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Átszervezési és fejlesztési kérdésekről döntöttek

Egymilliárdos beruházások
Egymilliárdos beruházásokról döntött a képviselő-testület július 12-ei ülésén. Szabad utat kapott
a Pelikánház építése, valamint egy új pályázaton
való részvétel, amellyel lehetőség nyílik a Damjanich János Általános Iskola évek óta tervezett felújítására. Erre a célra 760 millió forint önrész biztosítását vállalta a testület. A képviselők többek
között döntöttek a városi szennyvízhálózat bővítésére kiírt új közbeszerzési eljárás célokmányairól, valamint zárt ülés keretében arról is határozat
született, hogy ki lesz az idei esztendőben Gödöllő díszpolgára, és ki kapja a Gödöllő Vállalkozója
díjat.
Ismét eltűnik egy belvárosi építészeti foghíj. A testület támogatja
azt az elképzelést, hogy a Petőfi
Sándor utca Szabadság úti végén
elbontott épület helyét új, korszerű, irodáknak és üzlethelyiségeknek helyet adó központ foglalja el:
a Pelikánház. Ezzel egységes arculatot nyer a Szabadság útnak a
Hamvay Kúriától a Petőfi utcáig
terjedő szakasza. A fejlesztés során
a Szabadság út 3. szám alatti ingatlan átépítésre kerül ugyan, de a
piac oldalában lévő jelenlegi kis
üzletek megmaradnak. Ez alól kivétel a sarki élelmiszer bolt, amely
helyett az épületben az átépítést
követően egy nagyobb, de szintén
élelmiszereket forgalmazó üzlet is

helyet kap a tervek szerint.
A
Pelikánház
nem csak az iroda
helyiségeknek és
kereskedelmi egységeknek ad majd
helyet, hanem jelentősen javíthat a
belváros parkolási
gondjain is, mivel
alatta mélygarázst alakítanak ki,
amely a jelenlegi piaci mélygarázs
lehajtójáról lesz megközelíthető.
Itt a felszín alatti két szinten összesen nyolcvanöt gépkocsi számára
lesz lehetőség a parkolásra.
A kivitelezés a tervek szerint két
ütemben történik. Az elsőben a Sza-

badság út 5. és 7. szám alatti ingatlanon valósulhat meg a beruházás,
a másodikban pedig a 3. szám alatti
épület kerül részben átépítésre. A
piac-üzletház egy szinttel bővül,
valamint a földszinti részen raktárhelyiségekkel egészítik ki. Az átalakítás során szűnik meg a Nép-

bolt, helyén főbejáratot és mozgólépcsőt alakít ki a KRON Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.
Az átépítés a piacon zajló forgalmat a jelenlegi elképzelések szerint
nem érinti, az az építkezés alatt is
folyamatosan üzemelni fog.
(folytatás a 2. oldalon)

Alapítva 1992

Ismét vízosztás

Kánikula
Országszerte tombol a nyár,
melegrekordok dőlnek meg a
héten ezért hármas fokozatú
hőségriadót rendelt el az országos tiszti főorvos. Az előrejelzés szerint a hét folyamán a
nappali felmelegedés elérheti
a 37-40 fokot, valamint átlag
feletti a káros UV-B sugárzás is.

A helyzetre a mentők és a tisztifőorvosi szolgálat mellett a katasztrófavédelemnek is felkészült.
Héfő óta városunkban is rendszeres
a vízosztás. Gémesi György polgármester a hőség miatt elrendelte, hogy
a déli órákban a belváros több pontján
is osszanak palackozott ásványvizet
mind a szabadban dolgozóknak, mind
a gyalogosoknak. Az akcióban a lokálpatrióta klub képviselői is részt
vesznek. A vízosztás a hőségriadó
alatt folyamatos lesz.
(folytatás a 3. oldalon)
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Egymilliárdos beruházások
(folytatás az 1. oldalról)

Ismét pályázunk
A Damjanich János Általános Iskola
bővítéséről még 2003-ban döntött
Gödöllő városának képviselő-testülete. Egy évvel később elkészültek
és elfogadásra kerültek a tervek, ame-

áfa igényét, valamint a pályázatban
meghatározott kötelező beszerzések
költségeket fedezze.
A testület mostani döntésével vállalta, hogy az intézmény épületének
bővítéséhez és felújításához szükséges 764 millió forintot önrészként a
2008. és 2009. évi költségvetésében
biztosítja, amennyiben a pályázaton a

házoktatási terem) tornaterem, 4 öltöző, tantestületi szoba, orvosi szoba,
szertárak, könyvtár, étkező, tálalókonyha létesülnek.
Szűcs Józsefné képviselő (Lokálpatrióta Klub) az iskola igazgatójaként
is kérte valamennyi képviselő támogatását. Elmondta, a 30 éves épületben nem csak helyhiánnyal küzdenek,
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szűnik önálló intézményként működni a Logopédiai Általános Iskola és a
Nevelési Tanácsadó. Az átszervezés
az intézményhez tartozó gyermekeket
annyiban érinti, hogy ők és az itt dolgozó pedagógusok általános iskolai
oktatói a jövőben intézményileg az
Erkel Ferenc Általános Iskolához tartoznak, a logopédiai képzést végző
munkatársak pedig a Szakszolgálathoz. Az osztályok továbbra is a jelenlegi helyszínen, a Táncsics Mihály út
1. szám alatti épületben mardanak, itt
zajlik majd az oktatás.
Új helyen, a Szakszolgálat Mátyás
király út 11. szám alatti központjában
folytatódik viszont a nevelési tanácsadói munka szeptembertől. Az újonnan létrehozott intézmény vezetésével a képviselő-testület Dick Zsuzsannát, a volt Nevelési Tanácsadó vezetőjét bízta meg, mely megbízatás egy
évre szól, ezt követően pedig pályázat
útján választják ki az intézményvezető személyét.

Csatornázási program – új
közbeszerzési eljárás
A Damjanich iskola látványterve

lyekkel több állami pályázaton is
részt vett az önkormányzat, de sajnálatos módon egyetlen alkalommal
sem sikerült címzett támogatást el
nyerni. Mivel a szükséges forrás biztosítása nem volt megoldható, így a
projekt végrehajtása négy éve folyamatosan húzódik.
Az elmúlt hetekben azonban a Közép-Magyarországi Operatív Program
keretében új pályázati felhívás jelent
meg, amelyen maximum 250 millió
forint vissza nem térítendő támogatás
nyerhető el. Sajnos ez az összeg azonban csak arra elég, hogy a beruházás

250 millió forint támogatást elnyerik.
A felújítási program során egy
olyan kétszintes épületegyüttes terve
készült el, ahol az alapellátó funkciókat körkörösen, egy belső udvart
körülölelve alakították ki. A három
tömbből álló épületegyüttes – mely
magába foglalja a régi épületet is –
bruttó alapterülete 2 994 m2, hasznos
alapterület két szinten összesen 5 124
m2. Ezen belül 16 tanterem, 3 csoportszoba, 8 szaktanterem (természettudományi, idegen nyelv oktatási,
számítástechnikai, kézműves és művészeti oktatási, tánc, mozgás és szín-

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

hanem annak műszaki állapota is több
szempontból is kritikussá vált.
Amennyiben a projekt sikeresen
szerepel a pályázaton, úgy az a következő két évben megvalósulhat.

Átszerveződő intézmények
Miután a képviselő-testület elfogadta a Gödöllői Többcélú Kistérségi
Társulással kötött megállapodást,
amelynek keretében szeptember elsejétől a nevelési tanácsadást, valamint
a logopédiai ellátását az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat végzi, meg-

Elfogadta a képviselő-testület a
csatornahálózat bővítéséhez kiírt új
közbeszerzési eljárás célokmányait. A
még februárban elfogadott közbeszerzési terv a Zarándok, Boróka, Kotlán
Sándor, Árvácska, Öreghegyi, Kelemen László, Zengő és a Holló utca
hiányzó szennyvízcsatorna szakaszainak megvalósítását tartalmazza.
Az 52 800 000 forintos fejlesztésre az
önkormányzat közbeszerzési eljárást
hirdetett, ám a június 28-ai borítékbontást követően érvénytelennek
nyilvánították, mivel a beérkezett két
pályázat egyike alaki és tartalmi hibák miatt nem felelt meg a kiírásnak,

a másik pedig jóval meghaladta a rendelkezésre álló fedezet mértékét.
Ezért új eljárás indul, melynek eredményessége esetén legkésőbb 2008.
április 30-ig kell elkészülniük a csatornabővítési munkáknak.

25 milliós megtakarítás
A kezelés mellett hasznosítani is
fogja az Ökörtelek-völgyi hulladéklerakóban keletkező metángázt a
Társ-Invest Kft. a jövőben – erről
szóló megállapodást fogadott el a
képviselő-testület. A Kft. vállalja,
hogy kiépíti a depóniagáz gyűjtő és
hasznosító rendszert, mellyel a metángáz hasznosítását és kezelését
végzi. A beruházás, sem az önkormányzat, sem a Észak-Kelet Pest és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás –
melynek Gödöllő is tagja – részéről
nem jár anyagi ráfordítással, azt a
Kft. a metángáz értékesítéséből végzi. Az elkészült beruházások működtetését a szerződésben a kft. hat évre
vállalja, majd a létesítményeket
(gázkutak, gázkompresszor, fáklya)
átadja a tulajdonos önkormányzatoknak. A Társulás regionális programjában eredetileg is szerepelt a
gázhasznosítás, így azonban a rekultivációs költségkeretben mintegy
százmilliós, Gödöllő számára 25
millió forintos megtakarítást jelent.
A Kiotói Egyezmény elfogadásával Magyarország is vállalta a depóniagáz üvegházhatást növelő metán
tartalmának csökkentését. A vállalás
teljesítéséhez most Gödöllő önkormányzata és a Társulás is hozzájárul.
-itk-

Vezetőváltás a Gödöllői Rendőrkapitányáságon

A kistérség első féléve Kovács Zoltán az új kapitány
Elfogadta a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodást, valamint az I. félévi szakmai- és
pénzügyi beszámolót a Gödöllői Többcélú Kistérségi
Társulás. A július 6-án megtartott tanácskozáson a társulás azon tagjai, akik rendelkeztek képviselő-testületük felhatalmazásával, már
alá is írták a megállapodást.
E szerint szeptembertől a kistérségben a nevelési tanácsadás és a logopédiai ellátás feladatát egységesen a
Gödöllő fenntartásában működő –

jelenleg alapítás alatt lévő – Egységes Pedagógiai Szakszolgálat látja
el. Az intézmény a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő komplex
ellátást biztosít a feladatellátásban
részt vevő – valamennyi településen élő 3-18 éves korosztályba tartozó rászoruló gyermek számára.
Az intézmény vállalja a szakmai
munka ellátását, a szakemberek
foglalkoztatását, a szakmai munka
koordinálását, ellenőrzését, irányítását és a dologi kiadások fedezését.
Július 12-ei ülésén a megállapodást
Gödöllő városának képviselő-testülete is jóváhagyta.
-bj-

Aszfaltozzák az utakat
Az elmúlt hónapokban az előkészített
utakon már az aszfaltozások zajlanak.
Ezzel a munkával
már végeztek az
Örökzöld, a Százszorszép és a Kert
utcában, valamint
a Damjanich iskola Szabadság úti
épülete előtti parkolónál, a héten pedig az Ibolya és
Zászló utcában érnek véget a munkák. Itt már csak a a kapubejárók elkészítése és a padkázás van hátra. Az
Ady Endre sétány után most a Besnyő
utcában végeznek szórt technológiájú
kátyúzást, de dolgoznak a blahai városrészben is, itt a járda felújítás és
építés folyik.

A felújított utakat városszerte nagy
örömmel veszik birtokba a lakók,
azonban sokan megfeledkeznek arról,
hogy sok helyen a megszokott alárendelt utak egyenrangúvá válnak, így
közlekedésben a jobbkézszabályt kell
alkalmazni.
-jbFotó: -tt-

Ünnepi állománygyűlésen köszönt el beosztottaitól dr. Juhász István r. ezredes, a Gödöllő Rendőrkapitányság vezetője, aki július 1-jétől az Országos
Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Főosztályának vezetői feladatait látja el. Az állománygyűlésen jelen volt Szabó Jenő
r. ezredes rendőrségi főtanácsos a Pest megyei Rendőrfőkapitányság Bűnügyi Igazgatója is, aki megköszönte dr. Juhász István kiemelkedő vezetői
munkáját, és sok sikert kívánt
az új munkahelyén betöltendő
feladatai ellátásához.
A Gödöllői Rendőrkapitányság vezetésével 2007. július 1-jei hatállyal
dr. Bencze József r. vezérőrnagy Országos Rendőr-főkapitány Kovács
Zoltán rendőr alezredest bízta meg
egy év időtartamra.
Kovács Zoltán 1961-ben született
Gödöllőn, jelenleg családjával Szadán él.
A Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi
Szakának elvégzése után 1989-ben

dr. Juhász István (balról a második) leköszönő, és Kovács Zoltán
(jobbra) újonnan kinevezett kapitányságvezető

került a Gödöllői Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztályára, mint nyomozó,
és azóta is itt teljesít szolgálatot.
1997-től már a Bűnügyi Osztály vezetői feladatit, valamint 2005-től a
kapitányságvezető helyettesítését látta el.
Kovács Zoltán r. alezredes megbízott kapitány az elődje által meghatározott irányvonalat – a személyi állomány fegyelmezett, szakszerű és

FELHÍVÁS
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdése a) pontjának megfelelően Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala
tisztelettel értesíti a lakosságot, hogy GÖDÖLLŐ, ALSÓPARK területére vonatkozóan Szabályozási Terv módosítás kidolgozását kezdeményezte. A módosítás általános célja, hogy a 13 évvel korábbi részletes rendezési
terv felülvizsgálata megtörténjen, és az idővel jelentkező új funkciók valamint a park revitalizációjának szabályozása elkészüljön. A már kidolgozott, de még elfogadás előtt álló terv kifüggesztéséről, valamint a hozzá
kapcsolódó lakossági fórum időpontjáról - amely során
észrevételeiket, javaslataikat megtehetik -, a szokott módon, a helyi sajtóban értesíteni fogjuk Önöket.

hatékony munkavégzését, a Gödöllői
Rendőrkapitányság állampolgár közelibb megjelenését, a látható, illetve
reagáló és segítő rendőrségi kép kialakulásának erősítését – szeretné tovább vinni. Tervei között szerepel
többek közt a rendőrség közbizalmának helyreállítása az állampolgárok
irányába, és a lakosság biztonságérzetének javítása.
-rkp-

FOGADÓNAP
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy soron következő fogadónapomat 2007.
JÚLIUS 30. HELYETT AUGUSZTUS 6-ÁN (hétfőn) tartom a szokott helyen és időben (Polgármesteri Hivatal,
10-12 és 14-16 óra között).
Tisztelettel:
Pintér Zoltán
Gödöllő Város alpolgármestere
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Újabb finanszírozásból akar kivonulni az állam

KÖZLEMÉNY

Ingatlanadó – háttér megállapodás
Veres János pénzügyminiszter
már tényként jelentette be,
hogy lesz ingatlanadó. Azt
azonban senki sem tudja, hogy
mikortól, mennyit és kinek kell
fizetni. Még a kormányoldalról
is ellentmondásos információk
vannak arról, hogy már jövőre,
vagy majd 2009-től kell fizetni.
A számtalan pontatlan, bizonytalanságot keltő információ között kiemelt helyet kapott a hír,
mi szerint a kormány az új adónemet az önkormányzatokkal
kívánja kivetetni és beszedetni.
Az elképzelés jelentős indulatokat
gerjesztett az önkormányzatok, önkormányzati szövetségek körében, a kormány ugyanis elfelejtett egyeztetni a
szakemberekkel, akik úgy ítélik meg,
hogy ennek sem a személyi sem a
technikai feltételei nem biztosítottak.
Többek között ezt fogalmazta meg
Gémesi György, a Kormány-Önkormányzatok Egyeztető Fórumának
társelnöke is abban a nyilatkozatban,
amelyben kijelentette, elfogadhatatlannak tartja az önkormányzati oldal,
hogy a kormány anélkül akar ebben a
kérdésben dönteni, hogy velük egyeztetne.
A döntés azonban nem csak azért vet
fel problémákat, mert új terheket ró az
önkormányzatokra, hanem azért is,
mert egyrészt rájuk kívánja hárítani
annak a felelősségét, hogy tovább ter-

heljék az adókkal egyébként is rendkívül túlterhelt lakosságot, másrészt
kockáztassák azt, hogy amennyiben
nem vetik ki az ingatlanadót, akkor jelentősen csökken az önkormányzat
bevétele. Arról ugyanis nem esik szó
mostanában, hogy az eredeti elképzelések között az szerepelt, hogy az
ebből származó bevétel az önkormányzatoknál marad, s ezzel csökkenne a finanszírozás állami mértéke.

Az önkormányzatoknak azonban nem
céljuk tovább terhelni a lakosságot,
így – mint az az eddig napvilágot látott nyilatkozatokból kiderült – a települések vezetése arra törkeszik, hogy
amennyiben valóban bevezetik az ingatlanadót, akkor az ne jelentsen több
kiadást a lakosságnak, mint azoknak a
helyi adóknak az összessége, amelyeket majd kivált az új adónem. Ezek a

Megújult a helyi Építészeti - Műszaki Tervtanács

A minőség védelmében…
Gödöllőn 2006 márciusában kezdte
meg működését a Településfejlesztési és
Építészeti - Műszaki Tervtanács, amely
szabályozási terveket, valamint olyan
építészeti-műszaki terveket véleményezett, amelyek a tervezett építmények
volumene, elhelyezkedése vagy védettsége miatt érdemeltek különös figyelmet, elsősorban a szakmaiság, az építészeti minőség és a városképbe való illeszkedés szempontjából. Munkáját
megalakulásától önkormányzati rendelet szabályozta, ám egy 2006 decemberében hozott kormányrendelet és az eltelt egy év tapasztalatai szervezetének
átalakítását, valamint a működését szabályozó rendelet újragondolását tették
szükségessé. Az új előírásokat tartalmazó, a helyi Építészeti - Műszaki Tervtanács létrehozásáról és működésének
rendjéről szóló önkormányzati rendelet
idén április 1-jén lépett hatályba. A korábbi gyakorlathoz képest erősödött a
tervtanácsok jogállása az építéshatósági

munkában: az új jogszabály értelmében
az építésügyi hatóság bizonyítási eszközként felhasználhatja a tervtanács állásfoglalását döntésének meghozatalához. Az állásfoglalás ugyanúgy az engedélykérelemhez benyújtandó dokumentáció része, mint például a tervezői nyilatkozat, vagy a kéményseprő szakvéleménye, így annak tervhez való csatolása a tervező feladata. A kormányrendelet kettéválasztotta a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsi
munkát: településrendezési eszközök tekintetében egységesen a területi tervtanácsok hatáskörébe utalta a véleményezést. A testület létszáma is változott: a
tervtanács elnöke és titkára mellett a korábbi 5 helyett mostantól 10 szakmailag
elismert, széleskörű tapasztalattal rendelkező építész, illetve településtervező
látja el a szakbírálói feladatokat. A tervtanács továbbra is szükség szerint, de
legalább havonta egyszer ülésezik. A
rendeletben megjelölt tervtípusokat az

Ismét vízosztás

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. A területi vízügyi igazgatóságok
folyamatosan figyelik, hogy szükség
van-e a vízhasználat korlátozására.
A rekkenő hőség azonban több problémát is okozhat. Ezért fokozott pálya-

Kánikula
(folytatás az 1. oldalról)
Mivel az előrejelzés szerint csak a hétvégétől lehet enyhülésre számítani, elképzelhető, hogy meg kell hosszabbítani a legmagasabb, hármas fokozatú hőségriadót, amit egyelőre csütörtökig rendelt el az országos tiszti főorvos mivel a
hét folyamán a nappali felmelegedés elérheti a 37-38 fokot. Az országos 35-40
fokos csúcshőmérséklet és az igen erős
UV-B már katasztrófahelyzetnek minősül, és a katasztrófavédelmi törvény
alapján – az országos, illetve a regionális
tiszti főorvos kezdeményezésére – a fővárosi vagy regionális védelmi bizottság
dönt a rendkívüli intézkedések meghozataláról
A rendkívüli hőség ellenére egyelőre
nincs szükség a lakosság vízhasználatának korlátozására, biztosított a lakosság
ellátása kellő mennyiségű és minőségű
ivóvízzel – erről tájékoztatta a sajtót a

felügyeletet tartanak a MÁV-nál, az
országos vasúthálózaton folyamatosan
mérik a sínek hőmérsékletét. A kánikula
a vasúti biztosítóberendezések működésében is zavart okozhat. A meghibásodások megelőzésére, a vasúti pályafelügyeleti rendszer ügyeletein fokozott ellenőrzéseket végeznek.
A fokozott fertőzésveszély miatt a lég-

A Kormány – Önkormányzatok Egyeztető Fórumának
önkormányzati oldala a médiából értesült az önkormányzatokat súlyosan érintő, az ingatlanadó bevezetéséről szóló koalíciós elképzelésekről.

kommunális-, a telek-, az építmény-,
az idegenforgalmi valamint a luxusadó.
Az adó mértékéről a pénzügyi tárca
vezetője úgy nyilatkozott, az ingatlan
értékének 0-2 százalék közötti mértékéről lehet szó. Ez azt jelenti, hogy
egy átlagosan 15 milliós ingatlan esetében akár az évi 30 000 forintot is elérheti az adóteher. Azt azonban még
senki sem tudja, hogy kinek kell fizet-

ni, illetve, kik mentesülnek a fizetési
kötelezettség alól.
Ráadásul vannak olyan elképzelések is, amelyek szerint az új ingatlanadó nem váltaná ki a most létezőket, hanem – az önkormányzatok választási szabadságát meghagyva –
csak lehetőséget teremtene arra, hogy
így is adóztassanak, ha akarnak. Ebben az esetben megmaradhatnának a
engedélyezésre való benyújtás előtt –
jellemzően a tervezőnek vagy az építtetőnek kell eljuttatnia a Polgármesteri
Hivatal Főépítészi Irodájára legalább 10
nappal az ülés előtt. A dokumentációból
két papíralapú példányt kell benyújtani,
amiből egyet összefűzetlen (kifüggesztésre alkalmas) formában kell rendelkezésre bocsátani és lehetőség szerint egy
digitális példányt is (utóbbi nem kötelező). A tervtanács a dokumentáció benyújtásától számított 30 munkanapon
belül meghozza az állásfoglalását, és azt
a tervezőnek a terv egy lepecsételt példányával együtt megküldi, ezt a tervezőnek az építmény építésügyi hatósági engedély iránti kérelméhez kell csatolnia.
Az eljárás díj- és illetékmentes. Az
ülések időpontjáról, és egyéb, a tervtanácsi munkával kapcsolatos kérdésben
személyesen vagy telefonon a Főépítészi Irodán lehet felvilágosítást kérni. A
helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács létrehozásáról és működésének rendjéről
szóló 14/2007. (III. 30.) sz. önkor. rendelet a város honlapján is megtalálható,
a „Hirdetőtábla“ menüpontban a „Helyi
önkormányzati rendeletek' között.
kondicionálókat is gyakrabban kell tisztítani a tartós meleg miatt
A tartósan magas hőmérséklet károsan befolyásolja az egészségi állapotot:
elsősorban az idősekre, a gyermekekre,
valamint a fizikai munkát végzők szervezetére hat kedvezőtlenül. Az idősek körében a tartósan magas
hőmérséklet szív- és érrendszeri panaszokat
okozhat, ezek észlelésekor haladéktalanul
orvoshoz kell fordulniuk, a gyógyszereket
szedő betegek pedig
kérjék ki kezelőorvosuk tanácsát. Az országos tiszti főorvos azt javasolja, hogy az idősek kánikulában
tartózkodjanak hűvös helyen, kerüljék a
szervezetüket terhelő fizikai munkát,
zuhanyozzanak naponta többször langyos vízzel. Felhívta a figyelmet arra is,
hogy mindenkinek ügyelnie kell a fokozott folyadékbevitelre, akár a szokásos
mennyiség többszörösére is szükség
-jklehet.

most alkalmazott ingatlanalapú adók
is, csak az adóztatási választék bővülne, ami ráadásul azt eredményezhetné, hogy egy ingatlanra több adót
is ki lehetne vetni.
S, hogy mit jelent majd mindez a gödöllőieknek? Számokra lebontva elsősorban az adófizetők számának jelentős
növekedését. Amíg jelenleg az építményadóban 2688 fő érintett, telekadót
394 fő, luxusadót pedig nyolc fizet, addig az új adónem bevezetésével valamennyi ingatlantulajdonost terhelni fogja a fizetési kötelezettség. Mivel a gödöllői önkormányzat kommunális adót
nem vet ki, így ebből a forrásból jelenleg
nincs bevétele, az előbbiekből azonban
az idén várhatóan összesen 382 millió
forint jut a város költségvetésébe.
Ezeket jelenleg elsősorban nem a
lakosság, hanem a vállalkozók, vállal-kjkozások fizetik.

„Az önkormányzati szövetségek
elfogadhatatlannak tartják, hogy a
közigazgatási reformot és az adóreformot megelőzően az ingatlanadó bevezetéséhez szükséges személyi, szervezeti, pénzügyi feltételek tisztázása, a végrehajthatóság
vizsgálata, az önkormányzatok véleményének kikérése nélkül szándékozik a Kormányzat megváltoztatni a települések gazdálkodását
alapvetően befolyásoló pénzügyi
forrásokat. A lakosság életvitelét
jelentősen befolyásoló – helyi adóként kezelendő – ingatlanadót az
önkormányzatok nélkül nem lehet
működtetni.
Az önkormányzati szövetségek határozottan igénylik, hogy a törvény
előkészítés folyamatában érdemben részt vehessenek, ennek keretében a központi és a helyi adórendszer átfogó felülvizsgálatát és
összehangolt korrekcióját tartják
szükségesnek“

Dr. Gémesi György
a KÖEF társelnöke

Változtat programján a Cabrio Bár

Kisebb hangerővel
Lakossági bejelentések miatt
nem sokkal a megnyitás után
bemérték a Cabrio Bár zajszintjét. A Petőfi Sándor Művelődési Központ mögötti területen
néhány hete megnyílt szórakozóhely miatt a Palotakertről érkeztek panaszok.
Bár a szakemberek az önkormányzat
megrendelésére a lakótelep öt helyszínén végeztek zajszintmérést, s annak eredményei egyik esetben sem
haladták meg az éjszakai maximum
negyven decibeles határértéket, a művelődési központ vezetése mégis úgy

A hét kérdése
– Ön szerint méltó módon őrzi szülötteinek emlékét Gödöllő? – erre a
kérdésre vártunk választ kedves olvasóinktól a múlt héten. Íme néhány
részlet a hozzánk érkezett levelekből, melyekből kiderül, hogyan is
vélekednek erről városunk lakói.
„…Nem ragadnék le az itt születetteknél, hiszen, ha jól tudom, akkor
sem Tamás atya, akiről most utcát
neveztek el, sem Berente István orvos, akinek a tiszteletére nemrég
emléktáblát avattak, sem KörösfőiKriesch Aladár, akinek ha jól tudom
most készül a szobra, nem itt született. Mégis valamennyien sokat tettek Gödöllőért, a gödöllőiekért, és
kivívták az utókor megbecsülését.“
Tóth Sándor
„Az elmúlt években egyre többet
tudhatunk meg a Gödöllőn született,
vagy itt élő, itt alkotó művészekről,
kiemelkedő személyiségekről, talán
elmondhatjuk azt is, az átlagos magyar településnél jobban odafigyelünk rájuk, és a lehetőségekhez mérten, igyekszünk megőrizni az emléküket. De érdekes módon vannak,
akik valamiért mindig háttérbe szorulnak. Ilyen például Sina György.

döntött, hogy változtat a bár programján.
Továbbra is lesz diszkó, mivel ott
automata kontrollal működik a hangosító rendszer, amely nem engedi a
megengedett határérték fölé a hangerőt. Élőzenét azonban csak más formában hallgathat majd a közönség
(például akusztikus gitárzene) ami
biztosan nem zavarja majd a lakótelepen élők nyugalmát.
A jelenlegi szabályozás szerint éjjel maximum negyven decibel hangerő a megengedett, ez az éjszakai gépjárműforgalom által keltett háttérzajnak felel meg.
Bár néhány éve a múzeum rendezett
a személyéhez kapcsolódóan egy kiállítást, és egy nagyon színvonalas
tudományos konferenciát, még mindig nem őrzi a nevét sem utca, sem
tér. Jellemzően még a Hídember című filmben sem említik még a nevét
sem. Szerintem ha 100 gödöllőit
megkérdeznénk, ki volt ő, 99 nem
tudna rá válaszolni…“
N. V.
„…Amellett, hogy a rendszerváltás
óta az önkormányzat nagy hangsúlyt
fektet arra, hogy a gödöllői értékeket, valamint a itt élő jelentős személyek emlékét megőrizze, városunkban mindig is éltek olyan emberek, akik küzdöttek azért, hogy a
múlt ne merüljön feledésbe. A maiak
közül említhetem Makra Csabát,
Bucsy Lászlót, Kiss Évát, Fábri Mihályt vagy Mélykúti Csabát, aki sajnos már nincs közöttünk. Talán az ő
munkájuknak is köszönhető, hogy
ma már egyre több olyan személyről
hallhatunk, olvashatunk, akik sokat
tettek Gödöllőért, vagy valami jelentősen alkottak.“
Simon Zs.
A hét kérdése:
– Ön szerint hogyan változik
Gödöllő belvárosának arculata?

Civil
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Moldvai csángók Gödöllőn

Nyelvében él a nemzet...
Július 8-tól egy héten keresztül
Gödöllő vendégszeretetét élvezték azok a moldvai csángó
diákok, akik Lészpedről a Gödöllői Értékvédő Egyesület segítségével jutottak el hazánkba. A tanulók – akiket Gémesi
György fogadott a városházán
– ez idő alatt megismerkedtek
Gödöllő nevezetességeivel, a
magyar fővárossal, illetve pár
napot eltöltöttek Balatonlellén,
a város üdülőjében.
Elsőként Büttner Sarolta szervezőt
kérdeztük arról, hogy mikor döntöttek
úgy, hogy valamiféle segítséget nyújtanak a moldvai csángóknak.
– Amikor Böjte Csaba ferences
rendi szerzetes Gödöllőn járt, megtudtuk tőle, hogy a moldvai csángók
milyen kilátástalan helyzetben kénytelenek a mindennapjaikat eltölteni;
ezzel kapcsolatban főleg a gyerekek
hátrányos tanulási lehetőségeiről szóló beszámoló fogott meg minket. Ekkor, 2005-ben úgy döntöttünk, hogy a
magyar nyelvi értékek védelmét felkaroljuk, és ott segítünk, ahol csak
tudunk.
– Ez a segítség miben nyilvánul/nyilvánult meg?
– Elsősorban oktatási segédeszközöket, könyveket, tankönyveket (csak
azokat, amiket a román oktatási törvény engedélyez) és számítógépeket
juttattunk el hozzájuk – családi, baráti
kezdeményezésben. Később azonban
világossá vált, hogy a hatékony támogatáshoz szükségünk van egy civil
szervezet adta háttérre. Ekkor vettük
fel a kapcsolatot Szűcs Józsefnével, a
Damjanich iskola igazgatójával, a
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület elnökével.
– Merre található Lészped?
– Csíksomlyótól még vagy 150 kilométerre, a Gyimesi hágón túl. Ők
azok a nemzettársaink, akik még a
Nagy-Magyarország területén sem éltek egyetlen percet sem. Szinte a csodával határos, hogy évszázadokon keresztül megőrizték magyar anyanyelvüket. Sajnos, napjainkban komoly
veszély fenyegeti nyelvük fennmaradását, így minden segítségre szükségük van. Talán ez az egy hetes – re-

mélhetőleg hagyományteremtő – magyarországi kirándulás megállítja a
hanyatlást.
– Kik támogatták ezt a kezdeményezést?
– Szinte egész Gödöllő mellénk
állt, a polgármestertől kezdve az iskolákon át a vállalkozókig, mindenki
segített. A város különböző pontjain
urnákat helyeztünk ki, pályázatot adtunk be, hogy a szükséges pénz összejöjjön.
A Gödöllői Értékvédő Egyesület
elnökét, Szűcs Józsefnét a magyarországi nyaraltatás részleteiről kérdeztük.
– Hogyan kapcsolódott be ebbe a
programba a Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesület?
– Idén januárban Büttner Sarolta
megkeresett, hogy lenne-e kedve az
egyesületnek szerepet vállalnia a
moldvai csángók megsegítésében.
Természetesen örömmel tettünk eleget a felkérésnek. Mint tudjuk,
„Nyelvében él a nemzet“, így köteles-

ségünknek éreztük, hogy egy nyári,
magyarországi úti élménnyel gazdagítsuk a diákok hazánkhoz és a magyar nyelvhez való viszonyát, ezzel is
ápolva nyelvi értékeiket. Szeretnénk,
ha a jövőben több iskola is bekapcsolódna ebbe a folyamatba.
– Jelen pillanatban 46 gyerek tanul Lészpeden magyarul, Gödöllőre azonban csak 18 tanuló érkezett.

Gödöllő legidősebb lakóját köszöntöttük

Mi volt ennek a lépésnek az oka?
– Sajnos az eredeti tervet, hogy
minden diákot fogadni tudjunk, pénzhiány miatt el kellett halasztanunk
egy évvel későbbre. Most azok a gyerekek látogattak hozzánk, akik a magyar nyelv tanulásában a legjobb
eredményeket érték el. Számukra ez
jutalom kirándulás volt. Ebben talán
az a legfontosabb, hogy a gyerekek
nyelvtanulása intenzíven felgyorsul.
Már egy-két nap elteltével érezni lehetett, hogy mennyi szó és kifejezés
ragadt rájuk. Otthon ilyen eredményt
több hónapos munkával lehet csak elérni. Éppen ezért szeretnénk a továbbiakban minél több gyereket Magyarországra kirándultatni.
– Hogyan érezték magukat a gyerekek?
– Nagyon boldogok voltak, lelkesedésük egy percre sem csökkent.
Igen tartalmas programot sikerült öszszeállítani nekik: Jártak a Parlamentben, megnézték az Állatkertet. Gödöllőn, a városházán Gémesi György polgármester fogadta őket és beszélgetett
el velük a mindennapi életükről. Ezen
kívül megtekintették a múzeumot, a
kastélyt és a könyvtárat is. Utóbbi –
érdekes módon – hihetetlenül lenyűgözte őket, talán itt érezték a legjob-

ban magukat. Ezt követően elutaztak
Balatonlellére, a város által működtetett üdülőbe, ahol rendkívül gyorsan
összebarátkoztak a szintén ott nyaraló
gödöllői diákokkal. Percek alatt semmivé foszlott közöttük az a határ, ami
földrajzilag elválasztja őket egymástól. Ezen kívül vendégeink zenés programmal kedveskedtek nekünk: a Damjanich iskolában és Balatonlellén is
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hatalmas sikerrel adták elő moldvai
csángó dalokból álló programjukat.
Márton Attila, a Lészpedi iskola
magyar tanára, a diákok kísérője az
otthoni viszonyokról és a magyarországi élményekről számolt be lapunknak.
– Mikor kezdték a magyar nyelv
oktatását Lészpeden?
– Öt évvel ezelőtt, iskolán kívüli
oktatási program keretén belül indult
meg a tanítás településünkön. Ez igen
nagy dolog, mert azt tudni kell, hogy
az utolsó magyar iskolát 1950-ben
zárták be, onnantól kezdve pedig csak
román iskolában tanulhattak a gyerekek.
– Milyen fogadtatásra talált ez a
kezdeményezés a diákok körében?
– Ők nagyon lelkesen álltak hozzá,
inkább a szülőknél tapasztaltunk bizonyos fenntartásokat. Az ő meggyőzésük, hogy a gyerekeik a magyart,
mint anyanyelvet tanulhassák, kemény diónak bizonyult, de ennek ellenére végül sikerült rábírni őket.
– Kezdetben hány diák tanult
magyart az iskolában?
– Az első évben 7 diák, heti három
alkalommal tanulta a nyelvet. Abban
az időben ennyit engedélyezett a törvény. Az órák pedig vagy korán reggel vagy késő délután, a rendes oktatási időn kívül voltak. Kezdetben még
hivatalos nyelvi tanteremmel sem
rendelkeztünk. Később a létszám évről-évre megduplázódott, az idei
2006/2007-es tanévben pedig a 400
fős iskolában 46 tanulónak volt érvényes magyar jegye.
– Hogyan zajlik egy óra?
– Rendhagyó módon oktatunk. Hivatalos tankönyvünk sincs, ezt a ro-

Az Anyatej világnapját ünnepelték

Isten éltesse Erzsike néni! Édesanyákat köszöntöttek
103. születésnapját ünnepelte július 6-án Kovács Sándorné Boros Erzsébet. Az évfordulón Gémesi György polgármester és Pintér Zoltán
alpolgármester köszöntötte
Erzsike nénit, aki jelenleg
Gödöllő legidősebb lakója.

nagy részét a televízió előtt tölti,
de pontosan tudja, hány kacsa kelt
ki, – pont az ő születésnapjára –
milyen virágok nyílnak a kertben,
milyen gyümölcsnek van épp az
ideje. Csak egyetlen dolog szomorítja el, az, hogy nehezen mozognak az ujjai, pedig pár hónap-

A hagyományoknak megfelelően az idén is megünnepelték a gödöllői
védőnők és édesanyák
az Anyatejes táplálás
világnapját. A Városháza dísztermében Pintér
Zoltán alpolgármester
köszöntötte a résztvevőket, akik karon vagy
babakocsiban
hozták
magukkal a legifjabb
gödöllőieket.

mán oktatási törvény nem is engedélyezi számunkra. Sőt, a Magyarországról érkező tankönyvek egy részét is tilos használnunk. A leglényegesebb
dolog, hogy az oktatás nem korosztály, hanem tudásszint szerint zajlik.
Vannak kezdő és haladó csoportjaink,
amibe elsőtől nyolcadik osztályig járnak a gyerekek.
– Említette, hogy kezdetben még
önálló tantermük sem volt. Miben
szenvednek még hiányt?
– Szinte mindenben. Különböző
szemléltető eszközökre, oktatási ábrákra, videóra, tévére stb. égetően
szükségünk lenne. A szaktanterem
létrehozása csak az idén sikerült, most
ezt szeretnénk úgy felszerelni, hogy
az a tanulók előrehaladását szolgálja.
Ha minden igaz, akkor hamarosan
műholdon keresztül magyar televíziós adásokat is nézhetnek a gyerekek,
illetve az internetkapcsolat is elérhető
közelségbe került.
– Milyen tapasztalatokat szűrt le
az egyhetes ittlét alatt?
– Hatalmas fejlődés érezhető a gyerekek nyelvtudásában. Ez a 7 nap felér otthoni 3-4 hónapos tanulással. Szeretnénk, ha ez az együttműködés a jövőben is működne!
-rk-

KEDVES TÁMOGATÓINK,
SEGÍTŐINK,VENDÉGLÁTÓINK!
A moldvai csángó gyerekek
magyarországi nyaraltatása
nem valósulhatott
volna meg az
Önök segítsége nélkül!
Köszönjük!
Büttner Sarolta és Szűcs józsefné

KÖZLEMÉNY
2007. július 5-én a dévai Szent
Ferenc Alapitvány egy gyermekcsoportját láttuk vendégül Gödöllőn. Ez alkalomból szeretnénk
köszönetet mondani a Királyi
Kastélynak, a Lázár Lovasparknak, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Háznak, valamint dr.
Zsókáné Mihala Éva önkormányzati képviselőnek, Kienreich Dagmarnak és dr. Horváthné Nechay
Katalinnak, hogy támogatásukkal
és szervezőmunkájukkal emlékezetessé tették ezt a napot a gyermekek számára.
Socius Kör Közhasznú Egyesület

Erzsike néni leányával, Erzsébettel és vejével, Fábri Mihállyal

Erzsike néni jókedvűen kínálja a
tortát, a pogácsát vendégeinek, és
örömmel eleveníti fel a múltat.
Szívesen meséli az általa megélt
eseményeket, ám sok idős emberrel ellentétben nem csak a múlt,
hanem a jelen történéseit is számon tartja. Bár ma már napjainak

pal ezelőtt még kötött: pulóvereket
a leendő ükunokáknak, sálat Böjte
Csabának. Mosolyogva kérdezi: ki
most a legidősebb, hányan vannak
a száz év feletti gödöllőiek? Nevetve csapja össze a kezét, amikor
megtudja, hogy ő.
Kép és szöveg: -jk-

A rendezvényen külön köszöntötték Mallerné Lak Viktóriát, Domokosné Kerner
Irént, Gyenes Mónikát, Dóra
Renátát, Misi Ágnest, ZalaKovács Évát, Gombár Esztert, Ipolyszöginé Palkovics
Erikát, Szili-Méder Andreát,
Androvics Szilviát, Oraveczné Kovács Anikót – azokat az
édesanyákat, akik nem csak saját csecsemőjüket táplálják anyatejjel, hanem a felesleges mennyiséget más
gyermekek részére leadják, ezzel is
segítve egészséges fejlődésüket.
Az édesanyák ajándékcsomagokat
vettek át, majd tombolára került sor,
végül pedig kötetlen beszélgetésre

nyílott lehetőség. Örömteli, hogy a rendezvényre sok édesanya nem egy, hanem kettő vagy több kisgyermekkel érkezett. Az Egészségügyi Világszervezet
és az UNICEF átfogó programját a csecsemők egészséges táplálása érdekében
indította útjára világszerte 1992-ben, ennek keretében ünnepeljük a világnapot.

A 802. számú Szent Korona
Cserkészcsapat a cserkészmozgalom megalakulásának 100. évfordulója alkalmából fogadalom megújítással egybekötött megemlékezést szervez
augusztus 1-jén 17 órakor
a művelődési központ mellett
található Cserkészszobor
körüli téren.
Az eseményre, valamint az azt
követő kötetlen beszélgetésre szeretettel várunk mindenkit.
a szervező cserkészek
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Város–Kép

Jól haladnak a munkák

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 POSTA
A magyar királyi posta régi helyiségei a mai Szabadság
téren, a református templom közelében álló épületben
kaptak helyet a XIX. században. A hivatal a XX. század elejére roppant szűkössé vált. A gödöllőiek hosszas utánajárásának köszönhetően a posta felhagyott a bérelt helyiségeivel, és 1927-ben elhatározta, hogy új, modern postaépületet építtetett fel. Az előkészítő munkák meg is indultak. Az eredeti tervek alapján az épület az akkori postaház
helyén épült volna. Azonban a telek
túl szűknek bizonyult, így a további
munkálatok elmaradtak. Széleskörű
mozgalom indult meg a településen az
új postaépület helyének kiválasztására. Végül a Kossuth Lajos utcára
esett a választás, ami közel volt a központhoz. Az új posta 1928-ban épült
fel. Már ekkor többen hangot adtak
annak az aggodalmuknak, hogy túl kicsi lett az új hivatal. Egy 1939-es
újságcikk szerint, melyet Hovhanessian Eghia írt, reggel fél 9 és 9 óra között olyan zsúfoltság volt a hivatalban, hogy szinte lehetetlen a leveleket
és a pénzküldeményeket feladni. Ekkor már több mint 300 postafiók-tulajdonos volt a községben. Akkoriban sokan panaszkodtak arra, hogy nem kielégítő a telefonszolgálat, mert az év nagyobb részében este hat óra után a gödöllői távbeszélő elnémul, nincsen szolgálat – kivéve a nyári hónapokban,
pedig 1937-ben az előfizetők száma már
elérte a 117-et.
A posta szűkösségének megoldására
Hovhanessian Eghia említett cikkében javasolta, hogy az épületet bővítsék a mai
Dózsa György út irányába. A sarkon álló
öreg házat bontsák el és ezzel az építkezéssel évtizedekig megoldódna a posta problémája. Ez a bővítés azonban soha nem történt meg. Gödöllőn a két világháború közötti időszakban a főposta mellett az Alvégben, a Dalmady Győző utcában és Máriabesnyőn, a Damjanich János utcában is
működtetett kispostát. A Kossuth utcai főposta 1994. januárjában költözött jelenlegi
helyére, a Dózsa György útra.
Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

MÁRIABESNYŐI
CSALÁDI NAP A
KEGYTEMPLOMNÁL
„A család: az élet és a szeretet
bölcsője!“
Szeretettel hívjuk és várjuk a
családokat, a Máriabesnyői
Kegytemplom, családok részére
szervezett búcsújára

2007. július 22 -én
Program:
10 - 12.:
Gyerekműsor, kézműves sátor,
aszfaltrajz verseny, arcfestés, ismerkedés a tűzoltó autóval
A felnőtteknek Bíró László családreferens püspök előadása a Kegytemplomban
12.00.: Ünnepi szentmise, bemutatja Bíró László püspök
A Szentmisében gyermekek és
kismamák megáldása után az
autók, babakocsik megáldására
kerül sor.
13.00.: Piknik
14. 30.: Bartimeus kórus koncertje
Máriabesnyői Római Katolikus
Plébánia 2100 Gödöllő,
Kapucinusok tere 1.
Telefon/Fax: +36/28-414-425
www.mariabesnyo.hu

Szépül a Húszas
Egyre egységesebb képet mutat az egykori Járási Hivatal
épülete. Mind a Dózsa György
út, mind a Szabadság tér felőli
homlokzatról lebontották az
állványt, s a hét elején már a toronyról is lekerült az állványzat
és a védőburkolat.
Ennek munkálatai a tervek szerint a
hó végére befejeződnek, már végeztek a stukkózással, lapzártánk idején a
burkolat festése folyik az épület egyes
részein. A hosszú időn át aládúcolt erkély alaprésze már elkészült. Az egykori díszteremben is egyre kevesebb
felületet borít állványzat, itt a napokban fejeződik be a falak festése, a

mennyezeti részen már befejeződtek
a munkák. Az épület belső részének
többi helyiségében is jól haladnak a
szakipari munkákkal, zajlik a festés
és a burkolás. A szállodai szobák egy
részében már végeztek a festéssel és a
vizesblokk teljes kialakításával.
Az udvari részen a napokban kezdték meg az új épület külső burkolatának kivitelezését, és folyamatosan
dolgoznak a földszinti üzletsor kialakításán. Míg az öreg épületet az
eredeti állapotnak megfelelően állították helyre, addig az új szárny modern, a kor építészetére jellemző kőburkolatot kap, így az ide betérők az
építészeti stílusok sajátos találkozásának lehet részesei.

Itt volt, így volt

Segítség a tájékozódásban

Megújul a kastélypark

Új információs táblákat helyezett el az önkormányzat a város több pontján. Az oszlopokból tizenhármat tettek ki, elsősorban közlekedési csomópontokba, a belváros forgalmasabb részeire, valamint a turisták által látogatott helyekre.

Egymás nélkül elképzelhetetlen
a kastély és az azt övező park jelentette ki Örsi Károly kertépítész
azon a lakossági fórumon, amelyet július 10-én tartottak a Gödöllői Királyi Kastélyban. Mind
kettő a nemzeti örökség része –
folytatta a szakember, aki ezért is
örült dr. Révész T. Mihály felkérésének: tervezzenek egy, a múlt
értékeit őrző, a természetvédelmet és a látogatók érdekeit egyaránt előtérbe helyező kastélyparkot.

Az első szakaszban a Kossuth Lajos
utca-Dózsa György út kereszteződésébe, a Petőfi térre, a Petőfi utcába,
a Szabadság tér három pontjára, a
HÉV megállókba, a BUSZ és a Vasút
állomásra, valamint a művelődési
központhoz és a kastélyhoz helyeztek
ki információs oszlopot.
-jk-

Rongálók a vasútállomáson
Nemrég arról számoltunk be kedves olvasóinknak, hogy a vasútállomáson rendbeteszik a
sínekhez vezető peronszakasz teljesen tönkrement szegély részét.
Miközben az utasok örömmel
látták, hogy megszűntetik a
balesetveszélyes helyzetet, az
állomás másik oldalán, a parkolói részen jelentős károkat
okoztak a rongálók. Az elmúlt
hetekben az Állomás utca több részén is kidöntötték a vasúti kerítéseket.

A kastély ügyvezető igazgatója nemcsak hivatalból tekinti fontosnak a megújítást, dr. Révész T. Mihály magánemberként, gödöllőiként is elkötelezett híve a város legrégibb zöldterülete megóvásának. Az eredetileg XVIII. században telepített park több évszázada őrzi
barokk jellegét, viszont a történelem viharában elpusztultak a szobrok, épületek. Ezek pótlására is sor kerül majd,
restaurálják a Herkules-torzót, reménykednek, hogy netán megtalálják Grassalkovich Antal híres lovát, a Schimmelt ábrázoló töredéket, és a távolabbi
jövőben gondolnak egy újkori szoborpanteon létesítésére is, ahol a kastélyhoz
kötődő híres személyek portréit mutatnák be. A hajdan volt épületek közül viszszaállítanák a lövőházat, az üvegházat,
ismét látható lenne a felső-parki pavilont, megújulna a narancsház, lenne ál-

A felső-parki pavilon

latbemutató. A növények, fák, cserjék
pótlása megkezdődött, tavaly például
mintegy egymillió forint értékben több
mint kétszáz örökzöldet és lombhullatót
ültettek. Az öreg fákat, például a matuzsálemnek számító, a királydombi pavilon melletti mamutfenyőt próbálják minél tovább konzerválni, és a telepítés
folytatódik. Újdonságként lenne rozárium és rózsabemutató is. Ami pedig a
harmadik évezred kihívását illeti: lenne
szilárd burkolat is, ahol a kertfenntartógépek közlekednek majd, új öntözőhálózat, természetesen a tájképi parkhoz
illő világítás. A most még feltételes
módban közreadott elképzelésekről, mikor kezdődhet a tényleges kivitelezés,
biztos választ, csak ősszel az európai
uniós-pályázat elbírálása után tudnak
adni. A reménybeli igenlő válasz esetén
ismét lakossági fórumot rendeznek. Akkor majd azt is bejelenthetik, hogy az ország parkjai közül elsőként a gödöllőiben lesz ingyenes a wifi, a látogatók a
magukkal hozott laptoppal teremthetnek
- szóinternetes kapcsolatot.

Kultúra
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Mesterkurzus
Három címet is olvashatunk a
fedelén egy kis kötetnek, mely
elhangzott előadások anyagát
közli. Az önmagát kereső ember. Bűntudat és feloldozás.
Végül, de nem utolsósorban,
hiszen a rendszeresen rendezett előadások összefoglaló
címe is ez: Az élet dolgai.
Az első szöveg, mely a kötetben helyet kapott, Csányi Vilmosé: Egyén,
közösség, interakció. Azt hiszem,
mint engem meglepett, másokban is
meglepetést kelthet mindaz, amit az
emberek és állatok viselkedésének
különbségeiről olvashatunk benne.
Talán nem egyetlenként állapítom
meg néha: az ember a leggonoszabb
állat. Csányi Vilmos szerint viszont
nagyon is rendesek vagyunk más
teremtményekhez képest.
A következő szerző Horváth Zoltán, ő arról értekezik: Valódi bűntudat… igazi feloldozás. Az embert körülvevő aurákról tudósít. Mint életrajzából megtudjuk, tizenöt éves kora, 1994 óta látja az aurákat. Rajta kí-

vül csak hét ilyen képességgel rendelkező embert tartanak nyilván a világban. Ezoterikus csoportokat vezet
a föld különböző szakrális helyeire.
Hét csakránk van, mondja most el, a
csakráknak más és más a színük, bizonyos tulajdonságokat hordoznak,
különböző szinteket jelölnek az életünkben.
Baktay Zelka Bűn esetek – Hogyan
találjuk magunkat a bűnben? A fenti
témáról tartott előadást, annak szövegét közli most a könyvben. Főleg
párkapcsolatokkal, valamint gyermekek viselkedésével foglalkozik.
Végül Popper Péter Bűn és bűntudat című munkája lát napvilágot.
Nincs ilyen, hogy „megbocsátok, de
nem felejtek“, állítja. S állít még persze sok mindent, de talán ezt érdemes
leginkább megszívlelni: igenis, söpörjük a tudat alá, felejtsük el, amit
esetleg bántásnak éreztünk. Felejtés
nélküli megbocsátás nincsen.
Akit érdekelnek a Mesterkurzus
előadásai szóban elhangozva is, tájékoztatást kap a könyv végén arról,
hol, mikor, hogyan vehet részt rajtuk.

Gálakoncert a Királyi Kastély Díszudvarán

Márvány és virág
Persze, puskázva könnyű. A
nyomtatott műsorlap birtokában bárki könnyedén megmondja, milyen zeneszámot
játszanak éppen egy hangversenyen. Hogy a nagy siker, a szűnni nem akaró taps
hatására adott ráadásnak,
ami már nem szerepel a műsorlapon, ki a szerzője, mi a
címe, nehezebben megválaszolható kérdés. Pedig olyan
ismerős a dallam… Pedig
már hallottam jó néhányszor…

sítő Solveignek. Tüzes táncával
csábítja a férfit, süt belőle a türelmetlenség.
Mindez a pénteken a Gödöllői Király Kastély Díszudvarán megrendezett gálakoncert utójátéka volt a
számomra. Utórezdülések, utógondolatok. Az ilyen apróság, baki, hiba – részemről hiba, hogy nem ismerek fel egy klasszikus darabot –,
tehetnek sokszor emlékezetessé
valamit. A repedés a márványon.
A rés a tökéletességen.
Csodálatos, karizmatikus – ütötte
meg a fülem a lelkesedés hangja a

Grieg, Peer Gynt – segített a távozóban levő közönség egyik tagja.
Grieg? Peer Gynt? De hát nem a
Solveig dala volt… Aztán megint
érkezett a segítség, most már az
előadók sorából: Anitra tánca.
Igen, Anitra! Egy másik leány is
feltűnik Ibsen hőse, Peer életében.
A vándorútja során. Éppen ellentéte az örök várakozást megteste-

szünetben a díszudvarról hátrasétáltomban a zölden hívogató parkba. Történetesen angolul beszéltek,
akik a fenti jelzőket egyetértőn
mondták. De másfajta idegen szavakat is lehetett hallani. Mintha a
Bábelban megosztott emberiséget
most összehozta volna a zene közös nyelve. A szünet végén oroszul
telefonált a hátam mögötti széken

Megjelent a kiállítás katalógusa

Erzsébet királyné mítosza
Az Erzsébet-év egyik kiemelkedő eseménye volt a nemzetközi szinten is
különlegességeket felvonultató Erzsébet-királyné mítosza című kiállítás megnyitása a királyi kastélyban. A tárlathoz
kapcsolódóan a napokban katalógus is
megjelent F. Dózsa Katalin és Vér Eszter Virág tollából. A háromnyelvű
(magyar, német, angol) kiadvány nemcsak Erzsébet királyné életútját ismerteti, hanem bepillantást enged a Sisi kultusz kialakulásába, s egészen a múlt szá-

zad végéig kíséri figyelemmel az ehhez
kapcsolódó eseményeket. A számtalan
színes fotóval illusztrált katalógusból az
érdeklődők megismerhetik a kastélyban
szeptember 30-ig látható kiállítás anyagát, valamint több Erzsébet személyéhez kötődő művészeti alkotást: szobrokat, festményeket, fotókat, valamint
a filmeket, amelyek a XX. században
jelentősen hozzájárultak a személye
körül kialakult legendák megörökítéséhez, tovább éltetéséhez.

A legközelebbi előadást szeptember
15-én tartják. A témáját így ismertetik: Felcserélt szerepek. Nagyszerű
nők, gyönyörű férfiak? A metroszexuális férfi és a szingli nő. Felhigult formák, laza erkölcs, szerepkonfliktus a
mai magyar társadalomban.
Mi a csuda lehet az a metroszexuális? Már csak ezt megtudni is érdemes lenne.
(Baktay Zelka, Csányi Vilmos, Horváth Zoltán, Popper Péter: Az önmagát kereső ember)
- nád -

egy termetes úr. Talán testőr?
Mert Jurij Szimonov, aki az est
műsorát vezényelte, a legjelentősebb orosz karmesterek közül való.
Volt a Bolsoj Színház főzeneigazgatója, a Moszkvai Csajkovszkij
Konzervatórium karmester tanszakának professzora. Működött NagyBritanniában, az Egyesült Államokban. És nálunk. Emlékeznek a Budapesten rendezett, mondhatni világrengető nemzetközi karmesterversenyekre? A zsűri tagja volt. A
Magyar Állami Operaház évek óta
rendszeresen meghívott vendégművésze. Még az 1980-as években
a legjelesebb magyar zenekarok
tagjaiból megalakította a LisztWagner Zenekart, mellyel most is
fellépett.
Nyitányok hangzottak fel egymás
után, ismert és kevésbé ismert operák nyitányai, vagy csak úgy önmagában: nyitány. Mendelssohn A
szép Melusina, Beethoven Coriolan, Cimarosa A titkos házasság,
Mozart A színigazgató, Schubert
Nyitány olasz stílusban, Rossini A
selyemlétra.
S Mendelssohn e-moll hegedűversenye, mely úgy bomlott ki, mint
egy virág. Egy selymes szirmú tölcsér – liliom, tulipán? De nem, inkább szélfútta réten bontakozó
egyszerű csoda, kökörcsin, vagy
talán kikerics. A szél megcibálja,
az eső veri, aztán megint felragyog
fölötte a nap. Szabadi Vilmos játszotta a hegedűszólót. Kapott is
egy szál virágot felnyújtva a pódiumra egy fiatal hölgytől. Észrevehetően ez, hogy Szabadi Vilmost
köszöntse egy szálja a hangverseny végén a karmester részére átadandó csokornak, nem terveztetett be. De nem lehetett mást tenni, mint virágot nyújtani át a megelőző dallamsorok után.
N. A.
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Gödöllői Királyi Kastély
Nincs nyári szünet
Egymást érik a programok a kastélyban
Még soha ennyi kiállítás nem várta a látogatókat a Gödöllői Királyi
Kastélyban, mint ezekben a hetekben. Nagy sikere van az Erzsébet királyné
mítosza című kiállításnak, sokan kíváncsiak a kastélyparkból könnyen
megközelíthető királydombi pavilonra, és a virágházban látható, a kastély
XX. századi történetét bemutató kiállításra.
Július 19-étől a lovardában tekinthető meg, a magyar festészet
kivételes tehetségű mestere Schéner Mihály kiállítása.
Július 21-én este 19 órától Pitti Katalin ária-és dalestjét hallgathatják
az érdeklődők a díszteremben.
Belépőjegy 3000- nyugdíjasoknak és diákoknak 2500 Ft.
Július 28-án a Four Fathers lép fel a díszudvarban, augusztus 10-én pedig
Szabó Leslie.
A hagyományoknak megfelelően az idén is lesznek
Barokk Kastélynapok, augusztus 11-12-én.

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
„VIZI-KERT“
csoportos képző- és iparművészeti
kiállítás

A GÖDÖLLŐI SZŐNYEG 100 ÉVE
A Gödöllői Szövőműhely 1920-ig
c. kiállítás még megtekinthető
a Városi Múzeumban
szeptember 30-ig
godolloi.muzeum@vnet.hu
www.museum.hu/godollo/varosi
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel./fax: 422-003, 421-997

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
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
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

HEROSZ

Kertész leszek...

Vigyél haza!

Nyári munkák a kertben I.

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Ajándék kiscicák:
20/534-4863, 20/343-1119.

www.poraz.hu

2 éves németjuhász keverék kan

8 hónapos keverék kan

2 éves keverék kan

1 éves keverék szuka

1 éves keverék kan

Állati dolgok

amire írjuk rá ottani címünket és mobilszámunkat. A déli országokban
előfordulhatnak olyan betegségek, melyek hazánkban nincsenek, vagy nem gyakoriak.
Ilyen például a szívférgesség. Kérdezzük meg állatorvosunkat, hogy kell-e
speciális oltást beadatnunk, vagy vigyünk el magunkkal valamilyen gyógyszert. Egy beteg kutya a nyaralás alatt
nem jelent igazán jó pihenést. Ha
úgy gondoljuk, hogy kedvencünket nem visszük magunkkal,
a legjobb megoldás, ha „kutyavigyázót“ fogadunk. Persze csak
olyan személyt kérhetünk fel,
akiben megbízunk és kutyánk is
jól ismer. Szerencsés megkérni
egy kutyás barátot, jó szomszédot, vagy egy rokont, hogy míg
mi távol vagyunk, addig figyeljen kedvencünkre. Kutyánkat
így nem tesszük ki az utazás kellemetlenségeinek és mi is jobban ki tudunk kapcsolódni. Előfordulhat, hogy
nem sikerül megoldanunk kutyánk felügyeletét és más lehetőségek után kell
nézzünk. Ma már számtalan kutyapanzió várja a kedvenceket az egész országban. Természetesen vannak különbségek és ez nem csak az árban, hanem a
minőségben is jelentkezik. Nézzük
meg, hová kerül kutyánk, kérdezzünk
utána mit foglal magába az ár. Fontos,
hogy míg mi távol vagyunk kutyánk is
érezze magát kellemesen. Ne felejtsük
el, kutyánk hirtelen elveszít minket,
megszokott környezetéből kiszakítjuk
és egy teljesen idegen helyre költöztetjük. Kedvencünk nem fogja megérteni, hogy pár nap, vagy hét múlva viszszatérünk hozzá, számukra a helyzet
kilátástalanná válik. Ha amellett döntünk, hogy panzióba adjuk kedvencünket már jó előre kezdjük meg a szoktatást. Vigyük el a kiválasztott helyre,
hagyjuk ott egy délelőtt, vagy egész
napra, majd estére vigyük haza. Így kedvencünk megszokja az általunk kiválasztott helyet és tudni fogja, hogy
visszajövünk érte. Fontos, hogy a panzióban foglakozzanak kutyánkkal, ami
nem csak az etetést, vagy a napi egy sétát jelenti. Ha ilyen helyet találunk,
inkább keressünk másikat. A jobb helyeken kutyánk egész napját kitöltik.
Lehet, hogy egy kicsivel többet kell fizessünk, de mi is nyugodtabban nyaralunk ha tudjuk kutyánk jó helyen van és
jól érzi magát.

Hurrá, nyaralunk!
Itt a nyár és ilyenkor, aki teheti, utazik.
De a kutya és cica tulajdonosoknak ez
egyben gondot is jelent, hiszen felmerül
a kérdés, mi legyen kedvencünkkel? Pedig a dolog nem is olyan bonyolult. Ma
már számtalan megoldás lehetséges, hi-

szen kedvenceinket akár magunkkal is
vihetjük, vagy kutyapanzióban szállásolhatjuk el, míg mi távol vagyunk.
Öröm együtt utazni a kutyával, de jól
meg kell szervezzük az utat. Ha autóval
megyünk, gondoskodnunk kell a kutya
kényelméről. Két-három óránként álljunk meg, hogy mozoghasson, igyon,
elvégezze a dolgát. Soha ne hagyjuk az
állatot a kocsiban nagy melegben, vagy
erős napsütésben. A kutyák nem képesek rá, hogy szabályozzák hőmérsékletüket és könnyen hőgutát kaphatnak,
ami az életükbe is kerülhet. Ha külföldre
megyünk, vigyük magunkkal kutyánk
útlevelét, amiben az összes megkapott
oltása fel van tüntetve. Fontos megjegyezni, hogy az országot elhagyó kutyákat ma már kötelező chippel ellátni.
Vannak országok, ahol nem fordul elő a
veszettség, ezért a kutyák bevitelére különleges szabályok vonatkoznak. Járjunk utána, hogy a kiszemelt országban,
ahová menni készülünk, milyen egészségügyi előírásoknak kell megfelelni,
mert kellemetlen lehet, ha a hosszú út
után kedvencünket nem engedik be.
Szintén fontos, hogy már az utazás előtt
válasszuk ki a szállást, hiszen ma még
nem mindenhol látják szívesen a kutyákat. Megérkezéskor először pórázon járjuk körbe kutyánkkal az új helyet. Kedvencünket izgatják majd az új szagok és
a látvány, minél előbb fel akarja fedezni
az új terepet, de mivel otthonától idegen
környezetbe került, ezért könnyen el is
tévedhet. Lássuk el azonosító bilétával,

Tavasszal részletesen ismertettük a legfontosabb tavaszi kertfenntartó és -építő feladatainkat.
Az elkövetkező hetekben ismerkedjünk meg a kertben elvégzendő nyári munkákkal, így a
gyepgondozás, a metszés és a
növényvédelem elengedhetetlen részleteivel. További segítséget nyújtunk a www.fenyveskertészet.hu honlapon is.

A legtöbb kertben a nyári kánikulai meleg után az – eddig csodálatos zöld –
gyep kritikus állapotba kerül. A nedves
és meleg időjárás kedvez a gombabetegségeknek, melyek leginkább a vékonyszálú fűfélékből vetett díszpázsitot
károsítják. A sárgás fűszálakat vizsgáljuk meg, ha kisebb foltokat találunk rajta, biztosak lehetünk benne, hogy gyepünk fertőzött. A gombásodás okozta
károk terjedését ajánlatos megfelelő növényvédőszer kijuttatásával megakadályozni. A permetezés után gereblyézzük
fel a gyepfelszínt, majd szórjunk ki nitrogén műtrágyát, és öntözzük be a területet, hogy a fű minél gyorsabban erőre kapjon. A gyomnövények elvirágzása és magszórása után gyepünkben
megjelenik a cickafark, a madárhúr, az
útifű, a pitypang és a here. E gyomok a
rendszeres fűnyírással és tápanyagozással sem szoríthatók vissza, kétszikű
gyomirtást kell végeznünk, azonban a
gyomokkal erősen fertőzött területeken
totális gyomirtó szereket is használhatunk. A gyep nyári karbantartó munká-

latai nem érhetnek véget a betegségek
és károk orvoslásával. Pázsitunkat szellőztetnünk kell, és tápanyagokkal ellátni. A gyepszellőztetést az összetömörödött talaj indokolja. A tömörödött talaj levegőtlenné válik, nem képes befogadni a csapadékot, öntözővizet. A
probléma megoldása a gyep lyuggatása, az erre a célra kialakított gyepszellőztető géppel. A gyepünknek a megfelelő növekedéshez, és ellenálló-képességének javítása érdekében tápanyagra
van szüksége. Nem elég azonban csak
nitrogént adni, mert foszforra és káliumra, valamint a szép, smaragdzöld
szín érdekében magnéziumra is szüksége van a fűnek. Mindezeket tartalmazzák a magas hatóanyag-tartalmú, a tápanyagokat folyamatosan, a fű igényével
csaknem azonos ütemben feltáró gyepfenntartó műtrágyák. Amennyiben tavasszal már kijuttattunk 8-9 hónapos
hatástartamú változatot, de gyepünk
most nagymértékben károsodott, akkor
elegendő egyszer, magas nitrogéntartalmú műtrágyát kiszórnunk. Ha a tavaszi
hosszú hatástartamú gyeptrágyázás elmaradt, akkor most érdemes 5-6 hónapos hatástartamú változatot kijuttatni.
Erősen károsodott, kiritkult gyepet
felül kell vetnünk. Ehhez fűszellőztetés
után gereblyével távolítsuk el az elhalt
fűszálakat, majd a csupasz foltokra
szórjunk fűmagot. Fűmagvetéskor érdemes „gyepstarter“ műtrágyát is alkalmaznunk, melynek magas foszfortartalma segíti a gyökérfejlődést. Fűmaggal
felülvetett területeket naponta legalább
háromszor öntözzük, mert a meleg és a
szeles időjárás szárítja a talajt, a fűmagok nem képesek megfelelő vízmennyiség nélkül kicsírázni. Fontos megemlítenünk, hogy a műtrágyázott területeket
mindenképpen áztassuk el a kiszórás
után, különben kiéghet a gyepünk.
Agyagos talajú területeken érdemes a
fűszellőztetés után homokot szórni gyepünkre, míg a homokos talajúnál agyag
granulátummal javítsuk a talajt. A homok lazítja a talaj szerkezetét, míg az
agyag granulátum segít a vízmegkötésben. Miután pázsitunkat újra zölddé varázsoltuk, ideje díszcserjéinket is met-

szeni. Metszőollónk nyomán növényeink a betegségre kevésbé lesznek
fogékonyak, lombjuk dúsabb, rendezettebb lesz. Nyári metszésünk egyetlen és
legfontosabb célja növényeink alakítása, formázása. Rendszeresen nyírt sövényeinket június-júliusban kell újra
formázni. Itt az ideje a tuja, a fagyal, a
puszpáng, a som, a gyertyán sövények
alakító metszésének. Néhány dísznövényünket – az elöregedés megakadályozása érdekében – lombos részükön meg
kell metszenünk, így kell tennünk a levendulával, a rozmaringgal, a zsályával, a csarabbal. A nyári metszéssel dúsabbá tehetjük a virágloncokat, a rózsaloncokat, az orgonákat és a legtöbb
lombhullató cserjénket is. Gondoljunk
arra is, hogy a virágukkal díszítő cserjéinkről a virágzás után távolítsuk el az
elszáradt virágokat, mert a magképzés
sok energiát emészt fel, cserjéink elvesztik formájukat, betegségekre fogé(gm)
konyabbá válnak.

élt, de a burgonya ültetésével
azonnal áttért erre a neki jobban
ízlő termesztett növényre. Magyarországon az 50-es években találkoztak először vele és valóban komoly
károkat okozott (és kellő védelem híján

Kertünk lakói
Aki valaha kertjében paradicsomot, burgonyát vagy padlizsánt
termesztett, már biztosan találkozott e termények alternatív hasznosítójával, a burgonyabogárral.
Ez a csíkos rabruhát viselő bogár –
tudományos nevén Leptinotarsa
decemlineata – egyik napról a másikra jelenik meg az ágyásokban.
A bogár alapszíne világossárga, a
szárnyfedőkön fekete sávokkal.
Kövér lárvája szennyessárga, feje,
torának hátulsó szegélye, lábai és hátán
két sor fekete petty. Nem lehet figyelmen kívül hagyni kertünkben való megtelepedését, mert igen szapora. Egy nőstény 700 petét rak le. Hosszúkás tojássárga petéit 35-40 darabból álló csomókban rakja a levelek alsó oldalára. A
2-3 hét alatt kikelő lárvák gyorsan nőnek, majd tovább szaporodnak. Néhány
nap alatt képes tarra rágni zöldségeskertünket. Őshazájának Kolorádó sziklás lejtőit tartják (innen ered a kolorádóbogár elnevezése), ahol vad ebszőlőn

okoz ma is) a kis és nagyüzemi termesztésben. A burgonya mellett megtámadja
a padlizsán és a paradicsom töveket is.
Ha ezekkel már végzett, folytatja a táplálkozást a maszlagon, beléndeken, nadragulyán. E három növény ugyan mérgező, de – a csalánba nem üt a mennykő
mondás alapján – ez nem érdekli. Mivel
a burgonyabogárnak ellenálló burgonyafajtákat még nem sikerült nemesíteni, ezért muszáj aktívan védekeznünk.
Kiskertben kordában tarható úgy is, ha
naponta körbejárjuk a veszélyeztetett
ágyásokat és egyenként eltapossuk a
szemünk elé kerülő egyedeket. Akiben
ez viszolygást kelt, permetezéssel is
megoldhatja a problémát. A legjobb hatást a lárvák elleni, május végi, június
eleji védekezés adja, amit – ha szükséges – egy hónappal később megismételhetünk. Érdemes a burgonyavész és a
bogár ellen egyszerre védekezni, mivel
a gombaölő szerek rézion tartalma a
burgonyabogár táplálkozását is gátolja.

Meghosszabított nyitva tartással
várjuk
a kedves állattulajdonosokat az
Állatgyógyászati Patikánkban!
2100 Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Nyitva tartás:
hétfőtől-péntekig 9-12; 13-20
óráig szombaton 9-12 óráig
Tel.: (28) 513-710
KoVaVet Bt.

Állatorvosi ügyelet
Július 21-22.:

dr. Bölcskey Molnár Antal
Veresegyház, Erkel F. u. 3/E.
Tel.: 20/975-0599
Július 28-29.:

dr. Bucsy László
Gödöllő, Blaháné út 55.
Tel.: 30/234-6116
Augusztus 4-5.:

dr. Kovács Ilona
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Tel.: 20/9455-495

Mozaik
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Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot hirdet a Petőfi
Sándor Művelődési Központ Kht. (2100 Gödöllő, Szabadság út 6.)
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI TISZTSÉGÉNEK BETÖLTÉSÉRE, MEGBÍZÁS KERETÉBEN
A 2006. évi IV. törvény (A gazdasági társaságokról, továbbiakban: Gt.) 22. § (2), 24. § (1) bekezdései értelmében a
megbízatás határozott időtartamra, öt évre szól és munkaviszony keretében nem látható el.
A Gt. 4. § (1) bekezdése valamint 367. §-a alapján a Kht. nonprofit gazdasági társasággá történő átalakítására a jövő
év folyamán kerül sor.
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– szakmai önéletrajzot
– szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okiratok másolatát
– a Társaság működtetésére vonatkozó szakmai és vezetői programot,
– a Társaság átalakításával kapcsolatos elképzeléseket, javaslatokat.
A pályázatok leadási helye: Gödöllő Város Önkormányzatának Polgármesteri Irodája (2100 Gödöllő,
Szabadság tér 7. I. emelet 106. szoba)
Leadási határidő: 2007. augusztus 30.

Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.)
kizárólag gödöllői állandó bejelentett lakcímmel, vagy
Gödöllőn tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan
időtartamú munkaviszonnyal rendelkező személyek részére
PÁLYÁZATOT HIRDET a Gödöllő, Deák F. tér 1., 2. és 3. szám alatti
épületekben lévő 2 db 60 m2-es, 2 db 59 m2-es és 2 db 46 m2-es, 1 m2-es
kizárólagos használatú földszinti tárolóval rendelkező lakásainak költségelvű lakbérrel történő bérbeadására.
A pályázaton a lakások öt éves időtartamra szóló bérleti joga nyerhető el.
A pályázatok kizárólag formanyomtatványon nyújthatók be, melyhez
mellékelni kell az abban előírt dokumentumokat.
A formanyomtatványok és a lakások bérbevételével kapcsolatban
további információkat tartalmazó írásos tájékoztatók ügyfélfogadási időben
a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati vagy a Vagyongazdálkodási
Irodáján vehetők át.
A lakások alaprajzai ugyanitt megtekinthetők.

Dr. Gémesi György polgármester

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A GÖDÖLLŐI PIAC KFT. (Gödöllő, Szanadság u. 3.) PÁLYÁZATOT
HIRDET a városi piac csarnok épületének földszintjén lévő üzlet bérleti jogának megszerzésére 2007. augusztus 1-től 2007. december 31-ig,
mely évente meghosszabbítható.
A pályázaton a városi piac (296 hrsz.) csarnok épület földszintjén lévő
110.sz. 11,58 m2 alapterületű üzlet bérleti joga szerezhető meg. Az üzletben
élelmiszeripari termékek, zöldség-gyümölcs, virág kiskereskedelmi tevékenysége folytatható. (Más jellegű tevékenység igénye, előzetes egyeztetés
alapján.)
Bérleti díj: 84 000 Ft. + áfa/ hó
Kaució: 2 havi bérleti díj
A bérlemény megtekinthető a piac nyitvatartási idejében (6-18 óráig, szombaton 6-13-ig) a fenti cím alatt.
Bővebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc a piac ügyvezetője szolgál a
helyszínen, illetve a 06-30-503-0777 vagy a 28/ 422-019-es
telefonszámokon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. július 27. (péntek), 10 óra.
Gödöllői Piac Kft.

A gyászoló család mély fájdalommal értesíti az érdeklődőket, hogy
DR. VÁMOS IGNÁC nyugalmazott belgyógyász főorvos – tragikus eseményeket (betöréskor történt bántalmazás) követően –hoszszantartó, súlyos betegség következtében, csendesen elhunyt,
2006. november 6-án. Temetése,
végső búcsúztatása végakarata
szerint szűk, családi körben történt. Hiánya pótolhatatlan űrt jelent szerettei számára.
Ismerősei, volt betegei, tisztelői is
szeretettel őrzik áldozatos gyógyító munkájának emlékét.

Fájdalommal, de a mindenható
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy
DR. SZIRTES ANDRÁS
baptista lelkipásztor, teológiai tanár
40 éves korában, boldog házasságának 13. évében, 2007. július 11-én
hazaköltözött Megváltójához.
Temetése 2007. július 24-én, kedden, 12.30-kor lesz a baptista egyház szertartása szerint, a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben.
Kedves emlékét megőrizzük!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÜGYELETEK

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 1jétől 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

ORVOSI ÜGYELET

A pályázat benyújtási határideje: 2007. augusztus 15.

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

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Júl. 16-23-ig: Medicina, Dózsa
Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Júl. 23-30-ig: Ezüstkehely, Petőfi
S. utca 1/a. Tel.: 416-551.
Júl. 30-aug. 6-ig: Kígyó, Gábor
Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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.

A GÖDÖLLŐI MADÁCH
IMRE SZAKKÖZÉPISKOLA,
SZAKISKOLA ÉS
KOLLÉGIUM
KERES
angol, matematika, fizika,
biológia, informatika,
gépész tantárgyak
tanítására szaktanárokat.
Érdeklődni:
06-70-5010-589
telefonszámon.

Értesítem Tisztelt
Betegeimet, hogy
2007. július 30.
és augusztus 20.
között
SZABADSÁGON
LESZEK.
Helyettesít:
dr. Tőke István,
saját rendelési
idejében.
Dr. Rőder Rita
belgyógyász-háziorvos

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE
A pályázatnak maradéktalanul meg kell felelnie az írásos pályázati tájékoztatóban megfogalmazott feltételeknek.
A négy db nagy alapterületű lakás bérbevételére kizárólag két, három kiskorú gyermeket nevelő házaspár, illetőleg két, három, négy kiskorú gyermeket
nevelő egyedülálló szülő pályázhat.
A két kis alapterületű lakásra kizárólag gyermektelen fiatal házaspárok,
házaspárok egy, két kiskorú gyermekkel, egyedülálló szülő egy, két, három
kiskorú gyermekkel pályázhat. A gyermektelen házaspárok mindkét tagja
35. év alatti életkorú kell, hogy legyen.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Városháza (Gödöllő, Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda 232.
számú helyiségében hétfői vagy szerdai napokon 8 és 12, valamint 12.30 és
16 óra között 2007. augusztus 31. 12 óráig
A pályázatokat a Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága bírálja el, a lakások bérlőit ezen bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület választja ki.

Parkolóhely bérlési
lehetőség a piaci
mélygarázsben!
Biztonsági személlyel őrzött,
24 órás hozzáférhetőség,
kedvező bérleti díj.
Tel: 06-30-503-0777

ÉRETTSÉGI
A MADÁCH IMRE SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
esti tagozatán 3 év alatt szerezhetnek
érettségi bizonyítványt azok, akik
a 16. életévüket betöltötték, nem
tankötelesek és hagyományos
szakmunkásképzőt, egészségügyi
iskolát, gépíró-gyorsíró iskolát, vagy
olyan 9. osztályt végeztek, ahol az
oktatott tantárgyak legalább 90%-a
közismereti tantárgy volt.
Tanítás minden héten hétfőn és csütörtökön
(havonta egyszer kedden is) 15:15 - 19:40-ig
Jelentkezni a Madách Imre
Szakközépiskolában
Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 3., Dávid Lászlóné
igazgatóhelyettesnél lehet.
Telefon: (28) 520-713
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
AUGUSZTUS 31.

Sport

2007. július 19.
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Futsal utánpótlás – Egy bronzérem

UEFA Futsal Kupa – Nem reménytelen sorsolás
Július 2-án tartották a svájci
Nyonban a 2007/2008-as UEFA
Futsal Kupa sorsolását, amelyen
természetesen a magyar bajnok
Gödöllő is érdekelt volt. A Bikák
csapata csak a csoportkörben
kapcsolódik be a küzdelmekbe
(a klubranglista 14. helyén rangsorolták Európában városunk teremlabdarúgó csapatát).
A Megatherm-Gödöllő ellenfele a belga bajnok Futsal Topsport Antwerpen, a
görög Athina '90 Athens, valamint a Bjelű selejtezőcsoport – résztvevők: Ararat AGBU Nicosia (ciprusi), KS Ali Demi Tirana (albán), Issy Futsal (francia),
KMF Muicipium Plevlja (montenegrói) – győztese lesz. A csoportkörre
szeptember 8. és 11. között kerül sor

elit körbe minden csoportból két csapat jut tovább, ahol a négy kiemelt is csatlakozik a
mezőnyhöz. Az október
13. és 21. között megrendezendő körben már
csak a kvartettek első
helyezettjei jutnak a négyes döntőbe, ahol a házigazda a bejutott együttesek közül kerül ki.
például Észtország, Írország vagy az új
UEFA tag Montenegró. A 4 kiemelt a
tavalyi győztes Dinamó Moszkva, a
spanyol bajnok ElPozo Murcia, a kazah bajnok Kairat Almaty és az orosz
bajnokság második helyén végző MFK
Viz-Sinara Jekatyerinburg.

AZ ELLENFELEK – BELGA SÖR, GÖRÖG FETA ÉS A …
Nem mondhatni, hogy a gödöllőiek nehéz csoportba kerültek, de azt sem állíthatjuk, hogy nem kaphattak volna gyengébb ellenfelet a legjobb 16 közé jutásért. A FUTSAL TOPSPORT ANTWERPEN első bajnoki címének örülhetett a 16 éve indított belga futsal bajnokságban, és azt az Action 21 Charleroi
együttesét előzte meg, akik évek óta az elit kör résztvevői voltak és az előző kiírásban a 4. helyen végeztek az UEFA Futsal Kupában. A görög bajnok ATHINA '90 ATHENS sorozatban már 5. aranyérmét ünnepelhette (összesen hetet)
az idén 10 éves hellén bajnokságban. A harmadik ellenfél kiléte ugyan még
kérdéses, de a selejtező csoportkörből továbbjutásra a nyolc ciprusi kiírásból
6-szor első helyen végző Ararat AGBU Nicosia lehet esélyes. A csoport rendezője, a francia Issy Futsal, az albán Tirana és a montenegrói Plevlja együttese teljesen ismeretlen az erőviszonyokat illetően.
Magyarországon. Az idei kiírásban rekordnak számít, hogy 44 klub nevezett
a küzdelemsorozatra az Európai Labdarúgó Szövetségnél (negyvenhárom ország negyvennégy klubja), amelyen
többen első alkalommal indulnak, mint

A hat selejtezőbeli továbbjutó csatlakozik ahhoz a 18 csapathoz (a selejtezőket augusztus 11. és 19. között játszszák majd), amelyek automatikusan a
torna résztvevői. Itt találhatjuk a magyar bajnoki címvédő Gödöllőt is. Az

Atlétika – Egy arany Varsóban
Immáron második alkalommal
került megrendezésre a Nemzetközi Gyermek Atlétikai verseny Lengyelországban, a Varsói Testnevelési Főiskolán június 24-27. között. Az 19941995-1996-ban született korosztályok részére kiírt megmérettetésen 8 nemzet mintegy
280 fővel képviselte magát a viadalon: hazánk mellett Csehország, Észtország, Lettország,
Litvánia, Szlovákia, Ukrajna és
a házigazda Lengyelország.
A csapatok pontversenyében első helyen a hazai csapat végzett. A második helyet Lettország, a harmadikat
pedig Litvánia gyermekatlétái szerezték meg. A magyar csapat kiemelkedő eredményeket ért el az egyes
versenyszámokban, és a nívós küzdelemben negyedikként zárt 4 arany, 7
ezüst, és 8 bronzéremmel. A csapatban hét gödöllői versenyző is szerepelt, ők egy arany, egy ezüst és egy
bronzéremmel járultak hozzá a magyar csapat jó szerepléséhez. A gödöllői Pápai Márton az 1000 méteres
síkfutásban elért kiváló eredményéért
az aranyérem mellé különdíjként egy
szép kupát is hazahozhatott.
Gödöllői EAC eredményei:
1. hely: Pápai Márton (1000 m); 2.
hely: Oláh Tímea (300m); 3. hely:
Gyenes Adrienn (kislabda); 4. hely:
Bozsik Dóra (magas), Újvári Izabella
(távol); 5. hely: Kiss Tünde (600 m);
Berényi Ivánnak (magas) nem volt érvényes ugrása.

Serdülő Összetett Ob – egy
arany és egy ezüst a termés

Július 3. és 4. között rendezték Budapesten a Puskás Ferenc Stadionban
a 2006. évi Serdülő Összetett országos bajnokságot. Krizsán Xénia
(Bocskai SE, edzője: Gerényi Péter)
magabiztosan nyert a négypróba „A
variációban“ (80 m gát, magas, távol,
gerely) a 14 éves korosztályban, míg
a 13 éveseknél Rendik Zsófia
(GEAC) a második lett „B variációban“ (80 m gát, távol, 300 m, 600 m).
Három variációban lehetett versenyezni. Az A-ban 80 méter gátfutás,
magasugrás, távolugrás és gerelyhajítás, a B-ben 80 m gát, távol, 300 és
600 méter, míg a C-ben súlylökés,
diszkoszvetés, gerely és távolugrás
versenyszámok szerepeltek. A csapatversenyben a GEAC 13 éves lány
csapata (Rendik Zsófia, Telek Júlia
/egyéniben 8. hely „B variáció“/, Szabó Luca /8. hely A/, Reva Vanda /17.
hely C/) a 4. helyen végzett. A 14 évesekből álló lánycsapat a 7. helyet szerezte meg (Csikós Mónika /4. hely
B/, Ferencz Adél /11. hely A/, Tiborcz Judit / 13. hely C/, Duczon Eszter /23. hely B/). Szeghalmi Liliána a 19. helyen végzett a 13 éveseknél (“ variáció“), míg Hutter Lilla
a 30. lett (B).
A fiúknál Ambrus Lóránd szerepelt a legjobban. A 13 éves GEAC
versenyző az a „A variációban“ szerzett 4. helyet, míg ugyanitt Stabiszevszky Áron a 17. lett. A 14
éveseknél Szőke Péter 4. (C), Bujdosó Gábor 8. (C), míg Fajoyomi
Christofher a 11. (A) helyen zárta a
versenyt.

Ifjúsági, Junior és Utánpótlás
Ob – Végvári Dóra új országos ificsúccsal lett bajnok

BL szereplések – Csak az
Athén és a Nicosia próbálkozott eddig
A Gödöllő csoportellenfelei közül
mindössze az athéni gárda vett részt az
eddig hat alkalommal kiírt UEFA Futsal Kupán, összesen négyszer. Legjobb
szereplése a selejtező csoport 2. helye
volt a 2005/2006-os évben a szerb bajnok Belgrád mögött. Még soha nem jutott tovább a csoportból. A 2. hely mellett egy harmadik (2003/2004) és két
utolsó hely (2002/2003, 2006/2007) a
mérlege eddig.
A selejtezőből érkező csapatok közül
csak az Ararat AGBU Nicosia gárdája
élvezhette már a BL légkörét. Sőt, már
a magyar virtust is megismerhették, hiszen a 2003/2004-es (Cső-Montage Ararat 9-0) és a 2005/2006-os kiírásban
is (Aramis - Ararat 7-2) a magyar bajnokkal szerepelt egy csoportban. A kupamérlege: egy második (2001/2002)
és négy utolsó hely (2002/2003,
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006)
-tlcsoportjában.
Június 29. és július 1. között a Puskás Ferenc Stadionban rendezték az
Ifjúsági, Junior és Utánpótlás Országos bajnokságot. A Pest megyei csapatok közül a GEAC végzett az éremtáblázat élén, akik 12 arany, 3 ezüst és
7 bronzérmet szereztek összesen. A
legkiemelkedőbb eredményt a gödöllői atléták közül a három aranyat szerző Erdélyi Zsófia, valamint Végvári
Dóra érte el, aki új ifjúsági országos
csúccsal nyerte a 100 méteres gátfutást. A szám eddigi csúcstartója
Durkó Eszter volt, aki a 2002-es
ifjúsági VB-én, Debrecenben érte el
az eredményt, szintén a GEAC színeiben.
A rúdugrók edzője Szörényi István, a dobókkal Máté Alpár foglalkozik, a sprinterek, gátfutók munkáját Fülöp Péter és Benkő Ákos irányítja, míg a hosszútávfutók Csoma
Ferenc és Gadanecz György tanítványai.
A GEAC dobogósai:
1. hely: Végvári Dóra (100 m gátifjúsági), Fajoyomi Dávid (magasifi), Szekeres Zsolt (rúd-utánpótlás),
Gajdácsi András (rúd-ifi), Szekeres
Tamás (diszkosz-ifi), Balogh Boglárka (100 m-ifi), Erdélyi Zsófia (1500
m, 3000 m akadály, 5000 m-up.), Székely Nóra (rúd-junior), Jilly Krisztina
(rúd-ifi), Horváth Bálint (3000 m-ifi).
2. hely: Szlatárovics Orsolya (100 mifi), 4x400 m váltó (Balázs Eliza, Dajka Zita, Erdélyi Zsófia, Pölöskei Zsófia-up.).
3. hely: Szekeres Zsolt (110 m gátup.), Czindrity Attila (2000 m akadály-ifi), Szörényi Tamás (rúd-up.),
Várszegi Tamás (rúd-junior), Pölöskei Zsófia (400 m-up.), Székely Nóra
(magas-junior), Csillag Zsófia (rúdifi).
-lf-

Július 2. és 5. között Tiszaújvárosban rendezték meg az országos
gyermek-teremlabdarúgó torna
döntőjét két korosztályban. A 12
éven aluliaknál a Gödöllői Bikák
Sport Klub egy évvel fiatalabb korosztályos csapata vett részt a viadalon és szerzett bronzérmet,
míg a két évvel idősebbeknél, az
U14-ben a Gödöllői Góliát-Szent
Imre vegyes gárda a negyedik helyen végzett.
A korábban lezajló előselejtezőket
követően a három napos döntőbe mindkét korcsoportban négy-négy csapat került be és küzdött az aranyért (mindkét
korcsoportba 20 csapat nevezett). Az
U12-es korosztályban a bronzérmes
Gödöllő mellett a későbbi tornagyőztes
Aramis, a 2. helyen záró Cső-Montage
és a 4. Gyöngyösi Sportiskola szerepelt.
A Tóth László irányította gödöllői fiatalok két győzelemmel és két vereséggel
zárták a tornát (a harmadik helyért 1-0ra verték a Gyöngyöst), ami igen bíztató
a jövőre nézve, hiszen mint már említettük, a gyerekek egy évvel fiatalabbakként szerepeltek.
Az U14-nél a Góliát-Szent Imre vegyes csapata képviselte városunkat és
remek mérkőzéseket játszva végzett végül a 4. helyen. Mindkét korcsoportban
mindenki játszott mindenkivel, majd az
elért pontok után mérkőztek az érmekért
a csapatok. A döntőről rosszabb gólkülönbsége miatt lemaradó Lovrencsics
László irányította fiatalok a bronzmeccsen, a csoporttalálkozók során a
mindenki ellen elvérző Szeged (6-3 nyert itt a Gödöllő) ellen elért 3-3-as dön-

tetlen után büntetőkkel kaptak ki. Ebben
a korosztályban szintén az Aramis végzett az élen, a Cső, a Szeged és a Gödöllő előtt.
A tornán megválasztották mindkét
korosztályban a 15 fős, úgynevezett All
Stars keretet. Az U12-nél Varsányi
Áron és Tóth-Velez Valentin, míg a nagyobbaknál Kisréti Márton és Maródi

György került be a gödöllőiek közül.
Ők egy őszi, magyar futsal válogatott
mérkőzés előtt bemutató jellegű
meccsen bizonyíthatják tehetségüket.
U12-es torna eredményei: Gödöllői
Bikák SK - Cső-Montage 3-5 (Gólok:
Tóth-V. Valentin (3); Gödöllői Bikák
SK - Gyöngyös 3-1 (G: Tóth-V. V (2),
Józsa Tamás); Gödöllői Bikák SK Aramis 0-9. A harmadik helyért: Gödöllői Bikák SK - Gyöngyös 1-0 (G: Tóth
V. V).
U14-es: Gödöllői Góliát-Szent Imre Cső-Montage 2-2 (G: Kisréti Márton,
Maródi György); G. Góliát-Szent Imre Aramis 12-1 (G: Tóth Barna); G. GóliátSzent Imre - Első Beton Szeged 6-3 (G:
Kisréti M. (2), Maródi Gy. (2), Sztriskó
Zoltán (2). A harmadik helyért: G.
Góliát-Szent Imre - Első Beton Szeged
3-3 büntetőkkel: 7-8 (G: Kisréti M. (2),
-llMaródi Gy.).
dégül. Az esős idő sem
zavarta meg a gödöllői
játékosokat és győzelmükkel már a négy közé kerültek (8-1). Az utolsó fordulóban
(július 12-én) az előző két bajnokság
aranyérmese, a HÓD TC látogatott Gödöllőre. A két veretlen csapat összecsapásán a csoportelsőség volt a tét, amelyet nagy csatában a Gödöllő szerzett
meg (5-4).
A rájátszás küzdelmeit Budapesten, a
Bartók Béla úti Park
Tenisz Club pályáin
rendezték. Július 14én, a rájátszás szombati elődöntőjében a
Simara János edzette KSE a Fehérgyarmat együttesét legyőzve jutott a fináléba (5-1), míg a másik ágon a HÓD TC
az
MTK-Újbuda
gárdáját felülmúlva
került a döntőbe (7-2). A vasárnapi
aranycsata a hatalmas hőség ellenére
nagy taktikázást és izgalmas csatát hozott. A címvédő 2-0-ra és 4-2-re is vezetett már, de a gödöllőiek mindkétszer
egyenlíteni tudtak. 4-4-nél a döntő
utolsó meccse következett. A párosok
küzdelmét a HÓD TC duója bírta jobban és visszavágva a csoportmeccsen
elszenvedett vereségért, megvédte bajnoki címét (5-4-re nyerte a meccset a
HÓD) és immáron sorozatban harmadszor végzett a Szuper Liga első helyen.
A Kiskastély SE az előkelő 2. helyen
végzett a Szuper Ligában, míg a 3. az
MTK-Újbuda, a 4. pedig a Fehérgyarmat TK lett. A kiesési helyosztókon az
IDOM Team 2000 TSE és a Tatár-Debmut harcolta ki a bent maradást, míg a
Tálentum és a Budaörs elbúcsúzott az
elit osztálytól.
-tt-

Tenisz – Nem sikerült a trónfosztás

Ezüstérmes a Kiskastély SE
Július 5-én mutatták be a Kiskastély SE
új keretét és mindjárt a „mély vízben“
kellett bizonyítania a Kiss Sebő,
Kisgyörgy Gergely, Balázs György,
Balázs Attila, Tatár Zsolt, Noszály Sándor al-kotta csapatnak. Eddig a II. osztályban szereplő Kiskastély gárdája
felzárkózva a többi városi siker-

sportághoz (a futsalhoz, a röplabdához
és a víváshoz) első ízben szerepelt a
férfi Szuper Liga csapatbajnokságon és
szerezte meg a 2. helyet a hódmezővásárhelyi HÓD TC mögött.
Az idei kiírásban 8 csapat versengett,
két négyes csoportban (A csop: MTKÚjbuda, Budaörsi SC, Tálentum TC,
Fehérgyarmati TK; B csop: Hód TC,
Gödöllő-Kiskastély, Tatár-Debmut TC,
IDOM Team 2000 TSE). A július 8-15.
közötti bajnokságban mindkét csoportból két csapat jutott a rájátszás felső házába, míg a csoportok 3. és 4. helyezettjei a bentmaradásért küzdöttek. A
Kiskastély SE július 8-án a Tatár-Debnut TC csapatánál vendégeskedett és
simán nyert (8-1, kilenc meccsből áll
egy találkozó: 6 egyéni és 3 párosból),
majd két nappal később az IDOM
Team 2000 TSE együttesét látta ven-
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Beküldési határidő:
augusztus 5.
A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Dubovszkijné Z.
Katalin, Kör u. 4., Pallay
Irén, Király u. 25.
A Városi Filmszínház előadására 2 fő részére belépőt
nyert: Janigo Krisztián,
Munkácsy M. u. 3., Herczeg
Adrienn, Deák F. tér 3.
A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Madarászné Puskás Ibolya,
Thököly Imre u. 22.,
Katona Gáborné, Király u.
27.

Kedves Olvasóink!
A Gödöllői Szolgálat
július 5-től
augusztus 16-ig
KÉTHETENTE
jelenik meg.

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI
KASTÉLY KHT.
együttműködő partnert
keres a Kastély
épületében lévő kávézó
(78 m2-es vendégtér,
35m2-es kiszolgáló helyiséggel) üzemeltetésére,
2007. október 1-től 15
hónap időtartamra.
A pályázatokat a Kht.
titkárságára, 2007.
augusztus 15-ig kérjük
eljuttatni.

