
ha víz közelben járunk!
Tartózkodjunk attól, hogy állatunkkal a perzselő napon sétáljunk
vagy játsszunk. A dél körüli időpontok helyett válasszuk inkább a kora
reggeli vagy az esti órákat a játékhoz.
Napközben sokat segíthet, ha a lakás
leghűvösebb hidegpadlós részén biztosítunk helyet kedvencünknek. Figyeljünk arra, hogy a beállított hőmérséklet ne különbözzön drasztikusan a külső hőmérséklettől. Ugyanúgy, ahogy az emberek, az állatok is
meg tudnak fázni, ha hirtelen változik a hőmérséklet. A kertben keressünk egy olyan árnyékos, jól szellőző
területet, ahol beton vagy más hidegpadló van. Locsoljuk meg a területet
és hagyjuk megszikkadni. Ezután négylábú kedvencünk kényelmesen elnyúlhat a hűs felületen. Felfázásra
hajlamos kutyánál mellőzzük a hideg
fekvőhelyeket, de legalábbis tegyünk
alá vékony rongyot. Minden „lehűtéses módszernél“ alapelv a fokozatosság: kedvencünk szervezetének hozzá kell szoknia a hőmérséklet-különbséghez.
Mint látjuk a hőség nem csak ránk
emberekre lehet veszélyes, hanem
kedvenceinkre is, így fontos, hogy
nekik is biztosítsuk minél jobban
érezzék magukat ebben a kutyamelegben is.

Kutyameleg
Az idei nyár különösen melegnek
ígérkezik. A napsütés és a meleg
azonban nem mindig kellemes, néha
súlyos problémák okozója lehet. Kutyáink eléggé megszenvedik a kánikulát.

Míg mi sütkérezünk a napon, kedvencünk közben túlhevülhet és roszszul lehet a nagy melegtől. Kutyánk
számára az egyetlen mód, hogy lehűljön, a lihegés. A kutya szervezete,
hőszabályozó mechanizmusa igen jól
alkalmazkodott a hideghez, viszont
jóval kevésbé a meleghez. Verejtékmirigyeik visszafejlődtek, így izzadni nem képesek, ezért a fölösleges hő
leadása elsősorban lihegés útján történik.
Ez a mechanizmus azonban véges,
ezért a kutyákat, bizonyos körülmények között, igencsak fenyegeti a túlhevülés (hőguta) veszélye.
A tünetek hirtelen állnak be, a betegség lefolyása nagyon gyors, néha
perceken belül elhulláshoz vezet.
Fontos, hogy a gazda tisztában legyen a teendőkkel, és elsősegélyben
tudja részesíteni kedvencét. Legfontosabb az állat lehűtése: tegyük a kutyát szellős, hűvös, árnyékos helyre.
Sokat segít a hideg vízzel való óvatos
locsolás vagy borogatás. Takarjuk be
nedves törülközőkkel vagy ruhákkal,
különös tekintettel az agykoponyára.
Itassuk meg, majd a lehető leggyorsabban vigyük állatorvoshoz.
Számtalan esetben előfordul, hogy
a kutyák azért kapnak hőgutát, mert a
tűző napon lévő járműben hagyja felelőtlen gazdája. Az autóban nagyon
rövid idő alatt 40 fok fölé szökhet a

(c.s.)

Egy fiatal házaspár a 20-as években
épített nyaralót vásárolt ősfás telekkel,
és családot alapított Gödöllőn. A pár érdeklődése a kert és a növények iránt a
megszállottsággal határos, számukra a
park kertté formálása igazi kihívást jelentett. A kert mai képét 4 éve alakítják,
sőt a mai napig rugalmas, plasztikus
helyszínnek tekintik a kertet. A kert
könnyed, ugyanakkor precízen megtervezett, átgondolt, különleges fajokkal
díszített, de sosem befejezett. Hagyománytisztelő, mégis hamisítatlanul korunk szülötte. Már a bejáratnál sejteni
lehet, ez nem egy egyszerű magánkert.
Az egész kertben külön témák jelennek

mezei cickány jelenik
meg házunk körül.
Búvóhelyül más kisemlősök elhagyott járatait használja, ritkábban maga is ás rövidebb járatokat. Olykor az aljnövényzetben készít fészket, melynek falát kívülről sárdarabkákkal
tapasztja be.
A párzási időszak nincs szorosan évszakhoz kötve. Egy fészekalj 6-8 cickányfiókából áll.
Veszély esetén a nőstény
kétféle módon igyekszik apróságait
biztonságosabb
helyre menekíteni. A magatehetetlen, egygrammos újszülötteket eleinte a „hagyományosabb“ emlősszokásnak megfelelői fogai közé véve költözteti. A felcseperedett utódokkal egészen szokatlan módon keres új szállást: ilyenkor az
egyik cickányfi fogaival a mama
farktövébe kapaszkodik, a következő
testvér az első farkát veszi célba, (és
így tovább az utolsóig), ezért a mamának ilyenkor már csak a fészekaljból kialakuló „cickánykaravánt“
kell a menedékhez irányítani. Ivarérettségüket 3-4 hónapos korukban
érik el, tehát alkalmasint akár már első életévükben is készek a szaporodásra. A giliszták, csigák és pókok
mellett sok kitinpáncéllal rendelkező
rovart fogyaszt. Más cickányokhoz
hasonlóan rátámad a kisebb gerincesekre, békákra, gyíkokra, fiatal rágcsálókra is. Ezért kertjeinkben hasznos tevékenységet folytat. Védett.

lyezték el a délutáni teázáshoz is alkalmas kerti pihenőt, ami átlátást biztosít a
kert több részére, ugyanakkor védettséget is nyújt a zavaró tekintetek elől. A
fák tövében több ezer árnyéki növényt
ültettek, köztük nebáncsvirágot, hortenziát, számtalan árnyékliliomfajtát és hunyort. A fák alá a lombok színével egyező kovácsoltvas székeket és asztalt helyeztek, amely teljesen beleolvad a környezetbe még védettebbé és intimebbé
téve a helyet. A kert zegzugossága és intimitása a család kedvenceinek, a macskáknak is kényelmes élőhelyet biztosít,
akik egész nap saját kényük-kedvük
szerint kalandozhatnak az ösvények között.
(g.m.)

Kertünk lakói
Sokan nem is gondolják, kertjeikben nem csak zöldségek, bokrok, fák és virágok élnek, hanem
sok száz apró élőlény otthona is
egyben. Nem is sejtjük, hogy
kertjeink az állatok számára egy
oázist jelentenek, ahol nekünk
köszönhetően rengeteg táplálék
áll rendelkezésükre.
Mezei cickány

Az erdei és a mezei cickány
Ezt a két különleges kis emlőst
gyakran tévesztik össze az egérrel,
vagy a patkánnyal, pedig azokkal ellentétben nem káros, hanem inkább
hasznos. Testhosszuk 65-90 mm, a
farkhossz 30-39 mm, a testtö-meg 512 g. A feltűnően fejlett fülkagylót a
bunda nem rejti el. A farok rövidebb
szőrszálai között szétszórva megnyúlt
pillaszőrök találhatók. A mezei cickány színe egyszínű szürke, az erdei
cickány pedig barna, a hasloldalon
pedig világosszürke. A has és a hátoldal színezete élesen elválik egymástól. Cserjésekben, kertekben és legelőkön egyaránt előfordul, hideg időszakban behúzódik a pincékbe és istállókba is. Leggyakrabban a szürke

Állatorvosi ügyelet
Június 30–július 1.:

dr. Pénzes János
Szada, Mátyás király u. 5/a.
Tel.: 30/953-1241
2007. június 16-án
hajnalban eltűnt Gödöllőn a Munkácsy
M. út 21. szám alól 2
BOXER kutya. A képen lévő szuka és az
1 éves lánya, mindkét kutya sárga színű, fehér mellénnyel.
A kutyákat három kisgyerek várja haza!
Tel.: 70/333-5478, Simonné Dienes Csilla.
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Mozaik

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A KALÓRIA GÖDÖLLŐI GYERMEK- ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI KÖZHASZNÚ
TÁRSASÁG 2006. ÉVÉRŐL
Nyilvántartó bíróság: Pest Megyei Bíróság
mint Cégbíróság, 13-14-000085
Adószám: 20609474-2-13

1. Számviteli beszámoló (adatok e Ft-ban)
Eszközök
A. Befektetett eszközök: 64 480
B. Forgóeszközök: 72 135
C. Aktív időbeli elhatárolások: 1 403
Eszközök összesen: 138 018
Források
D. Saját tőke: 41 310
E. Céltartalékok: 0
F. Kötelezettségek: 57 214
G. Passzív időbeli elhatárolások: 39 494
Források összesen: 138 018

2. Költségvetési támogatás felhasználása: a

FELHÍVÁS
A közterület felügyelet a város területéről rendszeresen elszállíttatja az üzemképtelen járműveket.
2007. június 25-én, a Remsey
körútról egy Suzuki gépkocsit
szállítottak el.
A járműről érdeklődni a közterület felügyeletnél (az 529 169-es
telefonon), vagy a 414-849-es telefonszámon lehet.
Ha az elszállítás napjától számított
3 hónapon belül a tulajdonos nem
jelentkezik a járműért, akkor azt értékesítik. A tárolás a tulajdonos költségére és veszélyére történik!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Gödöllői Városi Múzeum (Gödöllő, Szabadság tér 5.) pályázatot hirdet épületének földszintjén
található, a Szabadság térre nyíló,
30 négyzetméter alapterületű múzeumi bolt bérleti jogának
megszerzésére 2007. szeptember
1-jétől egyéves időtartamra, további szerződéshosszabbítás lehetőségével. Az üzletben a múzeumi
kiadványokon kívül ajándéktárgyak, a múzeumhoz illő kultúrtermékek árusíthatók. A bérlemény
megtekinthető hétfő kivételével
mindennap 10 és 18 óra között.
Bérleti díj: 115.000.-Ft bruttó/hó,
mely a rezsiköltséget is tartalmazza.
Bővebb felvilágosítás: a múzeum
igazgatójánál, Gaálné dr. Merva
Máriánál. Tel.: 06-28/421-999
A pályázat benyújtási határideje: 2007. augusztus 15.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.:
28/430-655.

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Június 25-július 2-ig: Sanitas
(Tesco, Thegze L. u.2. Tel.:
28/545-585.
Július 2-9-ig: Egyetemi, Egyetem
tér 1. Tel.: 420-243.

TEMETKEZÉSI
ÜGYELETEK
M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt.,
Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375.
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő,
Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723.

társaság TB kifizetőhely, így a TB alapoktól
27e,-Ft. költségtérítést kapott, melyet a társaság a céljainak megfelelően használ fel.
3. A helyi önkormányzattól kapott cél szerinti
juttatások és felhasználásuk
a.) Juttatás: A helyi önkormányzattól az alaptevékenység keretében ellátott gyermek(194.524e,-Ft.) és felnőtt étkeztetéshez
(4.238e,- Ft.) összesen 197.346e,-Ft. támogatást továbbá 2.000e,-Ft fejlesztési támogatás kapott.
b.) Juttatás felhasználása: a társaság a céljainak megfelelően használta fel maradéktalanul a támogatást.
4.Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Induló tőke (2000.03.10.) 3.000 e Ft
Tárgyévi mérleg szerinti eredmény 3.613 e Ft
Tárgyi eszköz vásárlás 21.971e Ft

5. A társaság egyéb központi költségvetési
szervtől, elkülönített állami pénzalaptól,
egyén helyi önkormányzattól, önkormányzati
társulástól és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.
6. A vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatás: az ügyvezető a 2006. évben 5% -os
munkabér emelésen kívül a prémium feltételek maradéktalan teljesítéséért 6 havi
prémiumban részesült.
7. Közhasznú tevékenység rövid értékelése:
A társaság közhasznú tevékenységei 2000.
03. 10-től: 5551 TEÁOR számú Munkahelyi
étkeztetés és az 5552 TEÁOR számú
Közétkeztetés. A társaság a közhasznú
tevékenységét az elvárt színvonalon látta el,
a támogatási összegeket saját forrásokkal
kiegészítve jelentős fejlesztéseket hajtott végre, növelve ezzel a szolgáltatás biztonságát.
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TISZTELT GÖDÖLLŐI POLGÁROK!
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA „GÖDÖLLŐ VÁLLALKOZÓJA“ DÍJAT ADOMÁNYOZ
azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosai-nak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve mo-dern ipari, szolgáltatási
tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését
célzó vállalkozási tevékenységeikkel.
„Gödöllő Vállalkozója“ Díj évente két személynek adományozható.
Kérem, hogy javaslatával segítse a döntéshozókat. Indoklással alátámasztott javaslatát 2007. július 2-ig szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal
Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára eljuttatni.
Segítő együttműködését kérve
Tisztelettel:
Halász Levente a Gazdasági Bizottság elnöke sk.
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Labdarúgás – Felnőtt bentmaradás és ifi aranyérem

Dobes Attila: „Az alapokat már leraktam“
dok nyilatkozni. Én mindenesetre
megadtam az alapokat ahhoz, hogy
sikeresen tovább tudjunk lépni,
akár felnőtt szinten is.
– A felnőttek. Az ősz végére kilátástalan helyzetben lévő gárda
került Önhöz. Mire számított
amikor elvállalta a csapatot?

Véget értek a Pest megyei I.
osztályú labdarúgó bajnokság küzdelmei, ahol a Gödöllői Sport Klub felnőtt csapatának – tavaszi jó szereplésének köszönhetően – sikerült megőriznie első osztályú
tagságát, míg az ifi csapat 10
év sikertelenség után lett újra
bajnok. A felnőtt és az ifjúsági együttest is irányító Dobes
Attilát arra kértük, hogy értékelje a 2006/2007-es bajnoki
évet.
– Gondolom, nincs most boldogabb edző Önnél...
– Nagyon örülök az ifi csapat első
helyének. Tudni kell, hogy ez a gárda még többnyire csak 17 éves fiatalokból áll, így még jobban felértékelődik az aranyérem annak tudatában, hogy a 19 évesek bajnokságát nyertük meg. Továbbá nagy siker, hogy bent tudtuk tartani a felnőtt csapatot, amivel megadtuk a
lehetőséget a fiataloknak a további
fejlődésre. Az is nagyon boldoggá
tesz, hogy 4-5 fiatal játékost sikerült beépíteni a felnőttek közé és
nyugodtan mondhatom, hogy megállták a helyüket.
– Említette, hogy jóval fiatalabbak voltak a gödöllői ifisták a
többieknél. Mondhatjuk azt, hogy
ez egy bravúros aranyérem volt?
– Mondhatjuk. Az őszi szezon végén toronymagasan vezettük a tabellát, de a tavaszi szezonban majdnem ráment a bajnoki cím arra,
hogy a felnőtt csapat bent tudjon

átalakult vezetés (a Pelikán FC-ből
Gödöllői Sport Klub lett) rendet
tett, így nekünk tényleg csak a focival kellett foglalkoznunk. Köszönetet kell mondanom mindazoknak,
akik segítették a munkámat: Legéndi Györgynek és a Gödöllő kettő
játékosainak, Rózsavölgyi Sándor

– Bentmaradtak, így megint megmenekült a gödöllői foci a süllyesztőtől.
– Így igaz. Szerintem ez az év volt a
vízválasztó. Ha most sem állnak a
gödöllői labdarúgás mögé, akkor
félő, hogy teljesen elsorvad a felnőtt foci a városban. Nagy szerepe
lehet ebben az önkormányzatnak,
akik eddig is rengeteget segítettek
és a klubvezetésnek. Reméljük, lesz
olyan támogató, aki lát még perspektívát a gödöllői fociban.

Szuperkupa ezüst a GSK
ifinek

Dobes Attila

maradni, hiszen jó pár játékost kellett felvinnem a nagyok keretébe,
hogy egyáltalán ki tudjunk állni a
meccsekre. De amikor biztossá vált
a felnőtt csapat bentmaradása, helyreállt az ifiben is a rend és egy jó
hajrával sikerült az első helyen zárnunk. Azt is hozzátenném, hogy a
többi gödöllői korosztályos csapat
is remek erőt képvisel, így nyugodtan mondhatjuk, hogy jó az utánpótlásunk.
– Mik a további tervek, hiszen
egy erősebb bajnokságban talán
tovább tudnának fejlődni a srácok?
– Beszélgettem a klubvezetőkkel,
de még nem tudni, hogy mi lesz.
Most van egy olyan korosztály,
amit mindenképpen egyben kellene
tartani, de minden a vezetőkön múlik, így ezzel kapcsolatban nem tu-

Jubileumi diákolimpia – labdarúgás

A bajnokcsapat: Koscsó Tamás, Koscsó Gergely, Paragi Péter, Barkóczi
Ádám, Katona Miklós, Nagy Roland, Bánki Edömér, Dobes Raymond, Kiss
András, Száraz Szabolcs, Bátori Csaba, Orosz László, Sztriskó István, Kalácska Ádám, Hardi István, Kajzinger Gábor, Kómár Dániel, Veréb Norbert,
Jekkel Dániel, Pócsai Tamás, Kockás Péter, Bali Áron, Kecskés Gergő, Holló Tamás, Holló Miklós, Tóth Péter. Edző: Dobes Attila.
– Amikor elkezdtük a januári felkészülést, csak az volt a cél, hogy
tisztességesen végigcsináljuk a tavaszt, hiszen több meghatározó játékos távozott az előző klubvezetés
miatt. Természetesen nem mondtunk le a bentmaradásról sem. Az

szakosztályvezetőnek és természetesen Pecze Dániel klubelnöknek.
Sok sikert kívánok az utódomnak,
mivel én csak ezt a tavaszt vállaltam a felnőtt csapatnál és továbbra
is az utánpótlásban képzelem el a
jövőmet.

Vasárnap délután az Erdőkertesen
megrendezett Salga Lajos Emléktorna – Ifjúsági U19-es Szuperkupa
négycsapatos döntőjét a házigazda
Erdőkertes SE nyerte meg, míg a
Gödöllői Sport Klub ifi csapata a
második helyen végzett.
A Pest megyei I. osztályú ifibajnok
GSK mellett a három megyei II. osztályú bajnok vett részt a tornán. A gödöllői fiatalok az első meccsen a Pilis csapatát verték magabiztosan (50), a másik ágról pedig az Erdőkertes került a döntőbe (büntetőkkel
verte a Dunavarsány együttesét). A
fináléban a sokkal jobban játszó
Dobes legények némi játékvezetői
részrehajlásnak köszönhetően szenvedtek vereséget, így meg kellett
elégedniük az ezüstéremmel.
Pest megyei U19-es Szuperkupa
elődöntők: Erdőkertes - Dunavarsány 1-1, 11-esekkel 4-2; Gödöllői
SK- Pilis 5-0
A 3. helyért: Pilis - Dunavarsány 6-1
Döntő: Erdőkertes - Gödöllői SK 2-1
A Szuperkupa végeredménye: 1.
Erdőkertesi SE; 2. Gödöllői SK; 3.
Pilisi LK; 4. Dunavarsányi TE.
-tl-

Atlétika – Bozsik Dóra magasugrásban remekelt

7. helyen az Erkelesek Kiváló eredmények több fronton

Június 19-21.
között Miskolcon rendezték a
tanévi labdarúgó diákolimpia
III. korcsoportos
döntőjét,
amelyen az Erkel Ferenc Általános Iskola
tanulói a hetedik helyen végeztek. Az országos döntőben 20 iskola képviseltette magát a legjobbak között. A Kaiser László és
Gadanecz György irányította Erkel iskola labdarúgói remekül szerepeltek az
egész torna során és több nagyvárost – mint például Győr, Szeged, Miskolc,
Veszprém – megelőzve fejezték be a viadalt. Eredmények: 1. Csengeri Petőfi
S. Á. I.; 2. Benka Gyula Gim, Szarvas; 3. Váci Mihály Gim., Szombathely.

Futsal – Jövő héten UEFA Kupa sorsolás
A Gödöllői Sport Klub futsal csapata lassan elkezdi a felkészülést a
jövő évi bajnokságra és természetesen a nemzetközi megmérettetésre is.
Mint Vitális Szabolcs szakosztályelnöktől
megtudtuk, legkésőbb a hét végére kialakul
a végleges játékoskeret és az edző személye. A csapatépítés mellett további izgalmat
jelenthet az UEFA Futsal Kupa 2007/2008as sorsolása is, amit július 3-án rendeznek a
svájci Nyon városában, ahol természetesen a Megatherm-Gödöllői FK vezetői is
jelen lesznek. A sorsolást bizakodva várhatják a Bikák, hiszen az előző évi európai
futsal klubranglistához képest, ahol a 2006/2007-es rangsor alapján a 21. helyre
volt sorolva a csapat, most lényegesen jobb helyről várhatják a nyoni sorsolást. -lt.-

Országos egyesületi gyermek
csapatbajnokság – Toronymagas GEAC siker
Az elmúlt hétvégén tartották az országos egyesületi gyermek csapatbajnokság I. fordulóját. A Székesfehérváron és
Békéscsabán két régióban megrendezett
csapatversenyen a Gödöllői EAC atlétái
a fehérvári, nyugati régióba kaptak besorolást és a lányok toronymagasan
nyerték meg a csoportot, míg a fiúk az 5.
helyen végeztek. A hét számból (magas,
távol, 1000 méter, 60 m gát, 60m sík,
4x200 m váltó, kislabdahajítás) egy kivételével mindenhol a dobogón végeztek a GEAC lány versenyzői, a legroszszabb helyezésük a 4. hely volt. A minőségi pontozásos versenyen 500 pontos előnnyel végeztek az első helyen az
igen jó erőkből álló Győr előtt. Bozsik
Dóra fantasztikus eredménnyel, 148
centiméteres ugrással nyerte a magasugrást. Az országos döntőre szeptember 9én kerül majd sor a Puskás Ferenc Stadionban, ahol jó eséllyel indulnak a gödöllői gyerekek.
Gödöllői erdemények:
Lányok: 1000 m: 4. Kiss Tünde; 60 m
gát: 1. Újvári Bella; 60 m sík: 3. Oláh
Tímea; 4x200 váltó: 2. GEAC (Oláh
Tímea, Kiss Tünde, Vágó Vivien, Újvári
Bella); kislabda: 2. Gyenes Adrienn;
magas: 1. Bozsik Dóra; távol: 2. Vágó
Vivien.
Fiúk: 1000 m: 1. Pápai Márton; 60 m
sík: 13. Bence Márk; 60 m gát: 11. Vanó

Tamás; 4x200 váltó: 4. GEAC (Bence
Márk, Pápai Márton, Kriszt Botond, Berényi Iván); magas: 6. Berényi Iván;
kislabda: 14. Hovanecz Bence; távol:
10. Kriszt Botond.

Négy város bajnoksága - magasugró sikerek
A szlovéniai Ljubjanában rendezték a
négy város bajnokságát, ahol a Budapest-válogatott színeiben néhány GEAC
versenyző is részt vett.
A magasugrók között érték el a legjobb eredményt a gödöllői atléták. A 17
éves Fayojomi Dávid 199 cm-es egyéni
csúccsal nyert, míg testvére, a 14 éves
Fayojomi Chrisopher a serdülő kategóriában ugrott 163 cm-es ugrással lett
első.

Európa Kupa – Erdélyi Zsófia
egyéni csúcsot futott
Milánóban rendezték az Európa Kupa I. osztály B csoportjának legutóbbi
versenyét, melyen 3 gödöllői is részt
vett a felnőtt csapat tagjaként (Erdélyi
Zsófia, Kolesza Gergő, Bobcsek Emese), ahol a nemzeti csapat az 5. helyen
végzett. A viadalon Erdélyi Zsófia ért el
kimagasló eredményt, aki 1500 méteren
egyéni csúcsot futott (4,22 perc).

Rúdugró és sprinter verseny
Meghívásos rúdugró-sprinter nyílt nemzetközi versenyen vettek részt Szlovéniában atlétáink. Várszegi Tamás rúdugrásban, Deák-Nagy Marcel 300, Tajka
Zita 100 méteren nyert aranyaérmet. -ll-
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Beküldési határidő: július 5.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Fekete Annamária, Erzsébet királyné krt. 1., Sas István, Nyárfa u. 3.

Recept
RADETZKY RIZS
Hozzávalók:
20 dkg rizs, 7,5 dl tej, 5 dkg vaj, 6 dkg
kristálycukor, 2 cs. vaniliás cukor, 11
dkg porcukor, csipet só, 3 tojás, 3 cl rum,
1 narancs leve, 2 evőkanál sárgabaracklekvár.
Elkészítés:
A tejet a vajjal, a kristálycukorral és a
vaniliás cukorral meg egy csipet sóval
felforraljuk. Beleöntjük a megmosott
rizst és kis lángon addig főzzük, míg a
tejet magába szívja, majd levesszük a
tűzről. Ha kihűlt belekeverjük a tojássárgáját, a rumot és a narancslét. Egy
tepsit kivajazunk és beszórunk zsemlemorzsával. A massza felét a tepsibe
töltjük és rákenjük a lekvárt majd a
maradék rizst rásimítjuk. 200 fokos
sütőben 30 percig sütjük. Ezalatt a tojásfehérjéből kemény habot verünk,
beledolgozzuk a porcukrot és a vaniliás
cukrot és újra jó keményre verjük,
rásimítjuk a rizsre és 10 perc alatt készre
sütjük.

A Városi Filmszínház előadására 2 db
belépőt nyert: Bolyán Imre, Dózsa Görgy út
5-7., Kiss Judit, Szent János u. 2/a.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Oláh Jánosné,
Alkotmány u. 21/a., Tóth B. László, Kaffka M. u.

