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Szecsődi Péter atya városunk díszpolgára lett

Szent István király ünnepén

Az ünnepi képviselő-testületi ülésen
dr. Vámos János mondott köszöntőt
Szecsődi Péter atya tiszteletére, aki
1992 óta teljesít szolgálatot Gödöllőn. Az azóta eltelt 15 évben jelentős
munkát végzett városunkban: többek
között az ő nevéhez fűződik a máriabesnyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház felújítása, valamint a
Szent Imre Katolikus Általános Iskola újraindítása.
A díszpolgári cím adományozása
előtt Varga Tamás olvasott fel részleteket Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írott leveléből. Majd Bozsik Fruzsina énekét és Ella Beatrix
fuvolaszólóját hallgathatta meg a közönség.

Az új kenyér
megszentelése
és megáldása

Sajnos az augusztus 20-án megszokott szabadtéri ünnepi műsor a
rossz idő miatt elmaradt. Ahogyan a
tűzijáték is, melyet a Sörfesztiválon
esedékes tűzijátékkal egybevonva
pótolnak majd be. Ehelyett a Város-

háza földszinti termében rendeztek
rövid műsort, melynek keretében dr.
Krassay László alpolgármester mondott köszöntő beszédet.
Az új kenyér megszentelését és
megáldását a Szecsődi Péter mellett

Nincsenek károk

Esős ünnep
Égzengéssel és felhőszakadással köszöntött be Szent István ünnepe. Vasárnapról hétfőre virradóan jelentős eső zúdult a fővárosra és környékére,
így Gödöllőre is, majd hétfő
este hatalmas vihar hiúsította
meg a szabadtéri ünnepi programot.

Fotó: Tatár Attila

Meghitt és bensőséges körülmények közepette zajlottak
le városunkban az augusztus
20-ai ünnepségek. A hétfő
délutáni képviselő-testületi
ülésen Szecsődi Péter kanonok plébános vehette át idén
Gödöllő város díszpolgári címét. Az esős idő miatt a szabadtéri programok elmaradtak, ezért a Városháza földszinti dísztermében került
sor az új kenyér megszentelésére és megáldására.

Alapítva 1992

Sivadó János görög-katolikus, Albert
Gábor evangélikus és Gulyás László
református lelkész végezte el. A felszeletelt kenyeret a 802. számú Szent
Korona cserkészcsapat fiataljai osztották széjjel.
(folytatás a 3. oldalon)

A hétfőn lezúdult nagy mennyiségű
csapadék szerencsére nem okozott jelentős problémát. Városunk csapadékvíz-elvezető rendszere jól vizsgázott, s az utakban sem keletkezett komolyabb kár.
A tűzoltóknak sem kellett kivonulniuk az esőzés miatt. Riasztás csupán
a Palotakertről érkezett hozzájuk a vihar idején, ahonnan trafótüzet jelentettek be a lakók. Közvetlen beavatozásra azonban nem volt szükség.
Mindössze a területet kellett biztosítaniuk az elektromos művek szakembereinek megérkezéséig.
Mint azt a VÜSZI Kht. illetékeseitől megtudtuk, a vihar a városi parkok növényzetében sem okozott károkat, sehonnan sem jeleztek fakidőlést,
de más jellegű, a viharral kapcsolatos
bejelentés sem kaptak.
A vasúti közlekedésben csak kisebb fennakadás volt a hatvani szakaszon: több vonat is késett az esti
felhőszakadás miatt.
(k.j.)

2 Gödöllői Szolgálat

Csökkenő támogatások

Drága iskolakezdés
Szeptemberben a közoktatásban, szemben a tavalyi 1,4 millióval, csak alig valamivel több
mint 1,3 millió gyerek kezdi
meg a tanévet. Közülük mintegy 521 ezren kapnak ingyen
tankönyvet, mintegy 220 ezerrel kevesebben, mint tavaly. A
tankönyvtámogatás összege is
csökkent: 7,7 milliárdról 6,43
milliárdra.
Jelentős változást hoz az idei tanév az
iskoláskorú gyermeket nevelő családoknak. Igaz, a gyermekek oktatása
eddig is jelentős terhet rótt a családokra, az idén még mélyebbre kell
majd nyúlni a pénztárcába. A tankönyvpiacrendjéről szóló törvény
módosítása következtében nem jár
automatikusan a százszázalékos tankönyvtámogatás sem a gyermeket
egyedül nevelőknek, sem a nagycsaládosoknak. A gyermekeit egyedül
nevelő szülő csak akkor kapja meg az
ingyenes tankönyvet, ha egyben rászoruló is. A három-, vagy több gyer-

TANÉVNYITÓK GÖDÖLLŐN
Erkel Ferenc Általános Iskola:
augusztus 31., 17 óra
Hajós Alfréd Általános Iskola:
alsósoknak: szeptember 2., 18 óra
(Török Ignác úti épület)
felsősöknek: szeptember 3., 8 óra
(Légszesz utcai épület)
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mekeseknek sem jár automatikusan a
támogatás, igényelniük kell. Ingyenes
tankönyvet a tartósan beteg, a sajátos
nevelési igényű, a rendszeres gyer-

mekvédelmi kedvezményben részesülők kaphatnak. A rászorulóknak fejenként 10 ezer forint jut tankönyvvásárlásra. Az idei költségvetési törvény általános hozzájárulást is megállapított, amelynek összege 1000 forint, de a fenntartónak és az iskolának
is meghagyták azt a jogát, hogy ezt az
összeget átcsoportosíthassa és annak
Damjanich János Általános Iskola: augusztus 31., 17 óra
Petőfi Sándor Általános Iskola:
augusztus 31., 17.30.
Szent Imre Katolikus Általános
Iskola: szeptember 2., 15.30.
(Szentháromság templom)
Montágh Imre Általános Iskola:
szeptember 3., 7.45.
Török Ignác Gimnázium: szep-

utalja, aki az ingyenes tankönyvellátásból kiszorult, de indokolt a támogatása.
Az ingyenes tankönyv igénybevételéhez az iskolában a családi pótlék
összegét tartalmazó bérjegyzéket,
számlakivonatot vagy postai igazolószelvényt, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről
szóló határozatot kell
bemutatni. A sajátos
nevelési igényű tanuló
esetén a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleményének bemutatása szükséges.
A tanévkezdés nem
lesz olcsó, egyes adatok szerint a tankönyvek és tanszerek
ára az iskolakezdő
gyermekek esetében
elérheti a 20-25 ezer forintot. A tankönyvárak hozzávetőlegesen 5,4 százalékkal emelkedhettek az előző tanévhez képest. A tankönyvcsomagok
átlagára az 1-4. évfolyamokon 5000
forint, de ezen belül az első évfolyamon a 10 ezer forintot is meghaladhatja.
-jk-

tember 1., 10 óra
Premontrei Szent Norbert Gimnázium: szeptember 2., 17 óra
(Fácán sori templom)
Madách Imre Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium: szeptember 3., 8 óra
Gödöllői Református Líceum
Gimnáziuma és Kollégium:
16 óra (református templom)

Több helyen is aszfaltoznak

munkálatok várhatóan két hétig tartanak.
A belváros több pontján már véget
értek a munkák, a héten már az útburkolati jeleket festik fel az Erkel
Ferenc Általános Iskola mögötti
parkolóban, a Szentháromság templomnál és a Szőlő utcai parkolóban.
A közutak mellett a járdák
felújítása is folyamatban van. A
Blaháné úton már befejezték a
munkát, jelenleg a Babati úton és az
Arany János utcában dolgoznak, s a
hét folyamán a Grassalkovich utca
Arany János és Forint utca közötti
szakaszán kezdik meg a munkákat.
A megújult utakon azonban nem árt
a fokozott odafigyelés a közlekedés
során, ugyanis az eddig alárendelt
utak több helyen is a felújítást
követően egyenrangúvá váltak, ezáltal ezeken a helyeken a jobbkézszabá-

Az
elmúlt
napokban befejeződött az aszfaltozás
az
Ádám, a Szőlő,
az Éva és a Surin
utcában, a hét
elején
pedig
megkezdődött a
Ligeti Juliska, a
Bartók Béla, a
Tátra, a Fillér
utca és a Brassó
utcában.
A

Csak a víznek nincs benne hely

Nem szeméttároló
Az elmúlt években városunk vezetése rendkívül nagy
hangsúlyt helyezett a csapadékvíz-elvezető rendszer
kialakítására. Az útfelújítások első lépése a vízelvezető
árkok és szikkasztók kiépítése.
Ezek azonban csak abban az esetben tudják ellátni feladatukat és elvezetni az esővizet, ha annak biztosított
szabad lefolyása. Ezt azonban sok esetben sajnos maguk
a lakók akadályozzák meg, amikor zöldhulladékot, építési törmeléket és sok esetben egyéb háztartási szemetet is az árokba dobálnak.
Abba, hogy ez milyen veszélyeket hordoz, sokan csak
akkor gondolnak bele, amikor egy-egy nagyobb esőzés
alkalmával eldugulnak az átereszek, és a víz az úttesten,
a járdákon, vagy esetleg a kertekben keres magának
szabad utat.
-jbFotó: -pp-

Gólyák – számokban
Augusztus végén érkeznek Gödöllőre a Szent István Egyetem
gólyái. A gólyatáborok után
azonban csak a szeptember
24-i évnyitóra jönnek vissza a
nappali tagozatra beiratkozó
hallgatók.
A júliusi vonalhúzás után kiderült, kik
nyertek felvételt az államilag finanszírozott helyekre (a képzési hozzájárulásnak nevezett tandíjat csak a
2008/2009-es tanévtől kell fizetni), s
részben az is, kik kezdik költségtérítéses diákként egyetemi éveiket. Az
utóbbiak köre még bővül, hiszen lapzártánk idején, augusztus 13-án zárult
a pótfelvételi.
A Felvételi Információs Szolgálat
adatai szerint a júliusi vonalhúzáson a
SZIE gödöllői karai közül a Mezőgazdaság- és Környezettudományi
Kar teljesített a legjobban: 285 gólya
kezdheti államilag támogatott diákként tanulmányait a múlt évi 223 fővel
szemben. Közülük a legtöbben, 73-an
a környezetmérnöki szak hallgatói

lesznek. A Gépészmérnöki Karra a
múlt évben 259, az idén 216 államilag
támogatott hallgató nyert felvételt, soraikból 130-an a gépészmérnöki szakra
iratkozhatnak be. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar idén 125, tavaly
207 államilag támogatott hallgatót vett
fel. A legnépesebbek a gazdálkodás és
menedzsment valamint a kereskedelem
és marketing szakok lesznek, a költségtérítéses képzésre már felvettekkel
együtt és a pótfelvételi eredményétől
függően mintegy 100-100 fős évfolyammal. A budapesti Állatorvos-tudományi Karon a múlt évivel szinte
megegyezően 82 állatorvos és 25 biológia szakos hallgató kezdi tanulmányait államilag támogatott helyen. Az
Ybl Miklós Építéstudományi Kar 409
támogatott hallgatót vonzott (tavaly
még „csak“ 346-ot). A jászberényi Alkalmazott Bölcsészeti Kar a múlt évben 221, az idén 105 államilag támogatott hallgatót vehetett fel. Az első
fordulóban a SZIE hat karára mintegy
1250 költségtérítéses hallgatót vettek
fel.
-tl-

Újabb színesfém tolvajokat fogtak

Már nappal is bontottak
Mint arról múlt heti lapszámunkban beszámoltunk, a
Szabadság út egyik épületéről
néhány éjszaka alatt lelopták
a vörösréz esőcsatornákat,
postaládát és ablakkönyöklőket.
A tettesek az „eredményes munkán“
olyannyira felbátorodtak, hogy augusztus 14-én már a délelőtti órákban
hozzáfogtak a vörösrézből készült tetőszerkezet megbontásának. A két férfit a rendőröknek sikerült a helyszínen elfogniuk. A 25 és 44 éves gödöllői lakhelyű elkövetők az előző napokban a helyszínről körülbelül 13
kilogrammnyi vörösréz bádogozást

Készülnek az utak
Az ütemezésnek megfelelően
halad az útfelújítási program. A
város több pontján folynak az
aszfaltozási és a járda felújítási
munkák. Több helyen már csak
a kapubejárók kialakítása van
hátra.

Szent István Egyetem

A hét kérdése
Az elmúlt hetekben példátlan színesfém lopás sorozat történt városunkban. Számtalan vélemény
hangzott el azzal kapcsolatban, mi
lehetne, mit kellene tenni, hogy útját álljuk a vandál cselekedeteknek. Kíváncsiak voltunk, hogyan
látják ezt olvasóink: - Ön szerint
mit lehetne tenni a színesfém lopások megakadályozásáért?
„…Az a baj, hogy ha el is kapnak
egy-egy tolvajt, igazából nincs súlya
a büntetésnek. Sokkal keményebben
kellene fellépni, s nem csak azt büntetni meg, aki ellopja a fémet, hanem
azt is, aki ezt átveszi. Az utóbbiaknál
pedig nem csak börtönbüntetést kellene kiszabni, hanem véglegesen bevonni az engedélyüket a fémmel való
kereskedésre. A rendőröknek sokkal
jobban rá kellene szállni ezekre az
átvevőkre, rendszeresen tartsanak
ellenőrzést, igazoltassák a telepekre
behajtó gépkocsikat.“
K.F
„…Sokkal több rendőr kellene az utcákra éjjel. Ráadásul sokkal korszerűbb riasztási rendszer kellene, ha az
ember a 107, vagy a 112-es telefonszámot hívja, nem egyszer hosszú idő telik
el, amíg a megfelelő helyre kapcsolják,
ahol bejelentést tehet. A bűnözők meg
nem várnak, hanem „dolgoznak“…“
Simó T.

A Gödöllői Rendőrkapitányság kéri a
lakosság segítségét a színesfémtolvajok
kézrekerítésében. Aki bármilyen információval segíteni tudja a nyomozást, a 107es, a 28/514-655-ös telefonszámon,
valamint a kerek.zita@pest.police.hu
e-mail címen tehet bejelentést.
távolítottak el, amit a város egyik színesfém átvevő telephelyén le is adtak.
Ezen felbátorodva mentek ismét az
épülethez lopási szándékkal.
Az általuk okozott anyagi kár több
százezer forintra tehető. A két férfi
ellen lopás bűncselekmény elkövetése miatt indult eljárás.

„Jó ötletnek tartom a térfigyelő
rendszer kiépítését, de nem csak a
piacon, hanem például az Alsóparkban, az Erzsébet-parkban, a belvárosban és a vasútállomásnál is kellene, hogy működjön. Talán nem
csak a színesfém tolvajokat, hanem a
randalírozókat is segíthet megfékezni…“
P. Istvánné
„…Megdöbbentő, hogy milyen sok
fiatal van ezek között az elkövetők
között. Ilyen esetben a szüleiket is
felelősségre kellene vonni, akkor
talán jobban odafigyelnének a gyerekeikre. Sajnos, én is nem egyszer
tapasztaltam, hogy a szülők nem
tudják mit is csinál a gyerekük.
Amikor én voltam fiatal, az én szüleim is sokat dolgoztak, de mégis
tudták mi mit csinálunk, hol vagyunk. Már csak azért is, mert mi
sem a napot loptuk, hanem nekünk is
volt feladatunk, amit számon kértek
rajtunk. Igaz, nem jártunk hajnalig
szórakozni, nem részegedtünk le,
nem randalíroztunk. A sok munka
mellett kaptunk nevelést és odafigyelést…“
Kovácsné
A hét kérdése:
– Ön szerint mit jelent városunknak, hogy új templommal gazdagodik?
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Szecsődi Péter atya városunk díszpolgára lett

Gémesi György polgármester
átadja a díszpolgári oklevelet
Szecsődi Péter atyának

Szent István király ünnepén
(folytatás az 1. oldalról)

Ünnepi beszédében dr. Krassay László úgy fogalmazott,
hogy „Szent István olyan történelmi sorsforduló idején jelent
meg a magyar történelemben,
amikor a nagy kérdés az volt ...
hogyan tovább. A IX–X. században Európa népei mind kereszténnyé lettek, kialakultak
és megerősödtek az államok, és
a magyarság pedig portyázó,
szállására visszatérő, törzsi
szövetségben élő sokaság volt.
A kérdés az volt, hogy ez a nép
megmaradása lehetséges-e ebben a formában. Ő volt az, aki
megsejtette a történelmi távlatokat, s azt mondta, hogy nekünk is a
nyugati utat kell követni, kereszténynyé kell lenni és erős államot kell alapítani. ... Szent István törekedett arra,
hogy a nemzeti karaktert, a nemzeti
identitást megőrizze, és a keresztény
hitet összeegyeztesse a régi szokásokkal, a régi mondákkal, a régi énekekkel. Csak ott volt szigorú, és ott tiltotta a régi szokásokat, ahol ez nem volt
összeegyeztethető. ... Azokban a történelmi években Európához csatlakoztunk. Ezért is volt furcsa, amikor
az elmúlt években arról beszéltek,
hogy Európához csatlakozunk, hogy
felvételt kérünk, hiszen 1000 év óta
Európában vagyunk. Szent Istvánnak
köszönhetjük azt, hogy elismert államként részt vettünk az akkori európai történelemben, nagyhatalomként
akkor, össze-zsugorodva most...
Bozsik Fruzsina

Krassay László alpolgármester

Szent István tudta, hogy a lelkiséget és az országot együtt kell építeni.
Ezért történt az meg, hogy az egyháznak és az országnak a különböző szervezeteit kiépítette, püspökségek, vármegyék jelzik munkáját, de ma,
2007-ben különösen kell hangsúlyoznunk azt, hogy templomokat és iskolákat alapított. Politikájával, erejével
erős, független államot teremtett Bizánc és a Német-Római Császárság
között. Ha feltennénk a kérdést, Szent
István szellemiségét megtaláljuk-e a
mai összezsugorított Magyarországon, hogy a mai országvezetők képesek-e arra, hogy a lelkiséget és az országot erősítsék és építsék arra a fundamentumra, amit Szent István letett, akkor szomorúan kell megállapítanunk, Szent István szellemiségét nem
találjuk meg a mai Magyarországon.“

1977 – Remsey Jenő, 1986 – Csiba József, 1996 – dr. Habsburg Ottó,
1997 – dr. Fényi Ottó, 1998 – Kirchhoffer József, 1999 – dr. Mészáros
István, 2000 – Steiner László, 2001 – dr. Vámos János, 2002 – dr. Bodó
Szilárd, 2003 – Winkler Nándor és Heltai Miklós, 2004 – prof. dr. Fallenbüchl Zoltán, 2005 – Szendrő Szabolcs, 2006 – dr. Makra Csaba, 2007 –
Szecsődi Péter

Albertné
Joób Emese

Központban az ifjúság és a kultúra

Kapcsolatépítés
Az ausztriai Laxenburgba és az
olaszországi Ronchiba látogatott Gémesi György polgármester és Nánási Éva címzetes főjegyző, hogy a testvérvárosi
kapcsolatok fejlesztéséről tárgyaljanak a két város vezetőivel.
A laxenburgi látogatás során elsősorban
a kulturális és sport kapcsolatok elmélyítéséről esett szó, melyek során kiemelt helyet kapott a két város fiataljainak bekapcsolása a programba. Az
ifjabb korosztály, az iskolások kapják
testvérvárosunk következő adományát
is, amelynek keretében mintegy három
iskolai osztály tanulói számára elegendő padot és széket küldenek a városi
iskolákba. A szállítmány várhatóan
szeptember végén–október elején érkezik meg. Laxenburg város vezetői elő-

GÖDÖLLŐ VÁROS EDDIGI DÍSZPOLGÁRAI:

Szecsődi Péter hívő családból származik, ebben a légkörben érlelődött meg benne a Krisztus iránti vonzalom, ami végül a papi hivatásban teljesedett be számára. 1977-ben szentelték pappá Vácon. Pécelen és Kiskunfélegyházán volt
káplán. Ezután Rómában egyházjogot tanult. Hazatérve egy év ceglédi káplánság után Bánk érsek központi szolgálatra hívta az Aulába. 1985-1992-ig Felsőgödön plébános. 1992-től gödöllői plébánosi feladatokat lát el, emelett pedig
megbízták a máriabesnyői lelkigyakorlatos ház renoválásával. Évekig az intézet
igazgatója. 1993-ban a Szent Imre Katolikus Általános Iskola újraindítása foglalkoztatta. Az oktatás felmenő rendszerben indult, két évfolyam négy osztályával az iskola régi épületének legrégebbi szárnyában. Az iskolához később tornaterem és ebédlő is épült, így több mint 400 gyerek számára megfelelő feltételek alakultak ki az oktatáshoz.
A kastély növekvő idegenforgalma és az alakuló közösségek élete nyilvánvalóvá
tette, hogy a kastélytemplom és a két hittanterem nem elégséges és megfelelő
helye az itt folyó életnek. Az önkormányzattól kért és térítésmentesen kapott
telken 2004-ben elkezdődött építkezés első ütemében a plébánia, majd a közösségi ház és a templom épült fel, melyet augusztus 25-én avatnak fel. Péter
atya elkötelezettségét, szervező képességét, munkabírását igazolják ezek az
építkezések. De az ő igazi értéke nem ebben rejlik. Nem elsősorban programokat, építkezéseket szervez, hanem a lelkeket formálja úgy, hogy az általa nyújtottakkal Istennek tetszőbb életet éljenek.
Az elmúlt 15 évben számos közösség, csoport alakult Szecsődi Péter kezdeményezésére. A gödöllői egyházközség nem egyszerűen vallásos emberek csoportja, hanem egy olyan közösség, ahol arra törekednek, hogy a kölcsönös, feltétel
nélküli szeretet legyen a kapcsolatok meghatározója. Emellett számtalan olyan
csoportot „irányít“, amelyet felnőttek, dolgozó emberek alkotnak. Ezekhez a
csoportokhoz körülbelül 600 ember tartozik, nyaranta pedig négyszázan, 7-8
táborban élik meg hitelesen kereszténységüket. A városban működő ökumenikus lelkészkört ő szervezte meg. Havonta találkoznak és építik, ápolják az
együttműködést.
2003-ban az előző püspök nyugdíjazása után az egyházmegye papjai az átmeneti időre őt választották egyházmegyei kormányzónak.
Nemcsak az egyházközséghez kapcsolódó tagokért érez felelősséget, hanem a
város minden polgáráért. Ezért szervezett az új közösségi házban olyan vitaindító előadásokat, amelyek mindannyiunk életét érintik.

reláthatóan idén ősszel viszontlátogatáson vesznek részt Gödöllőn, ahol a Magyar Balettszínház előadását tekintik
meg. Elsősorban az ifjúsági kapcsolatokra szeretné alapozni a leendő testvérvárosi kapcsolatot Ronchi vezetése is. Gémesi
György és Nánási Éva
Roberto
Fontanot,
Ronchi polgármeste-

rének meghívására látogatott el az olasz
kisvárosba, hogy részt vegyenek Szent
Lorenzónak, a település védőszentjének ünnepén. Az eseményen a Szlovén
Metlika, és az osztrák
Wagna ( Ronchi két jelenlegi testvérvárosa)
polgármesterei, Renata
Brunskole és Karl Deller is részt vettek, akiknek Roberto Fontanot a
gödöllői vezetőket mint
a leendő testvérváros
képviselőit mutatta be.
Az ünnepség keretében
megtartott szentmisét
celebráló pap testvérvárosaik mellett Gödöllőre is áldást mondott. A
szívélyes fogadtatást
jelzi, hogy Renata
Brunskole, Metlika polgármester aszszonya szintén hivatalos látogatásra invitálta a gödöllői vezetőket, ő pedig a
közeljövőben szintén ellátogat hozzánk, hogy a két település kapcsolatfelvételéről, ezen belül pedig az ifjúsági
és a kulturális kapcsolatok lehetőségeiről tárgyaljon.
(j.b.)

Szent István király
I. (Szent) István király apja, Géza fejedelem, anyja pedig az erdélyi Gyula vezér Sarolt nevű keresztény leánya volt.
970 körül született, ekkor a pogány Vajk
nevet kapta, 972-es megkeresztelésekor
azonban az első keresztény vértanú, István nevét adták neki.
996-ban feleségül vette
Henrik bajor herceg vallásos leányát, Gizellát,
akivel sok hittérítő és lovag érkezett Bajorországból. 997-ben, Géza
fejedelem halála után
Istvánt választották meg
fejedelemnek. Uralkodása elején pogány rokona, Koppány vezér
fegyveresen kelt fel ellene. A fiatal István, a krónika szerint akkor vett fel először kardot, összegyűjtötte seregét, Isten segítségét kérte, majd győzelmet aratott a
Veszprém melletti csatában.
Az ezredfordulón, kb. 1000 karácsonyán koronázták királlyá Esztergomban
a II. Szilveszter pápa által küldött koronával, s ezzel megalakult a független keresztény Magyar Királyság.
István a Kárpát-medence magyar törzseit vagy fegyverrel, vagy békés úton
hajtotta uralma alá, a lázadásokat pedig
leverte. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből létrehozta az egész
Kárpát-medencére kiterjedő keresztény

magyar államot. Ennek területén félszáz
királyi vármegyét és 10 egyházmegyét
(esztergomi, veszprémi, kalocsai, egri,
győri, pécsi, váci, csanádi, bihari, erdélyi) szervezett, falvaiban templomokat
építtetett. Többek között folytatta és befejezte a pannonhalmi
bencés apátság építését,
megalapította a veszprémvölgyi apácakolostort, a bakonybéli apátságot és a pécsváradi
monostort, felépítette az
esztergomi és a székesfehérvári székesegyházat és az óbudai Szent
Péter és Pál-templomot.
Hatalma megszilárdulása után István át
akarta adni a koronát
Imrének, saját életét pedig teljesen Isten
szolgálatának szerette volna szentelni.
Imre azonban 1031-ben váratlanul meghalt, így utódául nővére és a korán elhunyt velencei dózse, Orseolo Ottó fiát,
az udvarában nevelkedett Pétert jelölte
meg. Halálát közeledni érezvén, életművét, a keresztény Magyarországot 1038.
augusztus 15-én Szűz Mária pártfogásába ajánlotta „szüntelen imáiban“. Székesfehérváron, az általa emelt bazilikában temették el. A sírjánál történt gyógyulások után I. (Szt) László király Róma jóváhagyásával 1083. augusztus 20án a szentek sorába iktatta.
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Gödöllői civilek
A polgári létforma egyik fontos
sajátossága, hogy a közfeladatok
ellátásából – a hivatalos intézményrendszeren kívül – ki-veszik
a részüket önszerveződő csoportok, baráti körök, egyesületek is.
Gödöllőn több mint hetven civil
szervezet működik, amelyek az
élet legkülönbözőbb – kulturális,
honismereti, sport, érdekképviseleti vagy karitatív – területein
fejtik ki áldásos tevékenységüket.

– Mikor és milyen céllal jött létre
az egyesület?
– Még 1996-ban döntöttünk úgy,
hogy szükség lenne a városban egy
olyan civil szerveződésre, ami szervezett keretek között segítené a Gödöllő és testvérvárosai közötti együtt-

pasztalatcserék révén pedig mindannyian csak előbbre juthatunk.
– Hogyan, milyen módon segítik
az együttműködni szándékozó feleket?
– Természetesen azt nem mi döntjük el, hogy ki lesz vagy ki legyen
Gödöllő testvérvárosa, sőt még azt

Gödöllői Testvérvárosi Egyesület
Gödöllő számtalan testvérvárossal és
élénk nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik már hosszú évek óta,
mely az élet legkülönbözőbb területeire kalauzolhatja el az érdeklődőket.
A kapcsolatok ápolásának egyik alappillérét a Gödöllői Testvérvárosi
Egyesület adja, melynek tagjai mindent megtesznek annak érdekében,
hogy a különböző települések közötti
együttműködések még hatékonyabbá
váljanak. Az ott zajló munkáról beszélgettünk Fülöp Attilánéval, az
egyesület titkárával.

Heinz-Peter Haumann polgármester (balról a második) és a gödöllői vendégek

működést. Célunk, hogy megismertessük és eljuttassuk az emberekhez
az adott két országra, településre jellemző sajátosságokat, legyen szó akár
kultúráról, művészetről, zenéről,
sportról, oktatásról, szociális területről, önkormányzatról vagy éppen
európai uniós folyamatokról. A ta-

sem, hogy például az Arpeggio Gitárzenekar melyik belga vagy holland
gitárzenekarral vegye fel a kapcsolatot. Ezt ők maguk eldöntik. Mi viszont az együttműködés gördülékenységét biztosítjuk számunkra oly
módon, hogy anyagilag segítjük őket:
szállást, étkezést intézünk, az utaz-

-kk-

VENDÉGEINK ITT-TARTÓZKODÁSA
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:

Szeptember 8-án szombaton 17 órától az ereklye fogadásának
útvonalán ( M3-as autópálya felől a Dózsa György út - Szabadság tér - Szabadság út - Máriabesnyő) útvonalán az érdeklődők
végig kísérhetik az ereklye érkezését.

Közlemény

Ismét élelmiszerosztás

Mint azt Kubatov Jánostól, az
egyesület alelnökétől megtudtuk,
legutóbb júliusban érkezett hozzájuk élelmiszer-szállítmány és
most pedig ismét várják a rászoruló gödöllőieket.
Eddig mintegy négyszázötven családot értesítettek, s minden alkalommal többen és többen jelentkeznek.
A városban dolgozó szociális szakemberekkel közösen folyamatosan bővítik a listát, amelyen azok a
családok szerepelnek, ahol az egy
főre jutó jövedelem nem haladja
meg az 53 700 forintot.

látogatás keretében egy konferenciát
is tartunk a könyvtárban, emellett pedig holland kulturális bemutatót is
láthatnak az érdeklődők.
– Az egyesület tagjai nemrégiben
Németországban, Giessenben jártak...
– Augusztus 17-19. között egy nem
hivatalos látogatás keretében voltunk
kint, ahol fogadott bennünket HeinzPeter Haumann polgármester is. Az
összejövetelen Giessen több testvérvárosa is jelen volt, ahol minden település külön kis standdal képviseltette
saját országát. Kint elsősorban a két
település közötti közművelési kapcsolatok szorosabbá tételét tárgyaltuk, elsősorban a giesseni és a gödöllői könyvtár és múzeum cserekapcsolataira hegyezve ki a hangsúlyt.
Ezen kívül meglepődve hallottuk,
hogy a németek angol testvérvárosának, Winchesternek a képviselői élénken érdeklődnek Gödöllő iránt.
– Legközelebb honnan érkeznek
hozzánk vendégek?
– Az előbb már említett Giessenből
érkezik hozzánk egy küldöttség szeptember elején, a sörfesztivál idejére,
majd a 20 éves jubileum megünneplése következik wageningeni barátainkkal.

Immáron sokéves hagyománya városunknak,
hogy Wageningenből kétévenként testvérvárosi
küldöttséget fogad. Vendégeink részére keresünk szállásadó családokat, olyanokat, akik
szívesen alakítanának ki baráti kapcsolatokat az érkezőkkel.

Közel félezer rászorulót várnak

A Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú
Egyesület
ismét több tonna
élelmiszert
oszt szét a rászoruló családok között. A
héten 8 tonna
lisztet, 3,6 tonna zsemlemorzsát, 1,75 tonna orsótésztát, 3,5 tonna
spagettit
szállítottak
az
Élelmiszerbankból a Kalória
Kht. munkatársai az egyesület Lumniczer utcai központjába.

tatás költségét álljuk, programokat
szervezünk, vagyis a legelemibb dolgokról is gondoskodunk.
– Anyagilag honnan kapnak támogatást?
– Egyrészt az önkormányzat biztosít számunkra minden évben egy
adott összeget, illetve különböző pályázatok elnyerése révén próbálunk
meg minél hatékonyabb működést
elérni.
– Mennyire sikeres az a
„kezdeményezés“, hogy az ideérkező vendégeket magánszemélyeknél szállásolják el?
– Sikeres. Már számtalan barátság
is született az efféle megmozdulásokból. Sokan a „hivatalos“ látogatások
mellett is rendszeresen felkeresik
egymást.
– Hány csoportosulást segítenek?
– Elég sokat. Gödöllőnek 14 testvérvárosa van, így nem csoda, hogy
igen élénk a települések közötti kulturális, művészeti vagy éppen zenei csereprogram. A leggyümölcsözőbb kapcsolatokat jelenleg Wageningennel és
Giessennel ápoljuk. A hollandokkal
az idén ünnepeljük a testvérvárosi
kapcsolat 20 éves évfordulóját. Ennek
kapcsán szeptember 27. és 30. között
egy körülbelül 40 fős delegáció érkezik majd Gödöllőre. A három napos

Tisztelt Gödöllőiek!

Meghívó
A Vitézi Rend
Gödöllő környéki tagjai tisztelettel meghívják Önt, kedves
családját
és
minden érdeklődőt vitéz
nagybányai Horthy István
tart. rep. főhadnagy hősi
halálának 65. évfordulóján
tartandó megemlékezésre.
Helyszíne és időpontja: A
gödöllői Királyi Kastély
parkja, vitéz nagybányai
Horthy István szobránál
2007. augusztus 25-én 17
órakor.
A megemlékező beszédet
tartja: vitéz Szentgyörgyi
Dezső.

2007. augusztus 23.

Civil

A jelentkezők között egyre több a
kisnyugdíjas. Mint elmondta, soha
senkit nem küldtek még el, az
egyesületnek az a tapasztala, hogy
az emberek nem élnek vissza az általuk nyújtott lehetőséggel.
A hét elején érkezett szárazárut
szombaton osztják ki, 9-12 óra között várják a rászorulókat.

Keserű szívvel tájékoztatjuk
egyesületünk tagjait és városunk együttérző lakóit,
hogy vandál kezek ledöntötték Teleki Pál szobrát. A magas eszmei értéket képviselő szobrot, alacsony haszon
reményében feltehetően feldarabolták. A kegyeletsértő, brutális cselekedet minden jóérzésű emberben mély felháborodást váltott ki, és
ennek sokan hangot is adtak.
Köszönjük szépen az együttérzést.
Az önkormányzat segítsége és szorgos kezek
munkája eredményeként a szobor másolatát
visszaemeljük a felújított talapzatra, 2007. augusztus 26-án, vasárnap, 12 órakor kezdődő
megemlékezés keretében.
Kérjük, vegyen részt a megemlékezésen! Részvételünkkel fejezzük ki tiszteletünket Teleki Pál
iránt és mély megvetésünket a becstelen szobortolvajlásokkal szemben.
A Teleki Pál térre 11.40-kor a művelődési központ parkolójából díjmentes autóbuszt indítunk.
a Teleki Pál Egyesület elnöksége

Kép és szöveg: -bj-

FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZET RÉSZÉRE
Azon civil szervezetek, akik szeretnék egyesületük tevékenységét a
nagyközönség előtt is megismertetni, mindezt megtehetik a
GÖDÖLLŐI SÖRFESZTIVÁLON, A VÁROSHÁZA ELŐTTI
TÉREN, SZEPTEMBER 8-ÁN, 10 ÉS 16 ÓRA KÖZÖTT

Érdeklődni lehet Six Edit önkormányzati főtanácsadónál
Tel.: 28/529-178.

Mészöly Beatrixnál, a Polgármesteri Hivatalban.
(Tel.: 28/529-140, e-mail: mbea@godollo.hu )
Gloserné Szabó Györgyi, A Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke

Fórum
Az elmúlt hetekben szerkesztőségünk több levelet is kapott a Teleki Pál szoborral kapcsolatosan.
Mindet nem áll módunkban közölni, de úgy gondoltuk, két olyan levélből idézünk, amelyek tükrözik a
gödöllőiek e témával kapcsolatos
véleményét.
„…Megdöbbenve kísértük figyelemmel az elmúlt hetekben mindazt,
ami a Teleki szobor körül zajlott.
Ezt az emlékművet közadakozásból
állították fel, s most úgy éreztem,
ezzel arcul ütötték azokat az embereket, akik hozzájárultak. Mindemellett örömmel olvastam az elmúlt héten, hogy több színesfém
tolvajt is elfogtak a rendőrök, de jó
lenne, ha arról is beszámolnának,
hogy letartóztatták azokat is, akik
átvették tőlük a lopott holmikat.
Igaz, én már nem bízom abban,
hogy ez a szobor megkerül, de remélem, hogy akiknek ez a dolguk,
nagyobb gondot fognak arra fordítani, hogy ilyen eset többé ne fordulhasson elő…“
(K.T.)
„…Példaértékűnek tartom, ahogyan a szobor gipsz másolata rendkívül rövid idő alatt felkerült az eredeti alkotás helyére. Magam is
többször figyeltem, hogyan dolgoznak a helyszínen. Nagyon megrázó
dolog volt ez a környéken élőknek,

nagyon megviselt mindenkit. Ide
mindig tisztelettel jöttek az emberek, és jönnek most is. Amikor ellopták, már másnap volt virág, mécses a szobor helyén…“
(Cs.F.)
Tisztelt Szerkesztőség!
„A kislányom már régóta szeretett
volna elmenni a barokk napokra a
kastélyba, de valahogy az elmúlt
években soha nem sikerült. Az idén
végre úgy alakult, hogy itthon voltunk, és sikerült a szombati napot a
kastélyban töltenünk. Nagyon kellemes volt, remekül éreztük magunkat, igazán kellemes, színes programokon vehettünk részt, annak ellenére, hogy folyton attól féltünk, elered az eső. Csak azt sajnáljuk,
hogy az idén elmarad a nyári kastélyszínház, amire évek óta rendszeresen elmentünk, sőt, Pestről is rendszeresen jöttek ismerősök. Reméljük,
hogy a későbbiekben lesz folytatása, s
nem szűnik meg végleg ez a kellemes
és sokak által kedvelt program.“
Bán I.
„Köszönetemet szeretném kifejezni
a gödöllői rendőrségnek, amiért
májusban a vasútállomásról eltulajdonított kerékpáromat három nap
alatt megtalálták, és visszaszolgáltatták. Tudom, hogy egy kerékpár
nem egy nagy érték, mégis meglepően gyorsan nyomára akadtak és
sok türelmet, odafigyelést tanúsítottak az ügyintézés során is.“
Köszönettel: egy gödöllői polgár

2007. augusztus 23.
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Város–Kép

Gyarapodnak a gödöllői katolikus hívek

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 mozi
Gödöllőn az első mozi 1911-ben nyílt meg, az akkor még
Erzsébet-szállóként működő, ma a Városi Múzeumnak
helyet adó épületben. A mozit ekkor még Kelemen Miksa
és Károlyi Gyula üzemeltették. Az előadások hétvégén,
szombaton és vasárnap voltak. Mindkét nap délután 4-kor kezdődtek. A műsort ekkor még a budapesti „Apolló“
mozi biztosította. Egy-két felvonásos darabokat játszottak, kézzel hajtott vetítőgépen, a filmekhez szükséges magyarázatokat Kelemen Miksa kiáltotta ki. Egy tűzeset következtében kellet a székhelyüket az Erzsébet-szállóból más
épületbe áttenniük.
Az új helyszín Diamant Mór kereskedő háza lett, mely az akkori Ferenc József téren állt. 1912 augusztus elejétől
kezdte meg itt a működését a mozi „Uránia Mozgó“ név alatt. A mozi az akkori viszonyok közt nagyon modern volt.
A fővárosi mozgó színházakhoz hasonlóan – a korábban kézzel hajtott vetítőgép helyett – villamoserővel hajtott gépet alkalmaztak. A humoros filmek mellett drámákat, híradókat, sportfilmeket és sorozatokat is játszottak. Eleinte
hétfőn, kedden, szerdán, szombaton és vasárnap vetítettek filmeket, később már csak szombaton és vasárnap volt
műsor. Az előadások 4 órakor 5 órakor vagy 6 órakor kezdődtek, és gyakran este 11-ig is eltartottak. Gyakori volt,
hogy a hétvégén vetített filmeket hét közben
megismételték. A jegyárak változóak voltak,
egy első osztályú jegy 1912-ben 60 fillér volt. A
„mozgófénykép színház“ műsora hetenkét
megjelent a helyi sajtóban, ahol az egyes előadásokhoz kommentárokat is fűztek: „Vasárnap
rendkívül érdekes előadás lesz. A Titanic hajó
elsüllyedése lesz bemutatva 3 felvonásos darabban. Ennek az óceánjáró hajónak megrendítő katasztrófáját egy filmgyár erre a célra bérelt
hajóval és színészekkel újból lejátszatta és filmen megörökítette…“ (Gödöllői Hírlap 1912.
09. 15.) 1912 decemberében a mozi üzemeltetését Kelemen Miksától Guth Jenő vette át. Változatlan áron és repertoárral folytatta tovább az
intézmény a működését. 1914-ben Lukhaup Péterné bécsi asszony tulajdonába került a mozgó
színház, majd 1917-től Brunner Józsefné lett a tulajdonos, aki fiai segítségével üzemeltette a mozit. Gödöllőn először
1929-ben játszottak hangosfilmet, mely nagyon felkeltette a község lakosainak érdeklődését. Az 1930-as évek közepétől szűknek bizonyult a mozi helysége. Keskeny, levegőtlen terme a szűkössége mellett tűzveszélyes is volt, mert
az épületének udvarán benzines és olajos hordókat tároltak.
Új mozi építéséről a település elöljárósága már az 1920-as évek végétől kezdve tárgyalt. De közel 10 évig nem történt
semmi ebben az ügyben. 1937 augusztusában a koronauradalom vette kezébe a kezdeményezést. Saját épületében kívánt helyet biztosítani a létesítménynek. Az Erzsébet-szálló azon részét szemelték ki mozinak, ahol a XIX. században az istállók voltak. A munkálatokat az
épületrész teljes elbontásával kezdték, majd
a megtisztított téglákat újra felhasználva
húzták fel a falakat. Az építési munkálatokon többnyire helyi mesterek vettek részt,
több mint 50 iparos és munkás dolgozott a
falakon.
Az új mozi építését 1938 januárjában fejezték be. A település önerőből nem lett volna
képes a beruházás kivitelezésére. A tervezést és kivitelezést Hack Endre koronauradalmi mérnök végezte. A koronauradalom
telkén és pénzéből épült föl a mozi, melynek
üzemeltetését bérbe adta. Azzal, hogy a település átadta a mozi építésének kezdeményezését a koronauradalomnak, jelentős, bérletből származó bevételtől esett el. Az épület
méretei sokkal nagyobbak lettek, mint az
eddig moziként használt teremé volt. A
nagyterem méretét akkoriban a Gellért-szálló nagytermének méreteivel hozták összefüggésbe. Egy-egy előadáson
akár 500 néző is helyet kapott. A nagyterem nemcsak filmvetítésekre, hanem színi előadásokra és koncertekre is kiválóan alkalmas volt. Az új mozi üzemeltetésének feladatát továbbra is özv. Brunner Józsefné és fiai látták el. Az
elkészült épületet is ők rendezték be. A filmszínház új és modern épületében minden helyet kapott, amire egy ilyen
intézménynek szüksége volt. Az épület külsején piros színű neoncsövek már messziről hirdették a mozgókép színházat. A fényesen kivilágított előcsarnokban kapott elhelyezést a büfé, a dohányzó és a ruhatár. A pénztárak és a mellékhelységek szintén az előtérbe kerültek. A nézőtér impozáns látványt nyújtott teljesen új berendezésével, székeivel,
mennyezeti és fali lámpáival. A vadonatúj ülőhelyek, az ajtókat fedő piros függönyök és a színpad díszes függönye
csak emelték ezt a hatást.
Az új mozi továbbra is Uránia név alatt működött.
1938. március 3-án tartotta nyitó előadását. Az első
vetítésre zsúfolásig megtelt a nézőtér. A műsor a
Himnusz hangjaival kezdődött. Ezt követte Horthy
Miklós kormányzó lengyelországi látogatásáról készült képes tudósítás. Ezután az „Orosz lakodalom“
című film következett. A film után Magyarády Jenő
író avatta fel a mozit és konferálta fel a következő
műsorszámokat. Az este folyamán Utry Anna énekelt,
Tóth-Vásárhelyi József szájharmonikázott, Bencsik
Árpád szintén dalokat adott elő, majd Magyarády Jenő szavalta el saját költeményét. A szünet után a „Falu rossza“ című film zárta az estét.
A mozi neve később megváltozott. 1944-ben már
„Petőfi mozgó“-ként emlegették a helyi sajtóban.
Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Templomszentelés
Augusztus 25-én délelőtt 10
órakor dr. Beer Miklós, váci
megyéspüspök szenteli fel Gödöllő új római katolikus templomát. A Szentháromság Templom és Közösségi Ház három
szakaszban valósult meg, először a plébánia, majd a közösségi ház, végül pedig a mintegy
ezer fő befogadására alkalmas
templom készült el, hogy szolgálja városunk mintegy húszezres katolikus közösségét.
Gödöllőn így első alkalommal kap önálló,
független otthont az itt
élő katolikus közösség, amely az elmúlt
időszakban az 1749ben felszentelt kastélykápolnát használták. Ezt még Grassalkovich Antal építtette
a kastély lakói és az
ott szolgáló katolikusok részére, ám később is itt folytatták a
hitéletet. Az elmúlt években azonban
a megszaporodott közösségi csoportok összejövetelei és a kastély idegenforgalma lehetetlenné tette a nyugodt
közösségi életet, ezért vált szükségessé az építkezés, amelyet a város telekadománnyal segített.

Már csak emlék
Sorozatunk legelső számában (2006.
július 27.) írtunk a régi máriabesnyői
vasútállomásról. Az akkor éppen eladó épület, ami még az
eredeti arcát mutatta
mára a múlté. Helyére
egy szebb családi házat
építettek. Sajnos hiába
keressük a régi vasútállomás Klapka utcai lépcsősorát is, ami meghatározta a környék arculatát, mert annak helyét
pedig egy díszes kerítés
és garázs foglalja el.
Ma már csak az idősebbek emlékezhetnek a régi máriabesnyői vasútállomásra, amit az 1930as években szüntettek meg teljesen,
amikor a vasút vonala megváltozott

Véner Mariska

és megnyitották a ma működő állomást. A régi állomásra még Erzsébet
királyné leánya, a magyarok
királykisasszonya, Mária Valéria is többször ellátogatott,
hiszen gyermekkori barátnéja, Véner Mariska a besnyői
vasúti őr leánya volt. A királykisasszony órákig elmulatott a szegényes őrházban,
és amikor ő nem mehetett ki
Máriabesnyőre, Valéria ment
a kastélyba.

Először a plébánia épülete lett
kész, amit 2004. szeptember 18-án
adtak át, s ekkor tették le a templom
alapkövét is. Két évvel később, 2006
szeptemberében már birtokba vehették a közösségi házat a különböző
csoportok. A harmadik szakaszban
készült el a most átadásra kerülő templom, melynek belső kialakítása
Nagy Tamás Ybl-díjas építész munkáját dícséri.
A Szentháromság templom átadásával megváltozik a kastélytemplom

szerepe. Természetesen megmarad,
mint miséző hely, de csak vasárnaponként tartanak benne egy szentmisét.
Gödöllőn a jelenlegi adatok szerint
a mintegy húszezer római katolikus,
ötezer református kilencszáz evangélikus, valamint néhányszáz más
kisegyházhoz tartozó hívő él. A
városban három felekezeti oktatási intézmény működik: a Szent
Imre Katolikus Általános Iskola
és Óvoda, a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium és a Református Líceum. A katolikus híveket három plébánia várja, a máriabesnyői, a premontrei és a
kastélyteplomban, illetve az átadást követően a Szentháromság
(ny.f.)
templomban lévő.
Mária Valéria még utolsó gödöllői
tartózkodása idején, vőlegényével is
ellátogatott a besnyői játszótárshoz
búcsúzni.
Az állomás megszűnése után az épületből lakásokat alakítottak ki, a mel-

léképületeket elbontották. Az épület
egyik fele még ma is áll, de azt érthető módon átalakították, korszerűsítették. Bár az épület másik felét elbontották, talán egy kis szervezéssel,
odafigyeléssel a régi lépcsősor megmaradhatott volna, nem „rondította“
volna az új ház arculatát, de az épülettel együtt azt is teljesen elbontották.
Sajnos ma már csak fotókról emlékezhetünk a máriabesnyői régi állomásról, de a lépcsőről tavaly készült
fotóink a technika ördögének köszönhetően elvesztek, így arról már
mi sem tudtunk képet közzétenni.

2006 nyara
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A férfilélek rejtelmei
Brókerek, reklámszakemberek, informatikusok… Ők a jelenünkben jól kiválasztott szakmák művelői, a szerencse fiai (és lányai).
Egyébként a pesti Vörösmarty téri tőzsdepalota éttermébe bárki
bemehet az utcáról ebédelni, s legalább az étkezés rövid idejére
ott, a lehetőségek taglalásába mélyedt öltönyös, nyakkendős
brókerek között, elképzelheti, hogy ő is a nyertesekhez tartozik,
miközben merengve nézi az ablakon túl a semmit, azt a helyet,
ahol nemrég még hatalmas, sokemeletes ház állt – páternoszter
járt benne –, mely számos kulturális intézménynek adott otthont, s melyet mostanra a földig leromboltak.
Regényünknek, illetve Horváth Gergely regényének, A szív útjainak hőse
viszont valóban korunk embere, egy
sikeres reklámcég vezető munkatársa. Legújabb ötlete, hogy egy parfümöt olyképpen népszerűsítsenek: férfiak és nők egyaránt használhatják.
Most ne menjünk bele, mennyire lenne szerencsés, ha virágillatú férfiak,
illetve kissé kesernyés, kissé fanyar,
alighogy érezhető illatú nők mászkálnának körülöttünk, annál inkább ne,
mert nem tudhatjuk, ez a bizonyos
parfüm, melyet a reklámnak el kell
adnia, milyen is tulajdonképpen, inkább nézzük azt a sajnálatos tényt,
hogy mire megindul a kampány az
érdekében, már nem hősünk – illetve
Horváth Gergely hőse –, Péter neve
alatt fut.
Péter összerúgta a port cégének azzal
az alkalmazottjával, akinek éppen

meredeken ível felfelé a pályája, a
reklámügynökség és ő megválnak
egymástól. Sebaj, továbbra is nézheti
a Szabadság szobrot a Gellérthegyen
a lakásából, ihatja egymás után a
Pepsiket, járhat a pszichológusához,
de most már hajlandó beszedni a Xanaxot, melyet az ajánl a számára.
A pszichológus különben nő, s úgy
általában mindenütt nyüzsögnek a
nők, Péternek adódnak is velük gondjai, mi több, szívfájdalmat okoznak
számára, azonban ők húzzák ki a csávából is. Ketten is jelentkeznek, hogy
munkához juttassák. Nóra azt ajánlja:
vállalja el egy márkának a marketingjét, „piackutatástól a kreatívig“. Az
előző munkahelyén húzott fizetését
nem tudja „megajánlani“, Péter mégse ezért nem áll – egyelőre – kötélnek. Bosszút akar inkább állni a reklámszakmán, mintsem máris megint

Gödöllői alkotók a Gödöllő Galériában

beszállni a mókuskerekébe. Gyilkos
kritikákat kezd írni a reklámokról a
lapba, melynek Anita a rovatvezetője, akivel heves szerelembe is bonyolódnak.
Anita e az igazi? Vagy még mindig
Annát szereti, aki a múlt? Esetleg a
kedves kis Zazit, akivel plátói együttlakás során szoknak össze, és aki A
szív útjai című társasjátékot kitalálja?
Ha eddig nem tudtuk volna, most a
regényből megtudhatjuk, hogy a férfiaknak lelke van – de most komolyan: nagyon szép, lírai elmélkedések
találhatók Péter viszontagságainak
leírása közepette, azokat magyarázón, megoldani kívánón.
(Horváth Gergely: A szív útjai)
-nád Varga Zoltán Zsolt

Nyári Tárlat tizedszer
Ismét gödöllői, valamint a városhoz kötődő alkotók munkái láthatók a Petőfi Sándor Művelődési Központ Gödöllő Galériájában. A Nyári Tárlat immáron tizedik alkalommal várja az érdeklődőket, akik több mint 70 alkotó
festményeit, szobrait, textil munkáit és fotóit csodálhatják meg.

annak van csak, aki látni tudja a valóságot. Aminek nincs köze a valósághoz,
az unalmas és gyerekes. Az igazi képzelőerő a valóságból építi fel az újat, a
csodálatost, a meglepőt. Tanuljunk meg
tehát, Márai szavaival élve, igazán látni.

Márvány Miklós

lító is volt, köztük olyanok, akik nemrég költöztek városunkba, s olyanok is,
akik igaz évek óta itt élnek, de csak
most jelentkeztek először, hogy bemutatkozzanak a nagyközönségnek. A
megnyitót követően Varga Zoltán Zsolt,

Rendhagyó, de remek ötletnek bizonyult a szervezők döntése, hogy a nyári
melegben nem a galériába, hanem az
annak oldalában lévő hangulatos, virágoktól övezett teraszra invitálták a meg-

Bada Márta

nyitóra érkezőket. A tárlatot Ferdinandy
György nyitotta meg: „Kedves barátaim! A franciák szerint igazi fantáziája

Ezek a gondolatok jártak a fejemben, miközben megcsodáltam az
itt kiállított műveket. Igazán látni:
ez az amire a gödöllői művészek
tanítanak minket, akik nyitott
szemmel és nyitott szívvel járjuk
be ezt a színes és gazdag tárlatot.
Engem meghatott az is, hogy a kiállításra nem csak a gödöllői, hanem az innen elszármazott művészeket is meghívta Gödöllő városa.
Magam is innen indultam útnak
immáron fél évszázaddal ezelőtt. Bordáim kosarában ma is féltett arcokat
őrzök. Az első szerelem emlékét, az
első igazi barátságokat. Gémesi
József, a Bajszi, és Kirchoffer
Csosza bácsi voltak a tanáraim.
Kuti Berci bíztatására illusztráltam
a Toldi tizenkét énekét. Rájuk, a
régiekre is emlékezem, amikor a
10. Gödöllői Nyári Tárlatot ezennel
ünnepélyesen megnyitom.“
A „régiek“ feltehetően ugyanolyan
örömmel sétáltak volna Gödöllő
Galéria falai között, ahogy ezt tette
a jelen közönsége is, el-el időzve egyegy mű előtt, elbeszélgetve az alkotókkal. Az idei esztendőben több első kiál-

Szeri József
Rehák Júlia

a rendezvény főkurátora elmond- Pálvölgyi Rita
ta: Nehéz feladat volt a beadott
művek közül válogatni, de mivel
maga a tárlat lényegében egy új
alkotás, hogy ez kerek egésszé
válhasson, rákényszerültek a rendezők. Arra azonban nagy figyelmet fordítottak, hogy minden alkotónak legalább egy műve szerepeljen. Kérdésünkre, miért döntöttek úgy, hogy ezentúl minden
esztendőben más-más alkotó látja
el a főrendezői feladatokat kifejtette, Zoltán Zsolt, Balla Vera és Márvány
céljuk, hogy évről-évre más szellemű, Miklós munkája, úgy nyilatkozott, hogy
más stílusú tárlatot láthasson a közön- egy minőségi kiállítás létrehozására töség. Az ideiről, amely hármuk, Varga rekedtek.
kép és szöveg: jk
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„Ha bűn volt, ha
erény,
a titok az enyém…“
Nyitott est az Erzsébet
királyné mítosza című kiállításban

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

Az Erzsébet Királyné Emlékév alkalmából
megrendezett időszaki kiállítás már csak
szeptember 30-ig látogatható. A királyné személye iránt érdeklődők most egy kellemes
esti rendezvény keretében nézhetik meg a tárlatot.
Program:
szeptember 7., péntek:
18.30-tól tekinthető meg az Erzsébet királyné
mítosza című kiállítás
19.00.: Erzsébet és a divat. F. dr. Dózsa Katalin művészettörténész előadása a barokk teremben
20.00.: Elisabeth. Részletek a musicalból a
díszteremben. A címszerepben: Pál Zsófia
21.30-tól a kiállítás rendezői tartanak szakvezetést Erzsébet királyné mítosza kiállításban.
Belépődíj: 1000 Ft, amely tartalmazza a fenti

programok mindegyikét. A kastély ezen az estén 23 óráig tart nyitva, de az állandó kiállítások ekkor nem látogathatók.

Nyárutó a
kastélyban
Augusztus 24.: Musicalvarázs
Szeptember 7.: Nyitott
est az Erzsébet királyné mítosza című kiállítás-hoz kapcsolódva
Szeptember 8.: A Városi Fúvószenekar nyárbúcsúztató koncertje
Szeptember 14.: Bródy János előadóestje
Szeptember 28.: Molnár Dixieland Band
koncertje
Részletes programok, jegyárak:
www.kiralyikastely.hu, 28/410-124
informacio@kiralyikastely.hu
A Gödöllői Királyi Kastély a hét minden napján várja a látogatókat 10-18 óra között.
A gödöllőiek 50 %-os kedvezménnyel válthatnak kiállítási belépőt.

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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www.poraz.hu

6 hetes keverékek

4 éves boxer kan

Állati dolgok

Méhcsípés
Mit tegyünk, ha a bokorban, melybe
kedvencünk játék közben beleszuszakolta az orrát, egy méhecske lakott, aki
jól megcsípte állatkánkat?

Nyáron kedvenceink sokkal több veszélynek vannak kitéve, mint egyéb évszakokban. Ott van például az erős napsütés, a kullancsok, a hőség, no meg a
szúrós-csípős rovarok. A kertben heverésző kutyát-macskát gyakran felizgatja
egy-egy arra röpködő döngicse: a játékosabb kedvűek egyből rávetik magukat, kapkodnak feléjük. Az is előfordul,
hogy szimatoláskor akadnak rá egy
méhre vagy darázsra, akik – nem roszszindulatból, csupán életüket féltve –
belecsípnek kedvencünk orrába.
Allergiás az állatom a csípésre?
A csípések alapvetően inkább kellemetlenek, mint veszélyesek; fájdalommal és dagadással járnak. Vannak azonban kockázatosabb esetek, például mikor az állat száját, torkát vagy orrát
csípi meg egy méh, esetleg darázs.
Ilyenkor ugyanis a duzzanat akár a
légzést is akadályozhatja. Tovább
nehezíti a helyzetet, hogy nagyon
sok állat allergiás ezeknek a rovaroknak a mérgére, s ilyen esetekben
azonnal állatorvos segítségét kell
kérnünk. A méhcsípésre allergiás
kutyán vagy macskán a csípés után 2-3
perccel jelentkeznek a tünetek: izomfájdalom és -görcsök, duzzanatok megjelenése a torokban, a nyelven és a pofán,
koordináció nélküli mozgás, levertség,
hányás.
Teendők csípés esetén
Ha kedvencünket megcsípte valami,
akkor az első dolgunk, hogy kihúzzuk a
fullánkot. Darázs esetében erre nincs
szükség, az ugyanis nem hagy emléket
a bőrben. A méh fullánkja azonban benne marad az áldozatban, sőt egy piciny

Kertész leszek...

Kedvenc cserjéink és fáink (1.)

Vigyél haza!
Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Ajándék kiscicák ingyen elvihetők:
28/416-445, 20/343-1119

2007. augusztus 23.

Élő–Világ

Tel.: 20/984-6228

Hamarosan újra beköszönt az
ősz, így végre ültethetünk földlabdás cserjéket és fákat. Tervezzünk együtt! A következő
hetekben ismerkedjenek meg
a legszebb örökzöldekkel és
lombhullatókkal. További segítséget nyújtunk a www.fenyveskerteszet.hu honlapon is.

2 hónapos keverékek

6 hetes keverékek

méregzacskót is hátrahagy, ezért soha
ne tekergessük, nyomogassuk a tüskét,
helyette egy csipesszel húzzuk ki!
Apró vigasz, bosszúállóknak
A méh az ilyen támadást nem éli túl,
még akkor sem, ha hagynánk elmenekülni. A fullánkja ugyanis kiszakad a
testéből: evolúciósan arra játszik, hogy
legközelebb majd nem lesz szükség a
csípésre. A darázs viszont vígan
száll tovább, úgyhogy – ha az megnyugtatja lelkünket – érdemes üldözőbe vennünk.
Csillapítható a csípés?
Ha nem a fején érte az állatot a
szúrás és nem allergiás a méregre,
akkor otthon is kezelhetjük. A méh
és a darázs csípése között van egy
nagy különbség: míg a méh mérge
savas jellegű, a darázsé lúgos. Ez
azért fontos, mert semlegesítéshez
ellenkező kémhatású szert érdemes
használni (természetesen ez csupán tüneti kezelés, ugyanis a vérbe jutott mérget nem tudjuk már hatástalanítani). A
méhcsípést – embernél is – szóda-bikarbonátos vízzel, a darázscsípést pedig
ecetes vízzel kell lemosni. Ha nem tudjuk, milyen állat volt, akkor is ejtsünk
meg egy sima szappanos lemosást. A
duzzanatot száraz törölközőbe csomagolt jeges borogatással kezelhetjük.
Készenlétben
Veszélygyanús csípés esetén a kutyát
nyugtassuk meg és ne engedjük elvonulni: figyeljük folyamatosan a légzését. Próbáljunk belenézni időnként a
szájába is, ahol az esetlegesen a nyelven keletkező duzzanat méretét kell

szemmel tartanunk. Ha úgy látjuk,
hogy kedvencünk légzése szaporává és
hangossá válik, esetleg apróbb nyüszítésekkel adja tudtunkra, hogy valami
nincs rendjén, azonnal szaladjunk vele
orvoshoz. Az állatorvos allergiás reakció esetén antihisztaminnal fogja kezelni kedvencünket, melytől egy-kettőre
lelohad a duzzanat és megszűnik a nehéz légzés.
A méhcsípés kezelésének receptje
tehát: fullánk eltávolítása, mosás, türelmes figyelem, és ha kell, állatorvos!

Új fát vagy cserjét szeretne ültetni,
mely különleges színű lombbal díszít
tavasszal, nyáron vagy ősszel? Esetleg
mindhárom évszakban? Nézzünk körül
a juharok nagy családjában, és biztosan
találunk megfelelőt.
A juharok levele 3-5 vagy 7 karéjú,
sokszor az alapjáig szeldelt. Fajtától
függően eltérő növekedésűek. Minden
juhar igényli a világos helyet, azonban a
fehér levélszélű és a nyáron is vörös
levelű juharok hajlamosak a tűző napon
megégni. Üde, tápdús és lehetőleg
mészmentes talajt kívánnak, a rendszeres öntözést és tápanyagozást látványos
növekedéssel hálálják meg.
Nyáron tarka vagy vörös lombozatot
szeretnénk? A cserjék közül válasszuk a

zöldjuhar Flamingo-fajtáját, mely fehér-zöld-rózsaszín leveleivel pompás
látvány, vagy a japán juharok látványos
vörös levelű változatait. Fát ültetnénk
inkább? Nyáron sötétvörös levekkel örvendeztetnek meg bennünket a korai
juhar Crimson King, Reitenbachii vagy

Royal Red fajtái, de a feltűnő fehér levélszélű Drummondii-fajta is jó választás.
Koratavasszal, a hagymás növényeinknek szeretnénk színes hátteret nyújtani, úgy az aranysárgán, rózsaszínben
vagy vörösben kihajtó juharok közül
kell választanunk. A zöld juhar Aura-

japán juharok legtöbbjétől, a korai juhar
Royal Red-fajtájától. Narancs színbe
öltözik a vörös juhar és aranysárga a korai juhar Emerald Queen-fajtája.
A juharok nemcsak levelükkel, de
különleges formájukkal vagy hajtásaikkal is díszítenek. Így a lapított gömb koronájú gömbjuhar az utcai fásítások
mellett, a parkoknak is kedvelt fája. A
penszilvániai juhar és a vörös juhar télen is megkapó látvány, hiszen vesszőik
élénkvörösek. A vörös juhar narancsos
őszi színe a szinte fekete törzse mellett
még látványosabb.
A juharok számtalan fajtája még említésre sem kerülhetett, de a nálunk is
beszerezhető, kedvelt vagy látványos
fajtákat igyekeztünk bemutatni.
(g.m.)

tum-fajtája sárga, a Flamingo- és a Variegatum-fajta rózsaszín szélű, míg a japán juharok legtöbbje kihajtáskor vörös. A korai juhar fák közül rózsaszínes
árnyalatú az Emerald Queen- és a
Drummondii-fajta, míg a hegyi juhar
Brilliantissimum-fajtája narancs vagy
rózsaszín színben pompázik kora tavasszal.
A juharok őszi színpompájáról sem
feledkezhetünk meg. A narancs, a sárga
vagy a tűzvörös lombok jól érvényesülnek örökzöldek mellett. Vörös őszi színeket várhatunk el a tűzvörös juhartól, a
nem a madarak osztályából való, sokkal inkább az
ízeltlábúak törzsébe, azon
belül is a lepkék rendjébe tartozik. Érdekes, hogy míg a kolibrit mindenki
ismeri, addig a szenderről elég kevesen tudnak és még a kertészek közül
is többen meglepődnek, ha a nyári orgonánál megpillantják. A szender
nappal repül (családja többi tagja éjjeli lepke), és a kolibrikhez hasonlóan

Kertünk lakói
Az idei nyár melegebb és szárazabb volt 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.
Nem kolibri: szender volt
A minap egy hölgy elmondása szerint kolibrit látott, miközben a réten sétáltatta a kutyáját.
A „madárka“, amely lódarázs
nagyságú lehetett, a rét virágjaiból táplálkozott. Úgy, ahogy azt
természetfilmeken látjuk a kolibritól.
Miután a kolibri hazánkban nem
fordul elő (hazája az amerikai kontinens), így igen kicsi a valószínűsége,
hogy bárki is a kertjében láthatná,
amint virágról virágra száll. Azonban
sokkal nagyobb a lehetőség arra,
hogy a kolibri európai megfelelőjét a
kacsafarkú szendert (Macroglossa
stellatarum) figyeljük meg, viszont

Május 11-én született kiscicák ajándékba elvihetők.
Tel: 30/948-3010

a virágok előtt lebegve táplálkozik
majd sebesen továbbszáll, hogy újabb
virágot keressen fel. Első pár szárnya
barna, a hátsó sárga. Potroha széles,
lapos szőrpamatban végződik. Hoszszúra nyújtható pödörnyelvét a virágok kelyhébe dugja, szívogat, aztán
máris a következőhöz repül tovább.
Felületes vizsgálat esetén valóban nagyon hasonlíthat a természetfilmekben látható kolibrikre, talán ezért
is hívják sokan kolibri lepkének.
Egész nyáron megfigyelhető,
Európa-szerte gyakori. Különösen
kedveli a nyári orgonát, ennek virágzásakor figyelhető meg leginkább a kertekben, de szívesen látogatja a muskátlit és más virágzó
növényeket is. Veszélyeztetett,
védjük óvjuk!

Meghosszabított nyitva tartással várjuk

a kedves állattulajdonosokat az
Állatgyógyászati Patikánkban!
2100 Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Nyitva tartás:
H-P: 9-12; 13-20 óráig
SZO: 9-12 óráig
Tel.: 28/513-710
KoVaVet Bt.

Állatorvosi ügyelet
Augusztus 25-26.:

dr. Michalik László
Tel.: 20/981-3100

2007. augusztus 23.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzatának képviselőtestülete pályázatot hirdet a Petőfi Sándor
Művelődési Központ Kht. (2100 Gödöllő,
Szabadság út 6.)

Gödöllő Város Önkormányzata
(Gödöllő, Szabadság tér 7.)

ÉRTESÍTÉS

kizárólag gödöllői állandó bejelentett lakcímmel, vagy
Gödöllőn tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan időtartamú
munkaviszonnyal rendelkező személyek részére

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.
Dr. Gémesi György polgármester

FŐZŐVERSENY ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR
A VÁROSI PIACON
2007. OKTÓBER 6-ÁN
szombaton, 8-15 óráig

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.
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.

Az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2)
bekezdése a) pontjának megfelelően Gödöllő
Város Polgármesteri Hivatala tisztelettel értesíti
a lakosságot, hogy a
GÖDÖLLŐ, BAJCSY-ZSILINSZKY U. - LUMNITZER
U. - SZENT JÁNOS U. - SZŐLŐ U. ÁLTAL
HATÁROLT TERÜLETRE VONATKOZÓAN
SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS
KIDOLGOZÁSÁT KEZDEMÉNYEZTE.
A tervkészítés általános célja a városközpont egy
tömbjének az újraszabályozása, az időközben felmerült igények, valamint a Településfejlesztési és
Közlekedési Koncepció vonatkozó megállapításainak figyelembe vétele mellett.
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.

ÉRTESÍTÉS

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.

VÁRJUK OLYAN VÁLLALKOZÓ KEDVŰ SZEMÉLYEK JELENTKEZÉSÉT, AKIK
ÚGY GONDOLJÁK, HOGY SZÍVESEN VÁLLALJÁK A MEGMÉRETTETÉST,
ILLETVE KÖZKINCSÉ KÍVÁNJÁK TENNI FŐZÉSI TUDOMÁNYUKAT.

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, VÁSÁRTÉR TERÜLETÉRE
VONATKOZÓAN SZABÁLYOZÁSI TERV
MÓDOSÍTÁS KIDOLGOZÁSÁT KEZDEMÉNYEZTE.
A módosítás általános célja a korábbi vásártér
területének szabályozása, valamint a szomszédos
ingatlanokon tervezett új funkciók – hulladékudvar, élelmiszerbank, állatotthon – elhelyezési lehetőségeinek megteremtése.
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.

HA ÖN EZEK KÖZÉ TARTOZIK, AKKOR CSAK HÍVNIA KELL
A 06-30-503-0777 SZÁMOT
ÉS MI LEHETŐVÉ TESSZÜK, HOGY BIZONYÍTHASSON.
Gödöllői Piac Kft.

ÉRTESÍTÉS

VÉRADÁS
Adj vért és ments meg három életet!

HELYSZÍN:
GÖDÖLLŐ, PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

IDŐPONT:
AUGUSZTUS 27., 8-16 ÓRA KÖZÖTT
Tisztelt véradók!
Talán nem is sejtik, mekkora érték az egészségük.
Önnöknek csak 20 perc az életükből, másnak maga az élet.
Önt és Önöket is várjuk a véradók táborába.
A véradásra kérjük hozzák magukkal személyi igazolványukat
és TAJ kártyájukat.
Segítségüket köszönjük!

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

GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Aug. 20-27-ig: Máriabesnyő, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Aug 27-szept. 3-ig: Medicina, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251

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.

Szeptemberi traffipax
előrejelzés
1-jén:
Kistarcsa
Rendőrőrs
területe
2-án: Pécel Rendőrőrs területe
3-án, 4-én, 5-én: Aszód Rendőrőrs területe
6-án, 7-én: Dány KMB területe
8-án, 9-én: Aszód Rendőrőrs területe
10-én: Veresegyház Rendőrőrs
területe
11-én: Gödöllő területe
12-én, 13-án: Veresegyház Rendőrőrs területe
14-én, 15-én: Gödöllő területe
16-án: Veresegyház Rendőrőrs
területe
17-én, 18-án, 19-én: Kistarcsa
Rendőrőrs területe
20-án, 21-én: Pécel Rendőrőrs
területe

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdése a) pontjának megfelelőenGödöllő 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
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Futsal – Montenegrói a negyedik ellenfél

Teljes a mezőny
A magyar futsal bajnok Megatherm-Gödöllő szeptember
8.-11.
között
rendezi
a
2007/2008-as UEFA Futsal Kupa 4. csoportkörét Vácott, ahol
a Bikák ellenfelei közül eddig
csak a görög bajnok Athén és a
belga bajnokság első helyezettje, az Antwerpen volt ismert. Nos, a csoport negyedik
résztvevője az előselejtező B
csoportjának győztese, a montenegrói bajnok KMF Muicipium Casino Plevlja lesz.
Az elmúlt hétvégén negyedikként az
előzetes esélylatolgatásokat felborítva (többen a ciprusi bajnok Nicosiát
látták a selejtező csoport esélyesének)
az európai porondon újonc montenegrói csapat csatlakozott a gödöllői, 4.

csoporthoz. A hazai játékosok mellett
szerb futsalosokat foglalkoztató
Plevlja nagy csatában szerezte meg az
első helyet a csoportkört rendező házigazda Issy Futsal (francia) előtt. A
két csapat egymás elleni mérkőzésén
3-2-re nyert a Casino, így százszázalékos teljesítménnyel jutott a legjobb
32 közé (a Muicipium további eredményei:- Ararat AGBU Nicosia 5-3; KS Ali Demi Tirana (albán) 3-0).
Az UEFA Futsal Kupával kapcsolatos hír, hogy a csoportkörre hamarosan kaphatóak lesznek a jegyek.
Vitális Szabolcs szakosztályvezetőtől
megtudtuk: A belépőket elővételben a
Kódex jegyirodájában (Petőfi udvar),
a Trafoban és a művelődési központ
jegypénztárában lehet majd megvásárolni, valamint a torna helyszínén, a
váci sportcsarnokban (Vác, Szérüzs-

Kispályás foci – Augusztus 20. kupa

Kupagyőztes a BF. Vill
Augusztus 17-én fejeződött be
az Augusztus 20. kispályás labdarúgó kupa, amelyet a BF. Vill
gárdája nyert meg, miután a
döntőben, 5-1 arányban felülmúlta a fináléra létszámban és
fizikálisan is elfogyó Barcelona
együttesét.
A kispályás salakos labdarúgó tornán
kettő csoportban (egy 6-os és egy 5ös) küzdött a kupára nevező 11 csapat.
A sorsolás szeszéjét követően az A
csoportba került a gödöllői salakos focicsapatok jelenkori legerősebb négyese (BF. Vill, Barcelona, Móres,
Hungaropharma kiegészülve a Rubauval és az Amatőrrel), míg a másik
ág valamivel könnyebbnek bizonyult
(Szilz, Mad Ball, Medián, Fortuna,
Deko FC). Az A csoportban a várakozásoknak megfelelően nagy volt a
tolongás a két továbbjutó helyért, amit
végül nagy küzdelem után a Barcelona és a BF. Vill szerzett meg, míg a
B csoportból a Mad Ball és a Deko FC
került a négy közé. Az elődöntőt a
Barcelona és a BF. Vill is simán vette,
így a torna két legjobb formában lévő
csapata játszhatta az aranycsatát, míg
a bronzmeccset a Deko és a Mad Ball
vívta. A harmadik hely 2-2-es döntetlen után büntetőkkel dőlt el a Mad ja-

vára. A finálét a sorozatterhelést jobban bíró BF. Vill nyerte nem érdemtelenül 5-1 arányban. Érdekesség, hogy
a Morvai László vezette ezüstérmes
Barcelona játékosainak életkora öszszeadva közel 430 év volt.

Bajnokság előtt – rajt
szeptember 7-én
A felkészülés hajrájába lépő gödöllői csapat lejátszotta első gyakorló
mérkőzését, amelyen könnyed játékkal nyert az NB II-es Dupont gárdája
ellen 10-3-ra. A hazai bajnoksággal
kapcsolatos hír, hogy az előzetes tervekkel ellentétben (12 csapat lett volna, de az Unihall Győr visszalépett,
míg a Kanárik és a Rubeola egyesült)
ismét 10 csapatos lesz a mezőny, így
várhatóan megint három körös lesz az
alapszakasz. A pontos kiírással és a
sorsolással kapcsolatban lapzártánk
után történt csapategyeztető értekezlet
a Magyar Labdarúgó Szövetség székházában.
-tlRubau 2-5; Barcelona - Hungaropharma 3-2.
Az A csoport végeredménye: 1. Barcelona 13 pont, 2. BF. Vill 11 p., 3.
Móres 8 p., Hungaropharma 7 p.,
Rubau 3 p., Amatőr 0 p.
B. csoport.: Deko - Fortuna 2-1; Mad
Ball - Medián 1-3; Szilz - Mad Ball 50; Medián - Fortuna 3-4; Deko - Szilz
1-0; Fortuna - Mad Ball 1-5; Deko Medián 1-1; Fortuna - Szilz 2-1; Mad

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Döntetlen szagú vereség
Az elmúlt hétvégén megkezdte
bajnoki szereplését a Gödöllői
Sport Klub labdarúgó csapata
a Pest megyei bajnokság I. osztályában. Nagy Dániel csapata
Felsőpakonyban vendégszerepelt, ahol egy jó iramú mérkőzésen ugyan kikapott (3-2), de
a találkozó összképe alapján
korántsem érdemelt vereséget
a GSK.
A nyáron több új játékossal megerősített Gödöllő remekül helyt állt a találkozón és talán a döntetlent is megérdemelte volna, ha egy kicsit jobban
koncentrálnak saját, illetve az ellenfél
kapuja előtt a játékosok. A hazai csapat már a 10. percben vezetést szerzett (1-0), de a Gödöllői SK még az
első játékrészben egalizálni tudott
Müller Péter fejese után (1-1). Az,
hogy mégsem döntetlennel vonultak
pihenőre a csapatok, a játékvezető
rosszindulatán múlott (gödöllői szempontból), ugyanis egy jogtalan büntetővel ajándékozta meg a Felsőpakonyt a spori, amit köszöntek szépen
és értékesítettek a vendéglátók (2-1).
A fordulást követően inkább a mezőnyjáték dominált, mígnem egy
szemfüles góllal kétgólosra növelte
előnyét a pakony (3-1). Nagy Dániel

együttese nem adta fel és bő 10 perccel a vége előtt Lauda Zoltán révén
ismét faragott a hátrányból (3-2), de
már az egyenlítésre nem maradt lehetősége, így a hátralévő időben nem
változott az eredmény. Az edző így
értékelte a játékot: – Az egyik szemem sír, a másik viszont nevet, hiszen a vereség ellenére remekül küzdöttek játékosaim annak ellenére,
hogy a csapatépítés szempontjából
még az út elején járunk. Úgy gondolom, hogy a döntetlenre rászolgáltunk
volna.
A bajnoki címvédő gödöllői ifisták
saját maguknak tették nehézzé a találkozót (több százszázalékos helyzetet szórakoztak el), ami majdnem megbosszulta magát, de ha nehezen is, megérdemelten győztek a nyitányon.
Pest megyei I. osztály
Felsőpakony - Gödöllői SK
3-2 (2-1)
Gödöllői gólok: Müller P., Lauda Z.
Ifi: Felsőpakony - Gödöllői SK
1-2 (0-2)
Gödöllői gólok: Braun T., Sztristkó
A 2. fordulóban, augusztus 26-án hazai pályán fogadja a Gödöllő a tavalyi
ezüstérmes Bagot. Kezdés 17.30-kor,
ifi:15.30., egyetemi pálya.
-lt-

További légiósokra várva

Hollósy László együttesébe a cseh légiós, Karolina Bednarova után újabb
külföldi játékosok érkezhetnek. Az
edzőtől megtudtuk, ha minden jól
alakul, akkor a tengeren túlról jöhet
az erősítés, valamint egy külföldről

ennes vendége lesz a gödöllői csapat.
A Közép-európai Liga szeptember
22-én kezdődik majd. Az első játéknapon, hazai pályán fogadják a gödöllőiek a tavalyi magyar bajnok és
kupagyőztes Nyíregyházát (a másik
magyar résztvevő). Kezdés 16 órakor.
Az egyenes kieséses Challenge kupában a svájci Kanti Schaffhausen
lesz az ellenfél. Az első találkozó hazai pályán lesz november 24-én 16
órai kezdettel, majd a svájci visszavágóra december 1-jén kerül sor.

hazatérő röplabdázóval is tárgyalnak
a klubvezetők. A fiatalokat sem feledve két junior korú röpis került
Egerből Gödöllőre, akik már a csapattal edzenek, és itt folytatják pályafutásukat.
A csapat programja már majdhogynem teljes. A lányok első erőpróbája
egy előkészületi torna lesz a szerbiai
Zrenjaninban. Az augusztus 30. és
szeptember 1-je között megrendezésre kerülő tornán a TEVA-GRC ellenfelei a belgrádi Crvena Zdvezda, a
ZOK Spartak Subotica és a házigazda ZOK Klek lesznek. Szeptember
13-tól, négy napig a francia Valenci-

A TEVA-GRC hazai menetrendje
a Közép-európai Ligában:
TEVA-GRC - Nova Gorica (szlovén)
október 6., szombat 16 óra.
TEVA-GRC - Sparkasse Klagenfurt
(osztrák) október 22., hétfő, 16 óra.
TEVA-GRC - Novo Mesto (szlovén)
december 17., hétfő, 18 óra.
TEVA-GRC - Maribor (szlovén) január 7., hétfő, 18 óra.
TEVA-GRC - Post Schwechat (osztrák) január 19., szombat, 16 óra.
TEVA-GRC - Mladost Zagreb (horvát) február 2., szombat, 16 óra.
TEVA-GRC - ZOK Rijeka (horvát)
február 16., szombat, 16 óra.
-tt-

A TEVA-Gödöllői Röplabda
Clubnál javában zajlik a felkészülés a 2007/2008-as bajnoki
évre, valamint a nemzetközi
megmérettetésre. Ha a keret
még nem is, de a csapat őszi
programja már teljes.

Csoportmeccsek, A csop.: Amatőr BF. Vill 0-6; Móres - Hungaropharma
2-2; Rubau - Barcelona 2-7; Rubau Móres 1-5; BF. Vill - Hungaropharma
3-2; Barcelona - Amatőr 4-1; BF. Vill
- Barcelona 1-1; Hungaropharma Rubau 1-0; Móres - Amatőr 8-0;
Rubau - BF. Vill 0-13; Hungaropharma - Amatőr 5-1; Barcelona - Móres
2-1; Móres - BF. Vill 3-3; Amatőr -

Műtét után aranyérem

Előbbi sikereit talán mindenki borítékolta, de Szörényi Zoltán esetében igazi
bravúrról beszélhetünk. A rúdugró, egy
év elején elszenvedett súlyos vállsérülést követően (amit a hosszú várólista
miatt csak áprilisban műtötték meg)
védte meg bajnoki címét.

kert) is lehet majd jegyet venni.
Elővételben 1000 forintos (három napos jegy), míg a helyszínen napi (a
belépővel az adott játéknapon megtekinthető mind a 2 mérkőzés) 500
forintos egységáron lesz majd megvásárolható a belépő.

Röplabda – Teljes a menetrend

Atlétika – Szörényi Zoltán bravúros Ob címe

A Gödöllői EAC színeiben versenyző atléták rendre remek
eredményeket mutatnak fel a
különböző versenyszámokban.
A legutóbbi 112. országos felnőtt
atlétikai bajnokságon az 1500 és
3000 méteren aranyérmet szerző Erdélyi Zsófia és a rúdugrásban első helyen végző Szörényi
Zoltán rendre kiemelkedik a magyar mezőnyből.
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– Mert gondolni a címvédésre?
– Gondolni gondoltam, de nem hittem volna, hogy sikerülni is fog. Ez év
elején testnevelés órát tartottam és egy
rossz mozdulat után a jobb vállamban
porcleválást és izomhúzódást szenvedtem. A válogatott orvosa, aki megműtött
áprilisban nem bíztatott, sőt egyenesen
azt mondta, hogy ez az évem a felépülésre fog elmenni.
– Gyorsan gyógyul. Megosztaná a
titkot?
– Nincs titok. Mindent a következetesen felépített gyógytornának köszönhetek, melyben nagy segítséget kaptam
Gémesiné Kiss Marianntól, amit ezúton
is köszönök neki. Ennek ellenére sem
volt egyszerű a dolgom, hiszen nagy
problémát jelentett az ugráshiány. Elő-

Ball - Deko 2-0; Szilz - Medián 2-2.
A B csoport végeredménye: 1. Deko
FC 7 p., 2. Mad Ball 6 p. (8-9), 3. Fortuna 6 p. (8-11), 4. Medián 5 p., 5.
Szilz 4 p.
Elődöntők: Barcelona - Mad Ball 40; Deko - BF. Vill 0-2. 3. helyért:
Mad Ball - Deko 2-2 (büntetőkkel
győzött a Mad Ball). Döntő: BF. Vill -llBarcelona 5-1
ször június közepén tudtam gyakorolni,
ami nagy problémát jelentett, mivel ebben a sportágban fontos a technikai
gyakorlás. Ezért is nagy fegyvertény,
hogy a műtét után 3 hónappal ismét versenyezni tudtam és sikerült megvédeni
bajnoki címemet.
– Nem is akármilyen eredménnyel.
– Igen. Az 530 cm-es ugrásom I. osztályú szintet jelent, amelyet a férfiak
mezőnyében az összes többi atlétikai
versenyszámot figyelembe véve csak
további négy atléta tudott teljesíteni
(Kővágó, Máté, Pars, Kürthy).
– A történteket figyelembe véve,
több mint bíztató a jövőre nézve a
címvédés. Mik a további tervek?
– Nagyon szeretném a következő évben elérni az olimpiai A keret tagjaként
az 560 cm-es kiküldetési szintet. Remélem, elkerülnek a sérülések mert
nagy álmom, hogy a magyar és természetesen a gödöllői atlétikát képviseljem a Pekingi olimpián.
-tl-
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Beküldési határidő:
augusztus 30.
A Bagoly könyvesbolt
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:
Adorján Józsefné, Palotakert 1., Ajtai Zsuzsanna,
Dessewffy u. 1/a.
A Trafo Club belépőjét
nyerte:
Ilonczai Larisza, Nyár u.
13.,
Tóthné
Kálmán
Györgyi, Dózsa György u.
38.
A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:
Steinbinder Norbert, Knézich u. 32., Krenovszky
Jenő, Gomba u. 10.

Recept
DINNYÉS
RICOTTA
Hozzávalók: 50 dkg
ricotta, 1 kis
sárgadinnye,
2 zselatinlap,
2 dl tejszín, 1
csokor mentalevél, 1 evőkanál citromlé, 12 vékony szelet
nyers sonka, őrölt bors, só. A díszítéshez: 1 sárgadinnye (zöld), mentalevelek.
Elkészítés: A zselatinlapokat néhány percre
hideg vízbe áztatjuk, majd kinyomkodjuk, és a
tejszínbe keverjük. A ricottát és 2 apróra vágott mentalevelet is beledolgozunk. Sóval,
borssal ízesítjük. A dinnyét meghámozzuk,
belsejét kikaparjuk, húsát kis hasábokra vágjuk, és a citromlével együtt a sajtos krémbe keverjük. Hosszúkás formát folpackkal a szélein
is kibélelünk, az alját és a széleit a sonkával kirakjuk úgy, hogy mindenhol fedésben legyenek. Erre simítjuk a sajtos krémet, és másnapig hűtőbe tesszük. Tálaláskor folpackkal kibélelt tálra borítjuk, szeletekre vágjuk, és a
dinnyéből kivájt golyókkal, mentalevelekkel
díszítjük.

