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A lakások és az üzletek nagy része elkelt

Alapítva: 1992

Élelmiszer-drágulás

Áremelések

Tűztoronyból Tűztorony-ház
Augusztus 30-án, csütörtökön
ünnepélyes keretek között adták át a Tűztoronyházat Gödöllő belvárosában. Az épületet a
beruházó Huniber Tűztorony
Kft. ügyvezető igazgatója, Csaba Antal felkérésére Ullmann
Péter premontrei perjel megáldotta, majd dr. Gémesi György
polgármester adta át.
Az épület lakásokat, üzleteket és
mélygarázst foglal magába, átriumos
belső tere egybenyitva a könyvtár udvari részével, első szakaszát képezi a
tervezett passzázsnak, amely az elképzelések szerint a Kossuth Lajos
utcát és a Szabadságteret köti majd
össze.
Az avatási ünnepséget a Talamba
ütőegyüttes műsora nyitotta meg,
majd Gémesi György polgármester
mondott beszédet, aki elmondta: a
városfejlesztési koncepció szerves
részét képezi a Tűztorony-ház, ami
tökéletesen illeszkedik a környező
épületek építészeti világába, legyen
szó akár a könyvtárról vagy a most
szépülő volt „Húszas“ épületéről.
Remélhetőleg egy olyan hangulatos,
szép és modern kisvárosi jelleg alakulhat ki a jövőben, amire minden
gödöllői méltán lehet majd büszke.

Csaba
Antal
ügyvezető igazgató az összegyűlteknek röviden felvázolta az épület születésének körülményeit. Az építtetőnek, a Huniber
Tűztorony Kft-nek
pályázat útján sikerült az ingatlant
az önkormányzattól megvásárolnia.
Ennek egyik feltétele volt, hogy az
új épületnek a városképhez tartozó
tornyot is magába
kell
foglalnia.
Ehhez az eredeti
tűztornyot le kellett bontani, s teljes egészében újra
építeni. A kicsivel
több, mint egymilliárd forintos beruház munkálatai
megközelítőleg
másfél évvel ezelőtt kezdődtek a
bontással, majd 2006 júniusában indult el a kivitelezés. Az épület műszaki átadása már idén júniusban
megtörtént, augusztus 22-én pedig

megkapták a végleges használatbavételi engedélyt is. A Dózsa György
út és a Kossuth Lajos utca sarkán lévő épületben negyvenkét lakás, egy
iroda, hat üzlet és hatvan gépkocsit

magába foglaló mélygarázs található.
A lakások 90 százaléka már elkelt
(még 5 vár gazdára), a parkolóhelyek
fele még bérbeadható, illetve eladó.

Ismét mélyebbre kell nyúlnunk a
pénztárcánkba a bevásárlásaink alkalmával. Szeptembertől ugyanis jelentősen drágulnak az alapvető élelmiszerek. A húsért tizenöt-húsz százalékkal, a tejért öt-tizenkét százalékkal
fizetünk többet. Emelkedik a tojás ára
is, ennek darabja az előrejelzések szerint akár 50 forintot is elérheti.
A lakosság nagy részét súlyosan
érinti, hogy a kenyér kilója mintegy
harminc forintba kerül többe. Ezt a
liszt drágulásával indokolja a Magyar
Pékszövetség. Mivel az aszály és a
kedvezőtlen termésátlagok miatt
megugrottak a gabonaárak, a liszt
harminc-negyven százalékkal drágul.
Míg egy évvel ezelőtt 54 és 69 forint
között volt, mostanra 79-89 forint közé emelkedett. Mivel a Pékszövetség
további áremelésre számít, amennyiben ez bekövetkezik, év végéig újabb
tizenöt százalékkal drágulhat a kenyér és a többi pékáru.

(fotóösszeállításunk az 5. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)
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Közélet
míthatunk az árak emelkedésére, ami év végére
újabb húsz százalékos drágulást jelenthet. Drágulásra számítanak az állattartók is a magas takarmányárak miatt.
Így a hús, a tej és a tojás szintén többe
kerül. Ez utóbbi a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége szerint elérheti az 50 forintot
is darabonként. Ez annak is az eredménye, hogy a kánikula miatt a
tojótyúkállomány
termelése
legalább húsz százalékkal csökent a nyáron.
A nyerstej ára júliusban emelkedett az év eleji 66,54 forintról
átlagosan 69-70 forintra, most
újabb öt-tizenkét százalékkal
emelkednek az árak.
Hogy a sertés és a marhahúsért mennyivel fizetünk többet az év végéig, azt még nem
lehet tudni, az azonban már
most biztosnak látszik, hogy a
halak esetében ez tizenöt-húsz
százalék lesz.

Élelmiszer-drágulás

Külföldi diákok a VÜSZI-nél

Áremelések

Idehozta őket a hírünk

(folytatás az 1. oldalról)

Drágul a baromfihús is. Az eddigi
húsz százalékos emelés után szeptemberben és októberben, majd – a Baromfi Terméktanács elnöke szerint –
novemberben és decemberben is szá-

Kommunikációs offenzívába kezd ősszel a kormány. A Magyar Hírlap birtokába került egy kormányzati dokumentum, mely szerint az emberek egyértelműen negatívan ítélik meg a reformokat. Ezt a
Szonda Ipsos és a Medián által a Miniszterelnöki Hivatalnak készített felmérésből állapították meg.
Az átalakításokkal kapcsolatban leggyakrabban használt kifejezés a káosz volt. A felmérésekre alapozva a Miniszterelnöki Hivatal ezért az Új Magyarországot mint márkanevet akarja bevezetni a köztudatba. Ősszel ezért tévé-, rádió-, internetes és köztéri reklámhadjárat indul. A miniszterelnöki hivatal tanulmányából az is kiderül, hogy az emberek továbbra is úgy gondolják, hogy az átalakítások célja
elsősorban a pénzbeszedés, tehát a költségvetési hiány csökkentése, illetve hogy a reformokat valamilyen külső erő, például az Európai Unió diktálja.

Százmilliós beruházás Máriabesnyőn

Átfúrnak a vasút alatt
Megkezdődtek a fenyvesi városrész csapadékvíz elvezetésének munkálatai. Ennek keretében négy utcában épül vízelvezető árok, valamint átvezetést építenek ki a vasút alatt.

A fejlesztésre mintegy 106 700 000
forintot fordít az önkormányzat. Ennek keretében 242
méter hosszan épül
vízelvezető csatorna
a Tél, 76 m hosszan a
Klapka és 159 m
hosszan az Őz utcában, a vasúti pályatest mellett 275 méteres szakaszon árkot
alakítanak ki, majd
az átsajtolással 35 mes átvezetést követően a Gárdonyi Géza
utcában fejeződik be
a munka, ahol 184 méter hosszú lesz
a csapadékvíz elvezető árok. Az átsaj-

Nemzetközi, környezetvédelmet tanuló diákokból álló csoport látogatott városunkba a
hét végén. A német, holland, és
angol diákok valamint tanáraik
a VÜSZI-nél ismerkedtek meg
Gödöllő hulladékgazdálkodásával, a Recora és a Zöld Híd
programmal.
A Budapesti Műszaki Főiskola két
éve rendszeresen szervez olyan programot, aminek keretében külföldi
környezetvédelmi és jogi pályára készülő diákok és professzorok látogatnak hazánkba. Mint megtudtuk, a
most három hétig itt tartózkodó csoport azért látogatott városunkba, mert
a német szaklapokban több pozitív
cikk is megjelent a gödöllői megújuló
energiákkal kapcsolatos programokról.

Eredményt hozhat a zöldkommandó

az útburkolati jeleket az Erkel iskolai
és a Szőlő utcai parkoló területén.
Az elmúlt napokban két utcában is végeztek az aszfaltozással, a Bartók Béla
úton még a múlt héten
véget értek a munkálatokkal, a Veres Péter
utca pedig a hét elején
készült el. Jelenleg a
Fillér, a Rózsa és a
Tátra utcában dolgoznak.
(B.J.)

(k.j.)

szabályok értelmében erre
csak akkor van lehetőség ha
tettenérik őket.
Az önkormányzat minden esztendőben megtisztíttatja a területet, és sok esetben a környéken lakók is gondoskodnak a hul-

Illegális hulladéklerakók
Egyre súlyosodó problémája
városunknak az illegális szemétlerakás. Bár az önkormányzat jelentős erőfeszítséseket tesz a zöldterületeken
lévő illegális lerakók felszámolására, ez a munka sok esetben hiábavalónak bizonyul.
Hiába tisztítja meg ugyanis a VÜSZI
Kht. az érintett helyeket, néhány

tolás a besnyői vasútállomás alatt történik, ahol 160-as csövet helyeznek
el, ennek indítógödre az Őrház utcában, a fogadógödre pedig a Gárdonyiban van. A munkálatok várhatóan
októberig tartanak.
Mindemellett
folynak a 2007. évi
útprogram fejlesztései is. Ennek
eredményeként
újabb járdákat vehetnek birtokba a
gödöllőiek. A múlt
héten befejezték a
járdaépítést a Babati úton, s megkezdték a Fácán soron,
ahol a héten is dolgoznak.
Elmaradt munkáit is a napokban pótolta a VÜSZI,
így az esős idő miatt most festették fel

A félnapos program során a vendégeket Fábián Zsolt önkormányzati
főtanácsadó ismertette meg Gödöllőnek az energiahatékonyság területén
elért eredményeivel, majd Köles
Krisztián, a VÜSZI Kht. környezetvédelmi referense városunk hulladék-

gazdálkodásának fejlődését mutatta
be az 1966-ban történt várossá avatástól napjainkig. Megismerkedhettek
a távfűtés, valamint a közvilágítás
terén
végrehajtott
korszerűsítésekkel,
valamint a napenergia és a biogáz-hasznosítással. Mindkét
előadást rendkívüli
érdeklődés kísérte,
különösen a termál
programmal, valamint a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érkeztek
kérdések az előadókhoz. A csoporttal érkezett profeszszorok elsősorban a
zöld hulladék gyűjtésével, valamint
az újrahasznosítással kapcsolatban
tettek fel számos kérdést.
A nemzetközi csoport programja az
ökörtelek-völgyi
hulladéklerakó
megtekintésével ért véget.

A Gödöllői Rendőrkapitányság traffipax-előrejelzése
2007. szeptemberre:
1.: Kistarcsa
2.: Pécel
3-4-5.: Aszód
6-7.: Dány
8-9.: Aszód
10.: Veresegyház
11.: Gödöllő
12-13.: Veresegyház
14-15.: Gödöllő területe
16.: Veresegyház
17-18-19.: Kistarcsa
20-21.: Pécel
22-23.: Kistarcsa
24-25-26.: Aszód
27-28.: Dány
29-30.: Aszód
A gödöllői Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium felvételt hirdet a 20072008-as tanévre az alábbi szakmákban:
- asztalos
- karosszérialakatos
- gázvezeték és készülékszerelő
- szobafestő, mázoló és tapétázó
- villanyszerelő
A képzések államilag finanszírozottak, ingyenesek.
Juttatások: diákigazolvány, családi pótlék, tankönyvtámogatás.
Tanulószerződés kötése esetén: tanulóbér,
munkaruha, étkezési támogatás.
Érd: 28/520-710, 28/520-712 vagy személyesen: Gödöllő, Ganz Á. u. 3. (8-15 óráig)

napon belül ismét szemét borítja el a
területet. Az illegális lerakás a legtöbb problémát a 3-as
számú főút mellett, a
valkói, valamint a valkói
és a 3-as utat összekötő
földúton, és a Repülőtéri
úton okozza, ahová sokszor veszélyes hulladékot is kihordanak. A máriabesnyői területeken
gyakori a kábelégetés.
Az elmúlt időszakban nem egy
esetben előfordult, hogy az
érintett részeken a járőröző
polgárőrök, és rendőrök üldözőbe vették azokat akik feltehetően ide hordják a szemetet,
eljárást nem tudtak ellenük indítani, mivel a jelenlegi jog-

ladék eltakarításáról. Most azonban
egy úgynevezett zöldkommandó felállítását terezik, bízva abban, hogy
ennek segítségével megtisztulhatnak
a város érintett külterületei.
(ny.f.)

Felmentették a Gödöllői
Rendőrkapitányság vezetőjét
Felmentették vezetői beosztásából a gödöllői rendőrkapitányság megbízott vezetőjét,
Kovács Zoltán alezredest, mert
pénteken szolgálati gépjárművével ittasan szenvedett balesetet – közölte a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság.
Ignácz István, Pest megye rendőrfőkapitánya azért mentette fel az alezredest, mert a megbízott kapitány méltatlanná vált a vezetői munkára.

Rendőrségi hírek
Pár nap leforgása alatt három
hasonló, és egyáltalán nem
szokványos közlekedési baleset történt Gödöllőn és Aszódon.
Augusztus 22-én 13.40 órakor Gödöllőn a Szabadság úton egy mogyoródi
férfi a Fiat Punto típusú gépkocsijával
lehúzódott az út szélére és megállt,
majd ezt követően figyelmetlenül
nyitotta ki a kocsija ajtaját és annak
nekiütközött az úton kerékpárjával
haladó gödöllői lakhelyű nő. A kerékpáros a baleset során nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket
szenvedett.
Másnap, augusztus 23-án 9 órakor
szintén Gödöllőn a Dózsa György
úton a 20-as üzlet előtti gyalogátke-

A kapitány péntek éjfél körül Szada
felé autózott a rendőrség szolgálati gépkocsijával, amikor egyelőre ismeretlen
okból az árokba hajtott és felborult.
A rendőri vezető – aki egyedül ült a
kocsiban – sérülés nélkül megúszta a
borulást, az autóban viszont jelentős
kár keletkezett.
A baleset körülményeinek kivizsgálására műszaki szakértőket és orvos
szakértőt is bevontak, a vezetőtől vérmintát vettek, amiből megállípították,
hogy közepesen ittas állapotban volt.
lőn egy kerékpárral közlekedő gödöllői nő hajtott neki egy szadai férfi
gépkocsijának. Az ütközés során a nő
a kerékpárjával elesett és könnyű sérüléseket szenvedett.
Augusztus 25-én délelőtt 10.20
órakor Aszódon a Kossuth Lajos úton
parkolt le egy karancslapujtői férfi a
Mercedes típusú gépkocsijával, majd
miután a vezető oldali ajtót kinyitotta
nem vette észre az autóját kerékpárjával kikerülő aszódi férfit és fellökte a
kocsiajtóval. A kerékpárost ebben az
esetben is nyolc napon belül gyógyuló sérülésekkel szállították kórházba.
Kérjük Önöket, hogy fokozott óvatossággal vegyenek részt a közlekedésben, és akkor se lankadjon a figyelmük, amikor gépkocsijukkal
megállnak, vagy éppen a parkoló
autójukból szállnak ki.
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Kisebb betegforgalom, költséges beruházások

Tanácskoztak a kistérségi pedagógusok

Az állam elvon, az önkormányzat fejleszt Változások az oktatásban
Több hónapja, hogy az egészségügyi átalakításoknak megfelelően a Tormay Károly Egészségügyi Központban is az új betegirányító rendszer szerint
időpontos egyeztetéssel fogadják a pácienseket. Az elmúlt időszakban az intézmény vezetése
erről, valamint a vizitdíj rendszer
tapasztalatairól átfogó képet kapott.
Az elmúlt hónapokban jelentősen viszszaesett az egészségügyi központ forgalma. Amíg az elmúlt évben a teljesítmény-volument korlát számítása szerint
25 millió pontot teljesítettek, addig az új
rendszer maximálisan 18 millió pontot
határozott meg az intézménynek.
Amennyiben több beteget látnak el, és
ezt meghaladó pontszámot érnek el, úgy
azt már nem fizeti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A korlátot jelenleg tartani tudja az intézmény, mivel a
vizitdíj bevezetése óta jelentősen visszaesett a betegforgalom, ami arra utal,
hogy ez a látszatra nem is olyan sok, alkalmankénti 300 forintos befizetés is
olyan jelentős terhet jelent az egészségügyi problémákkal küzdők egy bizonyos rétegének, amit nem tudnak vállalni. Az új rendszerrel kapcsolatos ellenérzések sok esetben még ma is az itt dolgozókon csapódnak le.

Tanévindító szakmai értekezleten ismerhették meg az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladatait és tervezett munkamenetét a Gödöllői Kistérség településeinek pedagógusai. A tanácskozáson áttekintették a 2007/2008-as tanévet
érintő legfontosabb törvényi és
jogszabályi változásokat is.

A reformmal kapcsolatos átalakítások
több milliós beruházásra kényszerítették
az intézményt. Az új betegirányítási
rendszer bevezetése miatt recepciót
alakítottak ki, új munkatársakat vettek
fel és korszerűsíteni kellett az új elvárásoknak már nem megfelelő informatikai
hátteret.
Az új működési struktúra új problémákat is felvetett. A betegek előjegyzésénél rendszeresen gond, hogy nem jelennek meg az előre egyeztetett időpontban, s ezt nem jelzik az orvosnak.
Így a rendszerben üresjáratok fordulnak
elő. Azt még nem lehet tudni, hogy a
kényszerberuházás mikor térül meg. Bár
az egészségügyi szaktárca korábban azt
állította, hogy az intézményeknek a viz-

Gödöllőre kirándult a Sajtókávéház

Erzsébet után Rudolf év
A Gödöllői Városi Múzeum és
a Gödöllői Királyi Kastély vendége volt szeptember 3-án az
ország különböző intézményeiben és szerkesztőségeiben dolgozói múzeumi munkatársakat és kulturális újságírókat közösségbe szervező
Sajtókávéház.
Az 1990-ben alakult, Demeter Judit
muzeológus által vezetett asztaltársaságot a magyar közgyűjtemények
tartják fenn azzal a céllal, hogy kötetlen formában, havonta az újságírók
elé tárják programjaikat. A tagok
gyakran az aktuális kiállítás rendezőjének vezetésével tekintik meg az érdeklődésükre számot tartó tárlatokat.

Az újságírók alapanyagként használják az így szerzett értesüléseket, számos cikk, interjú, riport született a
sajtókávéházi információk nyomán.
A mintegy ötven vendég először A gödöllői szőnyeg 100 éve című kiállítást
tekintette meg a városi múzeumban.

Őri Nagy Cecília szőnyegről szőnyegre bemutatta a Gödöllői Művésztelep meghatározó alakjait, akik révén
a múlt századelőn a település nemzetközi hírnévre tett szert. Arról is szólt,
hogy a legendás
szövőiskolának ma
is vannak követői,
folytatói. Erről a
kastélyba átvonuló
társaság hamarosan
meggyőződhetett,
hiszen többek között arról is tájékoztatták, hogy ott október 11-én Remsey
Flóra textilművész
munkáiból nyílik
várhatóan nagy érdeklődésre számot
tartó kiállítás. (A
szentendrei kávéháztagoktól pedig
megtudtuk, hogy
szeptember 8-án a
Duna parti város
MűvészetMalmában Magyarországi
Művésztelepek címmel nyílik tárlat, a
nagybányai, szolnoki, hódmezővásárhelyi, kecskeméti és
helyi művésztelepek mellett bemutatva a gödöllőit is.)
Révész T. Mihály, a kastélyt működtető kht. igazgatója elmondta, amellett, hogy európai uniós források megpályázásával is az épületegyüttes felújításának mielőbbi befejezésén dol-

itdíj bevezetésével többletbevételük keletkezik, ami fedezi ennek kiadásait, a
tapasztalatok azt mutatják, hogy szó
sincs erről. Az új teljesítmény-volumen
korlát, és a beteglétszám változása alapján inkább pénzügyi nehézségekre kell
felkészülni. Ezért is örömteli a hír, hogy
minden nehézségek ellenére, az önkormányzat jóvoltából a hét második felében már üzembe helyezik az új, korszerű röntgengépet, amit nyolcvan millió
forintért vásároltak. A beruházást teljes
egészében önkormányzati forrásokból
valósították meg. Az új, az informatikai rendszerrel összekapcsolt gép működését szerdától a Siemens szakemberei tanítják be az intézmény dolgo-jkzóinak.
goznak, tovább gazdagítják kulturális kínálatukat. Életmű-kiállítások,
színházi előadások, komolyzenei
fesztiválok szerepelnek a tervekben.
Októberben a Nemzetközi Hárfafesztivál és a Nemzetközi Liszt Fesztivál
szerepel a programban, novemberben Pécsi Ildikó-est lesz a Barokk
Színházban.
F. Dózsa Katalin művészettörténész

az idei Erzsébet Királyné Emlékév
már megvalósult, a látogatók számának emelkedését eredményező programjai mellett a soron következőket is
ismertette, mint például az Erzsébet
királyné hasonmás és szavaló versenyeket. A Sajtókávéház tagjai elsők
között értesültek arról, hogy a kastély
az elkövetkező években Titánia lovagjai címmel minden évben egy-egy
kiállítást rendez az Erzsébethez közel
álló férfiakról. (Erzsébet magát verseiben a Szentivánéji álom tündérkirálynőjének, Titániának nevezte.)
2008 Rudolf trónörökös éve lesz. Miért szerették annyian, és miért hittek
abban, hogy Rudolf vezetésével modernizálódhat a Monarchia? – ezek
azok a kérdések, amiket a jövő nyáron
nyíló kiállítás a középpontba igyekszik állítani.
-it-

2006 akadálymentes épülete

Elismerés a kastélynak
Az akadálymentes használatot
biztosító
építészeti-műszaki
megoldások elismerésére hirdetett pályázatot az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium.
A Gödöllői Királyi Kastélyban – mint
ismeretes – nemcsak a főépületben látható állandó kiállításokat, hanem a ba-

rokk színházat is gond nélkül látogathatják a kerekes székesek. Az építészeti nívódíj pályázat elismeréseit dr. Lamperth
Mónika miniszter és dr. Ujhelyi István
államtitkár jelenlétében adták át a nyerteseknek, köztük a gödöllői kastély képviselőinek.
A mintegy félmilliós forintos anyagi
elismerésen a felújítás tervezője, dr. Máté Zsolt és a kastély kht. részesül.

A téma annyira felkeltette a külföldiek
érdeklődését, hogy már több (például
egy francia) tévécsatorna jelentkezett,
hogy szeretne a királyi kastélyban forgatni, hiszen még külföldön is ritkaságnak számít, hogy kerekesszékesek akadálymentesen járhatnak be egy kastélyt.

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot, annak feladatait és munkatársait
Dick Zsuzsa intézményvezető mutatta
be a tanácskozáson. A jövőben ennek
munkatársai végzik a logopédiai ellátással és a nevelési tanácsadással kapcsolatos feladatokat a kistérség településein, Csömörön, Dányban, Isaszegen, Gödöllőn, Nagytarcsán, Pécelen, Szadán, Valkón, Vácszentlászlón és Zsámbokon.
Munkatársai, akik között logopédusok, szakpszichológus, gyógypedagógusok és gyermekpszichiáter tevékenykedik, a települések intézményeiben látják el feladataikat. A szakellátást egyaránt kérhetik a pedagógusok és a szülők, arra valamennyi,

Dick Zsuzsa

tanévet érintő jogszabályi változásokról, s Benkő Ákosné, a gödöllői
önkormányzat közoktatási irodájának
vezetője segítségével áttekintették a
tanév pedagógiai feladatait, eseményeit.
Minden tanévben előfordul néhányszor, hogy az ünnepnapok miatt
megváltozik a munkarend. Így nemegyszer otthon tölthetjük a pénteket,
vagy a hétfőt, amit azután más napokon, valamelyik szombaton dolgozunk le, s természetesen ezekre a na-

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat új épülete

az adott településen élő, 3-18 éves
korú gyermek jogosult. Dick Zsuzsa
részletesen ismertette az intézményhez tartozó feladatokat, s egyben felhívta a figyelmet az ide vonatkozó jogi szabályozások hiányosságaira.
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szeptember 1-jétől a Mátyás
király utca 11. szám alatt várja az ellátásra jogosultakat, hétköznap 8-16 óra
között. Az intézményektől Dick Zsuzsa írásos egyeztetést kért, de a magánszemélyek a nyitvatartási időben
személyesen is felkereshetik az intézményt.
A rendezvényen a pedagógusok
tájékoztatást kaptak a 2007/2008-as

A hét kérdése
– Önnek mennyibe kerül az iskolakezdés? – tettük fel a kérdést olvasóinknak a múlt héten, amikor
a legtöbb családban az iskolatáska, a füzetes, torna felszerelések
beszerzése adott feladatot a szülőknek.
„… Ha az ember nem akar vacakokat
venni, akkor olyan húszezer körül
vagy afölött lesz a végösszeg, és ebben nincs semmi különlegesség. Eleve
onnan indulunk, hogy egy átlagos,
közepes árfekvésű iskolatáska, vagy
hátizsák 8-9000 forintba kerül…“
Csonka S.
„…Ha csak az iskolára gondoltak,
akkor azt mondom, körülbelül 20-25
ezer Ft/gyerek, de ebben még nincs
benne az, ha mondjuk sportol vagy
zenét tanul a diák. Azután év közben
az ebédbefizetés, a külön programok,
a tanszerek kiegészítéséből összejön
havonta a másik tízes…“
Kocsis V.
„Amikor iskolába kezdett járni a lányom, azt gondoltam, felesleges extra

pokra kerülnek át a tanítási napok is.
A 2007/2008-as tanévben a következő változásokkal kell számolnunk:
Munkanap

Szünnap

október 20.,
szombat
október 27.,
szombat
december 12.,
szombat
december 29.,
szombat
április 26.,
szombat

október 22.,
hétfő
november 2.,
péntek
december 24.,
hétfő
december 31.,
hétfő
május 2.,
péntek

dolgokat venni. Ebből eredően az első
hónapban hetente kellettek másik ceruzák, a Kínában gyártott olcsó füzet
szétesett, az iskolatáskának meg már
az első hónapban eltört a csatja. Azután megvettem a márkás színeseket,
ami év végéig jó volt, megvettem a
drága grafitceruzát (ebből hármat
használtunk el összesen), és szépen
minden vackot lecseréltem jobb minőségű dolgokra. Nem a legdrágábbat
vettem, de a 7000 forintos táska kibírt
két tanévet…“
Kovácsné
„Ilyenkor általában a tanfelszerelésről szokás beszélni, arról meg elfelejtkeznek, hogy a tankönyvek és a füzet
mellé mi mindent kell megvenni: edzőcipő, melegítő, ünneplő- vagy
egyenruha, ehhez cipő stb. Igaz, nem
kell mindent megvenni újonnan minden évben, de nekünk még sosem sikerült harmincezer alatt megúszni a tanévkezdést a két gyerekre...“
Takács Istvánné
A hét kérdése:
– Ön szerint hogyan lehetne
változtatni a közlekedési morálon?

4 Gödöllői Szolgálat

Gödöllőiek Németországban

Giesseni emlékek
Két héttel ezelőtti lapszámunkban már beszámolunk arról,
hogy egy rövid látogatás erejéig gödöllőiek jártak németországi
testvérvárosunkban,
Giessenben. A küldöttség kezdetben egy főből állt, Dávid
László Zsoltból, a Református
Líceum tanulójából, akihez a
későbbiekben véletlenszerűen
csatlakoztak más gödöllői polgárok is. Erről beszélgettünk a
középiskolai diákkal.
– Nem megszokott dolog, hogy egy
16 éves diák képviseli Gödöllőt egy
testvérvárosi összejövetelen...
– Ebben az esetben egy nem hivatalos látogatásról volt szó. Családunk
régi ismerőse egy Rüdiger Schmitd
nevű úriember, akit azzal a feladattal
bízott meg Giessen polgármestere,
hogy a testvérvárosi kapcsolatot ápolja Gödöllővel. Ő vetette fel azt a lehetőséget, hogy mivel Giessenben éppen egy nemzetközi ünnepség zajlik
testvérvárosai részvételével, örömmel
vennék, ha ezen Gödöllő is tiszteletét
tenné. Ezt követően felkerestem Gémesi György polgármestert, aki a támogatásáról biztosított. Valahogy így
kerültem a képbe.
– Mennyi időt töltött kint Gies-

senben és milyen programok vett
részt?
– Ez egy négy napos látogatás volt.
A kinti ünnepség legfontosabb momentumának azt tartom, hogy a németek minden egyes testvérvárosnak,

így nekünk is, egy bemutatkozó standot biztosítottak. Ezen minden egyes
nemzet az országára jellemző dolgokat állított ki. Igen színes összkép
alakult ki, hiszen Giessen kapcsolatban áll például izraeli, amerikai, angol, francia vagy éppen olasz városokkal is.
– A gödöllői pavilonban mit

Erdélyben járt a Sisi Baráti kör

Történelmi helyeken
Szokásos évi utazásukon természetesen az idén is Erzsébet
királynéhoz kapcsolódó emlékhelyek nyomába indultak a
Sisi Baráti Kör tagjai. Gödöllőről indulva kétezer kilométert
utaztak az egyesület tagjai,
hogy Erdélyben felkeressék
azokat a szobrokat, fákat, amik
már több mint egy évszázada
hirdetik névadójuk iránti tiszteletet.
Természetesen nemcsak Erzsébet emlékhelyeken jártak a baráti kör tagjai,
hanem megnéztek sok, a magyar
történelemhez kapcsolódó műemléket
is, így többek között Marosvásárhelyen a Művelődési (Kul-túr) palotát is,
ahol örömmel fedezték fel a Ferenc
József megkoronázását ábrázoló domborművet.
Az Erzsébet Királyné Emlékév keretében egyebek mellett arról is
megemlékeznek a Gödöllői Királyi
Kastélyban, hogy az 1867-es kiegyezést követően – éppen 140 esztendővel ezelőtt – koronázták meg a
királyi párt. Az már külön érdekesség,
hogy a remek alkotást Sidló Ferenc, a

2007. szeptember 6.

Civil

Gödöllői Művésztelepen munkálkodó
mester készítette. A domborművet
több évtizedig csak nagy viszontagságok árán tudták csak megőrizni, tavaly viszont sikerült visszaállítani az

láthattak az érdeklődők?
– Rengeteg prospektust és könyvet
vittünk magunkkal. Ezen kívül folyamatosan vetítettük azt a DVD-ét,
amit Gödöllő várossá nyilvánításának
40. évfordulójára adott ki a város. A
legnagyobb sikert mégis a magyar pogácsa és a magyar bor aratta. Ez nagyon ízlett az embereknek. Emellett a
legtöbben Budapestről, az Alföldről, a
Balatonról és érdekes módon a Tisza-

tóról szerettek volna minél több információt megtudni. Gödöllő vonatkozásában elmondhatom, hogy a külföldiek közül rengetegen ismerik például a királyi kastélyt. Számtalan
olyan emberrel beszéltem, akik már
személyesen is megtekintették Gödöllő egyik nevezetességét.
– Annak ellenére, hogy ez egy
avatott szobránál, míg Bölönben, Sebestyén Benedek nyugalmazott református tiszteletes által két évvel ezelőtt készített Erzsébet emlékműnél
helyezték el a tisztelgés virágait a baráti kör tagjai.
A királyné halála után japánakácokat
is ültettek Görgényszentimrén, a Rudolf
trónörökös hajdani vadászkastélyát övező arborétumban. Még mai is megvan,

nem hivatalos
látogatás volt,
találkozott-e
Giessen polgármesterével?
– Természetesen
HeinzPeter
Haumann polgármester fogadott
bennünket, jómagam pedig
átadtam neki
azokat az ajándékokat, amiket
Gémesi
György
küldött. A polgármester úr kifejtette,
hogy nagyon szívesen ellátogatna Gödöllőre, mivel még sohasem járt nálunk. Ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogyha minden jól alakul, akkor
a gödöllői sörfesztiválra városunkba
érkezik giessen első embere.
– Emellett lehet hallani egy angol-magyar kapcsolatról is.
– Erről egyelőre annyit lehet elmondani, hogy Giessennek van egy
Winchester nevű angol testvérvárosa,
akik Heinz-Peter Haumann révén
igen sokat hallottak már Gödöllőről.
A birtokukba jutott információk alapján pedig szeretnének közelebbi kapcsolatba kerülni városunkkal. Ez
azonban még a jövője, nem lehet tudni, hogy mi sül ki a dologból.
– Ha jól tudjuk, akkor egy nem-

zetek közötti labdarúgótorna is szóba került kint...
– Igen, ez így van. Az angolok kitalálták, hogy bizonyos időközönként
a testvérvárosok futballcsapatai mérjék össze az erejüket. A legközelebbi
torna két év múlva Giessenben lesz,
amin nagyon szeretnék, ha a gödöllői
csapat is pályára lépne.
-crKöszönetet mondunk az útért és a
prospektusok, kiadványok rendelkezésünkre bocsátásáért Gödöllő
Város Önkormányzatának és Gémesi György polgármesternek, a
Pest Megyei Önkormányzatnak és
a Gödöllő és Környéke Regionális
és Turisztikai Egyesületnek.

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

Olvasóink írták
Tisztelt Szerkesztőség!

eredeti helyére. A Művelődési
(Kultúr) palotában a baráti kör tagjai
örömmel fedezték fel KörösfőiKriesch Aladár freskóit, a Nagy Sándor és Thoroczkai Wigand Ede híres
magyarokat ábrázoló üvegablakait.
Marosvásárhelyről, Erdély kapujából továbbutazva, Halmágyon, Hargitai Nándor a múlt század elején fel-

MEGHÍVÓ
Az Élet Menete Alapítvány
Holokauszt vándorkiállításának megnyitójára
Idõpont:

bár töredezett állapotban az emlékfákat
jelző tábla.
A baráti kör tagjai a hajdani magyar
határ legkeletibb pontjára, Bereckére is
eljutottak, ahol a Sisi-emlékoszlop áll,
majd az egyesület egyik tagja által korábban felfedezett csikdánfalvai emlékoszlopot is megtekintették.
-szm-

Civil szervezetek
a Sörfesztiválon
a városháza előtti téren,

2007. szeptember
26., 11 óra

szeptember 8-án, 9 és 16
óra között bemutatkoznak
városunk civil szervezetei

Helyszín:

A résztvevők a Polgármesteri Hivatal
okmányiroda felőli teraszán várják az
érdeklődőket beszélgetésre, ismerkedésre.
Az elmúlt évi nagy érdeklődésre való tekintettel ismét szűrővizsgálatokat tartanak
szombaton a városháza előtt a Tormay
Károly Egészségügyi Központ
szakembereinek segítségével.

gödöllői MÁV
pályaudvar
A kiállítás megálmodója: Novák Ilona Múzeumpedagógus
Beszélnünk kell róla!
A holokauszt megtörtént. Mi más akadályozhatja meg, hogy újra
megtörténjen, ha nem az oktatás és a felvilágosítás! Fontosnak
érezzük, hogy a fiatal korosztály is hiteles képet kapjon a vészkorszak pusztításairól, s megismerve a tényeket, az antiszemita és
rasszista érzelmeket kirekessze a szívéből.
Beszédet mond: Dr. Gémesi György Polgármester; Verő Tamás
rabbi; Forgács János a Holokauszt túlélők nevében emlékezik;
Novák Ilona Múzeumpedagógus

Az érdeklődők reggel 9 órától vérvizsgálaton, kardiológiai, szemészeti és orthopediai
szűrésen vehetnek részt.
A vizsgálatok a Tormay Károly Alapítvány
jóvoltából ingyenesek.

„Mondandómat mindenkinek szánom, de főképpen az illetékeseknek,
akik tehetnek valamit.
A művelődési központ melletti aluljárón áthaladva szoktuk sétáltatni
menyemmel a kisunokámat. Naponta tanúi voltunk, amikor a kerékpárosok (többnyire fiatalok) nagy
sebességgel nekiiramodtak, hogy az
aluljáró túlsó végén, az emelkedőre
lendületből, leszállás nélkül fel tudjanak karikázni. A művelődési
központ oldalán elkanyarodik a bevezető út, nem lehet belátni az
alagútba.
Itt sokszor a kicsi kétévesek is kis
műanyag motorjaikon sebesen gurulnak le a lejtőn. Ijesztő volt gondolni rá , hogy mi lenne, ha valakik
itt összeütköznének. Isten őrizz, ha
egy kisgyereket elütnének. Mindig
szóvá akartam tenni valahol, de
nem tettem. Nagy hiba volt. Bekövetkezett amit naponta nagyon
sokan láthattunk, hogy itt még baj
lesz.
Sajnos, éppen az én családomban
következett be a tragédia. Az unokaöcsém dolgozni ment, és egy jó
húsban lévő fiatalemberrel ütközött össze. Comb, medence és három bordatörés lett az eredmény.
Szegény, ő egyébként is rossz fizikumú volt, nem a legjobb egészségben, nem élte túl. Ki gondolná,
hogy ilyen súlyos következmény lehet ott, ahol naponta járunk em-

berek és csak „gyalogos“ forgalom
van. Nem beszélve a fiatalemberről,
aki nem szándékosan ilyen tragédia
okozója lett.
Már rég ki kellett volna tenni egy
táblát, hogy az aluljárót kerékpáron ülve tilos használni. Ne történjen meg ez a szomorú eset még egyszer. Sajnálom, hogy ezt nem tettem
szóvá korábban. Levelemet ajánlom az illetékesek figyelmébe.“
Köszönettel: Gyöngy Andrásné
Tisztelt Szerkesztőség!
„Nagy öröm volt valamennyi gödöllői katolikus hívő számára a
múlt hét szombatja. Azt hiszem,
mindenkinek öröm, ha valahol templom épül. Csodálatos ünnepség volt.
Azóta sokakkal beszélgettem, érdekes hogyan változott a vélemény erről a templomról, mióta megkezdődött az építése.
Emlékszem, kezdetben sokan idegenkedtek ettől az épülettől, mert a
modern külső nem igazán illett
abba a képbe, ami sokan a templommal összekapcsolnak. Először
nekem is furcsa volt, de amikor először megláttam teljes egészében az
új épületet, meglepett, milyen kellemes hatást nyújt, s vörös tégláival
különös melegséget ad a panelházak között. Nagyon tetszik az is,
hogy a belső tér is rendkívül tágas
és világos. Akik ott voltak, mindenkinek az volt a véleménye, egy egyszerű, de nagyon szép épülettel gazdagodtak mind a hívek, mind a város.“
Tisztelettel: Kiss Józsefné
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Város–Kép

A lakások és az üzletek nagy része elkelt

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!

Tűztoronyból Tűztorony-ház

A Tűztorony a Kossuth
Lajos utca felől

A Tűztorony és tűzoltó-laktanya
1879-ben alakult meg Gödöllőn az Önkéntes Tűzoltó
Testület. A testület működő tagjainak a száma a XIX.
század végén 40-50 fő közt, a pártoló tagok létszáma
150-200 fő közt mozgott. A testület felszerelése ekkor
két kocsiból egy mozdonyfecskendőből, és egy szerkocsiból állt. A tűzoltók költségeit a királyi udvar, a község és a pártoló tagok fedezték. Az I. világháború pusztítása miatt a felszerelések jelentős része megsemmisült. A testületet a háború után újjászervezték, 1933-ra a tagok száma 26,
a pártoló tagok száma pedig 250 lett. A tűzoltó testület télen elméleti oktatásokat tartott tagjainak részére. Áprilistól
októberig hetente egyszer szergyakorlatokat is végeztek. Éjszakánként pedig 2 főből álló tűzőrséget tartottak. A felszerelés egy része községi, a másik része egyesületi tuGyakorlat az udvaron
lajdonban volt, mely állt egy benzinmotoros fecskendőből, egy kézierejű mozdonyfecskendőből, két kézierejű
kocsifecskendőből, egy targoncafecskendőből, öt vizeslajtból, egy legénységi- és egy szerkocsiból, egy két
emelet magasságig tolható tolólétrából, és 36 főre szükséges egyéni felszerelésből.
Az 1930-as években a tűzoltólaktanya és szertár a Kossuth Lajos utcában volt. Ekkor egy őrszobából, egy irodahelységből, egy őrségi helységből, egy deszkából épített fészerből, egy istállóból és egy kamrából állt. Az
épület mérete és állapota nem állt arányban a benne őrzött nagy értéket képviselő felszereléssel. 1937-re a szertár és a laktanya nagyon rossz állapotba került. A szertár
tetején befolyt az esővíz, mely komolyan veszélyeztette a tűzoltó-felszerelést. 1937 augusztusában úgy határozott a
település képviselő-testülete, hogy késedelem nélkül megkezdi az új tűzoltó-szertár és -laktanya építését. Azonban
1937-ben nem történt semmi az üggyel kapcsolatban.
1938 januárjában került a testület elé újra a probléma, mikor a szertár teteje olyan rossz állapotba került, hogy már
mindenütt beázott. Éppen ezért a képviselő-testület kimondta, az ügy nem tűr halasztást, és február folyamán kiírta a
versenytárgyalást. Az építkezéshez szükséges terveket már
az előző évben elkészíttették. Az építkezést 20-22.000 pengő
körüli költségben állapították meg. Az építkezés megkezdését március hónapban szerették volna elkezdeni, és 3 hónapra
tervezték a művelet időtartamát. Erre az időre, a kabinetirodától kértek a kastélyhoz tartozó épületek egyikében helyet,
a tűzoltó felszerelés elhelyezésére. Az ideiglenes tűzoltószertárat július elejéig kívánták igénybe venni.
A versenytárgyalást végül 1938 márciusában írták ki. Az
ajánlatokat 1938 március 30-án déli 12-ig kellett zárt borítékban Gödöllő község elöljáróságához személyesen vagy
Mászógyakorlatoznak postai úton eljuttata gödöllői tűzoltók ni. Az ajánlatok elbírálása még aznap
délután megtörtént.
Április 1-jén pedig
kihirdették a nyertest. Sándor Ferenc máriabesnyői építész a legolcsóbban,
mindössze 21.479 pengő összköltséggel vállalta az építést. Ugyanekkor hirdették ki a másik nagy községi beruházás nyertesét is, aki szintén Sándor
Ferenc lett. Ez az építkezés a tűzoltó-laktanya mellett, a mai Dózsa György
út és Kossuth Lajos utca sarkán álló épület átalakítása volt. Mindkét beruházást egyszerre kezdték meg.
A bontást azonnal megkezdték. A lebontott épületből a még használható
anyagokat (téglát, gerendákat,cserepeket) újra felhasználták az építkezés
során. Májusban a bontási munkák után megkezdődhetett az építés is. Két
hét elteltével már álltak a falak, a melléképületre már a tető is fölkerült. (Június folyamán az épület kőlábazatot kapott.) Az épület befejezésének időpontjáról nincsenek adatok. Az biztos, hogy az év végére elkészült az új tűzoltólaktanya és az új szertár is. Ezek a helységek mellé húzták fel a tűztornyot, mely mára a település arculatát nagyban befolyásoló építménnyé vált.
Az őrtorony kapott egy tűzjelző szirénát is, mely figyelmeztetett a veszélyre. De nemcsak védelmi funkciót töltött be a torony, hanem naponta jelezte
a déli 12 órát.
Az új épületegyüttes ünnepélyes felavatására azonban az 1938-as év során
nem került sor. Az épületavatás időpontját 1939 szeptemberére tűzték ki.
1939. szeptember 3-án lett volna az új laktanya felavatása, a Gödöllői Önkéntes Tűzoltótestület 60 éves évfordulója
alkalmából, tűzoltóverseny és esti táncmulatság kíséretében. Azonban a laktanya avatást, a körzeti versenyt és a táncmulatságot az országos tűzrendészeti felügyelő rendeletére bizonytalan időre elhalasztották. Végül 1939. szeptember
17-én tartották meg a laktanyaavatást és a hozzá kapcsolódó programokat.
Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Folytatódik a művelődési ház megújulása

Átadták a balett-termet
Szeptember 3-án, hétfőn délelőtt átadták a gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Központ megújult Galga-termét, amely ezentúl a Magyar Balettszínház Gödöllő társulatának új otthona
lesz. A mintegy 2
millió forintból átalakított terem új
padozatot, az egyik
fal pedig tükröket
kapott.
Az avatáson Kovács Balázs, a Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht.
ügyvezető igazgatója kiemelte, a művelődési központ a három korábbi – Városi Fúvószenekar, Városi Szimfonikus Zenekar, Gödöllő Táncegyüttes –
mellett két újabb művészeti csoportot
is kiemeltként fog kezelni, a Magyar
Balettszínház Gödöllőt és a Talamba
ütőegyüttest.
– A Galga-terem mostani átalakításáért megköszönöm a műszaki stáb,
Lovas Károly, Seres Imre, Ráduly István és Jánoska Ferenc nagy munkáját. Nélkülük sokkal többe került vol-

na ez a felújítás – mondta Kovács
Balázs. Természetesen a Galga-terem
nem veszti el korábbi funkcióját. Kora délutánig a balettosok használják,

de utána újra birtokba vehetik az eddigi csoportok.
Kovács Balázs elmondta továbbá:
ezzel nem ért véget a művház megújulása. A tervek között szerepel az
aula renoválása, a Talamba ütőegyüttes hangszigetelt gyakorlótermének
kialakítása, a Gödöllői Galéria és az
az előtti terasz megújítása, valamint
az épület információs rendszerének
(t.)
átalakítása.

Bontás

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.
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Csak választani nehéz
Itt az iskola – ideje iskolát választani. Legalábbis azoknak,
akik jövőre középfokú oktatási intézménybe jelentkeznek
majd. Már most töprenghetnek, hová, merre is szeretnék
venni az irányt, utánanézhetnek, milyen lehetőségek adódnak számukra. Gondjaikban
sokoldalú segítséget nyújt az
Iskolaválasztás előtt Pest megyében 2008 című most megjelent kötet.
Lapozgatás közben nagyhírű, patinás
budapesti gimnáziumokra esik a tekintetem, ugyanakkor teljesen újszerű tanintézményekre is. De hát én
csak céltalanul nézegetem az érdekességeket, megállapítom, hogy á,
ebből az iskolából került ki a legtöbb
Nobel-díjas, de legalább világhírre
szert tett magyar tudós,vagy pedig,
hogy na, tessék, itt a jövő útja, ilyen
iskola eddig nem volt, most meg már
van, mert ez felel meg a kor követelményeinek, ez készít fel a legújabb
kihívásokra.
Azonban az érintetteknek legjobb
elölről alaposan áttanulmányozni a
könyvet. Elolvasniuk a Tudnivalók a
továbbtanulásról című fejezetet, majd

azt, amelyben a beiskolázással kapcsolatos fogalmakat tisztázzák, kitérve a beiskolázásnál használt dokumentumokra.
Felsoroltatnak a megye azon iskolái, melyek kötelezően felveszik az
oda jelentkezőket, fel a pályaválasztást segítő intézmények. Kiderül, hol,
mikor lesznek pályaválasztási kiállítások, börzék. Felhívatik a figyelem
arra, mely személységjegyek mely
pályára tehetnek valakit alkalmassá.
S végre következik az, ami a legizgalmasabb: az iskolák egyenkénti
felsorolása. Többször is felsorolják
őket. A gimnáziumoknál először is
olvasható a gimnáziumi név- és címjegyzék. Eztán: „Nyitott kapuk“ a
gimnáziumokban, vagyis, hogy mikor fogadják, várják „nyitott kapukkal“ az érdeklődőket. S bezáróan az
egészen részletes ismertetése az
egyes iskoláknak. Osztályok száma
és megnevezése, választható idegen
nyelvek, emelt óraszámú tantárgyak,
írásbeli felvételi, szóbeli meghallgatás, túljelentkezés (mármint az abban
az iskolában általában szokásos; hű,
van, ahol tizenkétszeres!), egészségi,
tanulási problémák (mármint, hogy
abban az iskolában azokra is tekintettel vannak, mégpedig milyenekre).

Vannak önkormányzati, felekezeti,
alapítványi gimnáziumok, négyévfolyamosok, hatévfolyamosok, nyolcévfolyamosok.
A szakképző iskolák jönnek, melyek tekintetében, ha lehet, még bonyolultabb a helyzet. Már az eddigiek
is, bevallom, sokkal bonyolultabbak,
mint ahogy az én kis beszámolóm
alapján elképzelni lehet. Ajánlom inkább a könyv személyes böngészgetését, bogozgatását. Aztán ha ezen a
könyvön túl van a leendő középiskolás diák, meglátja, a többi majd megy
már, mint a karikacsapás.
(Iskolaválasztás előtt Pest megyében 2008)
- nád -

Új könyv Gödöllő irodalmi hagyományairól

Fesztiválra készül a városi múzeum

G. Merva Mária: Írók és múzsák

Figyeljünk a tárgyakra

Gaálné dr. Merva Mária irodalomtörténész, a Városi Múzeum igazgatója 2005-ben Gödöllő irodalmi emlékeit bemutató kiállítást rendezett. Az akkor megkezdett tudományos
kutatómunka eredménye öszszegződik most könyv formájában Írók és múzsák Gödöllőn címmel. A szeptember végén megjelenő könyvet, melyet a Nemzeti Kulturális Alap
és Gödöllő Város Önkormányzata támogatott, dr. Kerényi
Ferenc
irodalomtörténész,
kandidátus lektorálta. Az alább
közölt lektori jelentés egyben
jó ajánlója a könyvnek, ami az
iskolai oktatásban is kitűnően
használható lesz majd.
A lector, mint a kézirat első olvasója
ezúttal szerencsés helyzetben van.
Évtizedek alatt kísérhette figyelemmel, hogy vásárlásokkal, könyvtári és
múzeumi kutatásokkal, kiállításokkal,
részpublikációkkal hogyan építette
föl a Szerző könyvét, amelyben most
összegezi ezeket a különféle muzeológusi-irodalomtörténészi tapasztalatokat.
A kézirat kitűnő. Nagyrészt önálló
alapkutatásokra épül, amit szépen példáz a kézirattári és a múzeumi jelzetek, a felhasznált, de publikálatlan források nagy száma. Ennek köszönhető
elsősorban, hogy sokszínű és történelmileg folytonos képet kapunk a
mindenkori város művelődéstörténeti
helyzetéről és szerepéről két és fél évszázadon át. Még akkor is, ha a XX.
századi hányad óhatatlanul portrék
sorozatára épül. Nagy kérdés ilyenkor: mit sikerül kinöveszteni az életrajzi adatok mögül? Itt sokat: gondoljunk például Grassalkovich I. Antal

vagy Sina György karriertörténeteire,
mint a magyarországi fejlődés egyegy szakaszának markáns képviselőire. A Szerző kitűnő arányérzékét dicséri, hogy megtalálja a kastély helyét
és szerepét Gödöllő művelődéstörténetében – anélkül, hogy a túlságig erre
koncentrálna.
Az irodalom fogalmát Merva Mária történelmi változásban vizsgálja,

het a mögöttes szellemi gazdagságot
és a visszafogott mértéktartást, amelylyel ismereteit elénk tárja. Emeljük ki
néhány különösen jól sikerült részletét! Fontos a könyvtárkultúra végigvezetése, újszerű az uradalmi tisztviselők kulturális életének rajza, érdekesek és nélkülözhetetlenek a legendafoszlató fejezetek (Petőfitől az
Ady-Nagy Sándor-kapcsolatig), ide-

Részlet a kiállításmegnyitóból

de nem szűkíti le később sem annyira,
hogy a társművészetek háttérbe szoruljanak. Gödöllő üdülőváros jellege,
Budapest közelsége éppen ezt az irizáló sokféleséget erősítette meg és tette a város egyik összetéveszthetetlen
sajátosságává. Ebben a vonatkozásban (is) találjuk rendkívül találónak a
címet, amely korábban találónak bizonyult egy sikeres kiállítás élén. Így
szerepelhetnek a könyvben is olyan
múzsák, személyiségek (Mednyánszky Bertától Brüll Adélon és Harmos
Ilonán át Démusz Elláig és tovább),
akiknek jobbára csak neve cseng ismerősen középiskolai tanulmányainkból, de vajmi keveset tudunk róluk. Köréjük rendeződött egy-egy író
egy-egy korszakában a hely szelleme.
A Szerző anyagismerete lenyűgöző. Minden mondata mögött érezni le-

értve az 1950-es évek meghurcolásait
(Ottlik Géza kuláksága).
Egyetértek a szemelvények közlésével. Ezek valóban nehezen elérhető,
tematikus szövegek, amelyeket az olvasó sehogy vagy csak nagy utánjárással vehetne kézbe, viszont az irodalmi textus ábrázoló erejével süt belőlük az egykori Gödöllő.
Most olyan periódusban vagyunk,
hogy minden város és minden régió
egybegyűjti a maga szellemi javait,
hogy meghatározhassa csak őrá jellemző sajátosságait. Ehhez a nagyközönséget kell megszólítani, márpedig
Gödöllő elsőrendű turisztikai célpont.
Merva Mária pedig ehhez megvesztegetően tud írni, az olvasó akár
egyetlen portré, akár a teljes könyv
végigolvasásakor sem érez fáradtságot.
Dr. Kerényi Ferenc CSc., lektor

A Gödöllő Városi Múzeum is bekapcsolódik az október-novemberben országszerte zajló Múzeumok Őszi Fesztiválja című programsorozatba. „Térjünk a tárgyra“ – Nyitott kapuk, mesélő tárgyak címmel múzeumpedagógiai és egyéb programokkal várják az érdeklődőket.

lői művésztelep anyagának segítségével
ismerhetik meg a muzeológusok munkáját a diákok, a „Pecsét-oklevél-címer“
című rendhagyó történelemórán pedig
életre kelthetik a régi idők technikáit.
Az őszi fesztivál nem csak a gyerekeket, a családokat is várja. Öt hétvégén át tartó játékra invitál kicsiket és nagyokat. Október 6-tól november 4-ig

Már a legifjabbakat is várják a
muzeológusok. Az óvodásoknak
és kisiskolásoknak komplex múzeum-pedagógiai foglalkozásokat tartanak „Mesesarok – Mesélnek a tárgyak“ címmel. A 3-9
éves korosztálynak szánt programban néhány a mindenapi
használatban is jelenlévő múzeumi tárgy történetét ismerhetik
meg, a résztvevők. Az egy-egy
előadáson bemutatott tárgyakkal testközelből, megtapintva, zenével és mesékkel színesített előadás keretében találkozhatnak a gyerekek.
A felsősöknek és a gimnazistáknak
két program is szól. A „Legyünk muzeológusok!“ című foglalkozáson a gödöl-

tart a „Kincsvadászat“, amelyben az állandó kiállítás egy-egy területén kell feladatokat megoldani a résztvevőknek.
Akik valamennyi feladatot megoldják,
jutalomban részesülnek. Az érdeklődőket Kerényi B. Eszter és Őriné Nagy Cecília kalauzolja a programokon.

Éjféli nap a felkenő nap országában

Katona Szabó Erzsébet Japánban
Egyik kiállításáról a másikra utazik
Katona Szabó Erzsébet az idén. Az ismert textilművész a napokban érkezett haza Dachauból, ahová a helyi
művésztelep meghívására látogatott
el, egy az Euro-Art által rendezett kiállításra. Szeptember közepén már Japánba utazik, ahol a Tokiói Magyar
Napok keretében mutatja be tizenhét
bőrmunkáját. A háromnapos, szeptember 17-19 között megrendezendő
programsorozaton zenei programok
és kiállítások várják az érdeklődőket,
s többek között fellép Saito Hiroshi, a

hazánkban végzett japán cimbalomművész is.
A Katona Szabó Erzsébet által készített alkotások azonban nem jönnek haza a program bezárása után,
azokat Sakkóban, egy Tokió közelében lévő egyetemi központban is bemutatják, ahol szeptember 25-től október elejéig tekinthetik meg az érdeklődők. A bemutatott anyagban
többek között látható lesz a művész
Éjféli nap című alkotása is, amelyet a
múlt év végén a városi múzeumban
láthatott a közönség.
-jk-
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Ajánló

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: 30.000 Ft/5 hónap
Októbertől induló tanfolyamaink:
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
Továbbra is látogatható a „VIZI-KERT“ című csoportos képző- és iparművészeti kiállítás a
GIM-Házban, szombat, vasárnap 14.-18-ig

FRÉDÉRIC CHOPIN
ZENEISKOLA

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

Beszámoló növendékeink és tanárainak versenyeredményeiről –2006/2007.
tanév, 1. rész
Az Egerben megrendezett Bartók
Béla Népdaléneklési Versenyen
Kakucs Katalin I. díjat, Bozsik Fruzsina Kincső III. díjat nyert. Tanáruk: Benedek Krisztina.
Sopronból, a X. Országos Fagottversenyről Tóth Eszter különdíjjal
tért haza. Tanára: Várnai Miklósné.
A Nyíregyházán, a XI. Országos Zongoraversenyen Szalai Gergő II. díjat
nyert. Tanára: Láng Gabriella. Láng
Gabriella tanárnő ez év májusában,
a zenei oktatásban végzett kiemelkedő munkájáért az Artisjus Zenei
Alapítvány díját vehette át Budapesten.

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

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

HEROSZ

Kertész leszek...

Vigyél haza!

Kedvenc cserjéink és fáink (3.)
Beköszöntött 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.

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592

www.poraz.hu

2 hónapos keverékek

Babérsom

5 hónapos keverékek

8 hetes keverékek

8 hetes keverékek

6 hetes keverékek

Állati dolgok

nyező együttes hatása
idézi elő, melyek közül
valószínűleg a nappalok
hosszának változása a
legfontosabb. A nappalok rövidülésével hormonális változás
áll be a madaraknál. Ennek hatására
többet esznek, feltöltik zsírraktáraikat,
és többet pihennek, majd a megfelelő
pillanatban útra kelnek. A vándormadarak által megtett távolságok nagyon változóak: egyes magevők csak néhány kilométerrel repülnek délebbre, míg vannak vándorok, amelyek több ezer kilométer megtette után érik el a célállomást. A legnagyobb utazó a sarki csér.
Ez a madár az egyik sarkkörtől repül a
másikig pontosan 20.000 kilométert téve meg minden évben. Mégis sokkal
nagyobb teljesítménynek számít az
észak-amerikai kolibri vándorlása. Ez a
madárka évente kétszer teszi meg a Kanada-Mexikó útvonalat, miközben át
kell repülnie az 1000 km széles Mexikói-öblöt. A vándorlás a madárfajok
számára életük legnagyobb megpróbáltatását jelenti, a gyengébbek el is pusztulnak a hosszú úton. A repülés során
rengeteg energiát veszítenek, épp ezért
szükséges, hogy testsúlyukat szinte
megduplázzák a vándorlás kezdetére. A
tengerek, vagy a sivatag feletti több na-

Költöző madarak
Itt az ősz, és mi sem jelzi ezt jobban,
mint a villanydróton gyülekező fecskék
tömege. A természet az idők kezdete óta
minden évben kétszer meghozza a maGyülekezők

darak számára a vándorlás kezdetét. Az
ősz beköszöntével összegyűlnek, majd
egyik napról a másikra eltűnnek, hogy
aztán tavasszal, a meleg visszatértével
újra megjelenjenek fészkelő helyeiken
és szerelmi énekükkel telekiabálják
kertjeinket. Az embert mindig is érdekelte hová mehetnek télen a madarak.
Voltak olyan elképzelések, hogy a fecskék a tavak aljába fúrják magukat, vagy
például a kakukkból karvaly lesz. Ma
már egyre többet tudunk a vándorlásról. De miért is kell egyes
madaraknak több ezer kilométert megtenniük, míg mások
nyugodtan áttelnek? A vonulás
előnyei nyilvánvalóak: a madarak nyáron kihasználják az
északi vidékek időszakos táplálékbőségét és a hosszú nappalokat, hiszen a tavaszi olvadások után milliónyi lárva és növényi mag segíti őket, hogy megtömjék
begyüket és fiókáikat fel tudják nevelni.
Télen azonban egyes fajok nem képesek táplálékot találni, hőmérsékletüket
azonban végig 40° C körül kell tartaniuk, így ha nem vándorolnak ismét olyan
helyre ahol bőséges élelem várja őket,
megfagynának. A vándorlást több té-

Fehér gólyák

pos átkelés során sem friss víz, sem
élelem, sem pedig pihenési lehetőség
nem áll rendelkezésükre. Egyes madarak, mint például a gólyák, vagy a darvak úgy tudnak takarékoskodni az energiájukkal, hogy egész magasan repülnek kihasználva a meleg levegő felhajtó
erejét, a termikeket, a ludak pedig az ismert V-alakzatban repülnek,
ilyenkor az előttük lévő madár
által keltett légörvényt lovagolják meg. Sokan teszik fel a kérdést, honnan tudják a madarak az
utat téli szállásukra, majd hogyan találnak haza fészkelő helyükre? A nagy testű, csoportban
vonuló madárfajták (gólyák, darvak) esetében a felnőtt madarak-

Előző héten a legszebb vörös levelű
cserjéket és fákat mutattuk be. E növények leginkább sárga, ezüst vagy tarka levelű társaik társaságában látványosak, így most ismerkedjünk meg a
színes lombú változatokkal.
A díszkertekben a lombos fák hangsúlyos elemek, meghatározzák annak
hangulatát. Választhatunk a vörös levelű fák helyett sárga-, ezüst- vagy tarka
változatot is. A szivarfa Aurea fajtája
szívalakú, kihajtáskor aranysárga, később világoszöld leveleivel feltűnő dísze lehet kertünknek. A szivarfánál
igénytelenebb talajt kíván a fehérakác
aranysárga levelű, Frisia fajtája, mely
koratavasszal és ősszel narancssága levéldísszel örvendeztet meg bennünket.
Még különlegesebbre vágyunk és elegendő a helyünk? Ültessünk AureomarKecskerágó

Darvak

tól tanulják a fiatalok az útvonalat, a ludak szintén szüleiket követik, de a kisebb testű madárfajták, mint például a
pacsirták, gébicsek szüleik nélkül, az
ösztöneikre hagyatkozva egyedül teszik
meg a hosszú utat. A madarak rendkívül
jól felszerelt műszerekkel rendelkeznek. Érzékelik a föld mágnesességét, a
hangok igen széles skáláját, a polarizált
fényt vagy az infravörös és ultraibolya
tartományokból érkező jelzéseket. Az
út során megjegyzik, hol vannak azok a
helyek, ahol táplálékot találnak, vagy
ahol megpihenhetnek. Viszont a mai
napig nem sikerült megfejteni, hogyan
lehetséges, hogy egy új biztonságos
táplálkozó hely megjelenésével a maTéli vendégek

darak azonnal megjelennek, megváltoztatva addig megszokott útvonalukat.
A hosszabb utakat megtevő vándorok,
ha csak tehetik próbálják elkerülni a na-

ginatum fajtájú tulipánfát, hiszen a júliusban zöldessárga tulipánszerű virágokkal ékeskedő fa fényes levelei sárga
szélűek. A törpe fák között is találhatunk érdekeset, hiszen az ezüstös levelű, mutatós fűzlevelű körtike vagy a fehér-rózsaszín foltos Hakuro Nishiki fűz
ágyásaink feltűnő díszei is lehetnek.
Színes és örökzöld levelekre vágyik
ágyásaiban? Válasszon japán kecskerágót, kúszó kecskerágót, babérsomot,
magyalt vagy puszpángot. Örökzöld talajtakaróként ismert a kúszó kecskerágó. E nyírható növény a napos és árnyékos területeken is jól érzi magát, ha
tápanyagban gazdag talajt és elegendő
vizet biztosítunk számára. Számtalan
változata ismert, közülük a legszebb a
Blondy, melynek fényes levele sötétzöld szélű, közepén nagy sárga folttal,
vagy a legérdekesebb az Emerald Gaiety, melynek fehérrel szegélyezett levele télen rózsaszín lesz. A japán kecskerágók félárnyékos fekvést, és üde talajt
kívánnak, fiatal korban fagyérzékenyek. Mégis, gyönyörű sövényt nevelhetünk az Aureomarginatus fajtából,
Borbolya

magyal

színével a világos ágyásokban, örökzöldek és vörös levelű cserjék társaságában mutat legjobban. A félárnyékot
kedvelő magyalok piros termése is jól
érvényesül az Argenteomarginata változat fehérszélű levelei, vagy a Madame Briot változat aranysárga levélszélei mellett.
A kertek legtöbbjében találkozhatunk a piros vesszőjű somok sárga- és
fehértarka változataival, vagy a
gyöngyvesszők és a borbolyák sárga
levelű fajtáival. Ugyanígy minden kertbarát ismeri az orgonát, vagy a mályvacserjét is. De ismerik-e az orgona fehérrel pettyezett levelű Aucubaefolia
vagy sárgatarka levelű Aucubaefolia
vál-tozatát? Találkoztak már a mályvacserje Purpureus Variegatus változatával, melynek fehérszélű levelei kiemelik sötétvörös, bimbós virágait? Minden
hagyományos, vagy megszokott kertet
újjá varázsolhatunk egy-egy különleges
(g.m.)
fajtával.

melynek aranysárga szélű fényes levelei valóban különleges látványt nyújtanak. Az örökzöld babérsom Variegata
változata ma már nálunk is ismert.
Nagy, fényes és sárgával pöttyözött leveléért és a nőivarú növény piros terméseiért sok kertben ültetik, bár védett, félárnyékos fekvést igényel fagyérzékenysége miatt. A fagyosabb területekre ültessünk puszpángot vagy magyalt. A
buxus hálás növény, szinte minden kertben megél. E kedvelt növényünk Aureovariegata változata sárgatarka, világos
gyobb tengerek feletti átrepülést.
Ezért az Afrikába tartó kölöző madarak főleg két útvonalat használnak. A Nyugat-Európából indulók
a Gibraltári-szoroson át repülnek,
míg a Közép-Kelet-Európai madarak a Boszporuszon, vagy Szicílián keresztül. Vannak olyan
madarak, amelyek csak bizonyos
országokból vándorolnak. Hazánkból a rozsdafarkú és a vörösbegy telente délebbre húzódik, míg
ugyan ezek a fajok Angliában, vagy
Franciaországban állandónak számítanak. Az is egyre gyakoribb, hogy az
enyhe teleknek köszönhetően egyes
madarak áttelelnek. Tavaly több helyen
figyeltek meg itt maradt
ludakat, kócsagokat,
gémeket, sőt egyes helyeken még gólyákat is.
A madarak közül sokan
elpusztulnak a hosszú
út során, de sajnos nem
csak a gyengék hullanak el. Képtelenek kivédeni az útjuk során
rájuk leselkedő legnagyobb veszélyt, amely
már oly sok fajt sodort a
kipusztulás
szélére,
vagy pusztított ki teljesen: a vadászatot. A vonulási útvonalakat az
emberek is jól ismerik,
és az őszi-tavaszi vonuláskor több ezer madarat lőnek ki évente. Néha pont a csapat elején
vonulókat, amelyek az
utat mutatják a fiataloknak, így egy példány kilövése akár az egész

Állatorvosi ügyelet
Szeptember 8-9.:

dr. Vaskó Márta
Tel.: 20/991-3057
Veresegyház, Bánóczi u. 2.
csapat pusztulásához vezethet. Szerencsére nem kell a telet madarak nélkül
elviselnünk, hiszen számtalan kedvencünk itt marad, és az elvonulók helyett
északról megérkeznek a téli vendégek.
Aztán tavasszal újra nézzük az eget,
várva mikor jelennek meg az első
fecskék.

2007. szeptember 6.
A gazdasági társaságok
alapításával és változásbejegyzésével kapcsolatos új rendelkezések

A Gödöllői Szolgálat az eddigi hiányt pótolva elindítja a „Jo§a van
hozzá!“ rovatát. A rovatban megjelenő témák – nem kimerítő jelleggel
– foglalkoznak olyan jogi problémákkal, melyekkel naponta találkozhatnak az olvasók, akiknek most
lehetőségük nyílik arra, hogy
kérdéseket intézzenek a cikkeket író
Ügyvédi Irodához, mely kérdé-sekre
a lap hasábjain keresztül válaszolnak. Természetesen a rovat terjedelme nem teszi lehetővé az egyes
jogi kérdések részletes körüljárását, ezért egyéni ügyeivel mindenki forduljon hozzáértő ügyvédhez.
Kérdéseiket a Gödöllő, Pf. 112, vagy
a szolgalat@libori.hu címre küldhetik.
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2007. szeptember 1. napjától lépett
hatályba a 2007. évi LXI. törvény,
amely a tavaly júliusban módosított
Gazdasági társaságokról (továbbiakban: Gt-ről) illetve a Cégnyilvántartásról és Cégeljárásról szóló törvények bizonyos rendelkezéseit hivatott
módosítani. Elsősorban a gazdasági
társaságok alapítását és változásbejegyzését elősegítő változások léptek
életbe. Az alábbiakban ki szeretnénk
emelni néhány fontos rendelkezést:
1. Az új törvény szerint a gazdasági
társaságok – a korábban meghatározott 2007. szeptember 1. napja helyett! – 2008. július 1. napjáig kötelesek a Gt. rendelkezéseihez igazítani
társasági szerződéseiket és ezen napig
azt az illetékes Cégbírósághoz benyújtani.
2. A szeptembertől az egyszerűsített cégeljárást igénybevevő alakuló gazdasági társaságok cégfor-

mától függetlenül 15.000 Ft eljárási
illetéket
fizetnek
a
korábbi
50.000/100.000 Ft eljárási illeték
helyett.
3. Az egyszerűsített cégeljárás alkalmazásával az új törvény a Cégbíróságra irányadó bejegyzési határidőt 2 munkanapban határozza meg,
azonban a jövő év közepétől a kérelem beérkezését követő egy munkaórán belül köteles eljárni a cégbíróság. Az egyszerűsített cégeljárásban
az eljáró ügyvédnek a törvény mellékletében található szerződésmintát
kell alkalmaznia.
4. A 2007. szeptember 1. napjával
történő hatálybalépést követően a társasági szerződést (létesítő okiratot)
szerkesztő- illetve a módosítást végző
ügyvéd is készíthet aláírási címpéldányt, így nincs szükség arra, hogy
a tisztségviselők/munkavállalók még
külön közjegyzőhöz forduljanak, így
ezzel is költséget és időt takarítanak
meg.
5. A cégeljárásban közreműködő
ügyvédek 2008. július 1. napjától kizárólag elektronikus úton nyújthatják

be a Cégbíróságok-hoz a bejegyzési
illetve változásbejegyzési kérelmeiket.
6. Jelentős könnyítés a társaságok
számára, hogy szeptembertől a kft. és
a zártkörűen működő rt. jegyzett tőke
minimuma jelentősen csökken. A kft.
általános tőkeminimumát 500 ezer
forintra, a zártkörűen működő részvénytársaságnál a jegyzett tőke 5 millió forintra csökken. A nyilvánosan
működő részvénytársaság alaptőke
minimuma 20 millió forint marad.
7. Szintén szeptember elsejétől
lehetővé válik, hogy korlátolt felelősségű társaság alapítása esetében a
pénzbeli betét befizetésének igazolására ne előzetes banki igazolással kerüljön sor, hanem a társaság javára
történő befizetésről az ügyvezető az
eljáró ügyvéd által ellenjegyzett vagy
közjegyző által hitelesített nyilatkozatban adjon számot. Ebben az
esetben nincs szükség a cég bejegyzését megelőzően a bankszámla megnyitására. Amennyiben a céget bejegyzik, a bejegyzéstől számított 8 napon belül kell a cégnek bankszámlát

nyitnia, és azon a pénzbeli betétet elhelyeznie.
8. A Gt. 2006. július 1. napjától
lehetővé teszi, hogy az ügyvezetők
megbízatása a társasági szerződés
szerint határozatlan időtartamra szóljon. Így nincs szükség az 5 évenkénti
újraválasztásra.
9. Lehetővé válik, hogy amennyiben a törvény kötelezi a céget vala
mely közlemény közzétételére a
Cégközlönyben, úgy a cég választása
szerint a honlapján is eleget tehet közzétételi kötelezettségének. Ennek előfeltételei, hogy a cégjegyzék tartalmazza ezen tényt, illetve a cég elektronikus elérhetőségét, valamint, hogy
a cég a honlapját folyamatosan működtesse.
10. Fontos kiemelni, hogy 2006.
július 1. napjától a székhely/telephely
bejegyzéséhez illetve változásbejegyzéséhez szükség van annak használatára feljogosító okiratra (tulajdoni
lap, bérleti szerződés, stb.).
dr. Boros Andrea
dr. Nahm Judit

Recora-Testközelben a Sörfesztiválon
Olvasóink megszokhatták már, hogy lapunkban a Recora program
keretében rendszeresen beszámolunk a megújuló energiák felhasználásának lehetőségeiről,
a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tervekről, valamint a zöldhulladék gyűjtésének tapasztalatairól. A hét végén azonban nem csak az újságon keresztül, hanem személyesen is kaphatnak információkat az érdeklődők a gödöllői hulladékgazdálkodással
foglalkozó szakemberektől, ugyanis a sörfesztiválon külön pavilonban várják majd az érdeklődőket. A Zöld Klub és a VÜSZI munkatársai segítségével tájékozódhatnak többek
között az elektronikai hulladékok, a papír, a használtelem városunkban történő gyűjtéséről, valamint a zöldhulladék újrahasznosításáról és a komposztálásról, valamint a civil
szervezet tevékenységeiről. Az érdeklődőket szombaton délelőtt 9 órától délután 16
óráig várják a szakemberek a sörfesztivál helyszínén.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 3-10-ig: Máriabesnyő, Szabadság út 167. Tel.:
419-749.
Szeptember 10-17-ig: Medicina, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410251.

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.
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Sport

Futsal NB I. – hétvégén bajnokok ligája

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Változások kora...

Pontot mentett a csapat

Igen szeszélyesen indul a
2007/2008-as bajnoki év az
első osztályú teremlabdarúgóknál, ugyanis egy hét alatt
háromszor változott, a minden
bizonnyal már véglegesnek tűnő csapatlétszám.
Az elmúlt héten megtartott sorsolást követően a Magyar Labdarúgó
Szövetség (MLSZ) Futsal bizottsága mégis elfogadta a tavalyi NB IIes Cerberous nevezését (az NB Iben Újbuda néven szerepelnek
majd), így 12 csapattal kezdődik a
szeptember 7-én, pénteken kezdődő bajnokság. A bajnoki címvédő
Megatherm-Gödöllő az új kiírás
értelmében a 2. fordulóban szeptember 17-én mutatkozik be a bajnokságban, idegenben (a gödöllői
együttes első meccsét elhalasztották a csapat nemzetközi szereplése
miatt), éppen az Újbuda otthonában. Első hazai mérkőzését szeptember 29-én játssza majd városunk futsal csapata, a Goldball
RFC Csömör ellen. A Bikák min-

den hazai mérkőzésüket péntekenként játsszák majd az egyetemi sportcsarnokban. Kezdés: 19 órakor.

A Gödöllői Sport Klub labdarúgó csapata a 3. fordulóban
Nagykátán vendégszerepelt és
a négy gólt hozó találkozón
megszerezte első pontját a bajnokságban. A fordulatos találkozón 2-2-es döntetlent ért el a
csapat, míg az ifjúsági gárda ismét nyert (6-1).

UEFA Futsal Kupa – Futsal
hétvége Vácott
Szeptember 8.-11 között rendezi a
Megatherm-Gödöllő az UEFA Futsal Kupa főtáblájának 4. csoportját
Vácott, amelyen a mieinknek a görög bajnok Athén, a belga első Antwerpen és a montenegrói aranyérmes Pljevlje ellen kellene majd
megszerezni az első kettő hely valamelyikét, ezzel kivívnia az elit
körbe (16 közé) kerülést. Az idei
kiírásba nevező 43 ország 44 klubja közül az előselejtezőket követően a főtáblára már csak 24 csapat
jutott el, akik 6 darab 4 csapatos
csoportban küzdenek majd a kiadó
12 helyért (ehhez csatlakozik a
négy kiemelt, a spanyol Murcia, az
orosz bajnoki és UEFA Futsal Kupa címvédő Dinamo Moszkva és a
bajnoki ezüstérmes Jekanyerinburg, valamint a kazah Kairat Al-

maty, így alakul majd ki a 16 csapatos elit kör). A csapatnak minden
bizonnyal nagy szüksége lesz a
szurkolók bíztatására, a továbbjutás érdekében. A háromnapos eseményre még kaphatóak a belépők.
Elővételben 1000 forintba kerülnek a jegyek, amellyel mindhárom
napon, napi kettő meccset lehet
majd megtekinteni. Természetesen
a játéknapokon a helyszínen, a Vác
városi sportcsarnokban is lehet
majd jegyet váltani a tornára. A
napi jegy ára 500 forintba kerül
majd.
A részletes programot megtalálják
a klub honlapján (www.gbulls.hu).

Lázár Vilmos: egy arany, egy ezüst
A lengyelországi Warkában
rendezett kettesfogathajtó-világbajnokságon egy aranyérmet és egy ezüstérmet szerzett Lázár Vilmos, aki ezzel
1999 és 2001 után harmadszor, összességében, pedig
hetedszer lett világelső élete
tízedik világbajnokságán.

Hódi Károly, valamint a német Warneck az óvatos hajtás ellenére is hibáztak, így Lázár örülhetett a végén,
amelyen az összetett első három helyezettje között kevesebb, mint egy
hibapont volt a különbség Ráadásként Nyúl Zoltán kitűnő hajtásának
köszönhetően, a hollandokat megelőzve – akárcsak két éve – ezüstérmes lett a magyar csapat.
Egyéni, világbajnok: Lázár Vilmos (Magyarország) 142,12 hiba-

Röplabda – Felkészülési torna

Ezüstérem Szerbiában
Augusztus 30-ától szeptember 1jéig a szerbiai Zrenjaninban vett
részt egy nemzetközi felkészülési tornán a TEVA-GRC felnőtt
csapata és ért el remeknek
mondható 2. helyezést.
Hollósy László tanítványai első mérkőzéseiket játszották a 2007/2008-as felkészülés során a remekül megrendezett
nemzetközi négyes tornán. A gödöllői
hölgyek az első meccsen a ZOK Spartak
Subotica gárdáját verték 3-1 arányban,
majd a belgrádi Crvena Zvezda ellen,
egy igen izgalmas és színvonalas mér-

kőzésen maradtak alul a mieink (1-3).
Végezetül a házigazda ZOK Klek volt
az ellenfél, akiktől szintén 3-1 arányban
kaptak ki a lányok, de a 2.-4. hely eldöntésében jobb játszmaarányuknak
köszönhetően a mieink örülhettek és
szerezték meg így az ezüstöt.
Hollósy László elmondta: „Hasznos
tornán vehettünk részt, főleg annak fényében, hogy több játékosunk is sérüléssel bajlódott, így több junior korú játékossal szerepeltünk a tornán. A szerb
röplabda a világ elitjébe tatrozik, ennek
fényében úgy gondolom, hogy tisztességesen helyt tudtunk állni.“
-lt-
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Nagykáta – Gödöllői SK
2-2 (1-0)
Gödöllői gólok: Müller Péter, Hegedűs Csaba
Ifi:Nagykáta – Gödöllői SK 1-6
Gödöllői gólok: Nagy R. (2), Tóth P.
(2), Száraz Sz., Koscsó G.
végeredményt. Az ifisták második
félidei pontosabb játékuknak köszönhetően ismételten nyertek.
A következő, negyedik játéknapon
a Pilisvörösvár együttesét látja vendégül a Gödöllői SK az egyetemi sportpályán. A mérkőzés időpontja: szeptember 9., 17 óra (ifi: 15 órakor).
-ll-

Köszöntötték a Balaton-átúszókat

-tl-

Lovassport – Kettesfogathajtó világbajnokság

A díjhajtásból, maratonhajtásból és
akadályhajtásból álló összetett vb-n
Lázár Vilmos a rendkívül szerencsétlen hétvége ellenére, fantasztikus
sportolói teljesítményt hajtott végre.
A díjhajtásban (7. lett) az egyik bíró
Lázár teljesítményét jelentősen alul
értékelte, a maratonhajtásban (5. lett)
letört a segédhajtó kapaszkodó rúdja,
így két nap után csak az ötödik helyen állt a zárószám, az akadályhajtás előtt. Itt sem szegődött a magyar
versenyző mellé a szerencse, ugyanis egyik lova a nyelve alá vette a zablát (ez jelentősen csökkenti a hajtó
befolyását a lóra). Egy labda leverésével és némi alapidő túllépéssel fejezte be a versenyszámot (6. lett),
ami után maga Lázár Vilmos sem
hitt a győzelemben. Azonban az utána következő hajtók, a holland Verstappen, a német maratonista Tebbe,

A meccsre győzelmi esélyekkel pályára lépő gödöllőiek ugyan mindvégig mezőnyfölényben játszottak, ennek ellenére mégis a hazaiak szereztek vezetést az első játékrész közepén, első helyzetüket értékesítve ezzel (1-0). A folytatásban letámadta ellenfelét Nagy Dániel együttese, aminek egy büntető lett a jutalma, ezt viszont nem sikerült értékesítenie a mieinknek. Pár perccel később Müller
Péter találatával egyenlített ugyan a
Gödöllő (1-1), de nem sokáig örülhettek a fiúk, mert egy hazai kontra vé-

gén megint hátrányba kerültek (2-1).
Nem adta fel városunk csapata és a
hosszabbítás első percében ismét egalizált (Hegedűs Csaba fejezett be egy
ellentámadást: 2-2), beállítva ezzel a

pont, 2. Sebastian Warneck (Németország) 142,53, 3. Hódi Károly
(Magyarország) 142,91, ...10. Nyúl
Zoltán (Magyarország) 150,00.
Csapat, világbajnok: Németország
(Rudolf Huber, Klaus Tebbe, Sebastian Warneck) 274,27 hibapont, 2.
Magyarország (Hódi Károly, Lázár Vilmos, Nyúl Zoltán) 278,49, 3.
Hollandia (Ben Gosschalk, Mieke
van Tergouw, Harrie Verstappen)
-tt280,14.

Utánpótlás toborzó
A GÖDÖLLŐI BIKÁK SPORT
KLUB
1997 és 2000, illetve 2002
után született focizni és mozogni szerető gyerekek jelentkezését várja korosztályos csapataiba.
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.

Augusztus 28-án a Városházán köszöntötték azt a 45 gödöllői sportembert, akik július 28-án több ezer társukhoz hasonlóan átúszták a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5200 méteres távot. Gémesi György polgármester köszöntötte a megjelenteket. A
résztvevők közül külön kiemelte a
7204 fős mezőny 17. helyén célba érő
11 éves Szabó Dánielt, a mezőnyből
10. legidősebbként, immáron 19. alkalommal elinduló, 71. éves Bakonyi
Pált és az 1941-ben született Bakonyi

Bakonyi Pálné (6363), Bognár Zsolt
(930), Csaba Zsolt (5194), Csáki
Gábor (2458), Dankó Gyula (2876),
Dankó Júlia (534), Gál Adrián Erik
(4628), Gálik István (5428), Hegedűs Péter (2807), Henkei Győző
(3200), Juhász Zalán (3697), Kondor Edit (2833), Koós Albertné
(2839), Kormos Krisztina (762),
Lénárt Zsolt (2344), Liscsinszky
Csaba (4736), Liscsinszky Lászlóné
(5825), Márta Csaba (2418), Mikó
Éva (4507), Missurai Viktória

Pálnét, valamint a szintén 41-es születésű Koós Albertnét, aki 2839.
összetett helyezésével korcsoportjában a 3. lett. Továbbá kiemelték a 56.
helyen záró, a távot már 16. alkalommal teljesítő Zala Tibort. Jelen volt az
eseményen Pintér Zoltán, Gödöllő
alpolgármestere, Pelyhe József és Köles László önkormányzati képviselő,
a sportbizottság elnöke.
A 2007-es Balaton-átúszást teljesítő gödöllőiek (zárójelben az elért eredményük): Adamecz Ferenc
(1702), Atzél Béla (3706), Bakonyi
Bence (1089), Bakonyi Pál (4494),

(5500), Nagy István (306), Nagy
Zoltán (3914), Pári Miklós (1711),
Pári Sándor (1715), Pásztor Gábor (
1344), Pelyhe József (1145), Prókai
Piroska (1561), Rácz Zoltán (3743),
Stabiszevszky Áron (1682), Stabiszevszky Gábor (1660), Szabó Dániel (17), Szekeres Márta (1101),
Antal (1844), Szőke Brigitta
(5312), Szőke Csabáné (5317),
Szőke Tünde (5311), Tóth Márk
Levente (2011), Várhegyi Gergely
(5505), Veres Sándor (3366), Virág
Zsuzsanna (4360), Zala Tibor (56).
-li-
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Beküldési határidő:
szeptember 13.
A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalványát nyerte:
Szabó Pálné, Mohács u. 41.,
Pintér Adrienn, Erzsébet királyné krt. 25.
A Trafo Club belépőjét
nyerte:
Tóth József, Rigó u. 39., Eiben
Istvánné, Szent János u. 16.
A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:
Tamás Lajosné, Százszorszép
u.
82.,
Kovács
Ferencné, Csalogány u. 7.

