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Kukorica szem nékül

Tizenhetedszer is siker volt a Sörfesztivál

Gazdanap

A három nap folyamán színes zenei
kínálatból választhattak a gödöllőiek.
Az olyan népszerű előadók, mint a Hot
Jazz Band, a Four Fathers, a 100 Folk
Celsius, és a megasztáros Balássy Betti
és Varga Feri mellett helyet kapott a
színpadon a magyar nóta, valamint bemutatkozhattak a városunkban élő fiatal előadók is.
Pénteken és vasárnap délután, illetve este, szombaton pedig egész nap
várták a rendezők az érdeklődőket a
városháza elé, ahol a sportrajongókat
családi futóverseny, vívóbemutató,
kispályás labdarúgótorna, a kulináris
élvezetek kedvelőit a lángos és a rendkívül népszerű kürtőskalács mellett
babgulyás és természetesen sör várta.
A gyermekek is számtalan programból
válogathattak: játékos vetélkedők,
kézműves foglalkozások, bábszínház.

Kicsik és nagyok
azonban egyaránt a hatalmas kondér körül
gyűltek össze szombaton déltájban, ugyanis
ekkor készült el a mintegy négyezer adag babgulyás, melyet Buday
Péter mesterszakács
irányításával készítettek a Kalória Kht. munkatársai. A főzés reggel
hét órakor kezdődött,
200 kg krumpli, 120 kg
kolbász, 60 kg főtt tarja, 150 kg bab, 50 kg
hagyma, 2 kg pirospaprika került az üstbe.
Szintén hagyománynyá vált az elmúlt években, hogy a fesztivál
programjában nagy tömegeket megmozgató
sportesemény is helyet
kap. A szombati családi futóversenyen
1225-en vettek részt, és a végén tizenkét kategóriában hirdettek eredményt.
A legifjabb résztvevő Csernyénszky
Ábel 2 éves volt, a legidősebb pedig dr.
Szabó Gyuláné, az abszolút győztes
Czindrity Attila lett. Az iskolák közül a
legtöbb résztvevővel a Református Líceum képviseltette magát.

Fotó: Tatár Attila

Háromnapos vigadalom
Mint minden évben, idén is óriási siker volt a Sörfesztivál.
Péntektől vasárnap estig szórakozhattak városunk lakói a
Szabadság téren, ahol a zenés
programok mellett temérdek
enni- és innivaló várta a kilátogatókat. A sztárvendégeket felvonultató rendezvény valamennyi korosztály számára jó
kikapcsolódást nyújtott.

A Tormay Károly Egészségügyi
Központ munkatársainak jóvoltából
ismét ingyenes szűréseken lehett részt
venni. A lehetőséggel 78 fő élt, a legnagyobb érdeklődés a rizikószűréseket (vércukor, vérnyomás, koleszterin,
testsúly) kísérte. A résztvevők számát
igaz jelentősen korlátozta, hogy a vizsgálatokat az elmúlt év tapasztalatai

Alapítva: 1992

Az idei esztendő sok mindent
megmutatott a gazdáknak – kiki tanulhatott a maga, szerencsésebb esetben a más kárán –
de a szakemberek tanácsaiból
is. Az utóbbira példa a Szent
István Egyetem Növénytermesztési Tanüzeme, amelyben
szeptember 6-án rendezték
meg az őszi gazdanapot.

alapján csak azoknál végezték el, akik
éhgyomorra jelentkeztek, viszont így
pontosabb, megbízhatóbb eredményeket kaptak a résztvevők.
A fesztivál új színfoltja volt, hogy a
városunkban működő civil szervezetek is bemutatkozhattak a rendezvényen.

Szárítópusztán most az járt jól, aki
csizmát húzott. A nyáron elmaradt
esőt két nap alatt igyekezett pótolni a
természet, de a házigazda Gyuricza
Csaba tanüzemvezető bevezetőjéből
kiderült, a növénytermesztésben ennyi idő alatt nem lehet csodát tenni:
ilyen extrém időjárású évben (is) csak
a technológia és a technológiai fegyelem betartásával érhető el elfogadható eredmény.
„A fajtamegválasztás, a tápanyag
utánpótlás és a talajművelés harmóniája mérsékelhette az aszálykárokat“
– hangsúlyozta az egyetemi docens.
„A kukoricánál például az idén nem
az volt a kérdés, ki hány tonnát takarít
be, hanem hogy lesz-e, amit le tudnak
törni, vagy silózni kell a tengerit.
(Mint a gazdanapon elhangzott,
2007-ben szeptember elejéig 200 ezer
hektáron silózták a szemestakarmánynak vetett kukoricát Magyarországon.)

(fotóösszeállításunk a 3. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon)
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Két év múlva a panelesek is fizethetnek?

Ingatlanadó tervek
Folyamatosan, egyre több hír lát
napvilágot arról, hogyan, s milyen formába kívánja a kormány
bevezetni az ingatlanadót. Bár a
hét végén Gyurcsány Ferenc és
Lendvai Ildikó egyaránt cáfolták
– mint azt tették korábban több
azóta bevezetett intézkedés esetében – hogy jövőre már számítani kell az újabb lakosságot súlytó teherrel. A múlt héten kiszivárgott információk szerint, a
pénzügyminisztériumban
készülő tervek szerint sok ingatlantulajdonosnak már jövőre a
zsebébe kell nyúlnia, 2009-ben
pedig már a panellakások után
is fizetni kell a tulajdonosoknak.
Az elképzelések szerint 2008. január 1jétől változik a luxusadót (ezt az adót is
kiváltja majd az ingatlanadó) fizetők
köre. Ugyan továbbra is csak a 100
millió feletti számított értékű lakások
és üdülők után kell fizetni luxusadót, de
teljesen másképp, mint az idén. Eddig a
100 millió forint számított érték feletti
rész fél százalékát kellett leróni, ám
ezentúl az 50 millió forintot meghaladó
rész fél százaléka illeti meg az államot.
Vagyis bár csak a 100 milliónál
drágábbnak ítélt lakások és ingatlanok
után lehet majd kivetni az adót, de az
alapja az 50 milliót meghaladó rész
lesz.
Lényeges változás, hogy idén még
csak a magánszemélyek voltak az
adóalanyok, ám ezentúl már minden
100 milliónál értékesebb lakást vagy
üdülőt magáénak mondó tulajdonosnak, vagyis a magánszemélyeken kívül
a vállalkozásoknak is kell fizetni. Az
önkormányzati, a közigazgatási és nonprofit szervezetek mentesülnének az
adófizetés alól.
A most is hatályos luxusadótörvény
tartalmaz egy táblázatot. A táblázat megyénként, fővárosi kerületenként, településtípusonként (megyei jogú város,
város, község) és a lakás jellegétől
(egylakásos épületben van-e, vagy többlakásosban, illetve üdülő-e) függően tar-
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Közélet

tományt ad meg a négyzetméterárra
vonatkozóan. Az illetékes önkormányzat a tartományon belül – akár külön
övezeteket is kialakítva – meghatároz
egy négyzetméterárat. Az adott övezetben levő lakásoknál a négyzetméterár és az alapterület adja ki az adott
ingatlan értékét. Ezt az értéket korrigálni kell: a korrekció mértéke függ többek között a lakás életkorától, fekvésétől, a szobaszámtól, attól, hogy hányadik emeleten van, a tömbházban
van-e lift, mikor újították fel stb. A korrekció után adódó szám a számított érték, vagyis ezt kell nézni, túl van-e a
100 millió forinton, vagy sem. A kormány tervei szerint jövőre ugyanezt a
metodikát kell alkalmazni a számított
érték meghatározásánál.
2009-ben még tovább léphet a kormányzat, amennyiben elfogadják a
koalíciós megbízás alapján dolgozó
PM törvényszövegét. Akkor már nem
lenne 100, vagy ha úgy tetszik, 50 milliós határ, elképzelhető, hogy akár a 10
millió forint értékű lakás, telek, üdülő,
illetve más épület után meg kell fizetni
a terhet. Azt a terhet, amit már nem
luxus-, hanem építmény- és telekadónak hívnak.
Hasonló a módszer, vagyis a táblázatban foglalt négyzetméterárak és
övezetek kialakításával, korrekciós tényezőkkel adódik egy számított érték.
Az illetékes önkormányzatnak kell
majd arról dönthetne, alkalmazza-e a
maximális 0,5 százalékos adókulcsot
magánszemélyek tulajdonában álló lakások, üdülők vagy más építmények
után, illetve kivet-e legfeljebb 1,5 százalékos adót a többi, tehát kereskedelmi, vállalkozási célú, vagyis a vállalkozások tulajdonában álló építmények
után. A képviselőtestület dönthet úgy,
hogy 0 százalékos adót vet ki, de dönthet a maximális adó mellett , vagy úgy,
hogy a kettő között határozza meg annak mértékét. Utóbbi két esetben minden lakástulajdonosnak fizetnie kellene, bármekkora kis értéket is képvisel
lakása.
A tervezet magyarázatában szerepel,
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hogy ez csak egy lehetőség, mivel az
önkormányzat mondhatja azt is, hogy
inkább nem vet ki érték alapú építmény- és telekadót, hanem megmarad
a terület alapúnál, vagy a kommunális
és idegenforgalmi adónál. Ma is van lehetőség érték alapú építmény- és telekadó kiszabására, de ezzel összesen
négy önkormányzat él.
Az elképzelésekről dr. Fábián Zsolt
önkormányzati főtanácsadót, a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének főtitkárát kérdeztük, aki úgy nyilatkozott, a
jelenlegi gazdasági helyzetben sem a
lakosság, sem a vállalkozások nem bírnak el újabb adóterhet. A lakosság már
így is teljesen kivérzett, a vállalkozások
pedig ezzel végéképp versenyképtelenné válnak.
E mellett ez az elképzelés nem csak
a lakosságot, hanem az önkormányzatokat is rendkívüli módon megterhelné.
A lakások, házak értékének megállapításához, valamint a jogorvoslati lehetőségekhez jelentős apparátust kellene
felállítani és fenntartani, ráadásul mindez jelentős költséggel jár. Jelenleg
Gödöllőn egy ilyen értékelésért 30-50
ezer forint körüli összeget kérnek el.
Könnyen ki lehet számítani, hogy ez
városunknak több százmillió forintba
kerülne. A jogorvoslattal foglalkozókra
is szükség van, mivel ennek hiánya alkotmányossági kérdéseket vetne fel.
Lényegében többe kerül az egész, mint
amennyi bevétel várható tőle.
Ráadásul félő, hogy ennek bevezetésével a kormány egy másik célját kívánja finanszírozni, mégpedig azt, hogy
tovább csökkentse az önkormányzatok
állami normatíváját, amellett, hogy
újabb feladatokat ró rájuk. Már ma is a
kötelező feladatoknak csak 50-60 százalékát finanszírozzák. A hazai önkormányzatok helyzetéről szólva a MÖSZ
főtitkára elmondta, a hazai települések
több mint 30 százaléka tartozik az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő
települések közé. Ezeken és sok vidéki
településen rendkívül alacsonyak az ingatlanárak, a kormány intézkedéseinek
eredményeként (vasút-, buszjártatok, iskola, posta, patika megszűntetése) folyamatos az elértéktelenedés. Ezeken a
helyeken sem az adó kivetésére nincs lehetőség, sem az önkormányzatokat nem
lehet terhelni az újabb feladattal.
Környezettudományi Kar dékánja a
gazdák további bizalmát kérte az
együttműködéshez. A tanüzemet az
egyetem olyan bázisának tartja, amely
nélkülözhetetlen az intézmény oktatási, kutatási és szaktanácsadási feladatainak ellátásához, nem szólva arról, hogy a tapasztalatokat, új kutatási
és gyakorlati eredményeket azonnal
megosztják a hallgatókkal is.
A bemutatón mintegy 30 féle hibridkukoricát, továbbá fás és lágy szárú energianövényeket – füzet és cukorcirokot –, valamint zöldtrágyázási kísérleteket is láthatott a közönség.

Gazdanap
(folytatás az 1. oldalról)
„A helyes tápanyag-gazdálkodás az
agrármérnöki egyszeregyhez tartozik,
de nem lehet elégszer mondani, hogy
minél több tápanyag van a talajban,
annál kevésbé érvényesül az aszályhatás. Ami pedig a talajművelést illeti, ha jól végezték el, segített megőrizni a kincsnek számító talajnedvességet.“
Dimény Judit, a Mezőgazdaság- és
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Térfigyelő kamerák a Városi Piacon

Fő a biztonság
Szeptember 7-től térfigyelő kamerarendszer segítségével próbálja a Gödöllői Piacüzemeltető Kft. kiszűrni a működési területén
esetlegesen előforduló bűncselekményeket. A Prompt Számítástechnikai Kft. által megtervezett és üzembe helyezett berendezés körülbelül másfél millió forint értékű.
A térfigyelő rendszerre egyidejűleg 16 kamera csatlakoztatható; a kezdeti szakaszban hat kamera biztosítja a rendet, de tervezik továbbiak beélesítését is. Jelen pillanatban két kamera figyeli a piaci mélygarázs területét, ami az ott parkoló gépkocsi-tulajdonosoknak nyújt garanciát az esetleges lopásokkal, autófeltörésekkel szemben. A további négy berendezés pedig a Hamvay kávézó és a szökőkút területét, a piaci büfét és az árusító
részeket, az üzletsort és a piacnak a Tormay Károly Egészségügyi Központ felé eső területét mutatja. A kamerák napi 24
órában „teljesítenek szolgálatot“, éjszakai munkájukat infrával való felszereltségük segíti. A berendezések több mint 72 óra
anyagot rögzítenek, kiváló minőségben, amit – ha bűncselekmény történik – a rendőrség számára át tudnak adni. A térfigyelő
rendszer jelenléte a tapasztalatok szerint hatékonyan visszaszorítja a bűnözőket tettük elkövetésétől.

Dr. Mihály István az új rendőrkapitány

Személyi változás
2007. szeptember 10-től Dr. Mihály István r. ezredes, rendőrségi főtanácsos látja el a Gödöllői
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatait.
Dr. Mihály István r. alezredes 1955ben született Budapesten. Jelenleg családjával Érden él. Szakmai pályafutását 1979-ben kezdte, majd a Rendőrtiszti Főiskola elvégzését követően a
Pest megyei Rendőr-főkapitányság Budai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályára került vizsgálói beosztásba. 1984től négy éven át a főkapitányság Bűnügyi Osztályán főnyomozóként teljesített szolgálatot. 1988. március elsején
került az Érdi Rendőrkapitányság élére, ahol pár hónapos megszakítással
2007. szeptember 10-ig dolgozott.
1990-ben a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Állam- és Jogtudományi karán szerezett jogász diplomát.
A Gödöllői Rendőrkapitánysághoz
tartozó városok és települések többsége nem ismeretlen számára, mivel
gyermekkorát és iskolás éveit Aszódon, Hévízgyörkön és Gödöllőn töltötte, ráadásul édesapja huszonöt
éven át, 1981-ig volt Gödöllő Rendőrkapitánya.
Tervei között szerepel, hogy a
Gödöllői Rendőrkapitányság – mint a
megye jelentős intézménye – kiemelt
bűnügyi és közrendvédelmi tevékenységet végezzen. A Gödöllői Rendőrkapitányság személyi állományába tartozó rendőr viselkedésével, segítőkészségével, becsületességével és
tisztességével alakítson ki bizalmat az
állampolgárokban. Ezen kívül törekszik a kapitányság illetékességi terü-

Dr. Mihály István

letéhez tartozó önkormányzatokkal és
társszervekkel jó munkakapcsolatot
kialakítani a közös cél – a lakosság
biztonságérzetének növelése – érdekében.
Nem sokkal azután, hogy döntött a
gödöllői rendőrség vezetőjének személyéről, nyugdíjazását kérte Ignácz
István, Pest megye rendőrfőkapitánya.
Ingácz István 1975-től teljesít szolgálatot. A Rendőrtiszti Főiskola befejezése után a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozójaként kezdte meg a pályafutását, majd a miskolci kapitányságon
dolgozott. 1992-ben kinevezték a borsodi rendőr-főkapitányság bűnügyi
igazgatójának, négy év múlva pedig
már az Országos Rendőr-főkapitányságon töltötte be ugyanezt a posztot.
1998. októberétől Szabolcs-SzatmárBereg megye rendőrfőkapitánya volt,
majd 2000. októberétől vezette a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányságot.
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HOGYAN LEHET VÉGET VETNI A
SZÍNESFÉMLOPÁSOKNAK?
A rendőrség szerint nem szervezett bűnözői csoport áll az utóbbi
években ismét megszaporodó
színesfémlopások mögött, míg a
károsultak ennek ellenkezőjét állítják – derült ki a témában tartott
keddi budapesti konferencián elhangzott előadásokból.
Jogszabály-módosítással és az érintett
szervezetekkel közösen létrehozandó
munkacsoporttal lehetne hatékonyan
fellépni a színesfémtolvajok ellen –
mondta Simon Tamás, az Országos
Rendőr-főkapitányság bűnügyi főosztályvezetője, hozzátéve: ez akár közös
járőrszolgálatot és időszakos ellenőrzést
is jelenthetne. A színesfémfelvásárlók
fokozottabb ellenőrzésével is lehetne
eredményt elérni.
A rendőrség szerint erre szakosodott
bűnszervezetekre utaló információ eddig nem merült fel, a magyar hatóságoknak nincs ilyen információja. A Hulladékhasznosítók Országos Egyesület
vas- és színesfémhulladék szakosztályának elnöke szerint a bűncselekmények
visszaszorítását a felvásárlások szigorításával, a személyigazolvánnyal történi
adatrögzítéssel és a telepregisztrációval
lehetne elérni.
Horváth Ferenc megjegyezte: az
egyesületnek 64 vállalkozó tagja van, de
több mint ezer bejegyzett, színesfém átvételre szakosodott vállalkozás üzemel
az országban, és a folyamatos megszűnések, átalakulások miatt nehéz becsülni mennyi jelenleg a legális átvevő.
A szobrok, köztéri emlékműveket eddig sem a legális átvevőkön keresztül
adták el, azok darabolás, majd beolvasztás után kerülnek a felvásárlókhoz.

Gémesi György szerint a megoldás kulcsa az lenne, ha az állam monopol
helyzetbe kerülne, és kizárólag ő adna
jogosítványt arra, hogy ki kereskedhet
színesfémmel. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke a távirati
irodának úgy fogalmazott: a felvásárlói
rendszert az teszi tönkre, hogy ellenőrizhetetlen a felvevő piac, mert nehéz
szociális helyzetben lévő embereket
megbíznak a lopással, majd a tőlük átvett anyaggal eltűnnek.
Gémesi György kijelentette: „a színesfém-kereskedő vállalkozások egy
jelentős része a szervezett bűnözés része“. Hozzátette: a kamerák, biztonsági
őrök alkalmazása nem jelent megoldást, meg kell teremteni a jogszabályi
hátteret, úgy, mint a pálinka kereskedés,
az olajszőkítés és a borhamisítás területén végzett intézkedésekkel.
Boross Norbert, az ELMŰ kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott: a
probléma mindenkit érint, mert nem
foglalkozási, megélhetési bűnözéssel
nézünk szembe, hanem szervezett,
nagyipari bűnözéssel. A rézpiac nemzetközi áremelkedésével a színesfémlopások száma is emelkedik. Az igazgató véleménye szerint társadalmi összefogásra lenne szükség, mert a lopásokat
követő szolgáltatás-kimaradás akár emberi életet is követelhet.
A rendőrség adatai szerint a színesfémlopások száma 2001-ben volt a legmagasabb, de 2005-től ismét emelkedett, és idén az első fél évben 562 eset
történt, míg tavaly egész évben 844
bűncselekmény vált ismertté. A színesfém tolvajok főként rézkábeleket lopnak el akár működő vezetékekből, de az
alumínium, a vas és más kohászati terméket is eltulajdonítják.(forrás:MTI)
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Közélet

Gyermekek vetélkedője

Tizenhetedszer is siker volt a Sörfesztivál

Háromnapos vigadalom
Majd a Buday...

Mesebolt bábszínház

Balássy Betty
és Varga Feri

100 Folk Celsius
Jumpers SE

GEAC–MTK: tőrvívó bemutató
Futóverseny

Évfordulóra készülünk

Giesseni látogatók
Gördülő Tánccsoport

Jumpers SE

Demeter Ágnes nótaénekes,
és ifj. Balogh Gyula zenekara

SZIE – Tata

Indonéz vendégek ismerkedtek Gödöllővel

Megállapodás Tervek a jövőre
Az IBM után újabb nemzetközi vállalat, a Tata magyarországi cégével kötött oktatási és kutatási megállapodást
a Szent István Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kara szeptember 5-én. Az 1968-ban alapított indiai
cég jelentős szerepet vállalt abban,
hogy a szubkontinens szoftveripara
világszerte ismertté váljon. Európai
fejlesztő központját Budapesten hozta létre 2001-ben.
Dr. Molnár József intézetigazgató
egyetemi tanár lapunknak elmondta,
hogy a Közgazdaságtani Intézet keretén belül megvalósuló együttműködés célja az, hogy a kar a munkaerőpiacon még keresettebb közgazdászokat képezzen, a partner vállalat pedig
időben ki tudja alakítani a közvetlen
kapcsolatokat a lehetségesebb hallgatókkal, akiknek jó része már tanulmányai befejezése előtt megtalálja leendő munkahelyét.
Az együttműködés keretében a
Tata SC szakemberei bekapcsolódnak
a Gödöllőn folyó oktatásba, a budapesti cégnél pedig hallgatói oktatási
központot létesítenek.

Ismét indonéz vendégeket köszöntettünk városunkban. A
delegáció tagjai a királyi kastéllyal, a Szent István Egyetemmel és a Biotechnológiai
Kutatóintézetben folyó munkával ismerkedtek.
Pénteken délután látogatott Gödöllőre az az indonéz küldöttség amelynek
tagjai között köszönthettük Mangasi
Sihombing nagykövetet, Bumgaran
Saraghi volt mezőgazdasági minisztert, valamint a bogori agrártudományi egyetem professzorait.
A vendégeket dr. Gémesi György
polgármester fogadta, akik elsőként a
királyi kastélyt tekintették meg. Ezt
követően a Szent István Egyetemen
nyílt lehetőség kötetlen beszélgetésre
dr. Solti László rektorral, és dr. Fenyvesi Lászlóval a FVM MGI főigazgatójával. Innen a Biotechnológiai
Kutatóintézetbe látogattak dr. Krassay László alpolgármester kíséretében, ahol a megújuló energiaforrások
hasznosításának tapasztalatairól tájékoztatta őket Toldi Ottó igazgatóhe-

Te s t v é r v á r o s u n k b ó l ,
Giessenből fogadtunk látogatókat az elmúlt hét
végén. Német partnerünk
látogatásának két célja is
volt: először is megkezdődött a kidolgozása annak a jubileumi programnak, amelyet jövőre rendez Giessen és Gödöllő
abból az alkalomból,
hogy a két település között húsz éve
jött létre a testvérvárosi kapcsolat.
Emellett a barátaink közvetítői szerepet is vállaltak. Ittlétük során megkezdték az előkészítését Gödöllő és
az ő angol testvérvárosuk, Winchester

A hét kérdése
„Ön szerint hogyan lehetne változtatni a közlekedési morálon?“
– tettük fel a kérdést előző számunkban. Íme néhány a beérkezett válaszok közül:
„Sokkal szigorúbban kellene büntetni azokat, akik nem tartják be a közlekedési szabályokat, és nem csak
abban az esetben, ha súlyosabb vétséget követnek el. Ehhez persze az is
kellene, hogy a rendőrök jelen legyenek a kritikus helyeken…“
Lechner T.
„…Ma már szinte ritkaságszámba
megy, ha valaki használja az indexet. Nagyon sokszor tapasztalom,
hogy a piros lámpán is gond nélkül
áthajtanak. Én azonnal elvenném a
jogosítványát annak, aki nem tartja
be a KRESZ-t.“
Varga F-né

lyettes. A témát kiemelt figyelemmel
kísérték, különösen az itt folyó akác
kísérletek keltették fel az indonéz
szakemberek érdeklődését, akik megtekintették az egyik energiaerdő ültetvényt is.
(k.j.)

„…a traffipax jótékony hatását általában észre lehet venni. Az a baj,
hogy keveset vannak kint az utakon.
Sokkal több ellenőrzésre lenne szükség….Engem az szokott a legjobban
bosszantani, amikor lakott területen

A giesseni vendégek dr. Fábián Zsolttal

kapcsolatfelvételének. Az angol város, mely Londontól nem messze található rendkívüli módon érdeklődik
településünk iránt, s ez megnyitja az
utat nemzetközi kapcsolataink további fejlesztéséhez.
ötvennel megyek, akkor rám hajtanak, rám dudálnak, beszólnak, bemutatnak hogy miért nem megyek
gyorsabban…“
Tóth K.
„…Nem értem miért kell a szülőknek
sokszor már kamasz gyermekük alá
is kocsit adni. A fiatalok megőrülnek
a sebességtől, túlbecsülik a saját
vezetői képességeiket és ráadásul
nagyon sokszor ittasan vezetnek.
Nem véletlenül hal meg olyan sok
közülük az utakon. Sokkal keményebben kellene büntetni! E mellett
engem az is érdekelne, milyen nevelést kapnak ezek a gépkocsivezetők: mert akire odafigyelnek a szülei, akibe belenevelik a felelősségtudatot, az szerintem nem fog százhússzal menni egy szűk családiházas
utcában.“
Seres M.
„…Sokkal szigorúbb feltételekhez
kötném a jogosítvány megszerzését.
Nem csak orvosi vizsgálathoz kötném annak meghosszabbítását, hanem KRESZ-vizsgához is…“
A.K.
A hét kérdése: „Ön milyen
fesztiválnak örülne Gödöllőn?“
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Civilek a Sörfesztiválon

Élénk érdeklődés mellett...
Az idei sörfesztivál állandó programjai mellett újdonságot jelentett, hogy a szervezők helyet és
lehetőséget biztosítottak arra,
hogy számtalan, Gödöllőn működő civil szervezet szélesebb
körben is bemutatkozhasson városunk lakosai előtt. Minden
egyes civil szerveződésnek külön
standot bocsátottak a rendelkezésére, ahol a szakemberek különféle prospektusokkal, kiadványokkal és szaktanácsadással
várták az érdeklődőket.
A 802. számú Szent Korona Cserkészcsapat képviseletében Markos
Márton elmondta: számukra minden
olyan fórumon való megjelenés fontos,
ahol a cserkészet eszmeiségét, a cserkészet hangulatát megismertethetik az emberekkel. Ez azért is fontos, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon
sokan még most sincsenek tisztában azzal, hogy mit is jelent cserkésznek lenni.

Szerencsére a sörfesztiválon igen sok,
főleg kisgyermekes szülő érdeklődött e
mozgalom mindennapjairól, célkitűzéseiről, a cserkészet történetéről, ami igen
jó jel, hiszen a legfiatalabb korosztályt a
legkönnyebb meggyőzni arról, hogy a
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Civil

cserkészet összetartó ereje milyen sokat
adhat egy embernek. Ők maguk – igen
friss szervezetről lévén szó – jelenleg
nyolcvanan vannak, ami egy vidéki
cserkészcsapat viszonylatában igen szép
szám. Természetesen szeretnék, ha minél többen jelentkeznének, emellett pedig tervbe vették, hogy külföldi csapatokkal is kapcsolatokat építsenek ki.
Nagyné Varbai Mariann, a Gödöllői
Lisztérzékenyek Egyesületének helyi
vezetője arról számolt be, hogy a lisztérzékenységnek, mint betegségnek a
nagyközönség előtti ismertsége még gyerekcipőben jár. Így nem is csoda, hogy az
érdeklődők, akik felkeresték őket, kivétel nélkül az egészséges kategóriába tartoztak, akik szinte most hallottak először
ennek a betegségnek a tüneteiről. Lisztérzékenyek egyáltalán nem mutatkoztak. „Kicsit olyan érzésem volt, hogy ezt
a betegséget nem veszik komolyan, illetve mintha ez szégyellnivaló dolog lenne,
pedig ez a „civil utca“ igen jó lehetőség
arra, hogy szélesebb körben is segíteni

tudjunk“ – mondta el Varbai Mariann.
Az egyesület számtalan szakorvossal áll
kapcsolatban, akik időről-időre előadásokkal, tanácsokkal segítik azokat, akik
táplálék-allergiában szenvednek, ami
sajnos, főleg a kisgyermekeket sújtja. A

jövőben mindenképpen azt szeretnék,
ha az összetartás szorosabbá válna a
lisztérzékenyek között, hiszen csak így
lehet eredményes munkát végezni.

A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete az egyik legrégebbi
non-profit szerveződés, ugyanis immáron 12 éve ápolják azt a hagyományt,
mely városunk barokk építményéhez
kötődik. Több mint száz tagjuk van,
emellett 18 különböző klub is a soraikba
tartozik. A sörfesztiválon számtalan érdeklődő kereste fel pavilonjukat, ahol
kiadványokkal, fényképalbummal, az
egyesület történetének legfontosabb
mozzanataival, a jövőben esedékes programokkal, kirándulásokkal ismertették
meg az embereket. A megjelenés tagtoborzás szempontjából is pozitívan sült
el, mivel jópáran döntöttek úgy, hogy
belépnek az egyesületbe.
A Regina Közhasznú Alapítvány
nagy hangsúlyt fektet az önkéntesség
előmozdítására, amit jó eszköznek, ugródeszkának tekint a nők számára a
munkaerőpiacra, a közösségi életbe való
visszatérésre. Az egyik legfontosabb cél,
hogy önkéntes munkalehetőségeket biztosítsunk a régióban élő GYES-en és
GYED-en lévő nők számára – mondta
el lapunknak Zachárné Lehoczki Anita
programvezető. Az egyesület 32 településen működik, illetve olyan hatalmas
állásadatbázissal rendelkezik, ahol az
érdeklődők térítésmentesen választhatják ki azt a munkát, ami számukra megfelelőnek mutatkozik. Örvendetes, hogy

Kellemes, szigorúan munkamentes családi
rendezvényre invitálta dolgozóit a Coop Rt. a
hétvégén. A cégnél már évek óta rendszeresen rendeznek olyan programokat, amelyek
segítik a munkatársak és családjaik közötti
kapcsolatok fejlesztését, s lehetőséget adnak a kikapcsolódásra.
Az idei esztendőben a gödöllői bázishelyre
invitálták a térségben lévő áruházakban dolgozókat. Itt nem csak a vendéglátásról gondoskodtak, hanem arról is, hogy a legifjabbak is jól érezzék magukat, ugrálóvár, arcfestés várta a kicsiket, amíg a felnőttek a
bográcsokban készítették a jobbnál jobb faKép és szöveg: -jklatokat.

Az Élet Menete Alapítvány
Holokauszt vándorkiállításának megnyitójára

A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a gödöllői rezsihátralékkal rendelkező családok támogatására. A pályázati
lapot a Polgármesteri Hivatal portáján vagy a
101-es szobában lehet igényelni.
Beadási határidő: 2007. október 20.

Idõpont:
2007. szeptember
26., 11 óra

A Gödöllői Német Kisebbségi
Önkormányzatnál szeptembertől a
következő tanfolyamok indulnak.

Helyszín:
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

át a Bababarát-díjakat több gödöllői
cégnek, intézménynek; a Városi Könyvtár és Információs Központ nyerte el az
Év Bababarát Intézménye elismerést.

ban állnak, megértéssel és tisztelettel viseltetnek egymás, illetve a természet
iránt. A másik sarkalatos pont a Recora
project bemutatása volt, ami a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságát hangsúlyozta. Az egyesület képviselői a gyermekek számára olyan játékos vetélkedőt
állítottak össze, ahol a kicsiknek a megfelelő hulladékot a megfelelő konténerbe kellett elhelyezni. „Alapvető fontosságú, hogy a szelektív hulladékgyűjtést
már kicsi korban megtanulják, hiszen a
jövő szempontjából ennek döntő jelentősége lehet. A gyerekeket sokkal könynyebb rávenni erre, ők még formálhatóak, a felnőttek már kevésbé“ – mondta
el Bokor Árpád, a Vüszi Kht. igazgatója.
Az Együtt Élünk Alapítvány alapvető célkitűzése az, hogy a Gödöllőn élő
mozgáskorlátozottak, hátrányos helyzetűek mindennapi életét megkönnyítse és
elérje azt, hogy a társadalom egyenrangú emberként fogadja el őket – szögezte
le az alapítvány képviseletében Szelba
Vilmosné. A több éve működő cilvil

A Nyitott Kert Alapítvány két területtel ismertette meg a standjukat felkeresőket. A biogazdálkodás révén környezeti, társadalmi és gazdasági problémákra próbál megoldást nyújtani olyan
módon, hogy például helyi bioélelmiszer-hálózatot működtet, környezet tudatos nevelést folytat és különleges
munkalehetőséget kínál megváltozott
munkaképességű embereknek is. A helyi bioélelmiszer hálózatban a fogyasztók és a termelők közvetlen kapcsolat-

szervezet már számtalan eredményt tud
felmutatni a város intézményeinek akadálymentesítése kapcsán, így a kerekesszékesek Gödöllő legtöbb közintézményét már ugyanolyan könnyedén látogathatják, mint egészséges embertársaik. A sörfesztiválon a legtöbben arról
számoltak be, hogy a legnagyobb problémát jelenleg saját lakásuk, háztartásuk
akadálymentessé történő átszerelése jelenti, ami jelentős anyagi megterhelést
-rkokoz számukra.

Gloserné Szabó Györgyi (jobbról) igazgató vette át a
könyvtárnak járó elismerést

Vidám családi nap a Coopnál

MEGHÍVÓ

az alapítvány a tavalyi évben 38 gyermekes anyának tudott álláslehetőséget
közvetíteni, ami a mai viszonyok között
nagyon nagy dolog. A szervezet itt adta

Felnőtt (18-100 éves korig) német
nemzetiségi tánccsoport
Jelentkezés: Biri Magdolna
(20/474-0133, 28/415-109)
Gyermek (0-18) német nemzetiségi
tánccsoport
Jelentkezés: Bese Gergő Péter
(20/8233-414)
Harmonika oktatás:
Ángyán Ildikó (20/8233-490)
Táncos vagy zenei előképzettség nem
szükséges!

A mozgáskorlátozottak érdekében

„Állj rá, hogy ne állj rá!“

Szeptember 7-én a gödöllői Tesco áruház parkolójában az Együtt Élünk Alapítvány demonstrációt szervezett azért, hogy felhívja a lakosság figyelmét a
mozgáskorlátozottak jogainak tiszteletben tartására. Az „Állj rá, hogy ne állj
rá!“ névre hallgató összejövetelen a szervezők azt a célt tűzték ki maguk elé,
hogy rábírják az embereket, elsősorban a gépkocsitulajdonosokat arra, hogy
a városban hagyják szabadon a mozgássérültek részére kialakított parkolóhelyeket. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy a lakosság zöme ezt egyáltalán nem veszi figyelembe és oda parkol, ahová neki tetszik.
A demonstráción több mint kétoldalnyi aláírás gyűlt össze a témával kapcsolatban, ami azt mutatja, hogy van remény a változásra.

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
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Város–Kép

Kisboldogasszony búcsú Máriabesnyőn

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.
Köszönjük!

A Hősök szobra, I. világháborús emlékmű
Gödöllőn az I. világháború komoly áldozatokkal járt. A település
akkori 10.262 lakosa közül 1867-en kaptak behívót, ami a felnőtt
férfi lakosság 49 százaléka volt. A katonák közül 247-en estek el a
fronton, és 300-an járták meg a hadifogságot.
A község a háborúban elesett hősök emlékére szobrot kívánt állíttatni. Ezt mindenképp a központban akarták elhelyezni. A közgyűlés az emlékmű helyéül a település főterének egy részét, a mozival
szemben lévő területet jelölte ki. A testület Siklódy Lőrinc szobrászművész tervét fogadta el. A szobrot 1930. szeptember 7-én avatták fel 11 órakor. Az ünnepség előtt reggel a
község összes templomában ünnepi istentiszteletet tartottak. Ezután vonultak az érdeklődők a szobor leleplezésének
színhelyére. Nem csak Gödöllőről és a gödöllői jáAz 1930-as avatóünnepség
rásból érkeztek az avatásra, hanem a szomszédos
járásokból is. Fél 11-re a főtéren közel 5000 ember
szorongott. A szobrot 11 órakor Horthy Miklós
kormányzó leplezte le, aki az egész családjával
megjelent az eseményen. Az avatás után következett a koszorúzás. A felállított szobor környezetét is
rendbe hozták. Kertészetileg gondosan tervezett,
ízlésesen kialakított kis parkba került a „Hősök
szobra“. A Ferenc József térnek ez a része ettől fogva a „Hősök ligete“ nevet viselte. Az alkotás egy fiatal férfit ábrázol, aki a jobb kezében egy nemzeti
színű zászlót, baljában pedig egy virágcsokrot tart.
Siklódy Lőrinc a szobor alkotója, ezzel a szobormintával nyerte meg az országos tavaszi tárlaton a
főváros nagydíját. De ezen felül voltak Gödöllőn olyanok, akiknek nem tetszett a mű, és még az átvétel előtt tiltakoztak ellene. Ezt a kérelmet azonban az alispán elutasította. Innentől kezdve az emlékműnél ünnepelték meg a hősök
napját, május utolsó vasárnapján. De a halottak napján is tartottak koszorúzást a szobornál.
A talapzaton eredetileg a következő szöveg volt olvasható:
„Mi nem felejtünk. Nem felejthetünk…“. Ez utalás volt Trianonra, ezért az 1950- es években eltávolították a feliratot. Ma
ismét ez a szöveg látható az emlékművön.
Az 1970-es években
a szövetkezeti áruház
építésével átalakult a
tér szerkezete. Ekkor
az emlékművet, mint
oda nem illő tárgyat,
nem
kívánatosnak
nyilvánították. Így az
emlékmű áthelyezésre került, a régi református temető egy elhagyott részére.
A szobor visszahelyezésének terve már 1988-ban fölmerült. A lakosság már ekkor is támogatta ezt az elképzelést. Végül 1989-ben, közel az eredeti helyéhez visszakerült
az I. világháborús emlékmű. A visszaállításban a Gödöllői Városvédő Egyesület végzett komoly munkát. Később a szoborhoz igazodva helyezték el a
II. világháború áldozatainak emléket állító térplasztikát.
Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Zsidó újév

Ros Hasana
Az idén ünneplik a zsidó újév
szerinti 5768. évet, mely ebben az évben szeptember 12én szerdán éjjel kezdődik.
A zsidó újév mindig szeptember /
október hónapjaira esik. Kétnapos
ünnep, melynek során a hagyomány
szerint az Örökkévaló megítéli minden egyes teremtett lény sorsát a földön.
Az új év elnevezései: Jom hádin,
„az ítélet napja“, Jom truá, „a kürtharsogás napja“ és Jom házikáron,
„az emlékezés napja“. Ez a nap a
világ teremtésének évfordulója is,
ugyanis ezen a napon alkotta meg az
Örökkévaló az első embert, így
teremtett voltunkra és az Istentől
való függőségre is emlékeznek ekkor. A hagyomány szerint ezen a napon az Örökkévaló előtt három
könyv áll nyitva, a jók, a gonoszok
és a közepesek könyve, melyből az
egyikbe beíratik az ember. Annak

függvényében, hogy
mit tett az illető az
elmúlt évben, aszerint kap jutalmat,
vagy büntetést, azaz
írják be életre vagy
halálra. Ezért szoktak ekkor egymásnak a hívek így köszönni: „lesáná tová
tikátévu – Jó évre legyetek beírva!“
Az esti étkezéskor számtalan
szimbolikus étel kerül az asztalra,
melyek mindegyikével kérik az
Örökkévalót, hogy áldja meg elkövetkező évet. Egyik legismertebb
ilyen rítus a mézbe mártott kalács illetve alma, mellyel édes évet kérnek
az Örökkévalótól.
A reggeli szertartás központi eleme a sófárfújás. Ros hasaná napjának ugyanis talán legjellemzőbb tartozéka ez az ősi zsidó hangszer. A
sófár még a nomád pásztorkodás ko-

Szent Teréz „kis útja“
Rózsaszirmok borította úton
mehettek most, az elmúlt hétvégén a máriabesnyői kegytemplom
Kisboldogasszony
búcsújára igyekvők. Szombaton este ide érkezett magyarországi körútján a Lisieux-i Kis
Szent Teréz ereklyéjét magában rejtő láda, végig az oltár
előtt szemlélhettük a szentmisék idején, a tiszteletére volt a
rózsaeső.
„Rózsák fognak záporozni utánam“ –
írta haláláról elmélkedve a franciaországi Lisieux-beli Szent Teréz, e kedves, fiatal, mindössze huszonnégy

évig, 1873-1897-ig élt lány, karmelita
szerzetesnővér, azt értve alatta, hogy
majd a túlvilágon közbenjár felebarátaiért. Az Egy lélek története című
könyvében felvázolja a „kis utat“, azt,
amelyet bárki végigjárhat, hogy az
egyszerűséghez és tökéletességhez
jusson. Ereje a szeretetben rejlett, melyet hivatásának vallott. 1925-ben
avatták szentté, 1944 óta tisztelik
Franciaország második patronájaként.
Milyen szép volt, szelíd, mosolygós, állapíthatjuk meg fényképei láttán, s az egyik fotót jobban szemügyre véve felfedezhetjük, hogy
láncban, bilincsben van. Ruháját a
francia királyok liliomos címere díszíti. Talán Szent
Johannát, hazája
első patrónáját alakítja itt, hiszen
drámát írt róla,
melyet előadtak a
kolostorban.
A francia atya,
Louis Menvielle,
aki Magyarországon az ereklyét kíséri, a szentmisén a gyermek Jézusról
is neveztetett Teréz által kijelölt „kis
útra“ hívta fel elsősorban a figyelmet.
Arra, ami mindannyiunk számára
követhető. Mindannyian meg vagyunk híva, mondta, hogy a magunk
környezetében hirdessük Jézust, hirdessük az evangéliumot. A magyar

egyház meghívatott arra, hogy fontos
szerepet töltsön be a világegyházban.
Vigyétek el Jézust mindenhová, szólította fel a hallgatóságot, imádkozzatok az Ő szent lelkének kiáradásáért.
Szűz Mária, akinek a születése napját
ünnepeljük, Szent Teréz, aki a missziók védőszentje, ott lesz veletek.
A szentmisét Beer Miklós váci megyéspüspök celebrálta. Megelőzőn,
homíliájában arról beszélt: beteg ez a
világ. A halál kultúrája, az önzés
uralkodik. Az élet, a reménység a szeretetből fakad. Az élet útja a szeretet
útja. Akkor járunk rajta, ha kitárjuk a
szívünket mindenki előtt. Megilletődve, meghatódva vagyunk itt Lisieux-i
Kis Szent Teréz
ereklyéje mellett.
Mindig úgy képzelte őt el, mondta
a megyéspüspök:
mosolyog. A szeretet tanúja. Szent
Erzsébetről se feledkezzünk meg,
akinek pedig a születése nyolcszázadik évfordulója az
idei esztendő. Az ő
élete is éppen huszonnégy évig tartott, 1207-1231-ig,
s az ő állandó kísérője is a rózsa. Szűz Mária, Kis Szent
Teréz, Szent Erzsébet – ami közös
mind a hármuk életében, a szeretet
szolgálata. Mind a hárman arra születtek, hogy Krisztus szeretetét közvetítsék. És gondoljunk bele: mindnyájan erre születtünk, mindnyájunkat kiválasztott erre az Isten.
Megterítve már az oltár – közeledett e szavakkal homíliája végéhez
Beer Miklós –, velünk van Isten az
eucharisztiában. Elhoztuk ide, ez
oltárhoz reményünket. Elhoztuk örömünket, melyet afölött érzünk, hogy a
Jóisten bízik bennünk.

Az eucharisztiában való részvétel,
a szentostya vétele, a körmenet, az
áldás nyújtotta boldogsággal eltelve
most még valamit vihettünk magunkkal hazatérve otthonunkba: egy rózsaszirmot, melyet könyvbe préselhetünk emlékül.

„A világnak Krisztus kell!“

rából ered: egyszerű kosszarv, amelyet megtisztítanak, hegyét levágják, és máris fújható. Rendkívül sok
bibliai történet fűződik hozzá
Ros Hásáná után egy héttel ünneplik Jom Kipurt, vagyis az engesztelés napját. Ezen a napon a zsidó vallás szerint tilos dolgozni, enni,
inni, valamint minden olyan cselekedet, ami kedves az ember számára. Ez a nap egyedül Istené, amit
teljesen neki kell szenteljen a vallásos zsidó ember.

Szeretettel
várunk
minden kedves érdeklődőt Sillye Jenő egyházzenész lekigyakorlatára, ami minden korosztálynak szól.
Időpont:
Máriabesnyő,
2007. szeptember 14-16.
Jelentkezni:
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház
2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3.
Telefon: 28/420-176, 28/510-740,
fax: 28/510-742, E-mailen: matersal@invitel.hu

N. A.

6 Gödöllői Szolgálat

2007. szeptember 13.

Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A hegyek titka
Gyönyörű filmeket láttam, melyek az egyesült államokbeli
Montana hegyeiben játszódtak. A történeten, a színészi játékon kívül nagyban hozzájárult e filmek lenyűgöző voltához, hogy színterül, hátterül
ezt a vadregényes helyszínt választották. Az érintetlen erdőket, melyekben pisztrángos
hegyi patakok zuhognak, s melyekben veszélyes vadállatok,
így medvék is előfordulnak.
Nicholas Evans – akinek eddigi legsikeresebb alkotása A suttogó című
regény volt – most megjelent Viharhegy című művében először a vidék
téli arcát jeleníti meg. Sielők törnek
maguknak utat a hóban. Kisebb baleset folytán oda kerülnek, ahová nem
tervezték, egy befagyott víztükörhöz.
S a jégben, mintha csak lebegne, egy
női holttest látszik.
Annyira nem lebeg, hogy csak
mintegy jégkoporsóba zártan képesek kivágni a riasztott hatóságok,
szakemberek a feltalálása helyéről,
hogy a legközelebbi hullaházba szállítsák. Az azonosítása pillanatok alatt
végbemegy, hiszen a fiatal nőt, Abbie
Coopert, akit már nem lehet felelősségre vonni többé, súlyos bűncselekmény miatt körözték.
Visszatérünk az időben, egészen
addig, míg Abbie a középiskolát éppen elvégzett lány volt, boldogan,

gondtalanul élt szerető és jómódú
családja körében. Minden nyáron
Montanában, egy a hegyek között
megbúvó lovastanyán töltöttek egykét hetet. Itt ismerkedett meg első
szerelmével, a lovászként dolgozó
Ty-jal, akivel eljutott arra a farmra is,
amelyet a fiú családja már nemzedékek óta birtokolt. Ha lehet, ott még
szebb arcát mutatta meg neki a hegység. De ott szembesült azzal a ténynyel is, hogy veszély fenyegeti mindezt a szépséget, a földfelszín alatt
gázra bukkantak, amit egy társaság
máris kiaknázni készül, mit sem törődve vele, hogy tevékenysége a természet pusztulásával jár majd.
Abbie, noha családjával New
Yorkban él, csakis Montanában kívánja folytatni egyetemi tanulmányait. Az egyetemen aztán környezetvédő csoport tagja lesz. Ennek következtében belülről láthatjuk, mit is
jelent ez, mit jelent fához láncolva
lenni egész napokra, tüntetéseken
részt venni, kitéve a rendőrök által
bevetett könnygáznak, gumilövedékeknek.
A lány egyre jobban és jobban belelovallja magát a környezetszennyezés elleni tiltakozásba. Észre sem veszi, hogy már olyanok közé kerül,
akik nem csupán a természetet kívánják megvédeni, hanem lopásoktól,
rablásoktól sem riadnak vissza. Felgyújtják a házát olyanoknak, akik véleményük szerint hasznot húznak a

környezetpusztításból. Aztán egyszer
egy ember is bennég egy ilyen házban.
Hogyan jutott Abbie, ez a jólnevelt, korábban mindig jókedvű teremtés odáig, hogy egy végletekig
gátlástalan társasághoz csatlakozzon? Mennyire van része ebben annak, hogy korábban biztos hátteret jelentő családja szétesett, szülei szétváltak, öccse kábítószerezni kezdett?
Talán visszatalált volna a helyes útra,
ismét találkozva Ty-jal, aki, noha
kárvallottja lett a gázkitermelésnek,
elutasította, hogy szélsőséges válaszokat adjon rá.
A végzet közbeszólt, Abbie-re a
jégsír várt. A regény ábrázolva a hősei körül levő világot, olyasmiket is
kinyomoz, amikre a rendőrségnek, az
FBI-nek sose terjedne ki a figyelme.
(Nicholas Evans: Viharhegy)
-nád-

Magyarországi művésztelepek találkozása

Művészeti élet régen és ma
Szentendrén vendégeskedik a
Gödöllői Művésztelep a következő hetekben. A festők városában lévő Művészetmalomban szeptember 9-én nyílik és
öt héten át látható egy reprezentatív válogatás a magyarországi művésztelepek történeti
és kortárs anyagából. Az esemény különleges apropóját az
adja, hogy a kiállítás ideje alatt,
szeptember 28. és 30. között
Szentendrén rendezi meg konferenciáját az európai Művésztelepek Szövetsége, az EuroArt, melynek tagja a Gödöllői
Iparművészeti Műhely is.
A szentendrei kiállításon mintegy kétszáz alkotás kap helyet a történeti művek között, melyeket a Magyar Nemzeti Galéria, a Szolnoki Damjanich
János Múzeum, a Hódmezővásárhelyi
Tornyay János Múzeum, a Kecskeméti Képtár, a Gödöllői Városi Múzeum, a szentendrei Ferenczy Múzeum és több magángyűjtő bocsátott
rendelkezésre.
A tárlat főként a telepek alapító korszakából – de egy-egy alkotó erejéig
későbbre is kitekintve – ízelítőt, mustrát ad a telepeken született művekből,
az 1890-es évektől a II. világháborúig
terjedő időszakig. A Gödöllői Városi
Múzeum gyűjteményéből is több műtárgyat, köztük Körösfői Kriesch Aladár, Nagy Sándor, Mihály Rezső,
Toroczkay Wigand Ede és Undi Carla
munkáit láthatják az érdeklődők. A
kiállításra Őriné Nagy Cecília készített katalógust, mely segít az egykor

szecessziós művésztelep megismerésében.
A tárlat törekvése, hogy felhívja a
művészettörténészek és a nagyobb kiállítóhelyek figyelmét arra, ideje lenne egy átfogó, a kapcsolatokat és hatásokat feldolgozó kiállítást létrehozni. Hiszen csupán a szűk keresztmetszetet bemutatni képes szentendrei
kiállítás is már jól mutatja a korszak
általános, hazai és európai tendenciái-

sület, egy nagybányai és négy kecskeméti festő alkotásai is. A gödöllői
művésztelepről Anti Szabó János, Barabás Márton és Fábián Dénes Zoltán képzőművész, Bódis Erzsébet,
Katona Szabó Erzsébet, Remsey Flóra és Szuppán Irén textilművész, Farkas Éva kárpitművész, F. Orosz Sára
keramikus- és textilművész, Kun Éva
és Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész valamint Orosz István grafi-

Nagy Sándor: Kora tavasz (1919)

nak, egy-egy, több telepen is megforduló művésznek, illetve a nagy erejű,
öntörvényű alkotóknak különleges,
együttes hatásait a különböző telepek
életében.
A történeti anyag mellett kortárs
alkotásokból is látható válogatás a kiállításon. A Művészetmalom félkész
szárnyában a még ma is működő művésztelepek anyagából kaphatnak ízelítőt a látogatók. Így megtekinthetőek
a Gödöllői Iparművészeti Műhely, a
Szolnoki Művésztelep Egyesület, a
Szentendrei Régi Művésztelep Egye-

kusművész, alkotásait mutatják be.
A kiállításhoz összefoglaló katalógus is készül, amely az EuroArt közgyűlés idején jelenik meg, ez a rendezvény egyben találkozója lesz azon
települések vezetőinek is, amelyeknek művészeti élete a Művészmalomban megelevenedik a következő hetekben.
A kiállítást a Művészetmalom után
Dachauban, a Modern Művészeti Múzeumban mutatják be, amely 2008
februárjáig lesz látható.
-jk-

Tipegő topogó- Babáknak és mamáknak

Amit a régiek még tudtak
Nagyanyáink bizonyára meglepődtek volna, ha valaki azt
mondja nekik, néhány év múlva már tanítani kell azokat a
dalocskákat,
mondókákat,
amiket ők gyermekeiknek
daloltak, amiket szájról szájra
adtak a régiek. Ezeket ismerteti most meg az édesanyákkal Benedek Krisztina, a Tipegő-topogó foglalkozásokon a
Petőfi Sándor Művelődési
Központban.

együtt vesznek részt, a kicsik ölben
vannak, folyamatosan játszunk velük, s így eljutunk az első tánclépésekig. De nem csak anyukák
hozzák az apróságokat, vannak
nagymamák, apukák, sőt, még egy
nagypapa is jár hozzánk az unokájával.
– Mekkora az igény az ilyen jellegű foglalkozásokra?
– Örömmel mondhatom, hogy teltházzal dolgozunk. Egyébként ez a
program nem új, hiszen az elmúlt

– Mi hívta életre ezt a kezdeményezést?
– Ami régen teljesen természetes
volt, azt ma már tanítani kell az
anyukáknak. Sokan nem ismerik
ezeket a népi mondókákat, dalokat,
amelyeknek a nagyrésze énekes,
úgynevezett „ölbél“ népi mondóka.
– Ezek szerint ez a foglalkozás elsősorban a legkisebbek szüleinek
szól?
– Van olyan édesanyánk, aki a négyhetes gyermekét hozza magával, de
általában olyan hároméves korig
hozzák a gyerekeket. Nagyon fontos ugyanis, hogy ezeken a foglalkozásokon a mamák és a babák

években „Cibritánc“ néven vált ismertté, az idén a név újult meg. A
Kolompos együttes a nyári táborában négy éve indította el a legkisebbeknek szóló programot ezzel a címmel. Tőlük kaptam meg a névhasználat jogát. Azt, hogy mekkora az
igény, jól példázza, hogy Isaszegről,
Szadáról, Bagról is jönnek hozzánk.
A foglalkozásokat ketten tartjuk; Joób Emese zenei kísérete teszi színesebbé az összejövetelt.
– Miben különbözik ez a program a néhány évvel ezelőtti aprók táncától?
– Az inkább táncház volt, ez egy
sokkal meghittebb, mondhatnám intimebb együttlétre ad lehetőséget. -bj-
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A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI
KASTÉLY
PROGRAMJAI
SZEPTEMBER 14., PÉNTEK, 19 ÓRA: díszterem/barokk színház
Bródy János elõadóestje.
Jegyek 4000 Ft-ért válthatók.
SZEPTEMBER 28., PÉNTEK 19 ÓRA: díszudvar
A Molnár Dixieland Band koncertje
(Rossz idõ esetén a lovardában).
Jegyek 2500 Ft-ért válthatók, a hét minden napján 10-17 óra
között a kastély pénztárában.
Tel.: 06/28-410-124, informacio@kiralyikastely.hu, www. kiralyikastely.hu

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

BESZÁMOLÓ NÖVENDÉKEINK ÉS TANÁRAINK
VERSENYEREDMÉNYEIRŐL
2006/2007. TANÉV – 2. RÉSZ
A székesfehérvári X. Országos Alba Regia Kamarazenei
Versenyen a Sivadó Testvérek Kamaraegyüttese nívódíjat
kapott, tanáruk: Novák Gyuláné, továbbá az ALDO kvartett III. díjat nyert. A kvartett tagjai: Ella Orsolya (hegedű),
Kis Dorottya (hegedű, furulya), Tóth László (cselló, klarinét), Szajkovics Ádám (zongora). Tanáraik: Béres Ágota,
T. Pataki Anikó, Törpényi Sándor, Bali János.
A Budapesten megrendezett VI. Országos Czidra László
Furulyaversenyről Kis Dorottya és Laurán Apolka I. díjjal
tértek haza. Tanáruk: Bali János. Sivadó Zsófia II. díjat
nyert. Tanára: Székely Judit. A Colla Parte Consort Z. Molnár Ildikó felkészítésével dicséretben részesült. Bali János
tanári díjat és Barta Katalin zongorakísérői díjat kapott, továbbá zeneiskolánk a legeredményesebb iskola különdíját kapta.

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

ÚJRA MEGNYITOTT A
MÚZEUMI BOLT
2007. SZEPTEMBER 12-ÉN, SZERDÁN
A megújult kínálat:
múzeumi és egyéb gödöllői kiadványok,
zenei CD-k, kézműves termékek
(díszgyertyák, gyertyatartók, bögrék,
korsók, tűzzománcok, selyemkendők,
nyakláncok, karkötők, egyedi női
ruhák,magyar népi, népművészeti
dísztárgyak, fajátékok)
kreatív hobbi termékek…
Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5, Pf. 78
Tel.: (28) 422-003
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Élő–Világ

HEROSZ

Kertész leszek...

Vigyél haza!

Kedvenc cserjéink és fáink (4.)

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

www.poraz.hu

9 hetes keverékek

1 éves labrador keverék kan

6 hetes labrador keverékek

1 éves keverék szuka

1 éves keverék kan

Állati dolgok

Kihalhatnak a békák
A Földön élő kétéltűek – békák, gőték,
szalamandrák és az ún. lábatlan kétéltűek – fele kipusztulhat az elkövetkező
ötven évben. Az ide tartozó csaknem

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.

pesztő mennyiségű rovart fogyasztanak
el. Ez a természet egyensúlya szempontjából is igen fontos, de nem mellékes a mezőgazdaság, a növényvédeSzalamandra lem szempontjából sem.
A kétéltűek fennmaradását számos veszély fenyegeti. Ezek közül a
legsúlyosabb a természetes élőhelyek csökkenése, de a globális klímaváltozás, a környezet, és ezen belül a
vizek szennyezése, valamint az ember által behurcolt idegen fajok is érzékenyen érintik ezeket az élőlényeket. Ráadásul a kétéltűek
jóval érzékenyebbek a madaraknál és az emlősöknél.
A kétéltűek fennmaradását
fenyegető veszélyeket felishatezer fajnak egyharmadát kifejezet- merve a világ vezető természetten fenyegetettként tartja nyilván a védelmi szervezetei, köztük az
Nemzetközi Természetvédelmi Unió Állatkertek és Akváriumok Világvörös listája, ráadásul mintegy ötszázra szövetsége (WAZA), valamint a
tehető ezek közül a kritikusan veszé- Nemzetközi Természetvédelmi
lyeztetett, illetve a vadonban már telje- Unió (IUCN) Természetvédelmi
sen kipusztult fajok száma. Ez egyúttal Tenyésztési
Szakértői
Csoportja
azt is jelenti, hogy valamennyi állatcso- (CBSG) és Kétéltű Szakértői Csoportja
port közül a kétéltűek a leginkább fe- (ASG) életre hívták a „Kétéltű Bárka“
nyegetettek.
Nem véletlen, hogy a természetvédelmi szakemberek a szó
szoros értelmében kétéltű krízisről beszélnek, amely olyan
mértékű fajpusztuláshoz vezethet, amilyenre a dinoszauruszok 65 millió évvel ezelőtti kihalása óta nem volt példa a
Föld történetében.
Bár a legtöbb ember számáZöld varangy
ra nem igazán feltűnőek, a kétéltűek – köztük is különösen a
békák – igen fontos szerepet töltenek be (Amphibian Ark) elnevezésű prograa természet háztartásában. A táplálék- mot, amelynek célja, hogy a világ állatlánc nagy jelentőséggel bíró résztvevői, kertjei hozzájáruljanak a veszélyeztetett
hiszen rengeteg más állat táplálékául kétéltűek megmentéséhez.
szolgálnak, ők maguk viszont elkéA „Kétéltű Bárka“ program
megindítását hivataloLevelibéka
san múlt hét csütörtökön jelentették be Budapesten, az Állatkertek és Akváriumok Világszövetségének éves
konferenciáját lezáró
sajtótájékoztatón.
Amint a szervezet vezető tisztségviselői kifejtették, a program

Minden kertbarát kertjében díszlik egyegy rózsa, így érdemes jobban megismerkednünk e változatos és csodás növénnyel. A rózsa az emberiség első ültetett dísznövényei közé tartozik, nemesítésük több száz éve kezdődött és napjainkig is tart, számtalan fajtát, a színek
és formák megszámlálhatatlan sokaságát hozva létre.
A fajták pontos botanikai besorolása
szinte lehetetlen a származás, a nehezen
követhető keresztezés és az újabbnál
újabb típusok miatt, ezért a díszítőérték
és felhasználás szempontjából mutatjuk
be őket (honlapunkon megtalálják a
pontos rendszerezést).
A vadrózsák a vadon előforduló fajok és azok természetes hibridjei. Általában egyszer virágoznak nyáron, csipkebogyóik ősszel érnek. Betegségre,

Mocsári béka

kártevőkre, téli fagyokra nem érzékenyek. Ilyen a gyepűrózsa, a japánrózsa
vagy a jajrózsa.
A parkrózsák és a középkori rózsák
telt vagy szimpla virágúak, erős illatúak, a nyár folyamán kétszer esetleg
többször virágoznak, edzettek és kevéssel igényesebbek a vad fajoknál. Különösebb növényvédelmet vagy téli takarást nem igényelnek. Metszésük is csak
2-3 évenkénti ifjításra szorítkozik.
A kerti rózsákat és virágágyi rózsákat jórész az eltelt 100 évben állították
elő. Virágaik teltek és többnyire illatosak. A nyár folyamán több hullámban,
többé-kevésbé folyamatosan nyílnak.
Magas díszítőérték, rendszeres metszés, folyamatos növényvédelem-igény
jellemzi őket. Fagyérzékenyek, ezért téli takarást kívánnak. Ez utóbbi csoportba tartozó rózsákra vágynak leginkább
illatuk és szépségük miatt a kertbarátok.
A kertészeti árudákban ma már megvásárolhatjuk a leghíresebb nemesítők
rózsáit, így választhatunk Kordes,
Meilland vagy Márk Gergely nemesítéséből.

A kerti vagy virágágyi rózsák kedvelik a napos, meleg fekvést, és a kötött,
agyagos talajt. Árnyékban vagy laza
homoktalajon gyengén fejlődnek, illetve kevesebbet virágoznak. A felülről
öntözésre gombásodással válaszolnak,
így telepített öntözőrendszer esetén a
csöpögtető öntözést válasszuk, illetve
kézi locsoláskor csak a tövéhez juttassuk ki a vizet. A rózsákat érdemes
ősszel, 40 cm mélyen, tápdús, kötött talajba ültetni, szükség esetén az ültető
gödörben a földet megfelelőre cserélni.

Elveszett!
Keressük 3 éves németjuhász
szuka kutyánkat (hosszúszőrű). Kérjük a szíves megtalálót, esetleg aki tud tartózkodási helyéről, jelentkezzen!
Tel: 20/346-6519.

Jutalom!

célja egyrészt az, hogy ellenőrzött állatkerti körülmények között szaporítsák
a fenyegetett kétéltű fajokat, majd
visszatelepítsék őket a szabad természetbe. A programnak része a természetben folyó védelmi programok előmozdítása is, annál is inkább, mivel a
visszatelepítés sikeréhez a vadonban jelentkező veszélyeztető tényezők csökkentésére is szükség van. Ezzel együtt a
program céljai között szerepel az is,
hogy a kormányzatok, politikusok,
döntéshozók, és a széles nyilvánosság
figyelmét is ráirányítsák a kétéltűek
fennmaradását fenyegető krízisre.
A „Kétéltű Bárka“ program részeként a 2008-as esztendő a „Béka éve“
lesz a világ természetvédelmében. A
„Béka éve“ kampány védnökségét David Attenborough vállalta el.
Tarajos gőte

A kerti vagy virágágyi rózsákat alakjuk és felhasználásuk szerint futó-, törpe-, vagy bokorrózsaként említjük. A
futórózsák kedvelt fajtája az élénkpiros
Paul’s Scarlet, a halvány rózsaszín New
Dawn vagy Paul’s Himalayan Musk,
vagy a sötétrózsaszín Antike 89’. A virágboltokban is beszerezhető törperózsák között legszebb a sárga-rózsaszín
virágú Baby Masquerade, a piros Sheri
Anne, vagy a cirmos Bigoudi.
A bokorrózsák beláthatatlan választékából a sárga és erős illatú Friesiát, a
rózsaszín virágú és ezüstös levelű Bonica 82’-t, Queen Elisabethet és Leonardo da Vincit, a fehér örökké virágzó Iceberget, a legendás világossárga rózsaszínszegélyű Peace-t, a rózsaszín rozettás Abraham Darbyt, a hófehér White
Symphonyt, az erősen illatos sárga Graham Thomast, a bársonyos mélybordó
Papa Meillandt vagy a különlegesen
piros sziromszélű Nostalgie-t említhet(g.m.)
jük meg.

Állatorvosi ügyelet
Szeptember 15-16.:

dr. Mohai Imre
Tel.: 30/953-1242
Veresegyház, Bánóczi u. 2.
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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
kérdésekre 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.

Vagyonosodási vizsgálatok –
amit a felkészülésről tudni
érdemes
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Mozaik
Az APEH az idei évben nagy erőkkel
kezdte meg a vagyonosodási vizsgálatok elvégzését. Az elsőfokú megállapítások tükrében az ellenőrzésre történő kiválasztás hatékony volt, hiszen az ellenőrzések döntő részben adóhiány megállapításával zárultak.
Mit tehet egy adózó, ha a megállapításoknak elejét akarja venni? Mindenekelőtt érdemes áttekinteni a saját vagyoni
helyzetünket. Első lépésként mérjük fel
a jelenleg még ellenőrzés alá vonható
időszak – mely 2001-2006. éveket ölelheti fel – vonatkozásában a bevételeinket és a kiadásainkat egy mérleg formájában, melynek bevételi oldalán a legális
jövedelmek szerepelnek, míg kiadási oldalon azok a tételek, amelyekre egy-egy
évben költöttünk.
Mit érdemes figyelembe venni a kiadások számbavételekor? Azokat a beszerzéseket, melyek valamely nyilvántartásban szerepelnek, mindenképpen. Gondolni kell elsősorban az ingatlanvásárlásokra, a gépjárműbeszerzésekre, az értékpapírok, biztosítások vásárlására. A
feltűnő luxusjavakra is gondoljunk, hiszen a revizorok helyszíni ellenőrzés so-

rán a lakóingatlanba beléphetnek. A
bankszámla áttekintése fontos, az adóhatóság felé ugyanis nem érvényes a
banktitok. Amennyiben érdekeltek vagyunk gazdasági társaságban, és tagi hitelt nyújtottunk, számoljunk annak öszszegével, még akkor is, ha az már viszszafizetésre került, az ellenőrzésnél
ugyanis a kiadás felmerülésnek időpontjában vizsgálják a meglévő fedezetet,
nem éves átlagban.
A bevételek oldalán azzal számoljunk,
amelyekről hiteles dokumentumokkal
rendelkezünk függetlenül attól, hogy az
adott tétel jövedelemadóköteles, vagy
adómentes. Ezek között elsődlegesen a
kifizetői igazolások azok, amelyek valóságtartalmát nem kérdőjelezi meg az
adóhivatal. Ezen kívül az ajándékok,
örökségek, nyeremények akkor számítanak, ha azokról is van igazolásunk, az
illetékhivataltól, közjegyzőtől, a nyeremény kifizetőjétől.
Ha a kiadásaink meghaladják a legalizált bevételeket, érdemes elgondolkodni
ennek okán, illetve a megoldási lehetőségeken, amelyhez szakember segítsé-

gét is kérhetjük, hiszen az ellenőrzés
megkezdése
előtt
még több lehetőség
van annak kidolgozására, hogy az adóhiány illetve a szankciók megállapítását
elkerüljük.
További jó tanács,
hogy az adóellenőrzés során csak akkor tegyünk nyilatkozatot jogi- illetve
adószakértő távollétében, ha biztosak
vagyunk
abban,
hogy a védekezésünk így is kellően
hatékony és eredményes lehet, ellenkező esetben tanácsos még időben
profi szakemberekre bízni magunkat.
Balázs Zita adószakértő
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda

Borús is, derűs is

Recora-project
A borús kedvű szombat ellenére sokan kilátogattak a sörfesztivál másnapján a főtérre.
Sörsátor, „majd a Budai“, színpadi programok, pavilonok, civilek, Vüszi. A Nyitott Kert
Alapítvány és a Zöld Klub környezetvédelmi civil szervezetek képviselőivel egyetemben
vártuk lankadatlan kedvvel az
érdeklődők megkeresését, kérdéseit.
Standunkat főleg a környezetükre
érzékeny, szelektív hulladékgyűjtésben járatos lakosok keresték meg.
Többek között a Vüszi Kht. környezetvédelmi tevékenységeiről, a RECORA és a Zöld Híd programok-ról
tájékozódhattak a fesztiválra érkezők. A szomszédos Nyitott Kert
Alapítvány és a Zöld Klub standján a
házi komposztálás fortélyaival, biokertészeti terményekkel ismerkedhettek a látogatók.
Sokan a szórólapjainkból tudták
meg, hogy papír, elem és elektronikai
hulladékok díjmentes leadására is lehetőség van a Vüszi Kht. telephelyein. A tájékoztató anyagaink mellett
az Ökörtelek-völgyi üzemi komposztálás eredménye és lebomló zsákok is

asztalra kerültek, utóbbit tesztelésre
el is vihettek az ideérkezők.
A nap során nemcsak
a felnőttek kaptak információkat környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási témákról, hanem a kisgyerekek is
megismerkedhettek
alapfogalmakkal a szelektív hulladékgyűjtést
népszerűsítő társasjáté-

kunkon, a Kukatündéren keresztül.
Beszélgetés közben a látogatók kérdőívet töltöttek ki,
melyben arra kerestük a választ, hogy mennyire ismerik a
Vüszi Kht. által nyújtott szolgáltatásokat. A kitöltött kérdőívekből és a standunkat felkereső érdeklődők kérdéseiből
azt a következtetést vontuk le,
hogy sokan tisztában vannak a
szelektív hulladékgyűjtés fogalmával és gyakorlati tartalmával, ismerik és gyakorolják
a komposztálást, mindemellett
hiányolják és várják a szelektív hulladékgyűjtési rendszert, aminek kiépítése a
2008-as év végére tehető.

CSATLAKOZZON ÖN IS A
GÖDÖLLŐI TESCO CSAPATÁHOZ!

Vüszi Kht.

Az alábbi munkakörökbe
keresünk kollégákat:
ÉJSZAKAI ÁRUFELTÖLTŐ (SZÁRAZÁRU) - PÉK
DAGASZTÓ - HÚS ELADÓ - RUHÁZATI ELADÓ - RÉSZMUNKAIDŐS PÉNZTÁROS 20/25 ÓRA - KÁRMEGELŐZÉSI
FELELŐS
Jelentkezés: Személyesen: Áruházunk recepcióján, az ott található
munkavállalási űrlap kitöltésével. Levél formájában: Önélet-rajz
beküldésével az alábbi címre: 2100 Gö-döllő, Thegze Lajos út 2.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 10-17-ig: Medicina,
Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Szept. 17-24-ig: Ezüstkehely, Petőfi S. utca 1/a. Tel.: 416-551.

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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Futsal – Felemás kezdés a BL-ben

1 győzelem, 1 vereség
Városunk futsal csapata, a Megatherm-Gödöllő az elmúlt
szombaton és vasárnap játszotta első két mérkőzését a „hazai“ rendezésű (Vácott rendezik
a mérkőzéseket) UEFA Futsal
Kupa 4. csoportkörében. A mérleg: egy 6-2-es győzelem és egy
5-1-es vereség.

A négyes tornán előbb a görög bajnok
Athina '90 Athén gárdájával játszottak
Kis János tanítványai. A mérkőzés első
játékrészében még nem találták a
mieink a ritmust (ekkor 1-1 volt az ál-

lás), de a folytatásra összekapta magát
a Megatherm-Gödöllő és a papírformának megfelelően sima győzelmet
aratott a görögök ellen. Az új igazolások közül két góllal debütált tétmecscsen Harnisch Ákos és örömteli, hogy
a 17 éves gödöllői nevelésű Száraz
Szabolcs is eredményes tudott lenni. A
vége 6-2.

Másnap a montenegrói bajnok KMF
Municipium Casino Pljevlje ellen mérkőztek mieink. Egy esetleges győzelemmel már bebiztosíthattuk volna a
továbbjutást, hiszen a Pljevlje az első

Tenisz – Új edzőkkel a jövőért

Sikeres utánpótlás nevelés a cél
A Táncsics Mihály úton lévő Kiskastélyban a jövő évben nemzetközi szintű teniszlétesítmény építése kezdődik, tovább emelve ezzel a város magas színvonalú
sportlétesítményeinek számát.
A Kiskastély jelenleg meglévő, nagyon
jó minőségű négy pályája azonban már
évek óta eddig is a teniszsportot kedvelők egyik favorit helye volt. A pályák
számának bővítése és a Kiskastély SE
országos bajnokságon való remek szereplése – első évben rögtön az ezüstérem
megszerzése – most megteremtette azt a
lehetőséget, hogy az eddigiek mellé új,
magasan képzett oktatók lépjenek be a
csapatba. Munkájuk hosszú távon elősegíti a Kiskastély Tenisz vezetőségének
nem titkolt célját, a sikeres utánpótlás
nevelés megteremtését. Ismerkedjünk
meg a két új edzővel, Rosenfeld Miklóssal és Tatár Zsolttal.
Kilenc évesen Kolozsváron kezdtem
játszani – kezdi Rosenfold Miklós, majd
– bár próbálkoztam más sportokkal is –
megmaradt a tenisz szeretete. Kiskamasz voltam, amikor a családom Izraelbe költözött, így ott folytattam a tanulást, ott kezdtem el versenyezni is. Tizennyolc éves korom óta rendszeresen
indulok amatőr versenyeken. Ma már
inkább csak Magyarországon, de régebben nagyon sok külföldi – dél-afrikai,
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svájci, olasz – tornán vettem részt, többnyire sikeresen.
Edzőm ajánlásával – aki többszörös
bajnok volt – sikerült felvételt nyernem
a híres Wingate edzőiskolába, ahol két
év alatt elsajátítottam a sport oktatásának technikáját. A tanítás mellett azonban nagyon fontosnak tartom, hogy a
sportágat magát is meg tudjam szerettetni azokkal, akiket tanítok, legyen az akár
gyermek, akár felnőtt.
A képesítés megszerzése után hét
évig edzősködtem, majd egy sérülés miatt pihenésre kényszerültem. Felépülésem után Tel Avivban, a Hiltonban vállaltam munkát, ahol a vendégek teniszpartnere voltam. Nagyon sok kedves, érdekes embert ismertem itt meg.
Másfél éve élek Magyarországon, barátaimmal rendszeresen teniszezem, a
Workart csapatában játszom versenyzőként.
Gödöllőre is barátok hoztak el tavaly,
egy társasági tornára. Nagyon megtetszett a Kiskastély hangulata, az a miliő,
udvarias, kellemes hangulat, ami kell,
hogy a tenisz kísérője legyen. Tudásom
mellett ezt az érzést is szeretném átadni
azoknak, akik teniszpartnerüknek vagy
oktatójuknak választanak.
Tatár Zsolt 6 éves korában kezdett el
teniszezni a Vasas SC-ben, a nevelőedzője Wágner Róbert volt.
–1990-ben igazolt le a Vasas és 2002-

meccsen 2-2-es döntetlent játszott a
belga bajnok Antwerpen ellen. Sajnos,
a mindvégig zártan és keményen védekező montenegróiak stílusa nem feküdt nekünk és már az első játékrészben eldőlt a mérkőzés (1-3). A 2. félidőben ugyan több kecsegtető helyzetet
is kialakítottak Baranyai Pálék, de az
öszpontosítással az egész tatálkozón
problémánk volt, míg a vendégek szinte az összes lehetőségüket gólra váltották, így az utolsó játéknapon, a Futsal
Topsport Antwerpen elleni meccsen
dőlt el a továbbjutás sorsa (a harmadik
játéknap mérkőzéseit lapzártánk után
rendezték meg).
A nap másik mérkőzésén könnyed belga győzelem született.
UEFA Futsal Kupa eredményei, 1.
játéknap:
Megatherm-Gödöllő - Athina '90
Athén 6-2 (1-1)
Gödöllői gólszerzők: Berkes L., Takó Cs., Baranyai P., Száraz Sz., Harnisch Á.
A nap másik mérkőzésén: Futsal Topsport Antwerpen - KMF Municipium Casino Pljevlje 2-2
UEFA Futsal Kupa eredményei, 2.
játéknap:
Megatherm-Gödöllő - KMF Municipium Casino Pljevlje 1-5 (1-3)
Gödöllői gólszerző: Berkes L.
A nap másik mérkőzésén: Athina
'90 Athén - Futsal Topsport Antwer-tlpen 1-9
ig a klub versenyzője voltam. Junior
éveim alatt több edző is segítette a munkámat, a legtöbbet Polyák Ferencnek
köszönhettem, aki a nemzetközi versenyeim alatt volt az edzőm. 2002 után a
Tordas SE-hez igazoltam, majd 2006ban a MIVAS SE-hez, idén pedig a Gödöllő Kiskastély játékosaként játszom.
2001-ben egy vállsérülést szenvedtem
el, ami meggátolt a további nemzetközi
versenyzésemben annak ellenére, hogy
kettő, az ATP 100-ban (nemzetközi ranglista) lévő játékost is sikerült megvernem. Miután nem tudtam folytatni a versenyzést, úgy döntöttem, hogy az egyetem mellett (Semmelweis Egyetem
Sportmenedzser szak) a tenisz tudásomat szeretném átadni másoknak. Eddig
főleg jelenlegi vagy volt versenyzőkkel
játszottam (sparing), de nem zárkózom
el gyerekek, illetve amatőrök oktatásától
sem. 2004-ben szereztem középfokú
sportedzői minősítést, idén pedig lediplomáztam sportmenedzsmentből.
Junior eredményei: 6-szoros csapatbajnok, kétszer Magyar Bajnok párosban, egyszer Magyar Bajnok egyéniben, négyszer Budapest Bajnok párosban, kétszer Budapesti Bajnok
egyéniben, EB szereplés, junior válogatottság, junior ranglista első hely
egyéni és páros.
Felnőtt eredményei: kétszer fedettpályás magyar bajnoki 2. helyezett
egyéni, kétszer Ob 3. hely egyéni, ötszörös felnőtt csapat bajnok, négyszer
2.helyezett, Davis Kupa csapattag (Magyarország-Luxemburg), ATP 690, legjobb ranglista felnőtt egyéni 3.

Atlétika – Eredményes fiatalok

bronzérmet szereztek a különböző
szakágakban.

Augusztus 28-án és 29-én az UTE pálya
adott otthont a budapesti és Pest megyei
serdülő atléták egyéni bajnokságának.
Fontos volt ez a verseny, mert nem csak
a megyei bajnokság minél jobb helyezése volt a cél, hanem a szeptember végén, Tatabányán megrendezésre kerülő
országos serdülő egyéni bajnokságra való meghívást is meg lehetett szerezni. A
Budapesti és a Pest Megyei Atlétikai
Szövetség elnökségének jó döntése volt,

Második helyen a fiúk

hogy e két bajnokságot együtt rendezze
meg, hiszen így elfogadható indulólétszámot és színvonalas versenyt is láthattak az érdeklődők.
Pest megye szinte minden egyesülete
részt vett a versenyen, ahonnan kiemelkedett úgy induló létszámban, mint
eredményességben a Gödöllői EAC
atlétikai szakosztálya. A fiúk összesen
8 aranyat, 9 ezüstöt és 4 bronzot, míg
a lányok 2 aranyat, 6 ezüstöt és 4

Szeptember elsején, a Puskás Ferenc
Stadionban Országos Serdülő Csapatbajnokságot rendezett a Magyar Atlétikai Szövetség. 30 fiú és 28 leány csapat
versenyzett, s köztük három-három Pest
megyei szakosztály. A legeredményesebben a Gödöllői EAC szerepelt, a fiúknál másodikok, a lányoknál ötödikek
lettek (a GEAC-os eredményeket jövő
heti lapszámunkban közöljük).
-li-

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Bravúros döntetlen
A Gödöllői Sport Klub labdarúgó csapata a 4. fordulóban
hazai pályán fogadta a remek
erőkből álló Pilisvörösvár gárdáját és ért el barúros döntetlent
(2-2), megszerezve ezzel második pontját a bajnokságban.
A mérkőzés jól kezdődött a mieink
számára, hiszen már az ötödik percben vezetést szereztünk. Lauda Zoltán
buktatásáért megítélt büntetőt Tóth
László értékesítette (1-0). A folytatásban magukra találtak a vendégek, átvették a játék irányítását, és egy remekül eltalált lövéssel egyenlíteni is tudtak (1-1). Az első játékrészben már
nem változott az eredmény. A 2. félidőben tovább rohamozott a Pilisvörösvár, de a szerencse a mai napon
Nagy Dániel csapata mellé szegődött.
Vagy a kapufa mentette meg a góltól a
GSK-t (négyszer csattant a labda a
gödöllői kapufán), vagy a Tóth Gyulát
helyettesítő ifista kapus, Koscsó Tamás hárított remekül több ízben is. Tíz
percel a vége előtt ugyan sokadik kísérletüket már gólra váltották a vendégek (1-2), de a Gödöllő nem adta fel
és Legéndi Balázs passzából ismét
Tóth László volt eredményes (2-2). A
hosszabbítás perceiben akár a győzelmet is megszerezhette volna a GSK,
de a lehetőség kimaradt, így maradt a
döntetlen.
Nagy Dániel: – Bravúrnak számít a
döntetlen, mert egy nagyon jó erőkből
álló csapat ellen értük el azt. A szerencse most ugyan mellettünk állt, de
tettünk is érte, mert egy pillanatig sem
adtuk fel és küzdöttünk az egy pontért.
Az ifisták ismét nyertek, ezúttal egy

küzdelmes találkozón tartották itthon
a három pontot. A fiatalok továbbra is
100 százalékos mérleggel vezetik a tabellát, míg a felnőttek két döntetlennel
és két vereséggel a 14. helyen állnak a
tabellán.
A következő fordulóban Érden vendégszerepel a GSK. A találkozót szetember 15-én, szombaton rendezik.
Kezdés: 16 órakor (ifi: 14 órakor).
Pest megyei I. osztály, 4. forduló
Gödöllői SK - Pilisvörösvár 2-2 (1-1)
Gödöllői gólszerző: Tóth L. (2, az elsőt 11-esből).
Ifi: Gödöllői SK - Pilisvörösvár 3-2
Gödöllői gólszerzők: Holló T.,
Sztriskó I., Kajzinger G.

Megyei tartalék bajnokság –
Vereség a nyitányon
A Gödöllői Sport Klub II. csapata is
elkezdte bajnoki szereplését. Az első
fordulóban szabadnapos, a Délegyháza II. otthonában vendégszereplő Legéndi György vezette együttes minimális különbségű vereséggel rajtolt.
Megyei tartalék bajnokság, 2. forduló
Délegyháza II. - GSK II. 1-0

Öregfiúk bajnokság – gödöllői eredmények
Gödöllői LK - Hévízgyörk 3-0 (játék
nélkül), Szada - GLK 0-5; GLK Vácszentlászló 9-0; Kartal - GLK 12; Erdőkertes - GEAC 3-4; GEAC Aszód 1-0; GEAC - Isaszeg 0-2; Gödöllő BF. Vill - Kartal 1-0; Mogyoród
- Gödöllő BF. Vill 2-4; Erdőkertes Gödöllő BF. Vill 2-1
-ll-

Asztalitenisz – Profi utánpótlásképzés

Kis klub, nagy tervek
A Gödöllői EAC szakosztályaként működő férfi asztaliteniszezők az idén nagy terveket szövögetnek. A 10 éve stabilan az NB III-ban játsszó játékosok az idén 26 játékossal
négy csapatban képviseltetik
magukat a harmad osztály
mellett, a megyei A és B osztályban.
A több mint 30 éve folyamatosan
működő szakosztályban (Előbb
Ganz Vasas, később GSC, majd jelenlegi egyesületén belül) szereplők
magja körülbelül 24 éve játsszik
együtt és innen került ki az azóta világklasszissá kinövő Tóth Kriszta is.
Bartha Tibor szakosztályvezetőt
kérdeztük a tervekről.
– Hosszú szünet után szeretnénk újra
elindítani az utánpótlásképzést.
Tehetségkutató versenyeket fogunk
szervezni és itt választjuk majd ki
azokat a fiatalokat, akikből pár éven
belül akár Tóth Kriszta utódja is
lehet.
– Profi képzéshez, profi edző kell...
– Együttműködést kötöttünk a férfi
magyar bajnok BVSC, és a több éve
az európai női elithez tartozó Statisztika vezetőivel is ezt tervezzük, ennek értelmében a kiválasztott, mintegy 20 gyerekkel az ő segítségükkel
fogunk majd foglalkozni. A kiszemelt edző BVSC nevelésű volt extraligás játékos. Természetesen a tömegsportot sem feledve, szeretnénk

tömegesíteni a játékot és azok számára is lehetőséget adni, akik esetleg
csak hobbiból szetenék űzni az asztaliteniszt. Az egyetemi kistornaterem
körül kialakult bizonytalanság miatt
(az egyetem vezetése a megszüntetését tervezi) az utánpótlás képzésünk beindításának időpontja még bizonytalan.
– Miből tudnak gazdálkodni?
– Fő támogatónk a PannonCom kábel, aki biztosítja a szakosztály nyugodt működését és a Gödöllőn működő LCS Kft. (világvezető asztalitenisz márka beszállítói), akiktől
több adogatógépet kaptunk. Sportszereinket és szerelésünket nemrég újítottuk fel pályázati és támogatói pénzekből. Klubunk a GEAC, a Szent
Imre iskola és az Autópálya mérnökség is nagy segítséget nyújt, hiszen
tőlük kapjuk az edzések és mérkőzések rendezéseinek lehetőségét.
– Milyen eredmények várhatók az
idén?
– Szeretnénk az NB III-as tagságunkat továbbra is stabilan őrizni,
míg a megyében (az A-ban 12, a B
osztályban 10 csapat van) az elmúlt
évekhez hasonlóan a dobogó a cél.
Az idei bajnokságok eddigi eredményei: NB III.: GEAC - Balassagyarmat 12-6; GEAC - Domoszló
18-0; Megyei A osztály: Csepel GEAC II. 6-12; Megyei B osztály:
Szada - GEAC III. 15-3; GEAC III. Kakucs 8-10; GEAC IV. - TEVA
Szentendre 12 - 6
-tt-
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Beküldési határidő:
szeptember 20.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte: Forró Lászlóné, Szent István tér 7., Bubrovszkíjné Z.
Katalin, Kör u. 4.

A Városi Filmszínház előadására 2 db
belépőt nyert: Borbás Zoltánné, Zombor u.
1., Kovács Imre, Kőrösi Csoma S. u. 1.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Bakonyi
Zsuzsanna, Fácán sor 62., Karvai Józsefné,
Báthory u. 6.

Recept
CSIRKEMELL FŐHERCEG MÓDRA
Hozzávalók: 8 szelet csirkemell filé, 8 db gomba, 16 szál
spárga, 6 dl tejszín, 1 csésze
húsleves, 3 cl konyak, 3 cl
whisky, 3 tojás sárgája, 10
dkg vaj, liszt, só.
Elkészítés: A csirkemellszeleteket megsózzuk, lisztben megforgatjuk, és forró vajban
azonnal kisütjük. Mellette a gombafejeket néhány percig sütjük,
először kalappal lefelé, majd visszafordítjuk. A spárgát is megsütjük. Sütés közben húsleveslét adunk hozzá. Miután a hús kifehéredett, és megpirultak a szeletek, meglocsoljuk konyakkal
és whiskyvel, majd flambírozzuk. Az alkoholnak teljesen ki kell
égnie, különben a hús kesernyés lesz. Ráöntünk fél liter tejszínt,
és addig rotyogtatjuk, míg kavarás közben leválik az edény
faláról. Félrehúzzuk a serpenyőt, hagyjuk a húst kicsit hűlni,
ezután ráöntjük a megmaradt 1 dl tejszínnel simára kevert tojássárgákat. Ne legyen túl forró az alapmártás, mert összekapja, csomóssá teszi a tojássárgákat.

Bichon havannese 8 hetes fehér és
fekete kiskutyák eladók.
Tel: 20/413-2243, 28/403-586

