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Lokálpatrióta hetilap

Vége a vízkorlátozásnak

Hazajöhettek a gödöllői négyesikrek

Enyhült a hőség

Összefogás a kicsik megsegítésére
Alexa

Ezen a héten végre hazajöhettek a gödöllői négyesikrek. Csákó Annamária május
27-én adott életet négy kislányának.
Alexa, Nikolett, Ivett és Katinka Budapesten, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem II. számú klinikáján látta meg a napvilágot. A várva-várt hazatérést megelőzően néhány hetet a kistarcsai Flór Ferenc
Kórház újszülött osztályán töltöttek el a
csecsemők.
Az édesapa, Csákó Tamás elmondta:
Alexa 980, Evelin 880, Katinka 1070,
Nikolett 1050 grammal született. (A
szakemberek szerint a spontán négyesiker-terhességek bekövetkezésének valószínűsége 1:551 000-hez.) Addig természetesen szó sem lehetett a hazatérésről, amíg a kicsik nem tudnak önállóan enni, s nem érik el a 2 kilogrammos súlyt. A picik olyan szépen gyarapodtak, hogy – mivel elérték az 1600
grammot – július második hetében a
gödöllői család számára jóval közelebbi
kistarcsai Flór Ferenc Kórházba át lehetett őket szállítani. A csöppségek végül
innen mehettek haza az időközben átépített otthonukba.
Hogy a mintegy 60 négyzetméteres
házban mindenkinek jusson hely, az
épület felújításra, bővítésre szorul.
Szerencsére az elvégzendő munkák jelentette nehézségekkel nem egyedül

kell/kellett
megbirkózniuk. Több felajánlás is érkezett magánszemélyektől, de
Gödöllő város
önkormányzata is minden tőle telhető segítséget megad majd, hogy
a hirtelen öttagúvá bővült Nikolett
család (a kislányokat egy 14 éves báty is várja otthon)
legifjabb tagjainak biztonságos otthona
legyen.
Legutóbb éppen a körzet önkormányzati képviselője, Kis Antal (Lokálpatrióta Klub) közbenjárására a Galgaépszer Kft. ingyen rákötötte az épü-

Gödöllő város polgármestere
július 19-én július 25. estig tartó vízkorlátozást rendelt el a
nagy hőség miatt. A biztonságos ivóvízellátás érdekében
meghozott intézkedést azonban a kedvező időjárás miatt
egy nappal korábban vissza lehetett vonni.

ben a gyerekek szobája is lesz – már
kész, de ki kell festeni az előszobát, a
konyhát és a fürdőszobát. A távolabbi
tervekben szerepel, hogy egy újabb
házrészt építenek hozzá a meglévőhöz,
hiszen szükség lesz a helyre...

A vízkorlátozás ideje alatt tilos volt a
locsolás, az autómosás és a medencék
feltöltése. Erről plakátokon, szórólapokon, valamint a gödöllői rádióból
értesülhettek városunk lakói. A lépésre azért volt szükség, mert 21-ére,
péntekre – DMRV tájékoztatása szerint – drámaian lecsökkent a víztartalék. A korlátozás 24-én, kedden való
megszüntetésére pedig azért volt lehetőség, mert egy hidegfront jelentősen enyhített Magyarország kánikulai
időjárásán. Gémesi György ezúton is
köszöni a lakosság megértését és
együttműködését!
A vízkorlátozás bevezetését jócskán megelőzve rendeltek el tűzgyújtási tilalmat. Ennek ellenére az országban számos helyen igen súlyos
tűzesetekhez kellett kivonulniuk a
tűzoltóknak; a kár jelentős. Gödöllő
területén nem történt komoly baj.
Egyedül Szárítópusztán kellett közbeavatkozniuk a hatóságoknak, ahol
illegálisan szemetet égettek.

(t.a.)

(-r)

Evelin és Katinka

letet a csatornahálózatra. Ezzel persze
nem kis terhet levéve a szülők válláról.
A ház azonban további felújításra szorul. Az édesapa a villanyszerelést már
megoldotta, s az új nyílászárókat is a
helyére tette, de még mindig rengeteg a
tennivaló. A szülők szobája – mely egy-
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Új allergizáló gyomnövény hazánkban

A parlagfű és a rézgyom
Civilizációs népbetegségünknek, az allergiának újabb kiváltója terjed Magyarországon. A
rézgyom – rokonához, a parlagfűhöz hasonlóan – Amerikából került Európába. Jelenleg
kis területen nő Magyarországon, így könnyen meg lehetne
szabadulni tőle. Most még.
A parlagfű már a hetvenes években is
elterjedt volt Magyarországon. Jól látható például az akkoriban készült Indul
a bakterház című filmben, amikor Bendegúz a teheneket legelteti.
„A parlagfű rokona, a rézgyom az
1800-as években bukkant föl Európában. Kutatásaim szerint a kijevi botanikus kertbe hozták be első példányait“ –
mondta Hódi László, a Csongrád
Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóságának
vezetője.
Hazánkban az ötvenes években,
Mezőhegyesen ész-lelték először.
Ma legnagyobb számban Békés és
Csongrád megyében található, de előfordul Budapest környékén is. A környező országok közül Szlovákia, Románia, Szerbia és Ukrajna fertőzött.
Oroszországban az Alsó-Volga vidékén előfordulási aránya megközelíti a
hatvan százalékot.
A rézgyom közepesen agresszív,
két-három méteresre nő, egy-egy szál
mintegy százezer magot termel, amelyek öt-hat évig csíraképesek.

Az invázió már elindult
A rézgyom virágporára sokkal többen érzékenyek, mint a parlagfűére.
Ma még azért kevés az érintett, mert az
invázió elején vagyunk. A kártevőt kaszálással és vegyszerrel lehet legjobban irtani, de vannak természetes ellenségei is. A rézgyom főleg a mezőgazdasági táblák szegélyén és felhagyott
szántókon nő. A környező országokban
lejátszódott folyamatok alapján úgy tűnik, ha nem teszünk semmit, tíz év
múlva már súlyos gondot fog okozni a
rézgyom pollenje.

Sokat fizethet, aki nem irtja a
parlagfüvet
Az idei évben jelentősen szigorodtak a parlagfű irtásával kapcsolatos törvényi rendelkezések. Ez nem csak a
növényvédelmi bírság felső határának
a felemelését, hanem a fertőzött területek hatékonyabb kiszűrését és következetesebb hatósági fellépést jelent.

Kesztyű nélkül nem szabad
megérinteni
Kisebb területen, pl. virágágyások
ápolásban kézi gyomlálással tudjuk eltávolítani a parlagfüvet. Rendkívül
fontos a megfelelő időpont megválasztása, ugyanis megkésve, virágzáskor végezve a virágporral való érintkezés kiválthatja az allergiás tüneteket. A
bőrallergia elkerülése érdekében minden esetben védőkesztyű használata javasolt.A parlagfű a bolygatott talajon,

A rézgyom

a hatóság képviselői, illetve az irtást
végző vállalkozók az érintett területekre belépve a szükséges feladatokat elvégezzék. Sőt a lezárt területeket az ott
tartózkodók akarata ellenére is
felnyithatják.

Nem csak egyszer kell
kaszálni

növényekkel nem, vagy csak részben
borított területeken szaporodik fel. Különösen nagy tömegben jelenik meg
mezőgazdasági művelés felhagyását
követő években. A szakemberek tanácsaiból megismerhetjük a parlagfű irtását szolgáló módszereket és azok esetleges kockázati tényezőit.
A fertőzött területek felkutatása a
földhivatalok hatáskörbe tartozik. Az
ellenőrzést úgynevezett határszemlék
keretében végzik. Ez azt jelenti, hogy a
Földmérési és Távérzékelési Intézet
(FÖMI) légi felvételeire és az általa átadott előző éves adatokra támaszkodnak. Ráadásul a mezőgazdászok
együttműködnek a növényvédelmi hatósággal, az önkormányzatok jegyzőjével, a civil szervezetekkel és a lakossággal is – olvasható a földművelési
tárca közleményében. Helyszíni ellenőrzést a veszélyeztetett területeken hivatalból, más területeken viszont kizárólag bejelentés alapján végeznek.

A parlagfű elleni védekezés a
földtulajdonos, illetve a földhasználó, termelő kötelezettsége. Az idén pontosított növényvédelmi előírások szerint már a
virágbimbó kialakulását is meg
kell akadályozni, és ezt az állapotot a vegetáció végéig fenn
kell tartani. A Földművelési és
Vidékfejlesztési Minisztérium
(FVM) tájékoztatása szerint a
parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka július hónapban, a virágpor szóródásának legnagyobb tömege július végén és augusztus hónapban történik, ezért az önkéntes védekezésre június 30-ig ad lehetőséget a
növényvédelmi törvény. Ezt követően
is folyamatosan meg kell akadályozni
azonban a virágzást, illetve az allergiát
okozó pollen levegőbe kerülését. A védekezés legegyszerűbb módja a június
végétől két-három alkalommal végzett
kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás. A művelési cél nélküli talajbolygatás viszont csak serkenti az egész
szezonban folyamatosan csírázó parlagfű szaporodását.

Nem értesítenek az ellenőrzésről
A parlagfű kiszűrését célzó határszemlék során a földhasználók értesítésére nincs szükség. Az ellenőrzéshez
ugyanakkor lehetőség szerint hatósági
tanút kell alkalmazni. A növényvédelmi hatóságként eljáró Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal tapasztalatai
szerint a bírságolási eljárás során gyakran kifogásolják az érintettek, hogy a
helyszíni ellenőrzés lefolytatásáról
nem is tudtak. A külterületek átvizsgálásakor egy-egy alkalommal akár
több száz földrészletet is érinthetnek a
földhivatal munkatársai, így érthető,
hogy a földhasználók, tulajdonosok
előzetes értesítésétől eltekint a törvény.
Amennyiben az ellenőrzéssel sikerült bizonyítani, hogy a parlagfűvet
nem írtották ki időben, akkor a fertőzött területet a főbb töréspontok meghatározásával kell beazonosítani. Az
érintett terület azonosító adatait, helyrajzi számát, valamint a földhasználó
adatait a rendelkezésére álló bizonyítékokkal együtt a földhivatal megküldi
a közérdekű védekezés, azaz a hatósági
parlagfű irtás elrendelésére jogosult
növényvédelmi hatóságnak, vagy az
érintett önkormányzat jegyzőjének.
Fontos tudni, hogy a helyszíni ellenőrzésnél, és a közérdekű védekezésnél
(állami, önkormányzati parlagfű mentesítés) is lehetővé teszi a törvény, hogy

Napokig nem volt telefon és internet

Kábellopás Gödöllőn
Az elmúlt héten, július 22-én és 23-án
éjjel nagy értékű telefonkábel-lopást
hajtottak végre ismeretlen tettesek
Gödöllőn. A szolgáltatást csak 26-ára
sikerült hiánytalanul helyreállítani,
mivel csaknem 450 méternyi vezetéket loptak el.
A több utcát érintő (a teljesség igénye nélkül: Damjanich, Teleki Pál,
Tábornok, Batthyány, Turul, Aulich,
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Közélet

Dobó Katica, Balaton, Alkotmány,
Asbóth Sándor, Szabadság út, Dombtető, Rekettye, Panoráma, Árvácska,
Ibolya, Szarvas, Mókus utca) telefonés internetszolgáltatás kimaradását
időközben az Invitel helyreállította,
és már ismét zavartalanul működik a
szolgáltatás a körzetben. Mint megtudtuk, a telefontársaság a kárfelmérést követően, július 30-án tette meg a

A parlagfű

Parlagfű-mentesítés a hatóság erejével
A közérdekű védekezést akkor kell
elrendelni, ha a földhasználó, illetve a
termelő a parlagfű kiirtását a védekezésre kötelező határozat ellenére sem
teszi meg határidőben. A hatósági parlagfű mentesítést a növényvédelmi
szerv rendeli el, amely külterületen a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(MgSZH), belterületen pedig a települési önkormányzat jegyzője. A védekezésre kötelező határozatot, közszemlére tétellel, azaz az önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztéssel is lehet közölni akkor, ha az érintett ismeretlen
helyen tartózkodik, vagy postai kézbesítés nem járt sikerrel. Magát az irtást a
határozat meghozatala után haladéktalanul meg kell kezdeni, a fellebbezésnek ugyanis a végrehajtásra halasztó
hatálya nincs.
Hatóság fellépésre nem csak a termőföldek, zártkertek esetében lehet
számítani, hanem belterületi ingatlanok, így az elhanyagolt építési telkeszükséges intézkedéseket a helyi rendőrkapitányságon és tett
feljelentést ismeretlen
tettes/tettesek ellen. A
tolvajok kb. 3,5 millió
forint értékben károsították meg a szolgáltatót (a forgalomkiesés
jelentette károk felmérése folyamatban van),
és okoztak bosszúságot mintegy 770 háztartásnak.

ken, gazdasági tevékenységre szolgáló
telephelyeken, vagy az utak, vasutak,
vízpartok mentén is. Az FVM felhívja
az érintettek figyelmét arra is, hogy
szigorú eljárási rendben ugyan, de lehetőséget ad a törvény a közérdekű védekezésre a parlagfűvel erősen fertőzött, rosszul művelt haszonnövény állományban is. Az érintett kultúrában
okozott károkért a földhasználó pedig
még kártalanítást sem kérhet.

A költségeket is meg kell
fizetni a bírságon felül
Húszezer forinttól ötmillió forintig
terjedő növényvédelmi bírsággal sújtható az a földhasználó, földtulajdonos,
aki a parlagfű mentesítésére vonatkozó
kötelezettségének önként nem tesz eleget. Ezen felül meg kell térítenie a hatósági védekezés teljes költségét is,
amely a helyi feltételektől függően
több tízezer forint is lehet hektáronként
az FVM szerint. A közérdekű védekezés költségei magukban foglalják az
irtást végző vállalkozó – szerződés
alapján megfizetett – díját, valamint a
parlagfű mentesítés elrendelése és végrehajtása során a jegyzőnél, illetve az
MgSZH-nál, valamint a földhivatalnál
felmerült valamennyi költséget, amelyek behajtásáról az adóhatóság gondoskodik.
A növényvédelmi törvény legutóbbi
módosítása a bírság felső határát május
közepétől a korábbi kétmillió forintról
ötmillió forintra emelte fel. Azt, hogy a
konkrét esetben milyen tételes mértéket kell alkalmazni, külön kormányrendelet határozza meg. A büntetés maximumának a változására tekintettel a
napokban készítette el az FVM Jogi
Főosztálya a kormányrendelet módosítására vonatkozó javaslatát, amely újraszabályozza az egyes bírságtételeket. A tervezet elfogadása esetén a bírságösszeg nem csak külterület, hanem
belterület esetében is a maximálisan
kiszabható ötmillió forintos határig terjedhet. Továbbra is megmarad azonban
az eltérő területnagyság szerinti differenciálás (külterületen csak 100 ha fölött, belterületen viszont már 1 ha fölött
is sor kerülhet a legmagasabb tétel alkalmazására).
Külterület esetében a büntetési öszszeg megállapításánál az érintett terület
nagysága mellett a fertőzöttség mértékét is figyelembe kell majd venni. Ez
azt jelenti, hogy, ha az ingatlan átlagos
parlagfű-borítottsága a 10 százalékot
nem haladja meg, az irányadó „tól-ig“
tétel legalacsonyabb összegét, 50 százalékot meghaladó fertőzöttség esetén
viszont mindig a legmagasabb összegét kell bírságként meghatározni. Így
pl. az 1-5 ha területnagyságra vonatkozó, 50 ezer forinttól 150 ezer forintig
terjedő tételen belül a 10 százalék alatti, kevésbé fertőzött terület vonatkozásában a büntetés 50 ezer forint, az 50
százalék fölötti, súlyosan fertőzött terület vonatkozásában viszont már az
első esetben is 150 ezer forint lesz.
További újdonság, hogy a művelés
alatt álló szántóföldi vagy kertészeti
területek fertőzöttsége a jövőben csak 5
százalékos parlagfű-borítottság felett
állapítható meg.
Forrás: origo

Értesítések
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.

Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala
tisztelettel értesíti a lakosságot, hogy
GÖDÖLLŐ, MEGGYES
környékére vonatkozóan Szabályozási Terv módosítás kidolgozását kezdeményezte.
A módosítás általános
célja, hogy a jelenlegi viszonyoknak megfelelő
kertvárosias jellegű szabályozás készüljön a területre, amely minél kedvezőbb hasznosítást és telekosztást tesz lehetővé.
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.

Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala
tisztelettel értesíti a lakosságot, hogy a
GÖDÖLLŐ, Kőrösi Csoma S. u. - Faiskola tér - Villany-telep u. - Hajnal u.
által határolt területre vonatkozóan Szabályozási
Terv módosítás kidolgozásához járult hozzá.
A módosítás általános célja,
hogy a korábbi villanytelep
területének egészségügyirekreációs célú hasznosítását lehetővé tevő szabályozás alakulhasson ki.
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.

Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala
tisztelettel értesíti a lakosságot, hogy a
GÖDÖLLŐ, Dózsa Gy. út - Thegze L. u.
- Berente I. u. - Röges u. - Kazinczy
u. - Szilháti mellékág - 1114/1 hrsz
által határolt területre vonatkozóan Szabályozási
Terv módosítás kidolgozásához járult hozzá.
A módosítás
általános célja, hogy a
TESCO melletti kereskedelmi-gazdasági övezet
fejlesztését
lehetővé tevő,
ugyanakkor a
terület adottságait és lehetőségeit is figyelembe
vevő szabályozás alakulhasson ki.
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.
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Közélet

Nemzeti Fejlesztési Terv:

teljes ciklusában a képviselő
asszony 22 alkalommal kért szót
(mindezekből érdemes megnézni
az interneten a 2007. május 14-ei
és június 12-ei felszólalását), s
felszólalásaiban egyszer sem említette
Gödöllő nevét. Csak összehasonlításképp: a szintén gödöllői Ángyán József, aki a Fidesz országgyűlési képviselője, 69-szer emelkedett szólásra.
Fogarasiné Deák Valéria mérlege:
tavasszal: 10 felszólalás (58 perc 45
mp időtartamban), 1 nem önálló indítvány; teljes ciklusban eddig: 22 felszólalás (104 perc 24 mp), 1 önálló, 1 nem
önálló indítvány.
Ángyán József mérlege: tavasszal:
40 felszólalás (176 perc 25 mp időtartamban), 22 nem önálló indítvány; teljes ciklusban eddig: 69 felszólalás (312
perc 51 mp), 4 önálló indítvány, 88
nem önálló indítvány.

Országgyűlési mérleg

Át kell dolgozni a kastély projekjét Szavak nélkül
A kormány múlt heti döntésével elindította a hétéves
Nemzeti Fejlesztési Terv első
két évének programjait – jelentették be a Budai Várban
megtartott kihelyezett kormányülést követően. A Magyarország számára 2013-ig
rendelkezésére álló 22,4 milliárd euró uniós támogatás
több mint 10 000 milliárd forintnyi fejlesztést tesz majd
lehetővé. A kiemelt (1 milliárd forint fölötti összegű)
projektek között szerepel a
gödöllői kastély is, ám a kormány „visszadobta“ átdolgozásra.
Bajnai Gordon önkormányzati és
területfejlesztési miniszter elmondta: több mint 500
Régen...
milliárd forint értékben összesen
271 kiemelt projektet
támogatnak. Ezek közül
80-at ugyan támogat a kormány, de
átdolgozásra van
szükség, 191 projektnél
féléven
belül lehet szerződést kötni. Az átdolgozandók között van a gödöllői
Grassalkovich-kastély további felújításának anyaga is,
melyet szeptember végéig kell újra benyújtani a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez.
Sajnálatos vihart kavart Gödöllő
kapcsán
Magyar
Bálint
fejlesztéspolitikai államtitkár egyik
nyilatkozata. A politikus az egyik
reggeli televíziós műsorban azt
mondta, hogy a benyújtott anyagok
között vannak aránytalanságok.
Példaként éppen a Gödöllői Királyi
Kastélyt hozta fel. Úgy fogalmazott, hogy ha a gödöllői kastélyt 1315 milliárdból felújítják, s még további pályázati pénzekre tart
igényt, akkor Budai Várra szánt 9
milliárd egyáltalán nem sok.
Gémesi György polgármester néhány nappal később erre a köztelevízióban úgy reagált, hogy a
Grassalkovich-kastély, mely Közép-Európa legnagyobb barokk
kastélya, az elmúlt 15 év alatt öszszesen 2,8 millárdot kapott a felújításra, az elmúlt 5 évben pedig
egyetlen fillért sem! Az Antall- és
az Orbán-kormány 1–1 milliárdot,
és a Horn-kormány is 800 milliót
adott a felújításra. A mostani pro-

A hét kérdése
Ön szerint, hogyan változik Gödöllő belvárosának arculata? – tettük fel a kérdést legutóbbi számunkban. Íme néhány a beérkezett válaszok közül:
„…Sokat dolgoznak a városközponton, és már az is sokat változtat rajta, hogy rendben lesz a Húszas épülete. De igazán akkor lenne szép, ha
eltűnne innen az áruház, meg a volt
pártház. Egyébként így is egész más
arculata lesz ennek a résznek, ha a
Húszasban megnyílik a szálloda.
Csak azok a tízemeletesek ne lennének a túloldalon…“
(B.Z.)

jektbe – az eredeti 5 milliár- A KÖH elnöke Gödöllőn
dos igény helyett – 3,5 milliárd került, az átdolgozás Kinevezése óta július 26-án járt először a Gödöllői Királyi
után pedig még kisebb ösz- Kastélyban dr. Mezős Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi
szegre, várhatóan kb. 2 mil- Hivatal új elnöke. Az egyetemi tanár, műemlékvédelmi
liárdra kell „beállítani“.
szakmérnök a barokk épületegyüttes még felújításra váró
Az állami tulajdonú kas- részeit, így többek között a lovardát és márványistállót is
tély rekonstrukciójáról kor- felkereste.
mánydöntés született – igaz, A Gödöllői Királyi Kastély Kht. ügyvezető igazgatója, dr.
ezt a döntést még nem ez a Révész T. Mihály a bejárás után arról is tájékoztatta a KÖH
kormány hozta. Gödöllő vá- elnökét, hogy már dolgoznak a szakemberek az európai
ros polgármestere hangsú- uniós pályázatra beadott terv módosításán.
lyozta továbbá, hogy a most A kormány július 25-én döntött a mintegy 500 milliárd
„szétosztott“ 500 milliárd az forint értékű támogatás elosztásáról. A Közép-MagyarEurópai Unió pénze. Ha az országi (központi) Régiós igények közül a gödöllői kastély
EU-s támogatás nem jut el a felújításának folytatására beadott pályázatot – támogaGrassalkovich-kastélyhoz, tott projektként – továbbfejlesztésre alkalmasnak találakkor a magántőkés fejlesz- ták. A módosított elképzelések sorsáról várhatóan fél év
tésektől is elesik (pl. szálloda múlva dönt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
projekt)…
A múlt heti döntések értelmében gyobb gyógyvíz- és fürdőközpontját hozza létre. Miskolcon mechatronikai park létrehozására nyílik
lehetőség, a sárvári kórházat pedig
a térség rehabilitációs központjává
alakítják. Jelentős projekt a Homokhátság vízminőségének javítása, a sivatagosodás megállítása.
A projektek közül a Budavári Palota fejlesztését nevezték a leginkább szimbolikusnak. Bajnai Gordon ezzel kapcsolatban elmondta, a
teljes projekt körülbelül 22-23 milliárd forintba kerül, ebből az állam
mintegy 10 milliárdot ad, 85 százalékban uniós és 15 százalékban hazai forrásból. Emellett mintegy 1213 milliárd forintos magántőkével
számolnak, amit az eredményez,
hogy az állami befektetéssel megváltozik a terület értéke, funkciója,
vonzása.
..és ma, de tovább
szépülhetne a kestély

„…Azt várom, hogy megnyissák a
passzázst. Ez egy új színfolt lesz, és
ahogy elnéztem a Tűztoronyház udvarát, nagyon hangulatos. Abban bízom, hogy azzal, hogy megnyílnak a
mélygarázsok, talán a parkoló autók
egy része is eltűnik. Mindenesetre
sokat fog segíteni a jelenlegi helyzeten…“
(Tóth L.)

Összeállításunk Fogarasiné Deák Valéria tavaszi felszólalásainak témáját és időtartamát mutatja be:
A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2003. február - 2005.
február)
2007. 02.27. – felszólalás időtartama: 10 perc 11 mp
http://www.mkogy.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_fadat?p_ckl=38&p_uln=52&p_felsz=261&p_szoveg=&p_felszig=261
A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2005. január 1-jétől 2005. december 31-ig terjedő időszakáról
2007.04.02. – ismerteti a bizottság véleményét; időtartam: 1 perc 30 mp
http://www.mkogy.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_fadat?p_ckl=38&p_uln=61&p_felsz=215&p_szoveg=&p_felszig=215
Népi kezdeményezés a művi meddővé tétel feltételeinek szigorításáról
2007.04.24. – ismerteti a bizottság véleményét; időtartam: 13 perc 23 mp
http://www.mkogy.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_fadat?p_ckl=38&p_uln=66&p_felsz=136&p_szoveg=&p_felszig=136
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2006. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
2007.05.09. – expozé, a napirendi pont előadója; időtartam: 7 perc 31 mp
http://www.mkogy.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_fadat?p_ckl=38&p_uln=69&p_felsz=12&p_szoveg=&p_felszig=12
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2006. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
2007.05.09. – vezérszónoki felszólalás; időtartam: 12 perc 42 mp
http://www.mkogy.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_fadat?p_ckl=38&p_uln=69&p_felsz=26&p_szoveg=&p_felszig=26
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2006. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
2007.05.09. – kétperces felszólalás; időtartam: 2 perc 6 mp
http://www.mkogy.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_fadat?p_ckl=38&p_uln=69&p_felsz=36&p_szoveg=&p_felszig=36

– többek között –
megújul majd a
Budai Vár, az
esztergomi bazilika pincerendszere, a budapesti
Szépművészeti
Múzeumban térszint alatti bővítés kezdődik. Felújítják a több
mint száz éves
Zeneakadémiát,
támogatásban részesül a szentendrei skanzen.
Tovább szépülhet
Balatonfüred reformkori városközpontja, jelentős
támogatást
kap
Hajdúszoboszló, hogy Európa egyik legna„Mindig félek, amikor azt hallom,
hogy egy-egy helyen új ház épül,
vagy felújítanak valamit. Igazán akkor aggódtam, amikor a Tűztornyot
elkezdték bontani, mert azt nagyon
sajnáltam volna, ha eltűnik. Örülök
neki, hogy ilyen szépen megcsinálták. Jó, hogy ezek az új épületek is
ilyen emberléptékűek, és ilyen hangulatosak…“
(Kissné I.)

„Hallgatni arany“ – tartja a mondás. E
bölcsesség sok esetben helytálló, vannak azonban olyan helyzetek, amikor
jobb, ha az ember hallatja a hangját.
Ilyen szituáció például az országgyűlési időszak, különösen, ha az ember
szeretett városáért tehetne valamit; pl. a
hosszú ideje csúszó elkerülőút megépítése érdekében.
A Parlamentben – az üres székek látványa mellett – számtalan honatyánk
és honanyánk viselkedik úgy, mintha
némasági fogadalmat tett volna. Választókörzetünk országgyűlési képviselője, Fogarasiné Deák Valéria
(MSZP) sem tartozik az országgyűlés
szószátyár emberei közé. Az idei év

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2006. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
2007.05.14. – kétperces felszólalás; időtartam: 2 perc 14 mp
http://www.mkogy.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_fadat?p_ckl=38&p_uln=70&p_felsz=332&p_szoveg=&p_felszig=332
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2006. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
2007.05.14. – kétperces felszólalás; időtartam: 2 perc
http://www.mkogy.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_fadat?p_ckl=38&p_uln=70&p_felsz=312&p_szoveg=&p_felszig=312
A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról
2007.06.12. – felszólalás; időtartam: 5 perc 12 mp
http://www.mkogy.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_fadat?p_ckl=38&p_uln=82&p_felsz=64&p_szoveg=&p_felszig=64

„…Nagyon jó, hogy végre eltűnnek
ezek a foghíjak, és rendesen fog kinézni ez a városrész. Annak pedig
külön örülök, hogy normális méretű
épület kerül a Petőfi utca sarkára is,
az már rajtunk, itt lakókon múlik,
hogy vigyázni fogunk-e rá. Ami
azonban számomra talán látványosabb mint a belváros fejlődése, hogy
a város külső részei hogyan alakulnak át. Hihetetlen például, hogy a
Dózsa György út M3-as felé eső része hogyan épült ki, alakult át az
elmúlt években…“
(L.E.)
A hét kérdése: „Ön szerint milyen hatással van a mindennapokra az évről-évre nagyobb kánikula?“

A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról
2007.06.12. – kétperces felszólalás; időtartam: 1 perc 56 mp
http://www.mkogy.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_fadat?p_ckl=38&p_uln=82&p_felsz=68&p_szoveg=&p_felszig=68

nemes felajánlása Gödöllőért.
Köszönöm az avatóünnepség
résztvevőinek, hogy elfogadták
meghívásunkat és jelenlétükkel támogatták dr. Berente István emlékének
őrzését.
Végtelen örömömre szolgált, hogy
Berente doktor leszármazottai közül
sokan (unokák, déd- és ükunokák) is
képviseltették magukat az ünnepségen. Hálásak Gödöllő városának,
hogy ilyen szeretettel és gonddal őrzi
a családalapító neves orvos és helytörténeti kutató emlékét.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok mindazoknak,
akik az általam kezdeményezett dr.
Berente István emléktábla elhelyezésének gyakorlati megvalósításában
segítettek. Elsősorban Pintér Zoltán
alpolgármester úrnak, akivel együtt
szerveztünk mindent és a sikeres avatás is közös örömünk volt.
Köszönöm Varga Árpád kőfaragó
mesternek, hogy az emléktábláért alapítványuktól csupán képletes összeget kért. Régóta tudjuk, hogy lokálpatrióta szíve a városért dobog, és
hogy e gesztusa ki tudja hányadik

dr. Makra Csaba,
a Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány
kuratóriumának elnöke
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Vitézi eskü a máriabesnyői kegytemplomban
A gödöllői közélet nemzeti,
hagyományőrző és kulturális
rendevényein egyre gyakrabban megjelenő Történelmi Vitézi Rend július 14-én a máriabesnyői kegytemplomban tartotta
közép-magyarországi
törzsszékeinek vitézi esküjét.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Gémesi György polgármester és dr. Krassay László alpolgármester is. A rend félkatonai jellegének megfelelő szigorú, forgatókönyv szerint rendezett eseményt a
Keleti Törzsszék (Pest megye Dunától keletre eső területe) új vitézi zászlajának megszentelése vezette be. A
zászlóra a szentelés után a zászlóanya vitéz Wittner Mária, a szentelést végző Gáspár István plébános
atya és dr. vitéz Bucsy László, a
törzsszék törzskapitánya kötötték fel
a szalagokat.
Ezt követően emlékeztek meg dr.
vitéz zetelaki Szabó Piusz atyáról,
akinek jelentős szerepe volt a templom előtt álló hatalmas székelykapu
elkészíttetésében, és akit a kegytemplom oltáránál misézés közben ért a
halál 1943-ban.
Az ökumenikus papi segédlettel zajló, felemelő szertartás csúcspontja-

ként 48 leendő rendtárs tette le az esküt: „Esküszöm a Szent Koronára,
hogy a Vitézi Rend célkitűzéseit, a
Rendi Kódex előírásait ismerem,
azokat a Rend főkapitánya és a vitézi
elöljárók utasításához hűen életem

végéig minden körülmények között
megtartom. Magyarságomat soha
meg nem tagadom, semmiféle nemzetellenes vagy titkos szervezetnek
tagja nem voltam és nem vagyok. Isten engem úgy segéljen!“
A vitézavatásra az ország többi
törzsszékeiben esküt tett jelöltekkel

Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete

Újabb bemutató...
Augusztus 25-én és 27-én mutatja be a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete a legfrissebb
zenés darabját, a Majom a ketrecben című művét a Petőfi
Sándor Művelődési Központban. Ezzel kapcsolatban beszélgettünk az egyesület vezetőjével, Horváth Zoltánnal.
– Az egyesület korábban a Hamlet
című rockoperájával vívott ki magának tágabb körű elismerést.
Honnan jött most az ötlet, hogy egy,
Ákos dalokkal illusztrált zeneművet állítsanak össze?
– Mindig is nagy Ákos rajongó voltam, nagy hatással volt rám az a zene
és az a mondanivaló, ami a volt Bonanza Banzájos frontember munkásságát fémjelzi. Természetesen magát
Ákost is megkerestük, hogy hozzájárul-e ehhez a kezdeményezéshez.
Csak annyi kikötése volt, hogy se a

Fórum
Köszönet
„Tisztelt Gödöllői Szolgálat! Szeretnék az önök hasábjain keresztül
köszönetet mondani annak a hölgynek, akivel a napokban beszélgettem. Pórázon vezette kiskutyáját,
aki ide-oda szaladgált, barátságosan szimatolta mind a járókelőket,
mind a többi kutyatársát. Az ugrándozó apróság pórázát kerülgetve
szóba elegyedtünk, majd a hölgy
kicsit lemaradt, amíg az eb a „dolgát végezte“. Csupán pár másodperc volt, s már láttam, ahogy a
gazdi húzza elő zsebéből a zacskót,
hogy eltakarítsa amit kiskutyája otthagyott.
Sajnos ma még nagyon ritka ez a jelenség, de bízom benne, hogy a jó
példa ragadós, s egyre többen követik majd.“
Tisztelettel: Solymos Tamásné
Tisztelt Szerkesztőség!
„Nagy örömmel néztem végig a Világfánál a Magyar Szabadság Nap-
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Civil

zenén, se a szövegen ne változtassunk.
– Mit kell tudni a felettébb furcsa
elnevezésű Majom a ketrecben című darabról?
ja ünnepi műsorát. Eddig is ott
voltam minden esztendőben, de
most különösen büszke voltam, mert
a színpadon a neves művészek mellett a gödöllői kiválóságok is színpadra léptek. Jó volt látni, hogy
városunk művészeti élete milyen
sokszínű, s milyen magas színvonalú produkciókat képes színpadra állítani. Remélem, hogy jövőre is
helyet kapnak gödöllői szereplők a
programban, mert van miből válogatni!“
Üdvözlettel: Varga Istvánné
Tisztelt Szerkesztőség!
„Nem szokásom, hogy leveleket írogassak újságoknak, de most úgy
éreztem, pár sort muszáj papírra
vetnem. Az elmúlt hetek óriási kánikulája miatt Gödöllőn is vízkorlátozást kellett bevezetni azért, hogy a
városban zavartalan legyen az ívóvíz-ellátás.
Annak ellenére, hogy voltak olyanok, akik nem tartották be például a
locsolási tilalmat, sehol nem volt
fennakadás a szolgáltatásban. Köszönet érte! Lehet, hogy életeket
mentett.“
B. I.

együtt kerül majd sor Budapesten.
Ekkor a Rend főkapitánya a rendalapító vitéz Nagybányai Horthy
Miklós avatópallosával vállukat
érintve fogadja őket a Történelmi Vitézi Rendbe.

A máriabesnyői eskü templomot
megtöltő résztvevői a szertartás után
történelmi és vitézi zászlóikkal átvonultak a közeli temetőbe, ahol
méltó tiszteletadással koszorúzták
meg gróf széki Teleki Pál, páter Szabó Piusz és a 48-as honvédtábornok,
v. BL
Ivánka Imre sírját.

– Ez egy zenés dráma, melyben 18
különböző Ákos dal csendül majd fel.
A történetről csak annyit, hogy a személyes kapcsolatokról szól, az alapvető emberi problémákra világít rá. A
zenét természetesen az
egyesület tagjai szolgáltatják, ami kiegészül egy vonósnégyes színpadra állításával is.
– Ki rendezte a darabot?
– A darabot én írtam és
rendeztem, a zenei rendezői feladatokat pedig Lencsés Balázs látta el.
– Ha jól tudjuk, akkor
korábban már bemutatták ezt Gödöllőn...
– Igen, ez így van, a
Szent István Egyetemen
már nagyközönség elé vittük ezt a művet idén márciusban. Most viszont a
művelődési központba ellátogatók is
megtekinthetik két alkalommal, két
órában, 19 órai kezdettel. Jegyeket is
a művelődési központban lehet vásárolni.
-krTisztelt Szerkesztőség!
„Engedjék meg, hogy egy kellemes
élményemet osszam meg önökkel.
Azért kérem, mert nagyon sokszor tapasztalom, hogy az emberek mennyire
nem értékelik, sőt, sokszor észre sem
veszik a helyben lévő szépségeket,
amelyekre mások rácsodálkoznak. A
városi múzeumban jártam néhány hete, ahol éppen egy nagyobb csoport is
nézte a kiállításokat, felnőttek, gyerekek közösen. Kicsit meglepődtem, s
magam is az ablakhoz mentem,
amikor megláttam, hogy néhány
hölgy nem a kiállítást nézi, hanem
az ablakon kukucskál kifelé. Akkor
hallottam meg, hogy azt tárgyalják,
milyen szép a piac, milyen jó ez a
megoldás, milyen hangulatos az
egész belső tér kialakítása. Talán
most először néztem meg a piacunkat nem a szokásos „rohanok bevásárolni szemmel“. Tényleg nagyon
szép. Ekkor jöttem rá én is. És még
valami feltűnt: ellentétben sok más
piaccal, ahol megfordultam, tisztaság van a legnagyobb forgalom idején is. Lehet, hogy kicsit furcsán
hangzik, de mióta ez történt, szívesebben megyek a piacra...“
Tóth Sándorné

Szirtes András (1967-2007)
Szirtes András a Gödöllői Baptista Gyülekezet lelkipásztora, a
hittudományok doktora, július
11-én súlyos betegségben elhunyt. 40 éves volt. Temetésére
július 24-én került sor a budapesti Újköztemetőben. Halálával egy korszak zárult le a gödöllői baptista misszióban.
A Gödöllőn 125 éve létező baptista gyülekezet korábban mindig valamelyik szomszédos gyülekezet missziói állomásaként
működött. Csak 1997-ben önállósult a 80-as években növekedésnek indult kis közösség, amikor meghívta lelkipásztorának
Szirtes Andrást, a Baptista Teológiai Akadémia frissen végzett
hallgatóját. Vele újabb lendületet vett a mind jobban magára
találó gyülekezet. Gyarapodott
létszámban, színes és sokrétű
közösségi alkalmakat szervezett; elsősorban hitébresztő és
hitmélyítő, de kapcsolatépítő és
szociális programokat is. A város 2004-ben építési telek adományozásával járult hozzá az
igyekvő gyülekezet további fejlődéshez. 2005 szeptemberében
a most elhunyt lelkipásztor irányításával elkezdődött a templomépítés.
Az eredetileg matematikus,
majd e végzettsége mellé teológiai oklevelet szerzett Szirtes
András a lelkészkedéssel párhuzamosan két hittudományi főiskolán tanított, sőt mindeközben a teológia doktora (PhD)
lett. Eredményes kutató-munkát folytatott, előadásokat tartott és publikált.
A reményteljes életpálya földi
része most véget ért, ám szilárdan hisszük, hogy Istennél megvan a folytatása. A feleség,
Tankó Tünde és az apa nélkül
maradt Ráhel, valamint a gyülekezet most még gyászol, de az
Örökkévalóban bízva várja
megvigasztaltatását, és a kedves
halott életpéldájának követésére
és megkez-dett munkáinak befejezésére képesítő isteni erőt.

Lelkészt vesztettünk el
Lelkészt vesztettünk el. Egyik lelkészét vesztette el Gödöllő, a város, nem csupán a baptista közösség, melynek irányítója, pásztora
volt. Döbbenetes, hogy Szirtes
András baptista lelkipásztor, ez a
szerény, csöndes, ám határozott,
erős akaratú fiatalember nincs többé.
Részt vettem olykor baptista istentiszteleten, előszeretettel hallgattam, ha az évenkénti ökumenikus
imaórák alkalmából éppen Szirtes
András hirdette az igét. Tanúja
voltam, amint más felekezetbeli
szolgatársa Isten szolgálatában elismeréssel szólt nagy tudásáról,
mély teológiai ismereteiről.
Pedig nem sok idő adatott neki Isten igéjének tanulmányozására.
Már felnőttként tért meg, matematikusi végzettséggel választotta inkább a lelkészi hivatást. Illetve
persze, az választotta őt.
A temetés napján, a felravatalozott
koporsójával szemben, ahogy arra
ráhelyezték életnagyságú arcképét, úgy érezhettük, mintha még
maga nézett volna ránk, elevenen,
negyvenéves boldog fiatalságában, olyan emberként, aki a helyét
megtalálta, hivatása van, örömöt
adó családja.
Biztosan valóban nézett még minket, gyászolókat. Ha mi nem értjük is, miért kellett ilyen hamar távoznia, ő érti. Isten vele, András!
Köszönöm a tanítást, amelyben,
nem a felekezetébe tartozván, csak
ritkán, de részesített.

Győri Kornél mb. lelkipásztor

N. A.

Tisztelt hölgyeim és uraim!
A DR. LUMNICZER SÁNDOR ALAPÍTVÁNY
EGYIK KIEMELT CÉLJA, HOGY ANYAGILAG TÁMOGASSA
AZOKAT A CSALÁDOKAT, AHOL A GYERMEK SÚLYOS ÁLLAPOTA, BETEGSÉGE KOMOLY ANYAGI GONDOT JELENT A
HOZZÁTARTOZÓKNAK. ALAPÍTVÁNYUNK KÖZHASZNÚ, A
BEFIZETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZEGE AZ ALAPBÓL
LEÍRHATÓ, ÉS FOGADNI TUDJUK AZ 1 SZÁZALÉKOS ADÓFELAJÁNLÁSOKAT IS.

Adószámunk: 18670945-1-13

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 ITTARTÓZKODÁSA
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
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Város–Kép

15 éves a Gödöllői Szolgálat

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!

Nepomuki Szent János szobra
Nepomuki Szent János szobra a kastélytemplom előtt, a
3-as főútra merőlegesen, attól kb. 15 méterre található. A
szobor egy vasráccsal körülvett talapzaton áll. A voluták
által tartott oltárasztal felett, kezében feszülettel, fején
püspöksüveggel, papi ruhában van ábrázolva a szent. A
szobor mellett kétoldalt az oltárasztalon, egy-egy bőségszarut tartó kis angyalfigura látható. A talapzat, a szobor
és a mellékalakok egyaránt kőből készültek. A szent eredetileg a településen kívül, a besnyői út mentén, a Rákospatak kőhídja mellett állt. A szobrot I Grassalkovich Antal állítatta 1750-ben. Megáldására márciusban került sor, a váci püspök jelenlétében. Eredetileg vaskerítéssel vették
körbe, amit később kőkerítésre cseréltek. A szobor a XIX. század végén még ezen a helyen állt. Később került először
egy üresen álló telekre, majd mostani helyére, a kastélykápolna előtti területre. Az áthelyezés okai közt szerepelt a
Szent János utca megnyitása és a főút kiszélesítése is. Az alkotást az évszázadok során többször is felújították, de az
1980-as évek végére ismét leromlott állapotba került. Ekkor restaurálás céljából elszállították. A szobron kívül a mellékalakok, a talapzat és a vaskerítés is felújításra szorult. Végül 1996 nyarán került vissza az alkotás, a kápolna elé. A
kastélykápolna védőszentje szintén Nepomuki Szent
János, kinek az alakja az oltárképen is megjelenik.

Erről írtunk 1992 nyarán
Mintha csak tegnap lett volna...
– így szoktak kezdődni a visszaemlékezések. Lapunk 1992 májusában jelent meg először,
hogy a gödöllőieket szolgálja.
Ezért is lett ez az eleinte havilapként megjelenő, de már akkor is
értékeiben lokálpatrióta újság
neve Gödöllői Szolgálat.
Hasábjainkon időről időre megpróbálunk régi számainkból visszaidézni valamicskét az akkori eseményekből, az
embereket akkoriban foglalkoztató
dolgokból.

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

1896-ban

Gödöllő, a kávézók városa

Sok turistát vonzanak
Nyáron látványosan megnő
Gödöllőn a turisták létszáma.
Az egyre szépülő belvárosban
(lásd a volt Járási Hivatal épületének felújítását) mind több
helyen lehet leülni, s békésen
elfogyasztani pár csésze kávét.
Fotóösszeállításunkban körképet készítettünk városunk „kávézóhelyzetéről“.
A most megnyílt Tűztorony Kávézó
A Régiposta Kávézó
A Csokoládé

A Hamvay Kávézó

Kastélykávézó

Azon a nyáron, ahogyan szinte
minden évben azóta is, a Magyar
Szabadság Napja programja váltotta ki a legnagyobb érdeklődést a
gödöllőiekből. Az utolsó szovjet
katona 1991. június 19-én hagyta
el Magyarország
területét, s ezt a
magyar kultúra
értékeinek bemutatásával ünnepeljük meg minden esztendőben.
A Magyar Szabadság Napjáról
törvényt is alkotott az országgyűlés.
Nagyon
sok
szó esett azonban
arról is, hogy az
1992/93-as tanévtől kezdve új
iskolákkal bővült
Gödöllő. Városunkban ekkortól
lehetett ugyanis
beiratkozni a két
új egyházi iskolába, a 44 év
kényszerű szünet
után újrainduló a
Premontrei Szent
Norbert Gimnáziumba, valamint
a Gödöllői Református Líceumba.

Az akkori szolgálat augusztusi
száma adta hírül, hogy Gödöllőn
megalakult a Lokálpatrióta Klub,
mely a későbbiekben egyre jelentősebb szerepet tölt be a város életében. Az alapítók közül dr. Krassay László, most alpolgármester, a
Lokálpatrióta Klub volt elnöke számolt be az olvasóknak.
Ugyanebben a számban számolt
be M. Danku István karnagy az 1991
őszén megalakult Gödöllői Leánykar
örvendetes fejlődéséről. Az énekkart
még azon az őszön megkeresték egy
franciaországi városkából, Talagneból, hogy 1992
szeptemberében
vendégül láthatják-e a gödöllőieket? A viszontlátogatás 1993 őszén
volt esedékes.
Végül egy érdekes
sporthír:
június 24. és 26.
között Gödöllő
adott otthont az
országos amatőr
teniszbajnokságnak, mely egyben
Benkő Tibor-emlékverseny
is
volt. A kiváló pedagógus, olimpikon nevével fémjelzett versenyen
több mint ötvenen
vettek részt. A
férfiaknál a budapesti Kovács Ferenc, a nőknél a
gödöllői
Jónás
Rita győzött. Férfi párosban a
Domsics J.-Szabó F. (Debrecen,
Eger), a veteránoknál Budai László
(Budapest), valamint a vegyes párosok között a Lelkes L.-Boros Gy. kettős diadalmaskodott.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Hol volt, hol nem volt
Dány községbe, ami Gödöllőtől nem messzire található,
nem nehéz beleszeretni. Megőrizte falusias hangulatát, báját, még beszédbe elegyednek
egymással az utcán az emberek, szépek a házak, a porták,
nyílnak a virágok a kiskertekben. Enyhén dimbes-dombos,
egyszer ősszel felfelé kerültem a lakott területet övező
szőlőkhöz, a fákról hullt a dió...
Az Élő mesék című riportkötet Dányban készült, szerzőjét, az odaköltözött Sz. Jánosi Erzsébetet megragadta a környezet, az emberek egymás
iránti közvetlensége, kíváncsi lett a
régi dányi lakosok múltjára. Sorra
keresett fel magnójával idősebb házaspárokat vagy már magukra maradottakat, kérve, beszéljenek neki az
elsüllyedt időkről. És ők beszéltek.
Pereg a szó, papírra kerülve ilyen címeket kaptak az egyes fejezetek, melyek emberi életutakkal azonosak: A
tölgyfa meséje, Kovácsmester vándorútja, A télre új tavasz jön, Fák
között szólt egy hang, Havas délutáni
kacagás, Kissámlin ülve...
Olvashatunk katonasorsokról, a lányok, asszonyok napjainak folyásá-

ról, sokat arról, hogyan is volt, mikor
a második világháború vége felé a
községbe ért a front, s állt ott irdatlan
hosszú ideig, hét hétig. Aztán az
ocsúdásról, ki hogyan próbált megkapaszkodni az új világban, az új
rendszerben, kinek sikerült, kinek
nem. Egyeseknek söpörték le a padlását,
míg mások irányító
szerepbe kerültek.
A hallgatója, majd
lejegyzője az elmondottaknak
ámul,
mennyire emlékeznek riportalanyai a
legkisebb részletekre
is. Hogy mennyire
képesek összefűzni
az
eseményeket,
megformálva „életük láncát“. Megmelegszik a szíve, megtelik a lelke
attól, hogy megnyíltak előtte.
Számos fénykép illusztrálja a
könyvet. Néznek ránk róluk a hajdani
emberek, olyanok, akik már nem is
élnek, hozzátartozói az elbeszélőknek, vagy maguk az elbeszélők még
fiatalabb korukban.
Követhetjük a fotókon, hogyan
változott valaki, megjelenik a hagyományos dányi viselet, a sokszoknya,

Táncművészet és hagyományteremtés

A szabadidőben is
Hagyományteremtő szándékkal újfajta kezdeményezéssel
lepte meg városunk lakóit a
Magyar Balettszínház Gödöllő társulata. Augusztus 13. és
17. között rendezik meg Gödöllőn az I. Nyári Táncműhelyt melyre hatéves kortól
várják a fiatalok jelentkezését.
A cél az, hogy az emberekkel megszerettessék a jó éretelemben vett
popularizáltabb táncművészetet –
mondta Egerházi Attila balettigazgató. A fiatalok szabadidejének
hasznos eltöltése érdekében hozták
létre a „táncműhelyt“, ahol a tánc-
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Kultúra

oktatás (művészi kortárs, illetve balett) mellett táncos filmek nézése
is szerepel a programban. A balett igazgatója szerint az egészséges testi és lelki nevelés egyik
fontos eszköze lehet a táncművészet gyakorlása. A foglalkozásokat minden nap 8 és 16 óra
között tartják, s a költségek tartalmazzák a napi háromszori
étkezés díját is.
Az oktatást a társulat tagjai
végzik, így testközelből meg lehet ismerni Popova Aleszja művészeti vezetőt, a Magyar Állami
Operaház príma balerináját, valamint Egerházi Attilát, Linda Schneiderovát, Kéri Nagy Bélát, Bogdán

a zártnyakú blúz, a vállkendő, a
kötény, a menyasszonyi párta. Férfiaknál a csizmanadrág, a katonavagy leventesapka.
A ruha anyagát, ha nem is
mindét, még házilag készítették. Az
is megörökíttetik, hogyan: „A virágos kendert kinyűttük nyáron, beáztattuk a mocsolyába. Mocsolyának
hívták a folyó melletti mély gödröt.
Abba belement a folyóból a víz.
Abba belerakták a kendert, amíg úgy

megázott, hogy tört, pattant...“
Kiverték belőle a pozdorját. Vetőfán
vetették. Kellett még gombolyító tőke, motolla...
Hát ilyet, s még sok másfélét
hallgatott, írt le a könyv készítője.
Magával vinni kívánván a könyvjelzőn idézett Reményik Sándor
vers szerint „az egész édes, megszokott világot.“
(Sz Jánosi Erzsébet: Élő mesék)
- nád -

Petronellát, Zaka Tamást, Szirmai
Irént, Bitó Sándort és Svidró Viktort. A Magyar Balettszínház Gödöllő tervei között szerepel, s kidolgozás alatt van egy alapfokú tánciskola létrehozása városunkban. Az

I. Nyári Táncműhelyre még lehet jelentkezni a Petőfi Sándor Művelődési Központban.
(t.a.)

stílusát, mentem a többihez. IrgalSchéner Mihály kiállítása a kastélyban tásmódját,
mazz Szent István király, Nyitva áll a szeretet

Izgalmas képek
A kastély lovardájánál nem is lehetne kiállítóteremnek alkalmasabbat találni. Patinás is, tágas is. A látogató sétálgat, elgondolkodik a tágasságban, majd visszatér a falon látható festményekhez, közülük éppen ahhoz, azokhoz,
melyekhez a szeme, szíve vonzza.

Schéner Mihály Kossuth-díjas festőművésznek, kinek
most, s még augusztus 20-áig tárlata látható a lovardában, templomokról készült festményei sorát néztem
meg először – megtudtam később, hogy ezek a legutóbbi
munkái –, belőlük mintegy tanulva, szokva a mester lá-

ajtaja és az irgalomé, Holokauszt, rettegés,
Tóra szertartás, A pacsirtakirály búzavirágot
keres, de nem talál, Huszárvágta...
Régről, még sokkal-sokkal a kiállítás előttről amolyan
mézes-bábos képeire emlékszem Schéner Mihálynak.
Mézeskalács huszárt festett le, tükrös szívet...
A július 19-ei megnyitón Szepes Hédi művészettörténész elmondta, hogy 1964-től számíthatjuk a művész
kiteljesedését. Akkor járt Párizsban, s gyermekkori népi
emlékei találkoztak a modern művészettel. Vallotta is aztán: szándéka, hogy a magyar folklórt az európai
stílustörekvésekkel elegyítse.
Maga Schéner Mihály is szólt: ő boldog ember. Mert
amit el akart mondani, az íme, itt van.
A vendégek között neves személyiségek jelentek meg.
Szili Katalin, az országgyűlés elnöke köszöntötte a nyolcvanötödik életévébe lépett művészt, kívánva, hogy őrizze
meg bölcsességét, játékosságát, lelki fiatalságát.
Gémesi György köszöntőjében a művészet összetartó
erejéről beszélt, arról, hogy a művészet is segíti, segítette
mindig, hogy megmaradjunk a Kárpát-medencében.
Katona Szabó Erzsébet pályatársként intézett szerető
szavakat Schéner Mihályhoz, végül még fokozván a szeretetteli hangulatot „szerelmes népdalokat“ énekelt a
tiszteletére Benedek Krisztina és Széphalmi Júlia.
N. A.
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Barokk Kastélynapok 2007. augusztus 11-12.

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
„VIZI-KERT“
csoportos képző- és iparművészeti
kiállítás
KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK:
Anti Szabó János, Bikácsi Daniella, Bódis Erzsébet,
Farkas Éva, 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 KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETŐ:
2007. december 16-ig, szombat és vasárnap 14.0018.00 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

A gödöllői kastély történetének egyik legkiemelkedőbb és leglátványosabb
eseménye Mária Terézia
1751-es látogatása volt.
Grassalkovich I. Antal gróf, a kastély építtetője rendkívüli pompával és ünnepséggel fogadta az uralkodónőt. Felidézve a királynő itt
töltött napjait, a látogatás 250. évfordulóján,
2001 augusztusában került először megrendezésre a Barokk Kastélynapok elnevezésű
rendezvénysorozat. Az idei évben folytatva
ezt a hagyományt, immáron 7. alkalommal
ismét különleges programokkal várjuk a kedves érdeklődőket. Korhű jelmezbe öltözött
komédiások és igényes portékáikat kínáló
vásárosok forgataga mind a XVIII. századi
barokk ünnepségek hangulatát idézi.
AUGUSZTUS 11. (SZOMBAT)
9.30 Az ünnepségsorozat megnyitása, huszárok felvonulása a kastély előtt
9.40 Fanfárok az erkélyről - udvarmesteri
köszöntés
9.45 Grassalkovich Antal fogadja vendégeit:
„Mária Terézia és a barokk kor főurainak“
érkezése hintóval. Bevonulás a Langaléta
Garabonciás együttessel
10.00 Gólyalábas, maszkos mutatványos vásári komédia
11.00 Ládafia Bábszínház előadása
13.00 Dámalovas-bemutató a kastélyparkban
14.30 Szabadtéri vetélkedő a Jászsági Hagyományőrző Huszárbandériummal
15.30 Nefelejcs Bábszínház: Tücsök és a
Hangya
16.30 Budapest Utcaszínház: Mátyás Király
19.00 Operaest „Händeltől Donizettiig“ címmel az Opera Viva Produkció előadása, a Barokk Színházban
AUGUSZTUS 12. (VASÁRNAP)
9.30 Huszárok felvonulása a kastély előtt Jászsági Huszárbandérium
9.40 Fanfárok az erkélyről - udvarmesteri köszöntés
9.45 Grassalkovich Antal fogadja vendégeit:
„Mária Terézia és a barokk kor főurainak“
érkezése hintóval.
10.00 Bab Társulat óriásbábos bevonulása és
műsora

11.00 Kabóca Bábszínház
Testvérország című műsora
a Barokk Színházban
13 00 Szabadtéri vetélkedő
a Jászsági Hagyományőrző
Huszárbandériummal
14.00 Szekér Színház Tökmag Filkó című
előadása
15.30 Budapest Utcaszínház Vásárosdi című
előadása
19.00 Operaest „Händeltől Donizettiig“ címmel az Opera Viva Produkció előadása, a
Barokk Színházban
SZOMBATON ÉS VASÁRNAP 9.30-TÓL
18.30 ÓRÁIG FOLYAMATOSAN ZAJLÓ
PROGRAMOK:
„Kastélyok utcája“ - neves hazai műemlékek
bemutatkozása, programajánlata
Paprika Jancsi csúzlizdája, kort idéző körhinták
Történeti játékok, játékos haditettek lányoknak és fiúknak Tomával és csapatával a kastélyparkban
Kézművesek, iparművészek barokk vására
Kézműves foglalkozások: A Herendi Porcelánmanufaktúra korongozó porcelánfestő bemutatója; papírmerítő, játékkészítő, csuhéfonó, kovács…
Korabeli finomságok: lacikonyha, kürtőskalács…
Hintózási lehetőség és kisvonatozás a kastélyparkban, lovagoltatás, íjászat
Fotózás korhű ruhában a rendezvény díszvendégeivel, karikatúrakészítés
Kávézó terasz
A szabadtéri programok és a lovardában
Schéner Mihály Kossuth-díjas festőművész
kiállítása ingyenesen látogathatók. Az állandó kiállítások, a Barokk Színház, a Királydombi Pavilon, a XX. századi kiállítás valamint az „Erzsébet királyné mítosza“ című
időszaki kiállítás megtekintése belépőjegy
köteles.
A gödöllőiek változatlanul 50%-os kedvezménnyel vehetnek belépőjegyet a kiállítások
megtekintésére. A kastély minden nap 10-18
óra között látogatható, pénztárzárás 17 órakor.
www. kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

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
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Élő–Világ

első évben csak tőlevélrózsát
fejlesztenek, a második évben virágoznak és érlelnek
termést, így érdemes egyéves
palántát vásárolnunk, de az
ügyesebb kertbarátok maguk szaporítják kétéveseiket. Augusztus közepéig
telepített őszi kikerics és sáfrány gumók
még az idén megörvendeztetnek bennünket bájos lila és kék virágaikkal. A

HEROSZ

Kertész leszek...

Vigyél haza!

Nyári munkák a kertben (2.)

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Ajándék kiscicák: 20/340-4861,
20/534-4863, 20/343-1119.

www.poraz.hu

5 éves keverék kan

2 hónapos ónémetjuhász keverékek

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.fenyveskerteszet.hu honlapon is.

1 éves keverék szuka
Küllőrojt

1 éves keverék kan

Állati dolgok

8 hónapos keverék szuka

többször azonnal
beveti magát egy
biztonságos helyre
(pl. egy ágy alá,
szekrény mögé), és
napokig elő se jön onnan. Később persze feloldódik ez a stresszhatás, de
sokszor éppen addigra, amikorra már
éppen letelik a nyaralás és indulni kell
vissza.
Ha mégis el akarják vinni, mert
nincs más megoldás, akkor célszerű előtte az oltásait felfrissíteni. A
veszettség elleni oltás csak akkor
kell, ha a nyaralás helyén meg lenne a lehetőség arra, hogy más állatokkal érintkezhessen. (Erre – az
első időben történő elbujdoklás miatt – rövid nyaralás alatt ritkán kerül csak sor.) Ha kertes környezetbe
mennek vele, javasolt a külső élősködők (kullancs, bolha) elleni védekezés pl. Frontline spot on-nal.
Ha kocsival utazunk a cicát helyezzük el a macskaszállító ládába,
amit már megszokott.
Az ismeretlen helyen ez a láda még
kapcsolatot is jelenthet neki otthonával és egy biztos pontot nyújthat, ahová nyugodtan visszavonulhat. Fontos,
hogy a cica ne mászkáljon az autóban,
mert balesetveszélyes. Számtalan karambol keletkezett abból a hibából,
hogy a gazdi a cicát szabadon hagyta
az autóban és míg ő vezetet a kis kedvenc biztonságosan az ölében dorombolt.
Sokan repülővel indulnak külföldre. Macskát ebben az esetben is lehet
vinni magunkkal, de meg kell jegyezzük, hogy igen körülményes minden
okmányt beszerezni. A hatósági igazolás („export“ okmány) nem lehet 48
óránál régebbi, tehát utazás előtt 2
nappal lehet legkorábban kiállíttatni.
Fontos, hogy cicánk valamennyi oltását megkapja, valamint néhány országba vérmintát is kell küldeni előre.
Vannak, aki a cicapanziót választják. Ez kedvencünket megviselheti,
hiszen egy teljesen idegen környezetbe kerül, idegen emberek közé. Mi
azt javasoljuk, hogy a legjobb megoldás ha a cica otthon marad megszokott környezetében és egy barátunk,
rokonunk vagy jó szomszédunk gondozza arra a pár napra, míg mi nyaralunk. Így mi is nyugodtan pihenhetünk és kedvencünket sem tesszük ki
semmilyen viszontagságnak.

Hurrá, nyaralunk!
Az előző számban a kutyatulajdonosoknak adtunk tanácsot, hogy mit tehetnek, ha nyaralni indul a család.
Szintén nagy gondot jelenthet ilyenkor nyáron a cicatulajdonosoknak,
hogy mit tehetnek kedvencükkel.

Mehetnek-e vele nyaralni, vagy
hagyják inkább otthon, felügyelettel,
akár több hétre is?
A legelső, amit javasolni tudunk,
hogy csak akkor vigyük el a cicát magukkal nyaralni, ha semmiképpen
nem tudjuk megoldani az itthoni ellátását!
Erre a legjobb megoldás az, ha
megkérünk egy családtagot, rokont,
barátot, esetleg egy szomszédot, hogy
vállalja el a cica gondozását. A legjobb az, ha a cica korábbról már ismeri ezt a személyt. Ez végső esetben
megoldható úgy is, hogy a gondozó
csak másnaponként néz rá a cicára.
Ilyenkor ad neki enni-inni, kitisztítja a
vécéjét, és esetleg játszik vele egy fél
órát. Utána mehet a dolgára mindenki,
a cica is és a pótgazdi is! Persze a cica
azért jobban fog örülni annak, ha a
„pótgazdi“ minden nap tud jönni, és
ha van egy órácskája játszani is vele.
Ez a megoldás (különösen a „mindennapos“ változatban) akár több hetes távollét idejére is jól működik.
Legnagyobb előnye, hogy a cicát nem
kell kiszakítani a megszokott birodalmából, emiatt nem esik depresszióba,
és számára ez jár a legkevesebb
stresszel. Ez azért fontos szempont,
mert ha egy cicát, amelyik addig kizárólag a panelban lakott, el akarják vinni, nagyon nem fog neki tetszeni!
A dolog másik oldala, hogy az idegen környezetben napokig is eltarthat,
amire feloldódik macsekunk. Leg-

(háziállat online)

Cserjéink formázó metszése és gyepünk üdévé varázsolása után gondolhatunk a többi nyári munkára is. Szeretnénk, ha hosszabban vagy esetleg újra
virágoznának évelőink? Virágzás közben az elnyílott virágokat rendszeresen
távolítsuk el, majd elvirágzás után a talaj felett vágjuk vissza az évelők virágos szárait. Tegyünk így a szarkalábbal,
a küllőrojttal, a cickafarkkal, a margitvirággal, az imolával, a szegfűvel, a ligeti zsályával is. A legtöbb évelőnk hálás a száraz virágok eltávolításáért, ha
újabb virágzásra nem hajlandóak, akkor
is szép lombozat fejlődését érjük el.
Július a legmegfelelőbb hónap a tavasszal virágzó növények (tulipán, krókusz, jácint, nárcisz) hagymáinak felszedésére és felosztására. A felszedett
hagymákat szárítsuk meg, majd az elhalt héjakat és a gyökereket távolítsuk
el. A hagymákat osszuk szét, majd száraz, hűvös, fedett helyen tároljuk őket.

Írisz

Kerti tavunk sok-sok gondozást és
rendszeres ellenőrzést igényel a nyári
hónapokban. Vízszintjét rendszeresen
ellenőrizzük, ha szükséges, töltsük fel,
mert meleg időben jelentős vízmennyiség elpárologhat. A vízparti növények
elhervadt virágait távolítsuk el, valamint vágjuk vissza, illetve ritkítsuk a
vízparton túl erősen növekvő növényeket. A vízinövényeket is ritkítsuk ki, így
a tündérrózsa, a moszatpáfrány vagy a
békalencse erősen növekvő részeit, tömött leveleit távolítsuk el. A nagy melegben a legtöbb tóban elszaporodnak
az algák, a víz zavarossá válik. Ez még
nem ok a közbelépésre, egészen addig,
míg halaink nem jelzik, hogy több oxigénre van szükségük, vagy esztétikai
érzékünket már nagyon zavarja a látvány. Tavunk szűrőjét ellenőrizzük, ha
szükséges, tisztítsuk ki. Növeljük meg a
szivattyúk működésének időtartamát,
de szökőkutakkal, vízesésekkel is emelhetjük a víz oxigéntartalmát. A víz alatti
oxigéntermelő növények telepítése
nem elegendő, hiszen csak nappal termelnek oxigént, éjjel nem. Gyors segítség lehet egy részleges vízcsere is, ha

A kert nagy madárgyülekező helye,
vonzereje lehet a jól elkészített itató.
Főleg a meleg, száraz nyári hónapokban van nagy jelentősége, de a madarak
egész évben szívesen használják. Különösen szeretnek benne fürödni a rigók,
a vörösbegyek, a kék cinegék. Itatóról
lévén szó, ha nincs állandó átfolyása a
medencének, nem szabad megfeledkezni a vízcseréről. A másik lényeges
szempont, hogy védett, de mégis jól
megfigyelhető helyen legyen.
Fontos, hogy a fürdő madarak is belássák a terepet, de egy biztonságos bo-

nyár végén ültetett csodás fehérliliom,
narancsos császárkorona, látványos
korbácsliliom, az igazán különleges
kockásliliom és a változatos íriszek
színpompájával várnunk kell a következő évig.
Augusztus közepétől az örökzöldek
telepítésének is eljön az ideje. A tél beálltáig az időben elültetett örökzöldek
megerősödnek, gyökereik fejlődésnek
indulnak. Ilyenkor az örökzöldek talaját
érdemes szerves trágyával, 6 hónap lebomlási idejű műtrágyával, tőzeggel
vagy tápdús földdel javítani.
(g.m.)

Díszkáposzta

oxigéndús vizet jutatunk a tóba. Az oxigénhiány oka, a legtöbb esetben, a sok
bomló szerves hulladék a vízben, vagy
a túl vastag iszapréteg a tó alján, így tavunkat mindenképpen tisztítsuk ki.
A kertünk gondozását még be sem
fejeztük, de már gondolnunk kell jövő
évi virágainkra is. Nem csak a magok
összegyűjtésére kell időt fordítanunk,
hanem a kétéves növényeink palántáit
és néhány évelőnk gumóit-hagymáit is
beültethetjük a virágágyakba. Kedvelt
kétéves növényeink (egyes gyűszűvirág-, harangvirág-, len- és szegfű fajták,
az árvácska, a százszorszép, a nefelejcs
vagy az új kedvenc a díszkáposzta) az
kor se legyen messze, mert
ázott tollal nem repülnek
olyan jól. E bokor hiányában a macskák szomorú pusztítást végeznének. Az itató megformálásába sok
fantáziát lehet belevinni, s minél természethűbb, annál szebb, a madaraknak is
kedvezőbb lesz. Erre a célra a patakkö-

Kertünk lakói
Az idei nyár melegebb és szárazabb az átlagosnál. Nem csak
minket embereket visel ez meg,
hanem kertünk lakóit is. Számukra is igen nagy kincset ér e
friss víz, amit most igen nehezen
találnak meg. Mi azonban segíthetünk rajtuk, hiszen a kertbe kihelyezett kis edénykébe minden
nap friss vizet téve az életüket
menthetjük meg.

Kockás liliom

bá tehetjük, ha asztali medencét készítünk. Jól beleilleszthető a kerti képbe
egy kb. 1,5 m magas, 100x60 cm-es terepasztal. Az asztal szegélyvályújába
alacsony, vagy lefutó növényeket ültessünk, így még esztétikusabb hatást kelt.
Aki megfigyelte már a madarakat, tudja, hogy a tollazatuk tisztántartása állandó, létfontosságú tevékenységük. Ennek ismeretében megérthetjük, hogy
egy jó fürdőhely milyen fontos eleme a
kerti madárvédelemnek.
Május 11-én született kiscicák ajándékba elvihetők.
Tel: 30/948-3010

vek, a sóderágy, az esetleg betelepített
vízi növények nagyon megfelelőek.
Lényeges, hogy az itató lassan mélyüljön. A közepére, ahol már a madárnak
túl mély lenne, tegyünk egy lapos
követ, ahol megállhatnak, leszállhatnak. A madarak fürdési igényét olyankor is tapasztalhatjuk, amikor szórófejjel locsolunk. Ilyenkor a rigók, vörösbegyek át-átszaladoznak az esőcseppszerű vízpermet alatt. Utána borzasra rázzák magukat, majd a felfrissült tollazatot eligazgatják.
Itatásra az esővíz is megfelel,
csak ne a vízgyűjtő hordót, kádat tekintsük itatónak. Az ilyen nagy,
mély vízfelület sokszor becsapja a
madarakat, s rászállva vesztüket
okozhatja. A ragadozóval, macskával való konfliktust elkerülhetjük, s
az itató használatát biztonságosab-

Állatorvosi ügyelet
Augusztus 4-5.:

dr. Kovács Ilona
Gödöllő, Úrréti u. 14.
Tel.: 20/9455-495
Augusztus 11-12.:

dr. Bodó Szilárd
Gödöllő, Kossuth L. u. 39.
Tel.: 30/962-2205
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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

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.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KÖSZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Gödöllői Martinovics úti óvodáért Alapítvány (Eng. Sz.: 1.
Pk. 60. 388/2000/4)
Adószám: 18691308-1-13
1. Számbiteli beszámoló (adatok
ezer forintban)
Eszközök: 1077 források: 1077 befektetett eszközök: 256 forgóeszközök: 821 aktív időbeli elhatárolások: 0 saját tőke: 1077 céltartalék: 0
kötelezettségek: 0
2. Az alapítvány részére központi
állami támogatásból, a személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg:
339 e Ft
3./ Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Induló tőke ( 2001.01.24.) 50 e Ft
Tárgyévi eredmény: 303 e Ft
4./ Az alapítvány 2006. évben a
közhasznú tevékenység keretében
nem nyújtott pénzbeli juttatásokat.
5./ Az alapítvány a helyi önkormányzattól, központi költségvetési

szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, önkormányzati társulástól és
minden szerveitől támogatást nem
kapott.
6./ A vezető tisztségviselők 2006.
évben támogatásban nem részesültek.
7./ Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az alapítvány közhasznú minősítést
kapott a Pest Megyei Bíróságtól
2002. március 21-én. Az alapítványi célnak megfelelően a gyermekek kirándulásait finanszíroztuk
és a gyermekek mozgását fejlesztő
udvari játékállományt bővítettük a
befolyt összegből.
Köszönjük a támogatásokat melyek
segítik gyermekeink személyiségfejlesztését. A jövőben is köszönettel fogadjuk a sikeres működésünket segítő felajánlásokat. Az alapítványi cél megvalósítása érdekében
2007. évben is folytatjuk az adományok gyűjtését.
Bankszámlaszám:
65600168-11042071

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Júl. 30-aug. 6-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Aug. 6-13-ig: Sanitas, Thegze L. u. 2. Tel.: 28/545-585.
Aug. 13-20-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.

Köszönjük mindazoknak,
akik
KORBELY LAJOS
temetésén részt vettek
és együttérzésükkel
enyhítették fájdalmunkat.
A gyászoló család

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.

2007. augusztus 2.
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Sport

Labdarúgás – Hazatérő gödöllőiek

Futsal NB I. – pénteki hazai meccsek

Felsőpakonyban kezd a GSK

Július 25-én csapategyeztető ülést tartottak a Magyar
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) székházában. A téma a
következő, 2007/2008-as NB I-es teremlabdarúgó bajnokság játéknapjainak megvitatása volt.
Az MLSZ új versenykiírásában lehetőséget adott a csapatoknak a hétfői játéknap mellett a pénteki hazai mérkőzések rendezésére is, amivel több klub, köztük a
Megatherm-Gödöllő is élni kíván. Ez néhány, a hétfői
já-téknapot szorgalmazó klubnak nem tetszett (főleg a
visz-szalépéssel fenyegetőző Szentesnek), ezért egy
csapat-egyeztető értekezleten vitatták meg, mely napon
rendezzenek fordulót. Végül megegyezés született, aminek értelmében a gödöllői csapat mellett az Aramis, a Szeged,
és a Mezei-Vill a következő, szeptember 7-én kezdődő baj-nokságban a hazai mérkőzéseit a pénteki napon rendezi,
míg a szentesi csapat kérésére a négy csapat a Csongrád megyeiek elleni hazai találkozóját hétfői napon játssza majd le.

két csoport első két helyezettje jut az
elődöntőbe, amit augusztus 16-án játszanak a résztvevő csapatok (kezdés:
18.15 és 19 órakor), míg a helyosztókra 17-én kerül majd sor. A

Kispályás foci – Augusztus 20. Kupa

Indul a salakos őrület
Ahagyományoknak megfelelően július 30. és augusztus 17.
között az idén is megrendezik
az Augusztus 20. Kispályás labdarúgó kupáért kiírt közdelemsorozatot a Táncsics Mihály utcai sportttelep salakos pályáján.
A 2007. évi eseményre 11 csapat
nevezett, akik két csoportba sorsolva
küzdenek majd a minél jobb helyezésekért. Az A csoportba a Móres, BF.
Vill, Barcelona, Amatőr, Rubau, Hungaropharma hatos, míg a B jelzésűbe
a Szilz, a Medián, a Fortuna, a Mad
Ball és a Deko FC került. A csoportmérkőzések július 30.-augusztus 15-

A program:
Július 30: Deko FC-Fortuna; Mad
Ball-Medián; Amatőr-BF. Vill.
Augusztus 1: Móres-Hungaropharma; Rubau-Barcelona; Szilz-Mad
Ball.
Augusztus 3: Medián-Fortuna; Rubau-Móres; BF. Vill-Hingaropharma.
Augusztus 6: Barcelona-Amatőr;
Deko FC-Szilz; Fortuna-Mad Ball.
Augusztus 8: BF. Vill-Barcelona;
Hungaropharma-Rubau; Deko FCMedián.

Augusztus 10: Fortuna-Szilz; Móres-Amatőr; Rubau-BF. Vill.
Augusztus 13: HungaropharmaAmatőr; Barcelona-Móres; Mad
Ball-Deko FC.
Augusztus 15: Móres-BF. Vill; Amatőr-Rubau; Szilz-Medián; Barcelona-Hungaropharma.
Augusztus 16: elődöntők: A1-B2;
B1-A2.
Augusztus 17: helyosztók 3. helyért: Az elődöntők vesztesei; Döntő: az elődöntők győztesei.

ig zajlanak és minden fordulóban három mérkőzést rendeznek meg, amelyek mindig 17.30-kor kezdődnek. A

bronzmeccs 18.15-kor, míg a döntő
19 órakor kezdődik.

Futás – I. Ultrabalaton

-ll-

Új év, új remények. Ez az megállapítás minden bizonnyal a
Gödöllői Sport Klub labdarúgó
csapatára nézve lehet a legkézenfekvőbb. A 2006-/2007-es
Pest megyei I. osztályú bajnokságban éppenhogy bentmaradó csapat egy átalakított kerettel és új edzővel kezdte meg
a felkészülést az új bajnokságra.
Rózsavölgyi Sándor, a Klub labdarúgó szakosztályának vezetője több
egykor Gödöllőn nevelkedett játékost
csábított vissza az együtteshez (ilyen
például a legutóbb Bagon játsszó Hegedűs Csaba), valamint az egykori remek kapust, Nagy Dánielt kérte fel a
szakmai munka irányítására. A csapat
július 11-én kezdte el a felkészülést a
következő bajnokságra. A játékos keretben nagy mozgolódás történt és
több olyan játékos tért „haza“, akik a
közelmúltban, vagy régebben Gödöllőn játszottak, nevelkedtek. A klub
terve, hogy a gödöllői kötődésű játékosokkal kialakítani egy olyan keretet, akik egy-két éven belül akár a dobogó közelébe is kerülhetnek majd. A
ifjúsági csapat edzője, Dobes Attila
távozott, a fiatalok irányítására még
keresik a megfelelő szakembert. Július 24-én a megyei Labdarúgó Szövetségben elkészítették a sorsolást. A
GSK Felsőpakonyban kezdi a bajnokságot augusztus 19-én, majd hazai pályán fogadja a tavalyi bajnokság
ezüstérmesét, a Bagot (augusztus

26.). A végleges játékos keretet és a
részletes őszi programot következő
számunkban közöljük.

Utánpótlás – Újpestről Németországba: Nagy Dániel a
Hamburgban folytatja
Városunk nagypályás csapatának edzője, Nagy Dániel igazán büszke lehet gyermekeire. Lánya, Nagy Petra
a GEAC vívószakosztályának oszlopos tagja és
nem mellékesen válogatott kerettag, míg fia,
Ifj. Nagy Dániel a labdarúgópályán csillogtatja tehetségét. Az 1991.
március 15-én született Újpesti játékos remek lehetőséget kapott arra,
hogy nagyszerű focista váljon belőle.
Az elmúlt héten írta alá azt a szerződést, aminek értelmében a jövőben a
német Bundesliga élcsapatának számító Hamburger SV korosztályos
csapatának a tagja lesz. A még mindig
csak 16 éves csatár a Gödöllői Góliátban, édesapjánál kezdte el a labdarúgás alapjainak megismerését, majd
egy kis Goldballos kitérő után Újpestre került, ahol egészen a korosztályos válogatottságig vitte. A megállapodás értelmében három évig szól
-tlmajd a játékos szerződése.

Röplabda – Külföldről erősítene a TEVA-GRC

Hetedik hely 212 km-en Irány a nemzetközi porond
Június 23-24-én rendezték az
Ultrabalaton futóversenyt. A
Balaton körül első ízben megrendezett versenyen Tihanytól
Keszthelyig, Siófok irányában
vissza Tihanyig kellett teljesíteni a 212 km-es maratoni távot, amelyen Kerékgyártó Péter a „Margita 344,2“ Turisztikai és Sport Egyesület tagja
nyolc másodperccel lemaradva
a 6. mögött a 7. helyen érkezett
célba az egyéniben összesen
38 nevező (4 női, 34 férfi) közül.
A Margita versenyzője, aki harmadik
éve indul ultramaratonon és a mezőny
legfiatalabb tagja volt (22 éves), 28
óra 46 perc alatt teljesítette a távot. A
versenyen az ország legjobb ultrafutói mellett cseh, német, svájci, francia és osztrák futók, valamint a görög
Kouros Yannis ultrafutó világcsúcstartó is rajthoz állt.
– Honnan jött az ötlet, hogy induljon ezen a versenyen?
– Idén tavasszal a Sárvári 24 órás
versenyen 180 km-t sikerült teljesítenem nagyobb nehézségek nélkül,
amivel a 11. helyen végeztem. Ez a
számomra remek eredmény adta a
lendületet, hogy egy „nagy“ versenyen is kipróbáljam magam.
– Hogyan lehet felkészülni egy
ilyen megmérettetésre?
– Megpróbáltam minden helyzetre
felkészülni. Voltam edzeni esőben,
nagy melegben, felkeltem éjszaka,
mert ugye itt is kellett éjszaka, fárad-

A TEVA-Gödöllői Röplabda Club
a következő szezonban két fronton is helyt szeretne állni a nemzetközi porondon; ennek tudatában készül július 30-tól a csapat. A club a magyar alapszakasz
helyett első „külföldi“ évében a
Közép-európai Ligába (MEVZALiga) és a Challenge-kupába
(CEV) adta le a nevezését.

tan futni. Nagyon sok múlik azon,
hogy fejben mennyire tud az ember
koncentrálni. A harmadik összetevője
a sikeres célbaérkezésnek a segítőim
voltak. Kristóf Zsolt az egész verseny
alatt kerékpározott mögöttem, bíztatott és teljesítette kéréseimet. További
segítőim, Bea, Zsófi és Attila a viadal
közben a folyamatos energia és folyadék visszapótlásra ügyeltek. Sokszor
viszont elég volt csak látni őket a
pálya szélén.
– Hol indul legközelebb?
– Eléggé kimerített a mostani verseny, így most a legfontosabb a fokozatos regenerálódás, majd szép lassan
elkezdek újra kocogni. Terveim között szerepel a Bécs-Pozsony-Budapest futóverseny teljesítése, ha sikerül
szponzorok által előteremteni az
anyagiakat!
-li-

A bajnoki ezüstnek köszönhetően az
Európai Szövetség álltal kiírt egyenes
kieséses CEV-kupában próbál szerencsét a Gödöllő, valamint az Interligának
nevezett, Közép-európai Ligban biztosíthatja szakmai fejlődését Hollósy
László együttese. Ebben a sorozatban 12
csapat vehet részt, minden országból
kettő együttessel. Hazánkon kívül, Csehország, Ausztria, Horvátország, Szlovákia és Szlovénia két-két együttese nevezhetett.
A CEV-kupában a svájci VC Kanti
Schaffhausen ellen mérkőzik meg a legjobb 16 közé jutásért a TEVA-GRC. Az
első összecsapást november 24-én,
szombaton 16 órakor Gödöllőn rendezik meg, míg a svájci visszavágóra december 1-jén, szombaton 17 órakor kerül majd sor. A Közép-európai Liga
pontos sorsolása ugyan csak augusztus
8-án lesz ismert, az már kiderült, hogy a
debütálásra szeptember 22-én kerül
majd sor. A TEVA-GRC az első fordulóban a szintén magyar Betonút-NRK
Nyíregyháza csapatát fogadja. A találkozó 16 órakor kezdődik majd az egyetemi sportcsarnokban. Az összecsapásokat bajnoki rendszerben bonyolítják

le (mindenki oda-vissza alapon találkozik a másikkal). Az ellenfelek: Betonút-NRK
Nyíregyháza,
Post
Schwechat, Sparkasse Klagenfurt
(Auszt-ria), Mladost Zagreb, ZOK Rijeka (Horvátország) és TPV Novo
Mesto, Hit Nova Gorica, Branik Maribor (Szlovénia).
A nemzetközi megmérettetésnek köszönhetően a magyar bajnoki küzdelmekbe csak a februárban kezdődő rájátszás negyeddöntőjében kapcsolódik
majd be a Gödöllő.
A felkészülésre visszatérve, a gödöllői hölgyek egy hazai és egy franciaországi tornán való szerepléssel próbálnak majd minél jobban formába lendülni. Hollósy László a tavalyi keretből
négy játékosra már nem számíthat. Kurucz Ágnes abbahagyta aktív pályafutását, Nagy Szilviára az edző nem tart
igényt, míg Kötél Zsanett a Vasasba,
Kovács Tímea pedig a BSE-hez igazolt.
Mint megtudtuk, a szűkös hazai játékos

kínálat miatt külföldről szeretné megerősíteni a csapat keretét az edző.

Strandröplabda – 8. helyen a
gödöllői páros
A nyári szünetet kihasználva a világon méltán népszerű strandröplabdában
csillogtatja tudását a TEVA-GRC két
kiválósága, Gudmann Csilla és Mester
Orsolya. Nestea Magyar Mester bajnokságon a gödöllői páros három fordulót követően a párosok összetett mezőnyében a 8. helyen áll. A 2007-es
strandröplabda szezon első fordulójában a Margitszigeten szerepeltek a lányok és a 7-8. helyet szerezték meg,
míg a 2. játéknapon Abádszalókon a 3.
helyen végeztek. A siófoki 3. fordulóban a negyedik helyen zártak a hölgyek.
Itt Mester Orsolyát Mátrai Beáta helyettesítette. Az egyéni összesítésben
(az összes versenyzőt figyelembe véve,
ami körülbelöl 400 fő) Gudmann a 4.,
míg Mester a 11. helyen áll.
-ll-
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Beküldési határidő:
augusztus 16.
A Bagoly könyvesbolt
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:
Dr. Márai Gézáné, Kikerics
u. 25., Oláh Jánosné, Alkotmány u. 21/a.
A Trafo Club belépőjét
nyerte:
Bedzsó Gabriella, Dózsa
Gy.u. 38.,Vámossy Katalin
Anna, Iskola u. 12.
A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:
Varga Viktorné, Hunyadi J.
u. 42., Matisz Józsefné,
Tölgyfa u.11.

