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Lokálpatrióta hetilap

Helyén a Teleki-szobor

Templomszentelés a városközpontban

Újraszentelés

„Nézd, ez az Isten hajléka...“

Különleges műanyagból ismét
elkészítették gróf Teleki Pál
mellszobrát, amelyet augusztus 26-án, vasárnap délben
avattak fel újra a gödöllői Teleki Pál téren.

Szombat délelőtt közel háromezer hívő előtt szentelte fel a
Szentháromság Templomot dr.
Beer Miklós váci megyéspüspök. Az egész egyházmegye
számára jelentős eseményen a
gödöllői városvezetők, és az itt
működő történelmi egyházak
képviselői is jelen voltak. Az
ünnepélyes felszenteléssel hároméves munka zárult le. A
templomépület Nagy Tamás
építész munkája.
Hatalmas tömeg gyűlt össze szombat délelőtt a Szent Imre utcában felépült római katolikus gödöllői
Szentháromság Templom felszentelésére. Nagy esemény volt ez az alkalom az egész váci egyházmegye számára, hiszen ekkora méretű templomot már régen nem emeltek a területén. Több mint hatvan pap, számos
hívő jött el szerte az egyházmegyéből a közös ünnepre. Megjelentek a
gödöllői testvéregyházak lelkészei is.
Gödöllőnek nem volt a városközpontban római katolikus temploma.A
katolikusok a kastély kápolnájába
járhattak, s a szentmiséket többnyire
végigállták, a szűkösségben ülőhely
csak a hívek töredékének jutott. Azóta a helyzet – bár az egyetem köze-

lében 1993-ban felszentelt premontrei templom sokakat magához vonzott – csak romlott, a város lakosságának folyamatos gyarapodása, a
kastélytemplomhoz tartozó egyházközség dinamikus fejlődése követ-

keztében. S most, szinte hihetetlen,
még három évnek sem kellett eltelnie
a 2004. szeptember 18-án történt
alapkőletétel óta, áll, nyitott kapuval
vár mindenkit a városunkhoz méltó
nagyságú templom. A kapun belépőt

Alapítva: 1992

magába öleli a tágas tér, magához
emeli az oltár felett elhelyezett kitárt
karú, megfeszített Krisztus. Rögtön
csakis Rá irányulhat a tekintet, s a
látvány hatalmába keríti a belépőt.

Az augusztus 3án
ellopott
bronz emlékmű
másolatát
műanyagból
formázta meg
újra alkotója,
hogy ne legyen
a színesfémtolvajok céltáblája. A szoborrongálás után dr. Gémesi György
polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke törvénymódosítást kezdeményezett a
gazdasági tárcánál a színesfémlopások visszaszorítására, ám kezdeményezésére egyelőre nem jött válasz.
Az úgynevezett akrilgyantából készült, s a ránézésre bronzra hasonlító
anyagból elkészített, végül műkővel
kiöntött mellszobrot Eördög László, a
premontrei rend alperjele szentelte
meg újra.
Bárdy Péter, a Teleki Pál Egyesület
titkára beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik az augusztus
3-ai eset után részt vettek a szobor
helyreállításában, vagy együttérzésükről biztosították őket.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)
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Több mint ötezren kezdik a tanévet

Az új kedvezménynyel járó bérletek
azonban csak szeptember 1-jétől lehet
megvásárolni, ez
előtt kizárólag 67,5 százalékos bérleteket vehetnek a hallgatók. A különbözetet visszatérítésére nincs lehetőség, így célszerű szeptember elseje
utánra hagyni a vásárlást akkor is, ha
így jelentős sorbanállásra számíthatunk a pénztáraknál. Az egyéb utazásokhoz az általános diákbérletet használhatják majd, ami szeptembertől 50
százalékos kedvezményre jogosít. Az
általános és középiskolások számára a
szeptemberi bérletek a megszokotthoz hasonlóan augusztus 27-től október 5-ig érvényesek.

Jövő héten becsöngetnek
Jövő hétfőn megkezdődik a
2007-2008-as tanév. Az idén
ősszel városunk általános iskoláiban és középfokú oktatási
intézményeiben 5372 diák ül
be a padba, közülük 418 fő első
alkalommal.
Ebben az évben a Petőfi Sándor Általános Iskolába jár a legtöbb gyerek, itt
a legutolsó adatok szerint 709 tanulóval kezdik meg az évet, köztük 84 elsőssel. Az Erkel Ferenc Általános
Iskolába 686 fő, ezen belül 102 elsős
jár majd, a Hajós Alfréd Általános
Iskola pedig 579 diákot vár, akik közül 99 az elsős. A Szent Imre Katolikus Általános Iskolába 408 gyermeket írattak be, közülük 57 első alkalommal ül be a padba, a Damjanich
János Általános Iskolában a 340 fős
tanuló létszámban 62 elsős kisdiák
van. A Montágh Imre Speciális Általános Iskola és Szakiskola 135 tanulója közül 14 az elsős.
A diákok közül 2515 fő tanul a város középfokú oktatási intézményeiben, ahol 418 elsős kezdi meg a tanévet. A Török Ignác Gimnázium 639
tanulója közül 136 számít elsősnek,
közülük 36 diák a 8 évfolyamos oktatásban vesz részt. A Református
Líceumba 406 gyermek jár az idén,
70 fő elsőbe, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium 470 tanulójából
pedig 34 az elsős. A Madách Imre
Szakközépiskola és Szakmunkásképző az idén 1000 diák előtt nyitja
meg kapuit. A szakközépiskolások
között 70, a szakiskolások között 175,
míg a szakképzősök között 149 a középfokú tanulmányait most megkezdő.

Iskolába olcsóbb, egyébként
drágább – Változó diákkedvezmények
A 2007. szeptember 1-jén életbe
lépő szabályozás értelmében, 90 százalékos kedvezménnyel válthatnak
bérletet a felsőoktatásban tanulók a
lakóhely és a tanintézet közötti utazásokhoz. A szeptember havi bérletek
elővételben történő megváltására
nincs lehetőség, ezért azok a szokásos
bérletárusító helyeken szeptember 1jét követően vásárolhatóak meg.

A 2007. évi tanév kezdetétől a felsőoktatásban tanulók 90 százalékos
bérletkedvezményt válthatnak lakóhelyük és a tanintézet közötti utazásokhoz. A kedvezményt lehetővé tevő
törvény 2007. szeptember 1-jén lép
hatályba, így a szeptember havi kedvezményes bérletek szeptember 1-jétől válthatók meg a MÁV-START
Zrt., a GySEV Zrt. és a Volántársaságok pénztáraiban.

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)

A Török Ignác Gimnáziumban 639 tanuló kezdi az évet

Sztrájkveszély?
Nem csak a tanévkezdés miatt
izgulhatnak a gyerekek szeptember
első napjaiban, hanem azért is, el
jutnak-e az iskolába szeptember 4én. Erre a napra ugyanis sztrájkot
hirdetett a BKV dolgozók szakszervezete. A tárgyalások lapzártánk
idején még folytak, így sem azt nem
sikerült megtudnunk a BKV sajtóirodáján, hogy érinti-e a munkabeszüntetés a HÉV járatait, sem azt,
hogy amennyiben szünetel a közlekedés, hogyan juthatnak el a városunkba járó, és a Gödöllőről más
településekre utazó diákok az oktatási intézményekbe.

A 2007/2008-as tanév legfontosabb
dátumai
Első tanítási nap: szeptember 3.
Őszi érettségi vizsgaidőszak: október 19november 30.
Őszi szünet: október 29-31.(ezt követő
első tanítási nap: november 5.)
Téli szünet: december 22 -január 2.
Központi írásbeli felvételi vizsga a 6 és 8
osztályos gimnáziumokba: január 25.
Központi írásbeli felvételi vizsga a középiskolákba felvételiző 8.-os diákoknak
Középfokú általános felvételi eljárás:
Február 18-március 7.
Tavaszi szünet: március 21-25.Május 5június 27: Tavaszi érettségi vizsgaidőszak
Utolsó tanítási nap: június 13.

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-

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)

Megújult út, megújult forgalmi rend Gödöllőn

Munkák az utakon
A héten is több helyen végzik munkájukat a városi útfelújítási programon
dolgozók. Egyaránt végeznek aszfaltozást, járdaépítést és csapadékvízelvezető csatorna kialakítást. A meg-újult utakban azonban nem csak örömüket lelik a lakók, hanem számtalan
bosszúságot okoz nekik, hogy a gépkocsival közlekedők nem tartják be a közlekedési szabályokat, s így egyre
több balesetveszélyes helyzetet teremtenek.

A múlt héten elkészült a Grassalkovich utcában
az Arany János és a Forint utca között egy 90
méter hosszú járdaszakasz, s befejeződött a járdaépítés az Arany János utcában is, ahol 380
folyóméter hosszú járdát újítottak fel, valamint
végeztek az aszfaltozással a Ligeti Juslika
utcában.
A héten aszfaltozzák a Brassó utcát, és meg-

kezdték a Tátra és a Fillér utca szintbeemelését,
valamint kezdődik a munka a Veres Péter utcában is. A hét folyamán a Fácán soron indul a
járdaépítés, itt több mint 800 méter hosszú járdaszakasz újul meg, és a Babati úton a
Batthyány és az Asbóth utca közötti szakaszon.
A Tél utcában a csapadékvíz-elvezető csatorna
kialakítása zajlik.
Fontos tudni, hogy a felújítást követően a
megújult utakon és a környező utcákban is sok
esetben megváltozik a forgalmi rend, megszűnik ugyanis a korábbi földutak alá-rendeltsége, s egyenrangú útkereszteződések
alakulnak ki. Ahol nincs jelzőtábla,
ott automatikusan a jobbkéz szabályt
kell alkalmazni. A felújított utcák
környékén fokozott rendőri ellenőrzésre számíthatnak a gépkocsivezetők, de az önkormányzat tervezi,
hogy a balesetek megelőzése érdekében táblákat helyeznek majd ki az
érintett területeken.
Az elmúlt időszakban végzett felújítások miatt egyenrangú útkereszteződések alakultak ki többek között a
Kápolna köz - Sőtér utca, a Vőfély köz - Sőtér
utca, az Akácfa Tölgyfa utca, a Berente - Ripka
utca, a Szilágyi - Csillag , a Szilágyi - Attila, a
Szilágyi - Nap, a Szilágyi - Rózsa, a Présház Címer, a Présház - Palást, a Présház u. - Országalma, valamint a Dessewffy és a Török Ignác utca találkozásánál.
-jk-
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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 – kiveszik
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.

Hitben, szeretetben, Máriabesnyőn
A jövő hét vége, szeptember 8-án és
9-én rendkívül sok programra számíthatnak a gödöllői és a más településekről városunkba érkező katolikus
hívek. Szombaton érkezik településünkre kis Szent Teréz ereklyéje, vasárnap tartják a máriabesnyői kegyhely

kis búcsúját, s mindeközben szombaton a sörfesztiválon több gödöllői civil szervezet között a máriabesnyői
plébánia keretében működő csoportok is lehetőséget adnak arra, hogy
megismerjék tevékenységüket. Ez
képviselőiknek nem teljesen új feladat. A Barokk Kastélynapokon is jelen voltak, s az ottani nagy érdeklődés
szerint jelentős igény van az egyházi
jellegű civil csoportok ilyen nyilvános megjelenésére.
A máriabesnyői plébániához kötődően évről-évre egyre több szerveződés működik. Korosztálytól függően több hittanos csoport van, amelyek
az elsőáldozásra, bérmálásra készítenek fel. A közösségek nem csak a
hitélettel foglalkoznak, fontosnak
tartják, hogy a mindennapi életben is
segítséget nyújtsanak, szolgálják környezetüket. A misék és a búcsúk mellett a tagok számára több közös program, kirándulások, táborok teszik lehetővé, hogy minél jobban megismerjék egymást és önmagukat, s így keresztény értékeket előtérbe helyező
élettel mutassanak példát embertársaiknak. Többek között az ő tevékenységüknek is köszönhető, hogy
egyre növekszik a templomba járó hívek száma, s ezen belül is nő a fiatalok, kisgyermekesek aránya.
Civil szervezeteket bemutató sorozatunkban most a máriabesnyői plébá-
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Civil
niához kötődő csoportokkal ismerkedhetnek meg olvasóink.
A MÉCS HÁZASKÖZÖSSÉG
2003 tavaszán jött létre. A plébániai
alapon szerveződő, szentségi házasságban élő házaspárokból álló csoportok, Magyarországon Bíró László
püspök, a Magyar Katolikus Püspöki
Kar családreferense támogatásával
1996-ban indultak. Jelenleg már 40
közösség működik országszerte. A
máriabesnyői közösségbe tizennyolc
házaspár tartozik, két csoportra tagozódva: a fiatal, kisgyermekes házasokra, valamint a középkorú, kamaszgyerekeiket nevelőkre. A tagok havonta két alkalommal találkoznak,
egyszer a plébánia oratóriumában,
ahol általában egy meghívott vendég
ad lelki irányítást az összes házaspárnak; a másik alkalommal külön-külön
csoportokban, valamelyik tag otthonában gyűlnek össze. A találkozások
lehetőséget adnak az önismeret fejlesztésére, az egymás közötti tartal-

mas, őszinte beszélgetésekre. Közösségi életük szép eredményeként a
házaspárok elkötelezettsége növekedett, hitünk mélyült; javultak, gazdagodtak és erősebbé váltak a házasságok. Tartós barátságok alakultak ki,
s a házaspárok a külvilágban is könynyebben és tudatosabban találják,
állják meg helyüket.
A 2002-ben alakult BABA-MAMA
KÖZÖSSÉG, melynek Szent Mónika
a védőszentje, kezdetben mindössze
három édesanyából és gyermekeikből
állt. Mára húsz édesanya és gyermekeik tartoznak ide. Egymás segítése, a
tapasztalatok átadása folyamatosan feladatot ad a közösség tagjainak, akik
fontosnak tartják gyermekeik keresztény hitben való nevelését, a keresztény
értékek továbbadását, az imát, a hitben
való fejlődést, a növekedést, a szolgálatot. A csoport nyitottságára jellemző,
hogy más felekezethez tartozó tagjai is
vannak, s más egyházak kismama csoportjaival is tartják a kapcsolatot. Nagy
öröm számukra, hogy mióta tevékenységüket megkezdték, több fiatal,
korábban nem templomba járó édesanya is csatlakozott hozzájuk, s kapcsolódott be a máriabesnyői hitéletbe.
Minden csütörtökön 9-12-ig várják az
érdeklődőket és a tagokat a Lelkigyakorlatos házba a közösségi összejövetelekre.

egyedülállók, fiatalok és idősebbek.
Összejöveteleik középpontjában a tanítás áll, ezt szolgálja a beszélgetés az
ének és a közös ima is. A csoport nevét Bartimeusról, a jerikói vakról kapta, aki Istent magasztalta, miután Jézus meggyógyította őt, és miután ezt
az egész tömeg látta, az is dicsőítette
az Urat. Tagjai kéthetente vasárnap,
19 órakor a plébánián tartják összejövetelüket.

A plébániához tartozó csoportok között a legfiatalabb a SZENT ERZSÉBET CSOPORT. Magyarországi
Szent Erzsébet a szeretetszolgálat, a
Karitász védőszentje. Miután a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a
2007-es esztendőt Szent Erzsébetévnek nyilvánította tavaly novemberben jött létre a civil szerveződés,
amely a rászoruló besnyői embereken
tud segíteni. Célja a rászorulók élethelyzetének javítása, amihez az elkötelezettség és pénz mellett a Jóisten
kegyelme és minél több jóakarat is
kell. Feladatuknak tartják, hogy az isteni irgalmasság nevében bármely
rászorulón – testi és lelki gondjait is
beleértve – lehetőségeikhez mérten
segítsenek.
A csoport nyitott, minden segítőkész
embert szívesen lát tagjai között. Levelesládája a felső templom bejáratánál várja a segítőkész felajánlásokat, és a Szent Erzsébethez szóló kéréseket. Tagjai minden hónap első
hétfőjén találkoznak a plébánián.

2005 tavasza óta létező közösség a
BARTIMEUS DICSŐÍTŐ CSOPORT amelynek tagjai a hitben való
megerősödésre, az imára, a mélyebb
lelki életre, a közösségbe való tartozásra helyezik a hangsúlyt. Tagjai között egyaránt vannak házaspárok és

A MÁRIÁS-LÁNY CSOPORT története régi időkre nyúlik vissza, még
Nagy László Tamás atya indította
útjára 2000 júniusában.
Kezdetben hét lány tartozott a közösséghez, akik egyben az alapító tagok
is voltak, majd a létszám gyarapodott,
s az újakkal már két lánycsoport
alakult ki. Az elmúlt időszakban több
zarándokhelyen is megfordultak, töb-

Felhívás civil
szervezet részére

-kj-

Fórum
Tisztelt Szerkesztőség!

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.

A résztvevő civil
szervezetek a városháza
okmányiroda felőli teraszán
reggel 9-től 16 óráig
várják az érdeklődőket
beszélgetésre, ismerkedésre.

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.

bek között Mariazellben, Krakkóban,
Fallóskúton, Szentkúton, Máriapócson és Márianosztrán jártak.

Az elmúlt évi nagy
érdeklődésre való tekintettel
ismét szűrővizsgálatokat
tartanak szombaton a
városháza előtt a Tormay
Károly Egészségügyi
Központ szakembereinek
segítségével.
Az érdeklődők reggel 9
órától vérvizsgálaton,
kardiológiai, szemészeti
és orthopediai szűrésen
vehetnek részt.
A vizsgálatok a Tormay
Károly Alapítvány
jóvoltából ingyenesek.

A SZENT JÓZSEF FÉRFICSOPORT nem egy önszerveződő társaság, hanem tudatosan (azt is mondhatnánk, előre megfontolt szándékkal) létrehozott, a máriabesnyői egyházközség keretén belül működő csoport, amelynek csak férfi tagjai vannak. Valamivel több, mint két éve
Gáspár István atya kezdeményezésére
jött létre a közösség, amelynek elsődleges célja a szolgálat.
Tagjai részt vállalnak a plébánia keretében megrendezett ünnepek, rendezvények szervezésében és lebonyolításában (farsang, majális, nagybúcsú,
kisbúcsú), ellátják az oltár körüli szolgálatot.
Az önként vállalt
munka mellett természetesen igen
nagy
hangsúlyt
helyeznek a lélek
ápolására, a hitben
való gyarapodásra
is. Közös programjaikon gyakran
szerepel lelkigyakorlat, zarándoklat, kirándulás.
Nemrégiben szép
és nemes feladatot
vállaltak magukra,
ugyanis a Szent József
férficsoport
tagjai gondozzák
és tartják rendben
a meg nem szü-letett
gyermekeknek emléket állító
prágai kis Jézus
szobor környezetét.

„Egy régi Szolgálat akadt a kezembe a minap. Mivel szeretem olvasgatni a régi újságokat, természetesen átfutottam, s meglehetősen jó érzéssel tettem le, ezt szeretném önökkel megosztani. A megkérdeztük rovatban arról faggatták az embereket, hogy mihez kezdenének a Húszassal, s a válaszok között ott volt,
hogy kávézót kellene benne csinálni,
mert az nincs Gödöllőn. Azután eltelt pár év, és szépen egyre több
kávézó nyílt és nyílik, ma már választhatunk, hová ülünk be egy kis
beszélgetésre. Ráadásul – a pesti
árakhoz viszonyítva – az áraik a helyi viszonyokhoz igazodnak, mindenki talál olyat, amit meg tud fizetni.
Szóval tényleg változik Gödöllő. Ez
egy apróság, de örülök neki, hogy
észrevétlenül végbement egy pozitív
változás, az embereknek nem a kocsmákra van igényük, hanem a kulturált kávézókra.“
Sikra Gézáné
Tisztelt Szerkesztőség!
„Mivel általában nem politizálok,
ezért nem is nagyon figyelem a jogszabályok, törvények változását,
azoknak szoktam esetleg utána nézni, ami jobban érint, ami kihat a
mindennapjaimra, pontosabban a
pénztárcámra. Ezért is döbbentem
meg, hogy már nem jár automatikusan a tankönyv sem azoknak, akik
egyedül nevelik a gyermekeiket, sem
azoknak, akik nagycsaládosok. Bez-

zeg amikor a Medgyessy-kormány
hatalomra került, mekkora csindadrattát csaptak az ingyen tankönyvek bevezetése körül! Ők voltak a
megtestesült szociális háló, a családok, a gyermekek jótevői. Ehhez képest most, amikor az infláció háromszorosa annak, ami akkor volt,
amikor fizetőssé vált az orvosi ellátás, amikor bevezették a tandíjat a
felsőoktatásban, többszörösét fizetjük a fűtésért, és még sorolhatnám
tovább az MSZP-SZDSZ kormány
áldásos intézkedéseit, még elveszik a
tankönyvtámogatást is! Megkérdeztem néhány érintett ismerősömet, ők
is igencsak meglepődtek. Mindenesetre örülünk, hogy megírták, mert
legalább tudjuk, hogy most azzal
kell foglalkoznunk, hogy beszerezzük
a szükséges igazolásokat, ha nem
akarunk egy vagyont fizetni.“
Kocsis Mihályné
Villámcsapás következtében néhány hete leégett egy társasház a Béri Balogh Ádám utcában. A környéken élők gyűjtőakciót indítottak a
károsultak megsegítésére. Az akció
eredményéről lapunk a múlt héten
kapott tájékoztatást.
„Önkéntes lakóközösségi gyűjtést
indítottunk a tetőszerkezet (részbeni)
felújításához. A körzet 106 családjának – a károsultak nevében is – köszönetünket fejezzük ki. A gyűjtés
eredménye 510 ezer forint, amit dr.
Simonváros Péter ügyvéd ellenőrzése mellett a károsultaknak augusztus 25-ig átadunk.
Köszönetünket fejezzük ki a Polgármesteri Hivatalnak és a VÜSZI-nek
az általunk nyújtott segítségért.“
Nagy Gábor, nyugdíjas mérnök
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Város–Kép

Lakások, üzletek, parkolók

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!

Az Erzsébet-parki sporttelep
Kilátás a
1922- ben vetődött fel a Testnevelési Bizottság ülésén, vendéglőből az 1944-ig
egy új sportpálya felépítésének gondolata. Eddig, kor- fennállt fedett lelátóval
szerű létesítmény nem állt a település rendelkezésére. A
korábbi sporteseményeket különböző helyszíneken bonyolították le.
Az 1920-as években, különböző sportbemutatók voltak az Erzsébet-parkban. Volt birkózó, ökölvívó bemutató mikor
a sportolók nemcsak egymás ellen tartottak mérkőzéseket, hanem kiálltak azok ellen is, akik erre vállalkoztak. Nagy
Sándor és Hetzl Frigyes 1922-ben az Erdő utcai és környékbeli fiatal középiskolás fiúkból megalakította az Erzsébetparki Torna Clubot. A környékbeli települések sportkedvelőivel atlétikai versenyeket szerveztek, az elsőt 1922-ben
szintén az Erzsébet-parkban rendezték meg. Az atlétikai tornákat agyaggalamb-lövészeti versenyek is követték.
A másik, sporteseményekre és ünnepségekre használt terület, a Bolnokán lévő versenytér volt. Itt leginkább a leventék tartották a felvonulásaikat, járási versenyeiket, amíg az új sporttelep fel nem épült.
A következő sportpálya már a labdarúgáshoz kapcsolódott. Az 1910-es években a
MÁV-állomás mellett volt a focipálya. Ezt
később áthelyezték a vásártérre. A sportklubok itt vívták bajnoki vagy barátságos
mérkőzéseiket. A vásártéri focipályát 1925
tavaszán szüntették meg, a területet pedig
fölparcellázták.
1926 elején veszi kezdetét az korábban elhatározott sportpálya építése. 150 millió
koronával megépítik a klubházat, majd a
tribünt, a lövöldét, teniszpályát és a sportpálya őri lakást. Az Erzsébet-parki sportpálya építését 1926 januárjában kezdték el,
de már ekkor tisztában voltak azzal, hogy a
nyár elejére nem készül el a létesítmény. A
munkálatok sorrendjét úgy határozták
Az 1930-as években meg, hogy az atlétikai és labdarúgó eseményeket már késő tavasztól be tudják indítani. A pálya mellé fedett tribünt, öltözőket, éttermet és más melléképületeket is terveztek.
A sportlétesítmény focipályája tavasszal el is készült, így megkezdődhettek rajta a mérkőzések. A labdarúgópálya befejezését méltó módon kívánta megünnepelni a település, ezért egy osztrák csapatot hívtak meg a pályaavató mérkőzésre. Egy nappal a nemzetközi mérkőzés előtt, 1926. május 23-án játszott a GSC és a Terézvárosi F. C. barátságos
mérkőzést, az új pályán. Ezt a mérkőzést inkább főpróbának tekintették akkor, és az igazi pályaavató mérkőzést másnap tartották a sporttelepen. 1926. május 24-én nemzetközi esemény színhelye volt az Erzsébet-parki új sportpálya.
A GIK gödöllői focicsapat és a bécsi amatőr liga legjobb csapata az SC Neulerchenfelder játszottak egymással. A nézőket és a játékosokat az Iparos Dalkör fogadta. Ezután Bogdán Ferenc tanár üdvözölte német nyelven a vendégeket.
A válaszbeszédek után megtörtént Gödöllőn az első nemzetközi zászlócsere, majd a fényképezkedés után felálltak a
csapatok és megindult a mérkőzés. A játékot az osztrák csapat nyerte kiegyenlített küzdelem után 3:2 arányban. A
mérkőzést kb. 1200 néző szurkolta végig.
Az Erzsébet-parki sportpálya 1926 augusztusára készült el teljesen. Az építkezést Szentesi Ferenc építőmester
végezte. Felépültek az öltözők. Megépült a fedett tribün, mely 500 ember befogadására volt alkalmas. De a focipálya
körüli területen, több ezer ember is kényelmesen elfért. (A tribün a II. világháború alatt, 1944 decemberében pusztult
el.) A pálya vendéglője is megnyílt, melyet Papp József Gödöllő egyik régi vendéglőse üzemeltetett. A teljesen elkészült sportlétesítményt, nagyszabású levente verAz 1938-as csapatsennyel nyitották meg, 1926. augusztus 13-án reggel
zászló avatáson
9 órakor.
1928: Közép-Magyarország – Ausztria tartományi
válogatott

A 3 hektáron elterülő Táncsics Mihály úti sporttelep épületei és pályái mára leromlottak. A távlati tervek szerint elsődleges szerepe a jövőben is a labdarúgás feltételeinek biztosítása lesz minden korosztálynak, korszerűbb feltételek
között. Az elképzelések szerint a füves center futballpálya a délkeleti bejárat felé 50 méterrel eltolva műfüves borítást
kap. A pálya Erzsébet-park felőli oldalán egy könnyűszerkezetes, 400 férőhelyes lelátó alakítható ki.
A műfüves centerpálya mögött füves
Az új sporttelep látványterve
edzőpálya kaphat helyet. A sporttelep délkeleti végében található lebontásra érett
épületek helyére fedett, két műfüves kispályát magába foglaló létesítményt terveznek, ugyancsak befektetői tőke közreműködésével úgy, hogy ezek a játékterek
hétköznaponként ingyenes sportolási lehetőséget nyújtsanak például testnevelési
órák keretében a gödöllői iskoláknak.
A sporttelep másodlagos funkciója lehet a
szomszédos teniszcentrum bővítési területe egyéb sport és szabadidős lehetőségekkel, befektetői tőkéből úgy, hogy az
ingatlan továbbra is az önkormányzat tulajdonában marad.
Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Egységes utcakép
Eseménydús időszak várható a Petőfi utcában a következő időszakban. Nemrég arról számoltunk be olvasóinknak, hogy eltűnik a
piac melletti foghíj, s felépül a Pelikánház. Az utcában azonban nem ez lesz
az egyetlen építkezés.
Már a múlt héten megkezdték a
munkát a Petőfi Sándor utca 2.
szám alatt, az egykori Vasedény
bolt helyén, ahol az üzletek és a
garázsok mellett új lakásokat is
kialakítanak.
A telken egy 21 lakást és öszszesen 100-110 négyzetméternyi üzleti eladóteret magába foglaló
épület kap helyet, ahol 32 gépkocsi
tárolására is lehetőség lesz. A házban
15, egyenként 50 négyzetméteres,

kétszobás, 6 db 75 négyzetméteres
háromszobás lakás lesz, a parkolók
pedig részben a
mélygarázsban, részben az épület árkádos
földszinti részén kapnak helyet. Információink szerint a kivitelező tervei között
az szerepel, hogy
még az idén megkezdik az alapozást, s
amennyiben minden
a megfelelő ütemben
halad, úgy a jövő év

végére már be is fejezik a munkákat.
Talán vannak, akik még emlékeznek
rá, hogy eredetileg a Szauter vendéglő állt itt. A vendéglőt az 1950-es
években államosították, majd hamarosan bezárták. Az épületben
vasboltot nyitottak, ami az 1990es évek közepéig
működött. A sokáig
üresen,
majd
romosan
álló épület helye
most ismét beépül. A majdani
Pelikánház folytatásaként egységes képet kap az utca.
(ny.f.)

Csúszik az üzletközpont átadása

Engedélyek hiányoznak
Ismételten csúszik az Őz utcai
üzletközpont átadása, ugyanis
a Polgármesteri Hivatal csak
abban az esetben adja ki az
épületre vonatkozó használatbavételi engedélyt, ha a kivitelező minden szükséges szakhatósági engedélyt beszerzett
már. Ezen a téren azonban jelentős az elmaradás.
A beruházást a Durman Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Kft. indította el, később azonban a Manhattan Development Invest
Kft. folytatta a projectet.
A tulajdonosváltás miatt
egy fél éves üresjárat
következett, ami alatt a
munkálatok szinte teljesen abbamaradtak.
A tíz üzletet (Spar,
Rossmann, patika stb.)
magába foglaló üzletközponttal kapcsolatban
a legnagyobb gondot a
már fentebb is említett
szakhatósági engedélyek hiánya jelenti, így többek között
problematikus az úthálózat, a közvilágítás, a zöldkörnyezet vagy a csapadékvíz elvezetés kérdése. Ezek a
munkálatok – amik teljes egészében a
kivitelező feladatkörébe tartoznak –
jelenleg is zajlanak, ha pedig elkészülnek, akkor indítható az engedélyezési eljárás. A hivatal csak ezek

után adhat használatbavételi engedélyt az épületre. Lapunk megkereste
dr. Nánási Éva címzetes főjegyzőt,
aki elmondta, az ilyen beruházásoknál rendkívül sok jogszabálynak kell
megfelelni, sok szakhatósági engedélyt kell beszerezni. A hivatal csak
abban az esetben adja ki az ideiglenes
használatbavételi engedélyt, ha garantált az épület biztonságos működése. Végleges engedély pedig csak
abban az esetben adható ki, ha valamennyi jogszabályban előírt feltételt
teljesítette az építtető. Jelen esetben

ez várhatóan még heteket fog igénybe
venni. A nyitást késlelteti az is, hogy
az épületben lévő üzletek csak akkor
kaphatnak működési engedélyt, ha az
épület használatba vételi engedélye
már jogerőssé vált. Működési engedély nélkül pedig nincs lehetőség a
nyitásra.
(k-k)
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Írókról – diákoknak
Az írókról nem lehet eleget olvasni. Az írók élete kész regény. Csak ők meg is írják. Az
élet megírása nem az időn múlik. Nem úgy megy: majd megírom, csak legyen egy kis
időm.
Az élet megírása ihlet, adottság,
tehetség kérdése? Mindenesetre valami furcsa hiányérzet szüli, valami
vágy arra, hogy elmondhassuk az elmondhatatlant.
Természetesen minden író, költő
az életét írja, ha nem szerepel is ott a
cím alatt műfaji meghatározásként:
önéletrajz. Hanem akkor is, ha elkezdi mondjuk úgy: „Tüzesen süt le a
nyári nap sugára az ég tetejéről a juhászbojtárra...“
Kedves általános iskola felső tagozatosai és középiskolások, akiknek
a Ki kicsoda a magyar irodalomban?

című most megjelent kötet szól! Forgassátok a könyvet szeretettel. Mint a
bevezetőben leírják: „törekedtünk arra, hogy a fontos életrajzi adatokon
túl rávilágítsunk íróink, költőink emberi alakjára is.“
Nem csak azt tudhatjuk meg, ki kicsoda, hanem azt is, hogy ki kinek a
kicsodája, vagy kinek ki a kicsodája.
Ennek szellemében, ha én írom a
Berzsenyi Dánielről szóló szócikket,
megírhattam volna, hogy még találkoztam, képzeljétek el, Berzsenyi
Dániel dédunokájával, Berzsenyi Piroskával. Méghozzá abban a kúriában, ahol maga a költő is élt, a Somogy megyei Niklán.
Egyébként, megjegyzem, talán
nem is a tényeket olvasva, hanem
akkor lehet legtöbbet megtudni egy
íróról, ha megnézzük azt a helyet,
ahol élt.
Egy-két hete jártam Alsósztrego-

Akinek a neve megnyitja az ajtókat

Sisi képeskönyve
Több mint egy évtizedes munka eredményeként született
meg az a napokban megjelent könyv, amely az Erzsébet
királynéhoz kötődő emlékhelyeket ismerteti meg az olvasóval. Szabó Margit immáron
hatodik, Erzsébet életét és
kultuszát bemutató könyve
hiánypótló kiadvány, mivel átfogó képet nyújt a hazánkban
is sokszor csak Sisiként
emlegetett királyné tiszteletéről.
A háromnyelvű könyv a magyar mellett angolul és németül
is szól az olvasókhoz, akik valószínűleg örömmel forgatják majd
a több mint 250 színes képpel és
grafikával illusztrált kiadványt,
amely négy részben dolgozza fel
azokat a helyeket, amelyek többsége ma is őrzi a bajor hercegnőből osztrák császárnévá, majd
magyar királynévá koronázott
Erzsébet emlékét.
Először Budapesten tehetnek
képzeletbeli körsétát az olvasók, majd hazai barangolásra
nyílik lehetőségük. A harmadik
részben átlépve jelenlegi határainkat, a történelmi Magyarország ismert emlékhelyeit
mutatja be a könyv, amelynek
negyedik fejezete eddig nem
látott, különleges Erzsébet királyné emlékekkel ismerteti
meg az olvasókat.
– Eddig hat könyv jelent meg
az Ön tollából, amely Erzsébet
királynéval foglalkozik, életének
más-más területeit mutatva be.
Úgy tudjuk, ezen a könyvön tíz
éve dolgozik.
– Már akkor megérlelődött bennem ennek a kiadványnak a gondolata, amikor a Sisi Baráti Körrel az
1990-es években elkezdtük végigjárni az Erzsébet emlékhelyeket.
Az elmúlt évek alatt valamennyi, a
könyvben említett helyszínen megfordultam, ezek között vannak
szép számmal olyanok, amiket jól
ismernek ma is, de van nem egy,

amiről eddig csak nagyon kevesen,
jószerivel csak a helybéliek tudtak.
– Érdekes, hogy milyen sok új, a
II. világháború után létrehozott
Erzsébet emléket mutat be.
– Nem csak a múlt században, hanem az elmúlt tíz évben is születtek olyan műalkotások, amelyek a
ma is szeretett királynénak állítanak emléket. Ezek közül sokat ez a
könyv mutat be elsőként.

ván, ahol Madách Imre született,
meghalt, ahol Az ember tragédiáját
írta. Láttam ám a családi kastély
parkjában levő sírjánál a Református
Líceum diákjainak koszorúját.
(Diákszótár – Ki kicsoda a magyar
irodalomban?)
- nád -

gyalnunk, akár önkormányzatnál,
akár múzeumban, mindenhol készségesen segítenek. Erzsébet királyné nevére mindenhol megnyílnak
az ajtók.
– A könyvben jelentős helyet
kapott a gödöllői királyi kastélyban található kiállítás, valamint
a Városi Múzeumban és a település más helyein található emlékek...
– A gödöllői anyag rendkívül
fontos, hiszen az egyik legnagyobb
és leggazdagabb magyar Erzsébet
anyag. Ezt valamennyi, e témával
foglalkozó kutató elismeri. Ez súlyának megfelelő helyet
kapott a könyvben.
– Mit talált Ön a legérdekesebbnek az összegyűjtött anyagban?
– Számomra igazán kedves a halála után róla elnevezett lepke, valamint az a sziget, ami az
Északi-tengerben található, a Ferenc-József
föld nevet viselő területen. De nagyon közel áll
a szívemhez az a mese
is, amelyet egy nyírádi
kislány írt a településükön lévő Erzsébet szoborról. Ez a könyvben is
olvasható.
– Mikor kerül a kiadvány az üzletekbe?
– Jelenleg már megvásárolható a kastély ajándékboltjában, de rövidesen ott lesz a könyvesboltok polcain is.
-jk-

– Ezek szerint ez az anyag a jövőben tovább bővülhet?
– Már most úgy tűnik, hogy lesz
folytatása egy bővített kiadás formájában, hiszen – amellett, hogy
már most sem sikerült minden rendelkezésünkre álló anyagot bemutatni – a megjelenés óta is gazdagodott a gyűjteményünk. Nemrég
például Erdélyben, Csíkdánfalván
jártunk, ahol egy szép Erzsébet királyné emlékoszlopra leltünk. Érdekes egyébként, hogy milyen
örömmel fogadnak bennünket ezeken a helyeken. Bárkivel kell tár-

Szabó Margit
Erzsébet királynéról
megjelent könyvei:
– Gödöllői királyi szakácskönyv (magyar és német nyelven)
– „...gödöllői lakos vagyok...“Erzsébet királyné a kastélyban (jelenleg készül a német
nyelvű kiadás, és a magyar
nyelvű második kiadás is)
– Nemzetének őrangyala volt
(Ferenczy Ida emlékezete)
– Erzsébet királyné emlékei a
budai hegyekben
– Sisi & Diana

Hetedhét határon túl a dalok szárnyán

Gödöllő híre-neve
Nem mindennapi vállalkozásba bocsátkozott júliusban városunk Vegyeskara. Wales északi
részébe, Bangor és Bethesda
városába látogattunk, amikor
viszonoztuk a négy éve Gödöllőn járt Penryn Férfikar meghívását.

nevét vittük Llainfairfechan ódon
gótikus templomába, ahol telt ház és
igen érzékeny és lelkes közönség fogadott bennünket.
Úgy hírlik, nagy tetszést arattunk
műsorunkkal, hiszen szívesen látnak
a következő évek valamelyikében
újra – ahova mi szívesen térünk majd

A hosszú útra hosszú ideig kellett
gyűjtögetni az „útravalót“. S bár a
173 óra jelentős része az „Úton“ a
buszban zajlott,
nem mindennapi
élmények részesei
lehettek a kórus
tagjai és lelkes kísérői.
Élményekben
töltődtünk, emberi
kapcsolatok mélységeibe
avatódtunk be a vendéglátó családoknál,
megismerkedhettünk a pala gyártás
történelmével éppúgy, mint Gwynedd
csodás hegyeivel, Chester városával
vagy Caernarfon impozáns várával.
Városunk és a magyar kóruszene hír-

vissza. Hazafelé még egy izgalmas
koncert következett belgiumi testvérvárosunkban Turnhoutban, amely-

nek részleteit a szeptember 14-i képes-zenés hangversenyen ismerheti
meg a gödöllői közönség.
Nádas Péter - Pechan Kornél
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A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY
PROGRAMJAI

Gödöllői Új
Művészet
Közalapítvány
Művészeti tanfolyamok a
GIM HÁZBAN!
Már szeptembertől!
Kerámia - Plasztika - Rajz tanfolyam (14éves kortól) hétfőnként
14.30 - 18.30-ig . Művészeti vezető: F. Orosz Sára keramikusművész. Első foglalkozás: 2007. szeptember 3.Részvételi költség:
Továbbra is látogatható a „VIZI-KERT“ című
30.000 Ft/5 hónap
csoportos képző- és iparművészeti kiállítás a
Októbertől induló tanfolyamaink: GIM-Házban, szombat, vasárnap 14.-18-ig
Gobelin- és szőnyegszövő tanfolyam: (13 éves kortól) keddenként
15-19-ig Művészeti vezető: Remsey Flóra kárpitművész. Első
foglalkozás: 2007. október 2. Részvételi költség: 24.000 Ft/4 hónap
Rajz és képzőművészeti tanfolyam (13 éves kortól) Szombatonként
10-14-ig. Művészeti vezető: Anti Szabó János képzőművész. Első
foglalkozás: 2007. október 6.Részvételi költség: 24.000 Ft/4 hónap
Általános tudnivalók: A tanfolyamok helye: GÖDÖLLŐI ÚJ
MŰVÉSZET KÖZALAPÍT-VÁNY ALKOTÓHÁZA (2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.)
Tájékoztatás, jelentkezés, befizetés: Sukta Józsefné, Gödöllői Új
Művészet Közalapítvány (munkanapokon: 8.00-15.00 óráig)
Tel./fax: 28/419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu

TANÉVKEZDÉS

SZEPTEMBER 8., SZOMBAT, 19 ÓRA, DÍSZUDVAR:
Nyárbúcsúztató koncert – a Gödöllői Fúvószenekar fellépésével. Jegyárak 1500-, nyugdíjasoknak, diákoknak 800 Ft.
A koncertre megváltott jeggyel szeptember 8-án, 18.30-ig az állandó kiállításokat 50%-os kedvezménnyel lehet megnézni. (Rossz idő esetén a koncertet a lovardában tartják meg.)
SZEPTEMBER 9-ÉN, VASÁRNAP, 23 ÓRÁIG:
„Ha bűn volt, ha erény, a titok az enyém…“ – Nyitott est az Erzsébet
királyné mítosza című kiállításban
18.00: Erzsébet és a divat. F. dr. Dózsa Katalin művészettörténész előadása a
barokk teremben
19.30: Elisabeth. Részletek a musicalből a díszteremben, a Theatrum Társulat előadásában. A címszerepben: Pál Zsófia.
Az est folyamán szakvezetést tartanak a kiállítás rendezői az Erzsébet királyné mítosza című
kiállításban. Belépőjegy: 1000 Ft, amely valamennyi programra érvényes.
SZEPTEMBER 14., PÉNTEK, 19 ÓRA, DÍSZTEREM/BAROKK SZÍNHÁZ:
Bródy János előadóestje. Jegyek 4000 Ft-ért válthatók.
sZEPTEMBER 28., PÉNTEK 19 ÓRA, DÍSZUDVAR:
A Molnár Dixieland Band koncertje. (Rossz idő esetén a lovardában)
Jegyek 2500 Ft-ért válthatók, a hét minden napján 10-17 óra között a kastély pénztárában és a
Petőfi Sándor Művelődési Központban.
Tel.: 410-124.
informacio@kiralyikastely.hu, www. kiralyikastely.hu

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
A FRÉDÉRIC
CHOPIN
ZENEISKOLÁBAN

AZ ÓRABEOSZTÁS
IDŐPONTJA:
2007. szeptember 5.,
szerda, 14.30 órától
17.30 óráig.
AZ ÓRAREND
SZERINTI TANÍTÁS:
szeptember 6-án,
csütörtökön kezdődik.

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

HEROSZ

Kertész leszek...

Vigyél haza!

Kedvenc cserjéink és fáink (2.)

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Ajándék kiscicák ingyen elvihetők:
20/343-1119

www.poraz.hu

2 hónapos keverékek

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.
Bodza

6 hetes keverékek

1 éves foxterrier kan

5 hónapos keverékek

6 hetes keverékek

Állati dolgok

Megunt különlegességek

Díszkertjeinkben a vörös levelű fák és
cserjék egész szezonban látványosak. E
növények lombja gyönyörű és különleges háttér rózsaszín és lila virágainknak, azok szinte vibrálnak előttük. A
vörös vagy mély bordó levelű növények mellett nagyon jól mutatnak cirmos szélű vagy sárga levelű társaik is,
így virágos növények nélkül is lehet
színes kertünk.
Minden lelkes kertészkedő ismeri a
vörös levelű borbolyákat, juharokat, a
vérmogyorót vagy a vérszilvát, de ismerkedjünk meg néhány ismeretlen,
vagy ritka vörös levelű fajtával.

Látványos fát szeretne a kertjébe, de
a szomszédban már vörös levelű juhar
és vérszilva is áll? Válasszon a díszalmát vagy bükköt. A díszalma Royalty
fajtája tavasszal nagy, szimpla borvörös
vagy rubinpiros virágokkal örvendeztet
meg bennünket. Lombja barnásvörös,
fényes levelekkel, míg termése apró,
sötétvörös. Kis kertekbe kiváló választás, mert legfeljebb 4-6 méteresre nő.
Még különlegesebb fát szeretne? A
bükk Dawyck Purple fajtája oszlopos
növekedésével, bíborvörös lombjával
szabad állásba ültetve igazi látványosság, vagy a Purpurea Pendula fajta,
mely lefelé hajló ágaival, kis mérete ellenére is lélegzetelállító. E „pendula“fajta levélszíne változik, tavaszi kihajtáskor vérvörös, később vöröseszöld,
majd ősszel vörösesbarna.
Lombhullató cserjéink között is
számtalan vörös levelű változatot találunk. A cserszömörce Royal Purple fajtája kihajtástól lombhullásig sötétvörös
levelű, bugás virágzata először mélyvörös, majd elnyílva fakó rózsaszín tollassá válik.
Cserszömörce

Bükk

nűek, és szép kontrasztot alkotnak fehér
vagy rózsaszín álernyős virágaival.
Nagyobb kertekbe érdemes a bodza
Black Beauty változatát telepíteni. E
bodzafajta citromillatú, rózsaszín virágokat bont júniusban, miközben egész
szezonban gyönyörködhetünk sötét
barnásvörös lombjában.
Végül egy olyan vöröslevelű cserjét
kell megemlítenünk, mely szinte egyetlen kertből sem hiányozhat. A rózsalonc
Tango fajtája bíborvörös levelei között,
szinte egész nyáron nyílnak a sötétrózsaszín vagy lilásvörös virágai. Fél
méteres magasságával bármely kert,
vagy akár terasz dísze lehet.
(g.m.)

Rózsalonc

A Fővárosi Állatkertben három kea papagáj pusztult el múlt héten egy felelőtlen, tigrispitonjától megszabadulni
vágyó gazdi miatt.

A „gondos“ kígyó tulajdonos szeretett volna megszabadulni állatától és
úgy döntött, hogy az állatkertnél jobb
helyet nem találhat neki. Bevitte hát az
állatot titokban és a kígyószsákot a kea
ketrecének közelében helyezte el.
Legyünk jóindulatúak és reméljük,
hogy nem direkt ezen ritka madarakat
akarta elpusztítani. A kígyó beosont és
leva-dászta őket, de kicsi volt, a papagájok pedig túl nagyok, ezért nem
tudta le-nyelni, így „csak“ megfojtotta
őket.
Lehet, hogy a gazdi előtte telefonált
és megpróbált helyet találni a hüllőjének és csupán utolsó kétségbeesésében
döntött – rosszul.
A kea (Nestor notabilis) Új-Zéland
egyik legkülönlegesebb papagája, igen
ritka és veszélyeztetett. Az állatkertek
támogatásával a világ állatvédői fáradságos munkával próbálják fenntartani
és szaporítani ezt a madárfajt. Igen intelligens, játékos madár és csak nagyon
kevés állatkertben található meg. Sajnos múlt hét óta a fővárosi állatkert is

kea-mentes övezet lett.
Azonban nem ez volt az első eset,
hogy az állatkertben engedték el a megunt kedvencet, tudtuk meg Hanga Zoltántól, az állatkert szóvivőjétől. Találtak
már aligátorteknőst a nagytóban, zöld
leguánt a fák lombjai között, rókát, papagájt, de az is előfordult, hogy az állatkertből szerették volna megszerezni a
kiszemelt állatot; így loptak el néhány
selyemmajmot, amit aztán később rossz
állapotban visszacsempésztek.
Az állatkertet évente több alkalommal keresik fel, hogy megunt állataiktól
megszabaduljanak. Természetesen erre
nincs lehetőség, hiszen az állatkert nem
menhely, és szigorú nemzetközi előírásoknak kell megfelelniük.
Sokan a menhelyeket keresik fel e
célból, de ott sem tudják befogadni az
ilyen kedvenceket, hiszen sokkal körülményesebb – és drágább – ezen állatokat megfelelően elhelyezni. A gödöllői
HEROSZ telepén két éve például egy
mosómedvét fogadtak be rövid időre.
A különleges kedvencek tartása engedélyhez kötött, amit a törvény szabályoz. Az eredeti rendelet szerint ha veszélyes állatnak minősülő házi kedvencet szeretne tartani valaki, erről minden
esetben értesíteni kell a lakóhelyünkön
illetékes jegyzőt, aki külön megvizsgálja, hogy az állat nem jelent-e veszélyt a
tartóra és környezetére. A veszélyes állatok tartására vonatkozó jogszabály
kötelezi a gazdit az állat eredeti élőhelyéhez hasonló környezet kialakítására. Nem érdemes kibúvókat keresni, hiszen saját magunk és állatunk biztonságát a jogszabály betartása is biztosítja.
Mint megtudtuk városunkban is tartanak például struccot, farkast, vagy medvét szakszerű körülmények között, de
elképzelhető, hogy többen vannak akik
különleges kedvencüket engedély nélkül tartják.
Ha a nem megfelelő tartás miatt az
állat vagy bárki más megsérül, akkor a
gazdáját törvény vonja felelősségre,
mégpedig börtön- és pénzbüntetés formájában. Nem érdemes tehát kockázatot vállalni. Csak az fogadjon be állatot,
aki biztos abban, hogy jó gazdihoz méltóan képes kötelezettségeit ellátni, mert
egy meggondolatlan cselekedet akár
mások életébe is kerülhet, vagy mint

Napos, védett helyek különlegessége
a délebbi területeken sövényként is alkalmazott korallberkenye. A korallberkenye Red Robin változata fényes
pirosan fakadó, majd bronzvörös bőrszerű fogazott levelei napos, védett
fekvésben sűrű lombot alkotnak, míg
fehér, álernyős, apró virágai jól mutatnak a vörös levelek között.
Kevésbé látványos, de rendkívül ellenálló a hólyagvessző Diablo fajtája. E
növény levelei fémes, barnásvörös szí-

Kertünk lakói

ben. A sűrű erdőket kedveli,
ahol a lombok között bújkál,
nincs szüksége a sűrű fű védelmére. Hazánkban viszonylag gyakori, kertekben álló
házak padlásain is megtelepszik.
Nyáron, mohából és rostokból készíti
fészkét nagy magasságokban lévő faodúban, falmélyedésben vagy föld alatti
mélyedésben.
Étrendjének mennyisége és minősége az évszakok szerint változik. A téli
hibernáció időtartama alatt például egyáltalán nem táplálkozik. Élelme összetevői gyümölcsök, fakéreg,
hajtások, mogyoró, gesztenye, bükkmakk, gombák stb.
Alkalmilag kisebb zsákmányállatokat is elfogyaszt,
gerincteleneket és gerinceseket egyaránt. Régebbi források szerint a nagy pele fészekrabló, de ezt az újabb kutatások megcáfolták. A pele
ősszel elkezd készülődni a téli álomra, és felhalmozza a
zsírját. Ilyenkor a házakba is bemerészkedik. Augusztustól erős hízásnak indul, a legzsírosabb október végén, a téli álom kezdetekor.
Az erősen elhízott példányok ilyenkor akár több mint 230 grammot is
nyomhatnak. Amikor az első éjszakai fagyok jelentkeznek, fák üregében vagy mesterséges fészekodúkban, földi lyukakban összekuporodva
pihenőre térnek, bozontos farkukat a
mellükre és a fejükre hajtják. A pele téli
álmot alszik októbertől áprilisig. Az állatok ez idő alatt testsúlyuknak akár 50
százalékát is elveszíthetik. Időközben
minden zsírtartalékukat felhasználják.
Minél kövérebbek a téli álom kezdete-

Nem egér, pele
A nagy pele (Glis glis) a pelefélék
családjának legnagyobb képviselője.
Szőrének színe szürkétől a szürkésbarnáig terjed, hátgerincén sötétebb sávval. Teste alul fehéres. Szőrzete a szemek körül kicsit sötétebb. Szemei feketék és kidülledőek. Feje ovális kerek
fülekkel. Farka szürke és sűrű, tömött
bundájú.

Teljes testhossza 23-37 cm, farka 1017 cm. Testsúlya általában 70 és 200
gramm között mozog.
A nagy pele Európában mindenütt
megtalálható. Előfordul parkokban, ligetekben, gyümölcsösökben és kertek-

kor, annál nagyobb esélyük van arra,
hogy tavasszal jó állapotban ébredjenek.
A szaporodás időszaka júniustól augusztusig tart. A vemhesség 30-32 napja
után, a nőstény, egyszer egy évben, 2-9
kicsit fial, akik csupaszon és vakon születnek és 7 hétig szopnak Amikor veszély fenyeget, a nőstény a nyakuk bőrénél fogva átszállítja a fiatalokat egy
másik fészekbe.
Alkonyatkor és éjszaka aktív. Ellenségei: a nyest és a nagyobb baglyok,
házak körül a macska. A hideg telek
nagy pusztítást okozhatnak közöttük.

Állatorvosi ügyelet
Szeptember 1-2.:

dr. Bölcskey Molnár Antal
Tel.: 70/337-9785
Veresegyház, Erkel u. 3/E.

2007. augusztus 30.

Tisztelt Gödöllőiek!
Immáron sokéves hagyománya városunknak, hogy
Wageningenből kétévenként testvérvárosi küldöttséget fogad. Vendégeink részére keresünk szállásadó családokat, olyanokat, akik szívesen alakítanának ki baráti kapcsolatokat az érkezőkkel.
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: Mészöly Beatrixnál, a Polgármesteri Hivatalban. Tel.: 28/529-140, e-mail: mbea@godollo.hu )
Gloserné Szabó Györgyi, A Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke

Mozaik
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér
7.) kizáró-lag 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 m2es, 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 forma
nyomtatványok 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 pályázat 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 gyermek-kel pályázhat. A gyermektelen házaspárok mindkét tagja 35. év alatti életkorú kell, hogy legyen.
A pályázat 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.

FŐZŐVERSENY ÉS
KÉZMŰVES VÁSÁR
A városi piacon
2007. október 6-án
szombaton, 8-15 óráig
VÁRJUK OLYAN VÁLLALKOZÓ KEDVŰ SZEMÉLYEK JELENTKEZÉSÉT, AKIK ÚGY GONDOLJÁK, HOGY
SZÍVESEN VÁLLALJÁK A MEGMÉRETTETÉST, ILLETVE
KÖZKINCSÉ KÍVÁNJÁK TENNI FŐZÉSI TUDOMÁNYUKAT.
HA ÖN EZEK KÖZÉ TARTOZIK, AKKOR CSAK HÍVNIA
KELL A 06-30-503-0777 SZÁMOT
ÉS MI LEHETŐVÉ TESSZÜK, HOGY
BIZONYÍTHASSON.
Gödöllői Piac Kft.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Aug 27-szept. 3-ig: Medicina, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410251.
Szeptember 3-10-ig: Máriabesnyő, Szabadság út 167.
Tel.: 419-749.

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.

2007. augusztus 30.

Sport
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Futsal – Sorsoltak az NB I-ben

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Végül a 11 lett a „nyerő“ szám

Pocsék első félidő, vereség

A 2007/2008-as NB I-es teremlabdarúgó
bajnokság
sorsolását az elmúlt csütörtökön tartották a Magyar
Labdarúgó Szövetség székházában. A szeptember 7-én
kezdődő bajnokságra és természetesen a szeptember 811. között rendezendő UEFA
Futsal Kupára készülő Megatherm-Gödöllővel együtt
11 futsal csapat nevezett az
idei első osztályba, így jó hír,
hogy a három körös bajnoki
alapszakasz helyett két kör
lesz, míg minden fordulóban
egy együttes pihenőnapot
kap majd.

A Pest megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Gödöllői Sport Klub a 2. fordulóban
a tavalyi ezüstérmes Bag csapatát fogadta az egyetemi sportpályán. A Gödöllői SK egy feledhető első félidőt követően az első
játéknaphoz hasonlóan minimális különbségű, 3-2-es vereséget szenvedett.

A Gödöllő nemzetközi szereplése
miatt az első bajnoki fordulóban (a
Fortuna FT Abonyt fogadták volna
a Bikák) nem lép pályára, majd a 2.
játéknapon szabadnapos lesz. Tóth
Gyuláék szeptember 24-én mutatkoznak be a bajnokságban, mindjárt idegenben. A Gödöllő az Üllő
FC Cső-Montage vendége lesz,
míg hazai pályán (a gödöllői csapat
a hazai meccseit pénteken rendezi)
szeptember 28-án láthatják a szurkolók a bajnoki címvédő Bikákat.
Az ellenfél a Goldball RFC Csömör lesz. Kezdés 19 órakor az
egyetemi sportcsarnokban.

Elkészült az UEFA Futsal
Kupa programja

A 2007/2008-as kiírásban a minitornák 4. csoportját Vácott rendező
Gödöllő az Athina '90 Athén gárdájával kezd szeptember 8-án délután 14 órakor, majd egy nappal
később, szeptember 9-én szintén
délután 14-kor a montenegrói bajnok, KMF Municipium Casino
Pljevlja ellen játszanak Kiss János
tanítványai. A szeptember 10-ei pihenőnapot követően, 11-én a belga
bajnok Futsal Topsport Antwerpen
lesz az utolsó csoportellenfél.
Kezdés 20 órakor.
-tl-

További információk a
www.gbulls.hu
honlapon olvashatók!

UEFA Futsal Kupa programja
Szeptember 8., szombat
14.00: GSK - Athina '90 Athén
16.00: Futsal Topsport Antwerpen
- KMF Municipium Casino
Pljevlja
Szeptember 9., vasárnap
14.00: GSK - KMF Municipium
Casino Pljevlja
16.00: Athén - Futsal Topsport
Antwerpen
Szeptember 11., kedd
18.00: KMF Municipium Casino
Pljevlja - Athina '90 Athén
20.00: Futsal Topsport Antwerpen
- GSK.

Kispályás labdarúgás – Indul az új szezon

Marad az amatőr bajnokság
Szeptember 4-én indul útjára a labda a gödöllői
kispályás salakos labdarúgó bajnokság I. osztályában, míg a második vonal küzdelmei egy
nappal korábban, szeptember 3-án kezdődnek.
A nyáron több csapat szerette volna megreformálni a városi kispályás bajnokságot és egy
„profi“ osztályt létrehozva, még komolyabb
szintre emelni a salakos bajnokság színvonalát.
Az elképzelés szerint minden csapatban szerepelhetett volna legalább egy nagypályán is aktív
játékos (megyei I. osztályig bezárólag), de az elképzelések zátonyra futottak, így marad az évek
óta megszokott kiírás. Az I. osztályú amatőr bajnokságba mindösszesen 8 csapat nevezett, míg a
II. osztályban 10 együttes szerepel majd. Az első osztály küzdelmei a Táncsics Mihály úti
sporttelepen, míg a másodosztály mérkőzései az

egyetemi salakos (katlan) pályán lesznek.
A résztvevő csapatok:
I.osztály: Móres, Szeméremajax, Seven, Szilz,
Fortuna, Medián, Barcelona, BF. Vill.
II. osztály: Viktória, Amatőr, Vitech, Caterpillar, Champion, Círió, Denevér, Traffic, Deko,
Alma FC.
-li-

Sportos Sörfesztivál várható

Foci, futás és vívás a program
Szeptember 7.-9 között rendezik városunkban az idei sörfesztivált, amelyen a
hagyományoknak megfelelően több
sportesemény is színesíti majd a programot.
Az új városi sportkoncepció keretében kerül megrendezésre a minden évben nagy népszerűségnek
örvendő futóverseny, amelyre minden iskola jelentkezését és természetesen a mozogni vágyó városlakókat is várják a szervezők. A szeptember 8án, 10 órakor rajtoló 1,5 kilométeres táv résztvevői a Városháza elől indulnak és ugyanoda érkeznek majd vissza. Nevezés a helyszínen reggel
9.30-ig. Hat korosztályban, fiú és lány kategóriában hírdetnek majd győztest, különdíjat kap majd
a legtöbb tanulóval megjelenő iskola és a legfiata-

labb, valamint a legidősebb résztvevő is. A futóverseny mellett egy új sportág is bekapcsolódik a
rendezvénysorozatba. A Jorkiball elnevezésre halgató 2 a 2 elleni foci szeptember 8-án és 9-én lesz
a Városháza mögötti parkolóban felállított 5x10
méteres palánkos műfüves pályán. A kapuk mérete 1x1 méter lesz. A villámtornára több turnusban lehet majd jelentkezni, az első ilyen nevezést
szeptember 8-án, szombaton 9 óráig lehet megtenni.
A tavalyi évhez hasonlóan az idei sörfesztiválon is lesz vívóbemutató. A szintén szombati
sportprogram 10.30-11.30-ig tart majd a színpad
előtt felállított páston. A résztvevők között lesznek a GEAC vívői, valamint a kadett és junior
magyar bajnokcsapatok vívói. A bemutató egy játékos vívóprogrammal zárul majd.
-ll-

A felsőpakonyi fiaskóhoz képest nagy
különbség volt azonban, hogy a Bag elleni, hazai találkozó első játékrészében
mintha a pályán se lett volna a GSK.
Támadásban vérszegénynek bizonyultak a mieink, míg a védekezésbe is sok
hiba csúszott, aminek következtében
két súlyos védelmi hibát kihasználva a
vendégek megérdemelten szereztek
kétgólos vezetést (0-2). A szünetben
Nagy Dániel edző rendet rakott a hazai
fejekben és a folytatásban már azt a
Gödöllőt láthatta a szépszámú lelkes
közönség, amely talán eredményesebb
lehet majd, mint az előző években, de
ezen a találkozón a jobb második félidő
is csak az eredmény kozmetikázására
volt elég (2-3). Pozitívum, hogy 0-3-ról
sikerült majdhogynem döntetlenre
menteni a végül elajándékozott 3 pon-

tot. Nagy Dániel így értékelte a találkozót: -Az első játékrészben nagyon
rossz felfogásban, ötlettelenül és erőtlenül játszottunk. Amit a múlt héten játékban és küzdeni tudásban láttam a
csapattól, annak most a szikrája sem
valósult meg. A folytatásban valamivel
jobban játszottunk, és ha egy kis szerencsénk van, akkor egyenlíthettünk is
volna. Szomorú vagyok, mert három
pontot ajándékoztunk rutinos ellenfelünknek. Köszönjük lelkes gödöllői
szurkolóink támogatását, reméljük a
következő hazai találkozón rászolgálunk majd a bizalmukra.
Az ifisták tavalyi önmagukat idézve,
Száraz Szabolcs vezérletével (6 gólig
jutott) 19 gólt rúgtak az igen tartalékosan kiálló bagi fiataloknak.
A következő fordulóban, szeptember 2án Nagykátán vendégszerepel a Gödöllő. Kezdés: 17 (ifi: 15 óra) órakor. -ltPest megyei I. osztály
Gödöllői SK – Bag 2-3 (0-2)
Gödöllői gólok: Tóth L., Lauda Z.
Ifi: Gödöllői SK - Bag 19-0
Gödöllői gólok: Száraz Sz. (6), Kiglics G. (3), Kiss A. (3), Bátori Cs.
(2), Braun T. (2), Sztriskó I., Kajzinger G., Nagy R.

UTÁNPÓTLÁS TOBORZÓ
A Gödöllői Bikák Sport Klub 1997 és 2000 után született focizni és mozogni szerető gyerekek jelentkezését várja utánpótlás csapataiba, valamint a 2002 után született gyerekek jelentkezését is várja a klub. Az
1997-es és 2000-es születésű gyerekek szülei a 06/70-332-25-30-as, míg a
2002-es születésűek a 06/20-461-29-57-es telefonszámon jelentkezhetnek.
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Beküldési határidő:
szeptember 6.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte: Dudás József,
Vörösmarty u. 2., Palkay Irén, Király u. 25.

Recept
GOMBALEVES GAZDAGON
Hozzávalók: 75 dkg csiperkegomba, 40 dkg zúza és csirkenyak, 4 fej vöröshagyma, 1 babérlevél, 2 szem szegfűszeg, 5
dkg vaj, 3 sárgarépa, 2 zellerszár, 2-2 evőkanál metélőhagyma,
tárkony és pörkölt szezámmag, 4 evőkanál kukoricaliszt, 1
evőkanál reszelt citromhéj, 2 dl tejföl, őrölt bors, só
Elkészítés: A megtisztított zúzát és a csirkenyakat darabokra
vágjuk, és egy nagy lábasban 2 egész hagymával, sóval, borssal,
babérlevéllel, szegfűszeggel 2 liter vízben feltesszük főni. Amikor felforrt, lefedjük, és kislángon, gyöngyöztetve 1 óráig főzzük, amíg körülbelül 1,5 liter marad belőle. Leszűrjük, amikor kihűlt, hűtőbe tesszük, majd kanállal leszedjük a zsírt a tetejéről.
A felforrósított vajban megpírítjuk a finomra vágott hagymát, a
felszeletelt sárgarépát és zellert, hozzáadjuk a metélőhagymát
meg a tárkonyt, és jól összekeverve néhány percig együtt pároljuk. Végül beletesszük a vékony szeletekre vágott gombát,
megszórjuk a kukoricaliszttel, és összekeverjük. Lassan felöntjük a húslevessel, és addig főzzük, amíg a gomba megpuhul, a
leves pedig besűrűsödik. Megsózzuk, megborsozzuk, és beletesszük a citromhéjat. A tejfölt közvetlenül a tálalás előtt keverjük bele, és ekkor hintjük meg a pörkölt szezámmaggal is.

A Városi Filmszínház előadására 2 db
belépőt nyert: Esze Róbert, Ambrus köz 7.,
Víg Imre, Kandó K. u. 45.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Rigó Szilárd,
Kossuth L. u. 35., Mezriczky László, Kossuth
L. u. 37.

