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Huszonegy ország küldöttei városunkban

EuroArt – művészeti összefogás
Gödöllővel ismerkedtek az EuroArt tagjai október elsején. Az
Európai Művésztelepek Szövetsége rendezvényeinek az
idén hazánk ad otthont. A programsorozatban – amelyre Szentendrén került sor – a Gödöllői
Művésztelep, valamint a Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotásaival is megismerkedhettek
a résztvevők, akiket hétfőn városunkban köszönthettünk.
A látogatásra néhány nappal azután a
találkozó után került sor, amelyen azon
európai városok vezetői vettek részt,
ahol az EuroArthoz tartozó művésztelepek működnek. A programsorozat keretében ugyanis tanácskozást rendeztek
a művésztelepeknek helyt adó települések vezetői számára, ezen Gödöllőt
Krassay László alpolgármester képviselte. Itt többek között a művésztelepek finanszírozási lehetőségeiről, a szövetség támogatásának módjáról, valamint a települések közötti kapcsolatok
kiszélesítéséről cseréltek eszmét. A festészet világnapjára vonatkozó kezdeményezés, nemzetközi képzőművészeti díj alapítása, és számos kiállítás
kötődik az EuroArt éves közgyűléséhez. Az EuroArt, az Európai Művésztelepek Szövetsége huszonegy országot

és mintegy hetven művészvárost, művésztelepet tömörít. Az idei,
Sólyom László köztársasági elnök fővédnökségével zajló közgyűlése
az európai képzőművészeti élet legfontosabb
hivatalos
eseménye,
amelynek a volt szocialista országok közül elsőként Magyarország
adhatott otthont.
A
közgyűléséhez
kapcsolódva a szentendrei MűvészetMalomban
magyar művésztelepek
(Nagybánya, Gödöllő,
Szolnok, Hódmezővásárhely,
Kecskemét,
Szentendre) mutatkoztak be. Ez az első olyan
hazai tárlat, mely a hat
legjelentősebb művésztelep alkotásai közül válogatva az 1890-es
évektől a II. világháborúig mutatja be a
hazai képzőművészet remekeit.
A tanácskozás résztvevői október elsején látogattak el Gödöllőre. Első útjuk a városi múzeumba vezetett, ahol
Őriné Nagy Cecília művészettörténész
mutatta be az egykori szecessziós mű-

vésztelepet, majd megtekintették a múzeum tárlatait, köztük az „A gödöllői
szőnyeg 100 éve“ című időszaki kiállítást. A delegáció ellátogatott a művésztelep eredeti helyszíneire a Körösfői utcába, ahol Nagy Sándor, Belmonte Leó,
Körösfői-Kriesch Aladár, Remsey Jenő

házával, illetve emléktáblájával, és a
volt szövőiskola épületével ismerkedtek meg. A helyszínen a kortárs művészek kiállítását és műhelyeit is megtekintették, majd gödöllői látogatásuk zárásaként a kastély szépségeiben gyönyörködtek.
(B.J.)

A zene az kell...

Világnap
A Zene Világnapját ünnepeltük október 1-jén. A Petőfi
Sándor Művelődési Központban a Talamba ütőegyüttes
adott nem mindennapi koncertet, amelyen Pécsi Ildikó
Jászai- és Kossuth-díjas színművész közreműködésével
emlékeztek a zenei élet kiemelkedő egyéniségeire.

Fergeteges koncert részesei lehettek azok, akik hétfő este a Zene Világnapjának ünnepi koncertjén vettek részt. Igazi különlegesség volt
Bizet Carmen suite-jének ütőegyüttesre és fuvolára készített átirata,
amelyben B. Virágh Orsolya fuvolaművész közreműködött. A produkció különleges hangzásvilágba
kalauzolta el a közönséget.
(folytatás a 6. oldalon)
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Korszerűsíthet akinek van pénze

Panelprogram hitelből
Hosszú kihagyás után újra beindul a panellakások korszerűsítését szolgáló kormányzati
program, októberben megjelenik a 2007-es felújítási pályázat. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szerint a jövő évi költségvetésben
10 milliárd forintos keret van
elkülönítve a program finanszírozására.
A sajtóhírek szerint felmerült az állami támogatás 400-ról 500 ezer forintra való emelése is, mivel az egyharmados önkormányzati, állami és tulajdonosi hozzájárulás szabálya alapján
az eddigi 1.2 millió forint (háromszor
400 ezer) lakásonként nem bizonyult
elegendőnek. Ez az összeg a maximális elnyerhető támogatás.
A pályázat több új elemet is tartalmaz, többek között csak azokat a jelentkezőket támogatnák, akik vállalják, hogy a tervezett modernizálás
megfelel egy tavalyi rendeletben
meghatározott számításnak, mely az
épület energetikai jellemzőiről rendelkezik.
Szintén új elem lesz az a feltétel, mely

legalább épületszintű fűtésszabályozást és a szellőzőrendszerek felülvizsgálatát, tisztítását is előírja. A megújuló energiaforrások felhasználása,
illetve e rendszerek viszonyának szabályozása a távhőszolgáltatáshoz

szintén a pályázat része lesz. Újdonság, hogy a jövőben a fűtési rendszerek felújítására direktbe is lehet pályázni, akkor is, ha nem szigeteltek.
Korábban csak azokon a házakon végezhették el ezt a munkát , ahol kicserélték a hőszigetelést vagy a nyílás-

zárókat. A jövőben pontossá kell tenni, hogy ki a gazdája a pályázatnak,
mivel korábban, abban a hármas
rendszerben, ahol az állam, az önkormányzat és a lakóközösségek működtek, nem volt egyértelmű.
Az új pályázati rendszerben a lakóközösség lehet pályázó. Míg a lakóközösségek lesznek a támogatottak, az állam és az önkormányzat a támogatói feladatot fogja ellátni. Így lehetségessé válik
az is, hogy az
egyes lakóközösségek önállóan, az
önkormányzat
nélkül is pályázhatnak, ebben az
esetben azonban
2/3-os önrészt kell
biztosítaniuk.
A programhoz
szükséges pénzügyi forrásokat a
kormány hitelből,
az Európa Tanács
Fejlesztési Bankja
(CEB) 150 millió
euro kölcsönéből biztosítja. A tervek
szerint 2007 -2009 között a CEB 686
millió euro hiteléből finanszírozzák
az Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretében megvalósuló beruházásokat is.
Kép és szöveg: kj

Folytatódó fejlesztések a Dózsa György úti temetőben

Kőfallal övezve
A Dózsa György úti temető a
jövőben köztemetőként működik, ugyanis a tulajdonosok
– a római katolikus és a református egyházközség – a működtetés jogát átadták városunk önkormányzatának, az
pedig a VÜSZI Kht.-t bízta meg
a feladat ellátásával.
Bokor Árpád, a VÜSZI Kht. igazgatója lapunknak elmondta, hogy az önkormányzat rendeletben, részletesen
szabályozza a temető működését, a
gépjármű-behajtástól a különböző díjakig. A rendelet október elsejével hatályba lépett; végrehajtása folyamatosan történik.
Ahogy eddig, a vállalkozók ezután
is díjakat fizetnek a temetőben végzett munkáik után. A temetőben biztosított szolgáltatásokhoz – mint amilyen például a szemétszállítás, vagy a
fűnyírás – a továbbiakban a sírhelyek
után is hozzá kell járulni. A sírhelyeket továbbra is az egyházaknál kell
megváltani, ezek után azonban a
VÜSZI Kht. részére is be kell fizetni
15.000 Ft-ot és az ÁFA-t. Ezt meg lehet tenni az ügyfélszolgálati irodában
és a temetőben, a központi ravatalozó
melletti irodában is.
A továbbiakban állandó felügyelet
lesz a temetőben; a járműveket sorompóval bocsátják be és a behajtó
gépkocsikat regisztrálják. Mindezzel
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Őszi nagytakarítás

A VÜSZI Kht. Multicar típusú, többcélú haszongépjárműve télen a hóeltakarításban működik közre, nyáron a szórt technológiájú útjavítást végzik vele városunk utcáin, ősszel és tavaszszal pedig önfelszedős söprőgépként teljesít szolgálatot. A
kiemelt útszegélyek melletti lerakódások eltávolításával a víznyelő rácsok tisztántartását is biztosítják.

Útfejlesztések a városban
Harminchét utca kapott új
burkolatot az
idén. Ezek a
munkák a héten fejeződtek
be, már csak a
kapubejárók kialakításán dolgoznak. A tervek szerint ezek
is elkészülnek
október végére.
Az elmúlt héten új
burkolatot kapott a
Szabadka utcai parkoló, valamint elkészült a II. rendelő
előtti terület is. Itt a héten még a burkolatjelek festését végzik.
A járda program munkálatai még
tartanak. Dolgoznak a Fácán soron, itt
a munka nagy része már elkészült, a
Szabadság téren a HÉV sínek mellett,

valamint a Palotakerten a faboltok
előtti területen. A lakótelep többi részén az elmúlt hetekben akadálymentesítés folyt, ami szintén a napokban
ért véget.
-jjKép: to

Rendőrségi hírek
jelentősen erősödik a biztonság.
Ezentúl minden jármű, így a személygépkocsik behajtása után is díjat kell
fizetni, a mozgáskorlátozottak járműveinek kivételével.
A temetőben már megkezdődtek és
a továbbiakban is folytatódnak a fejlesztések. A lejárt idejű urnák számára elkészült egy közös, ezerötszáz férőhelyes urnasír. Erről az üzemeltető
pontos nyilvántartást vezet, így ha a
hozzátartozók később jelentkeznek,
az urnát kiválthatják.
Megkezdődött a ravatalozó felújítása, amihez pályázati úton nyert el
forrást önkormányzatunk, biztosítva
az ötven százalékos önrészt is, így
mintegy tizenkét millió forintból vé-

gezhető el a munka. Megújul a tető és
a homlokzat, továbbá egy nyitott előtető épül a ravatalozóhoz; így a szertartás résztvevői nem lesznek kiszolgáltatva az időjárás viszontagságainak. A felújítás és bővítés elvégzésének határideje november 8., de a
VÜSZI Kht. szeretné befejezni a
munkát a hónap végére, még a kegyeleti ünnep előtt. Saját forrásból elvégzik az épület körül a parkosítást és
más, járulékos feladatokat is. Távlatilag a temetőt minden irányból kőfal
övezi majd; először ez a Dózsa György
úton készül el, urnafülkékkel a belső
oldalon. Mivel igény mutatkozik rá,
tervezik egy szóróparcella kialakítását is.
D. M.

A Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozást folytat nagyobb kárt okozó
készpénz-helyettesítő fizetés eszközzel visszaélés bűntettének gyanúja
miatt ismeretlen tettesek ellen.
2007. július 26. és július 28. között
egy gödöllői bankban elhelyezett beltéri ATM pénzkiadó automatánál hamis, hamisított, vagy chippel ellátott
bankkártyák felhasználásával több alkalommal pénzt kíséreltek meg felvenni a kártyák PIN-kódjainak ismeretében. A kísérletek zöme sikeresnek
bizonyult, és összesen 1.600.000 forinthoz tudtak így jogtalanul hozzájutni az elkövetők.
A bankautomatánál az alábbi felvétel
készült a tranzakciókat lebonyolító
személyekről. A Gödöllő Rendőrka-

pitányság kéri, hogy aki a felvételen
látható személyeket felismeri, jelenlegi tartózkodási helyükkel vagy a
bűncselekmény elkövetésével kapcsolatosan információkkal tud szolgálni, az hívja a Gödöllői Rendőrka-

pitányságot a 06-28/514-645-ös, vagy
az ingyenes hívható 107-es telefonszámok valamelyikén.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk
a tisztelt lakosságot,
hogy

Gémesi György
polgármester
fogadónapját
október 3., szerda
helyett
OKTÓBER 15-ÉN
HÉTFŐN
tartja meg.

Ismét lesz posta a városházán
Hosszas tárgyalások eredményeként a közeljövőbe ismét
megnyílik a városháza okmányirodáján a posta.
A szolgáltatás az év elején szűnt meg.
Azóta a hivatal vezetése folyamatosan tárgyalásokat folytatott az újbóli
nyitásról, s ezek eredményeként rövidesen ismét helyben lesz intézhető az illetékek befizetése. Több évig jól működött az a rendszer, hogy az okmányirodán helyben is volt pénzbefizetési
lehetőség az ott ügyeiket intézők számára, ám a posta az év elején bezárta a
hivatalban működő kirendeltséget. Ezzel jelentősen megnőtt az ügyintézés
ideje. Az ismételt nyitás mind a hivatali dolgozóknak, mind a lakosságnak
-bjnagy segítséget jelent.

A Pest Megye Közúti Közlekedésbiztonságáért Alapítvány kuratóriuma
pályázatot hirdet minden olyan szervezet, intézmény részére, amely a közlekedés biztonságának javítása céljából oktatást, ezzel összefüggő elméleti vagy
gyakorlati versenyeket, vetélkedőket szervez. A közlekedés biztonságának javítása, a közúti közlekedés környezetet károsító hatásának csökkentése érdekében propagandamunkát fejt ki Pest megye területén.
Pályázható összeg: maximum 100.000,-Ft
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó megnevezését, bankszámlaszámát és pénzforgalmi jelzőszámát
– a rendezvény célját, helyét, idejét, forgatókönyvét
– a rendezvény várható költségeit és az igényelt támogatási összeget
– a rendezvényekért felelősök nevét
A pályázatokat egy példányban, gépelve kell benyújtani az Alapítvány
kuratóriumának.
Cím: 1576 Budapest, 141. Pf. 25 Tel: 06 1/460-2201
A pályázat beérkezésének határideje: 2007. október 20.
Pest Megyei Közúti Közlekedésbiztonságáért Alapítvány Kuratóriuma
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Már csak a berendezés van hátra

Folyamatban az átadás
Hosszú évek után tartópillérek nélkül, megszépülve köszönti a
Dózsa György út és a
Szabadság tér sarkán
az arra járókat az egykori járási hivatal épülete. Bár másfél éve
még balesetveszélyes
volt, mára egykori
pompájában
várja,
hogy ismét élettel teljenek meg belső terei,
s erre már a tél folyamán sor kerülhet.
Az elmúlt hónapokban lépésről-lépésre nyomon követhették városunk lakói,
hogyan nyerte el az épület végleges
arculatát. A napokban már a műszaki

átadások zajlanak, s már csak a berendezés van hátra. Ha az engedélyezési
eljárás lezajlik, jöhetnek
bérlők.
Az Öresund Holding pályázatot hirdet az egykori Járási Hivatalban kialakított szál- a
azt
loda elnevezésére. Az ötleteket borítékban kell eljuttatni a Gödöllői Szolgálat szer- Mint
kesztőségébe. A borítéknak tartalmaznia kell a javasolt nevet és a pályázó jeligé- Komlós Jájét, valamint egy a jeligével ellátott lezárt borítékot, amely tartalmazza a pályázó nostól, a beruházó Örenevét és lakcímét.
sund HoldBeérkezési határidő: 2007. október 18.
Cím: Gödöllői Szolgálat szerkesztősége, 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1., vagy ing vezetőjétől meg2101 Gödöllő, Pf. 385.
A nyertest a pályázat kiírója egy kétszemélyes vacsorára látja vendégül a meg- tudtuk, a felnyíló szálloda éttermében. Az eredményről 2007. október 25-ei számunkban tájé- újítás során a
koztatjuk a kedves olvasókat.
legnehezebb
feladat elé az

Nevezzük el!

vezet elnöke a Mezőgazdasági Eszköz- és
Gépfejlődés-történeti
Szakmúzeumban.
Az
eszmecserén
Fábián Zsolt rámutatott arra, hogy az
agglomeráció közösségi közlekedésében a vasút egyre inkább versenytársává
válik a HÉV-nek. A vonatok sűrűbben
közlekednek, a menetrendi egyeztetéseknél kikérik a város, sőt még az egyetemisták véleményét is. Ma már az számít gondnak, hogy a Keletibe befutó
elővárosi vonatok a külső vágányokra
érkeznek, ahonnan sokat kell gyalogolni
a metróhoz. Arról is szó esett, hogy a helyiérdekű vasút szerelvényeit nagyobb
mértékben használják a budapestiek, ezért, ha a főváros fejlesztené ezt a közlekedési ágazatát, nem csak az agglomeráció lakosságának tenne gesztust.

A Mérnöki Kamara Gödöllőn

Elnökségi ülés
Kihelyezett elnökségi ülést tartott a gödöllői városházán október 2-án a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara. A vendégeket Krassay László alpolgármester köszöntötte.
Az eseményen Fábián Zsolt önkormányzati szaktanácsadó közreműködésével áttekintették a város és térsége
közlekedési helyzetét, a műszaki fejlesztés helyi feladatait. A délutáni program keretében együttműködési szerződést írt alá Beke János, a Szent István
Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánja és Kassai Ferenc, a kamarai szer-

A városi intézményekben is ünnepeltek

Az idősek világnapján
Az ENSZ Közgyűlésének határozata alapján először 1991-ben
rendezték meg az idősek világnapját, 1999-ben pedig hasonló
elnevezésű éves rendezvénysorozatot tartottak.
Az intézkedés célja, hogy középpontba
helyezzék a méltóságteljes öregkort, valamint az időseket visszaintegrálják a
gazdaságba. Európában az aktív munkaerő csökkenése miatt egyre nagyobb
hangsúlyt kap az idősök foglalkoztatása,
ezzel is pótolva a munkaerőhiányt, valamint segítve a teljes értékű élet fenntartását.
A 2001-es népszámlálási adatok szerint ma Magyarországon minden ötödik
ember időskorúnak számít, vagyis már
betöltötte a hatvanadik életévet. Területi
elosztásban Budapesten, illetve a kistelepüléseken élnek a legtöbben, a nemek
közötti arány pedig igen egyenetlen: az
idősök 61 százaléka nő. Az előző népszámláláshoz képest jelentősen csökkent a többgenerációs családok száma,
az idős emberek többsége egyedül vagy
másik időssel él együtt.
Az öregedő magyar társadalom új kihívásokat teremt a szociális ellátás és a
foglalkoztatás területén. A rugalmas
munkavégzés hiánya ebben az esetben
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is megnehezíti az elhelyezkedést. Magyarországon jellemzően a diplomás és
az érettségizett idősek nem esnek ki a
munkaerőpiacról, a kevésbé iskolázottak esélyei rosszabbak ebből a szempontból.
Városunkban két intézmény található, ahol az idősek gondozásával foglalkoznak. Az Egyesített Szociális Intézményben és a Fővárosi Szociális Otthonban is több napon át tartó programsorozat keretében emlékeznek meg a
világnapról, amelyet október 2-án tartunk.
Bár az Ady Endre sétányon rendszeresek az idősek számára szervezett
programok, minden esztendőben nagy
örömmel várják az itt élők a világnappal
kezdődő rendezvényeket, amelyek több
héten át nyújtanak számukra kellemes
időtöltést. Az idén szüreti mulatsággal
kezdődött az eseménysorozat, amelyben kulturális programok, kirándulások
szerepelnek. Az intézményben 60 bentlakó él, s mintegy 50 fős a nyugdíjasklub tagjainak száma. Közülük sokaknak csak az intézményi programok jelentenek egy kis változatosságot, kikapcsolódást. A héten a Chopin Zeneiskola
diákjai adnak koncertet az otthon lakóinak, október 9-én pedig a Roll Dance,
kerekesszékes kombi táncegyüttes tag-

állította a kivitelezőt, hogy megfeleljen azoknak az elvárásoknak, amit a
munkálatok megkezdése utáni műemlékké nyilvánítással támasztott a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. A munkavégzés idején folyamatos volt az
egyeztetés, és az
együttműködés a
műemlékvédelmi
szakemberekkel,
többek között ennek köszönhető,
hogy a munkálatok megkezdésekor bemutatott
látványtervekhez
képest jelentősen
megváltozott az
épület arculata. A
szakemberek régészeti, történészi, építészeti kutatásokra, valamint a
helyszínen talált maradványok laborvizsgálatának eredményeire alapozva
döntöttek a külső és a belső burkolat
végeleges színe mellett, ami a legújabb kutatások szerint megegyezik
az eredetivel.
A műszaki átadás után várhatóan
még a tél folyamán megnyílik az itt
lévő szálloda, étterem, s benépesülnek az épületben kialakított üzletek.
Lapunk információi szerint a bérelhető helyiségeknek már több mint a fele
gazdára talált.

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk
Önöket Gödöllő város
október 6-ai
nemzeti gyásznap
alkalmából rendezendő megemlékezésére,
és az azt követő koszorúzásra.
Időpont: október 5., péntek, 16 óra
Helyszín: Török Ignác-szobor, Petőfi S. u.
Tisztelt Hölgyem, Uram!
Az 1956-os forradalom, és a Magyar Köztársaság kikiáltásának
évfordulója alkalmából városi ünnepséget rendezünk

2007. október 23-án, 15 órakor
a Szent István Egyetem Tanárképzõ Intézetének parkjában.

(k.j.)

Csabáné Farkasházi Edit tervezőmérnök, a Profil Kft. képviseletében arról szólt, mi vár a mai mérnökökre és
mit várnak a vállalatok a pályakezdő
mérnököktől. Elmondta, cége a műegyetem akkreditált továbbképző helye.
Természetes elvárás velük szemben az
idegen nyelvek ismerete és a számítógéphasználat. A mérnököknek ugyanakkor boldogulniuk kell a hatóságok útvesztőjében is. A rendezési tervek készítésénél például 38 szakhatóság egyetértésére van szükségük. Menczingerné
Bokor Andrea, a Közép-magyarországi
Regionális Közigazgatási Hivatal építésügyi főosztályvezető-helyettese viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy a
hatóságnak úgy kell dolgoznia, ha kiadja az engedélyt, döntését adott esetben a
bíróság előtt is meg tudja védeni.
rt

jait látják vendégül. A Fővárosi Szociális Otthonban a Szent Imre Általános
Iskola tanulói adtak ünnepi műsort, az
otthon lakóinak. A 242 főt gondozó intézményben egy hetet szánnak az ünnepre. Az idén Lantos György festményeiből nyílik kiállítás, majd a Sivadó
család tagjai adnak kamarakoncertet.
A két intézmény között szoros a kapcsolat, gyakoriak a látogatások, az idősek számára szervezett közös programok, amelyek iránt nagy az igény.

Felhívás tüdőszűrő vizsgálatra!
A Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdőbeteg-gondozó Intézete (2100 Gödöllő, Ady E. stny.
62.) 2007. október 1. és 2007. december 31. közötti időszakban térítésmentes és beutaló nélküli
tüdőszűrő vizsgálatot szervez a 30 év feletti gödöllői bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok
részére. A tüdőszűrő vizsgálatra a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében kerül
sor. A vizsgálatot igénybe vevőknek beutalót nem
kell hozniuk, behívásuk a Tüdőbeteg-gondozó Intézetben regisztrált. A vizsgálaton való részvétel
nem kötelező, de ajánlott!
A vizsgálat eredményéről értesítést csak utánvizsgálat szükségessége esetén küldünk.
A 30 év alatti lakosok szűrése kizárólag orvosi beutalás esetén lehetséges, mely vizitdíjmentes.
A szűrőállomás nyitvatartási ideje:
Hétfő, szerda, péntek: 8.00–12.30 óráig
Kedd, csütörtök: 13.00–17.30 óráig
dr. Farkas Éva gondozóvezető főorvos

Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait az Ön által
képviselt intézményt, szervezetet, minden kedves munkatársát, tagjait,
Gödöllõ város lakóit! Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek
jelezni legkésõbb október 20-ig a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
titkárságán a 28/514-130-as telefon/fax számon
Tábikné Surman Szilvia munkatársunknál.
Egyben kérjük, a rendvényhez méltó helyszíni elõkészületei segítése
érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetõleg 14.30-ig a helyszínre
juttatni, hogy a koszorúzás rendjének összeállításáért felelõs
munkatársaink zavartalanul és idõben elvégezhessék feladataikat.
Megértésüket köszönjük!
dáscsökkentők, fájdalomcsökkentők
közül kerültek ki. A gyógyszer-gazdaságossági törvény eredményeképp
a gyártók árversenyének hatására április
óta csaknem 1800 orvosság ára csökkent. Áprilisban több mint 1000 készítmény lett olcsóbb, májustól 119, júniustól 139, júliustól 331, augusztustól 95
gyógyszer ára csökkent. Legutóbb szeptember 1-jétől lett olcsóbb 93 patikaszer.

Olcsóbb gyógyszerek
Október 1-jétől, hétfőtől több mint 460
gyógyszer ára csökken, átlagosan 7,86
százalékkal. Ebből 125 terméké több
mint 10 százalékkal, 235 terméké több
mint 5 százalékkal. A készítmények
többnyire a vérnyomáscsökkentők, antibiotikumok, antidepresszánsok, gyulla-

A hét kérdése
„Ön mit vár Gödöllő új rendőrkapitányától?“ – tettük fel a kérdést
kedves olvasóinknak a múlt héten.
Íme néhány a beérkezett válaszok
közül:
„Talán másfél évvel ezelőtt beszéltek
arról, hogy több járőr lesz a városban, sőt, nagyon örültünk neki, amikor az Alsóparkban még lovasrendőrökkel is lehetett találkozni. (Ha jól
emlékszem erről még volt is cikk
meg fénykép az újságban.) Sajnos ez
az állapot igen rövid ideig tartott,
nem ártana visszaállítani. Akkor
meg lehetne akadályozni, hogy szétverjék a lámpákat, s lerúgdossák a
szemeteseket…“
Takács I.
„Jó, hogy a reggeli órákban rendőrök vannak a zebránál a vasútállomásnál, s a múltkor az egyetemnél is
láttam . Sajnos, nemegyszer előfordul, hogy ha nincs ott rendőr, akkor
a gyalogosok nem tudnak átmenni,
mert nem állnak meg az autók. Remélem, ez nem csak időleges, hanem
folyamatosan megmarad, mert nagy
szükség van rá…“
F. T.-né

„Néhány hete telefonon szerettem
volna érdeklődni a rendőrségen. Elmondtam ki vagyok, miért telefonálok, de alig hagyták végigmondani,
hogy mit szeretnék, közölték, hogy
ne tartsam fel őket. Nagyon felháborított a dolog. Ha így állnak hozzá,
akkor miért az a szlogenjük, hogy
szolgálunk és védünk? Remélem
meg fog változni ez a stílus!“
B.J.-né
„Az elmúlt időszakban nagyon sokat
romlott a közlekedési morál, igaz ez
nem csak Gödöllőre jellemző. Pár
hete ebben a rovatban is foglalkoztak ezzel a témával. A napokban magam is szemtanúja voltam egy balesetnek, ahol egy kisgyermeket ütött
el az autó. A vezető első dolga nem
az volt, hogy megnézze, mi van a
gyerekkel, hanem azt vizsgálta, hogy
megsérült-e a kocsija. Naponta látok olyan eseteket, ami csak a csodával határos módon nem vezet tragédiához. Sokkal több ellenőrzésre
lenne szükség az utakon, és az intézkedéseknél nagyobb szigorra…“
Póka Zs.
A hét kérdése: „Ön szerint
mit lehetne tenni a rongálások megakadályozására?“
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30 éves a Gödöllői Kertbarát Kör

15 éves a testvérvárosi kapcsolat

Elismerések az évfordulón Wageningen – Gödöllő
Ünnepeltek a hét végén a gödöllői
kertbarátok. Az egyesület tagjai abból az alkalomból gyűltek össze,
hogy a szervezetet 30 éve alapítot-

tisztelte jelenlétével a Kertészek és
Kertbarátok Országos Szövetségének képviselője, valamint a pest
megyei szövetség elnöke, Gödöllő

Sebő Györgyné és Lévai Mihály

ták. Az 1977-es alapítók közül sajnos már csak ketten, Lévai Mihály
és Árpás Gézáné vettek részt az eseményen. Azonban sok barátot és ismerőst köszöntöttek, akik az ország
távoli településeiről, többek között
Miskolcról, Pomázról, Jászkisérről,
Kecskemétről, Táborfalváról érkeztek, hogy együtt ünnepeljenek a gödöllőiekkel. A rendezvényt meg-

városát Krassay László alpolgármester és Six Edit civil referens
képviselte.
Az elmúlt három évtizedben végzett munkájáért elismerő oklevelet
vehetett át: Lévai Mihály elnök,
Sebő Györgyné, Pintér Istvánné,
Barabás Sándor, Berze Péter, Őry
Zsigmondné, dr. Tűz Antal és Kolozs László.
-bj-

Kis őszi bográcsozás

3. Ifjúsági Keresztény Demokrata
Szövetség (Gödöllő) Sertéspörkölt
tarhonyával 450.- Ft
4. Almási Attila (Gödöllő) Kakaspörkölt tésztával 750.- Ft
5. Bense János (Gödöllő) Csirkemájas gödöllői ragu 600.- Ft
6. Aranyponty Halászati Zrt. (Gödöllő) Aranyponyt halászlé 500.- Ft
7. Vállaj Község Német Nemzetiségi
Önkormányzata Strudli (1 db) 100.Ft
8. Veres Miklós (Gödöllő) Csülkös
pacal burgonyával 700.- Ft
9. Nagy Zsolt-Magyar Ági (Gödöllő)
Csülökpörkölt burgonyával 650.- Ft
10. Kasza Ilona (Erdély) Töltöttkáposzta erdélyi módra 550.- Ft
11. Tamás György és a 943. cserkészcsapat (Gödöllő) Birkapörkölt
600.- Ft
12. Mazula Istvánné (Isaszeg) Csorba
leves 490.- Ft
13. Galéria Büfé (Gödöllő) Csülkös
bableves 550.- Ft Harcsapaprikás túróscsuszával 700.- Ft
Máglyarakás 350.- Ft

Főzőverseny
Október 6-án ismét főzőverseny helyszíne lesz a városi piac. A megmérettetésen nem csak gödöllőiek vesznek
részt, hanem más településekről is érkeznek vállalkozó szellemű hölgyek
és urak. A rendezvényen testvérvárosunk, Wageningen is képviselteti magát. A holland résztvevők hazájuk
specialitásaival ismertetik meg az érdeklődőket. A főzőverseny mellett
kézműves vásár várja látogatókat a
városi piacon, ahol Unger Balázs és
együttese gondoskodik a jó ebéd mellé járó zenéről.

A 2007. október 6-i főzőverseny étlapja
1. Wageningen (Hollandia) nemzeti
specialitás 500.- Ft
2. Gödöllő Polgári Szerveződés (Gödöllő) Emu (futómadár) 500.- Ft

Az elmúlt években megszokottá vált városunk lakói számára,
hogy a testvérvárosi kapcsolat
keretében vendégeket fogadnak Wageningenből, vagy pedig innen utaznak a holland városba. A másfél évtizede fennálló együttműködés mindkét
település lakói számára új távlatokat nyitott nem csak az intézményi, hanem az emberi
kapcsolatok terén is.
1992-ben írta alá a testvérvárosi kapcsolatról szóló megállapodást dr.
Gémesi György Gödöllő, és Michel
J.E.M. Jager Wageningen polgármestere. Azóta rendszeresek az önkormányzatok által szervezett látogatá-

Cím: 2100 Gödöllő,
Kapucinusok tere 3.
Telefon: 28/420-176,
28/510-740
Telefon/fax: 28/510-742
E-mail:
matersal@invitel.hu
Honlap címe:
www.matersalvatoris.hu
Egész évben várjuk pihenni vágyó vendégeinket
olcsó szálláslehetőséggel,
1-4 ágyas szobákkal és ifjúsági szállással, egyházi
és világi rendezvényekre, szakmai képzésekre, konferenciákra. Légkondicionált termeink internet-csatlakozással ellátottak és igény szerint további technikai eszközök állnak rendelkezésre.
Egyeztetés alapján esküvők, keresztelők, egyéb családi ünnepek lebonyolítását is vállaljuk.
Speciális szállás- és étkezési igényeit is kérésének megfelelően intézzük.

A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY
pályázatot hirdet a gödöllői rezsihátralékkal rendelkező családok
támogatására. A pályá-zati lapot a Polgármesteri Hivatal portáján
vagy a 101-es szobában lehet igényelni.

Beadási határidő: 2007. október 20.

-kj-

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület szervezésében idén nyáron lészpedi
moldvai csángó gyerekek nyaraltak városunkban. Látogatásuk kapcsán a fenti
kis emléket juttatták el szerkesztőségünknek.
Az egyesület ezúton is köszöni mindazok segítségét, akik hozzájárultak a
gyerekek nyaraltatásához
Köszönettel: Szűcs Józsefné, az egyesület elnöke, Büttner Sarolta szervező

Olvasóink írták
Tisztelt Gödöllői Szolgálat!

MATER SALVATORIS LELKIGYAKORLATOS
HÁZ ÉS KONFERENCIAKÖZPONT

sok, egyik évben a gödöllőiek látogatnak el Hollandiába, a másikban hozzánk érkeznek a testvérvárosban élők.
A kezdeti ismerkedést mára inkább az
együttműködés váltotta fel. Az intézmények és a civil szervezetek között
rendszeresek a tapasztalatcserék, a
közös projektek. Kiváló együttműködés alakult ki többek között városunk iskolái, a sportegyesületek, az
Egyesített Szociális Intézmény, a
Zöld Klub, valamint a wageningeni

intézmények és szervezetek között.
Ahogy teltek az évek, egyre több szerelem szövődött, s több házasság is
köttetett.
A hét végén ünnepi programmal emlékezik a két település
a testvérvárosi együttműködés létrejöttének évfordulójára. Ennek keretében október
5-én a Városi Könyvtár és Információs Központban a két
város küldötteinek, civil szervezeteinek részvételével konferenciát
tartanak „A nők helyzete, multifunkcionalitás“ címmel, míg a diákok
egész napos környezetvédelmi programon vesznek részt a Zöld Klub
részvételével.
A szombati napon a Városi Piacon
lévő főzőversenybe kapcsolódnak be
wageningeni vendégeink, akik holland ételspecialitásokkal várják az
érdeklődőket.

„Az elmúlt években majdnem minden alkalommal kimentem családommal a sörfesztiválra. Sokáig
igyekeztem csak a kiválasztott koncerten ott lenni, mivel rettenetesen
zavart a sok körhinta, meg kirakodóvásár, ahol még a kamaszodó
gyerekek is képesek egy kisebbfajta
vagyont elkölteni felesleges ostobaságokra. Amikor elhatározták, hogy
ismét a városháza előtt rendezik
meg, komoly kétségeim voltak, hogyan fog itt lezajlani ez az egész.
Most, hogy megint itt tartották meg,
el kell mondani, nagyon jó ötlet volt
visszahozni ezt az Alsóparkból.
Nem csak azért, mert így nem lesz
egy szemétdomb a park, hanem
azért is, mert az én tapasztalataim
szerint, a közönségnek az a része,
aki a legtöbb problémát okozta a
szervezőknek, elmaradt. Így sokkal
kulturáltabb lett az egész rendezvény. Az esték nem a randalírozásról szólnak, hanem a koncertekről!
És ami nekem igazán tetszik, az az,
hogy a gyerekek számára nem a kisebb vagyonba kerülő körhinták jelentik a kikapcsolódást, hanem a futóverseny, a foci meg a vívóbemutató. Tudom, hogy ez utóbbi terén Gödöllő igen sok kiemelkedő sportolóval dicsekedhet, de be kell vallanom, én itt néztem először végig egy

ilyen – lehet, hogy nem ez rá a helyes kifejezés – mérkőzést. A kisebbik fiamat el sem lehetett vonszolni
a színpad mellől, amíg tartott a
vívás! Szóval az egész Sörfesztivál
nagyon jó irányban változott meg.
Remélem ilyen marad a következő
években is.“
Zakariás Tamásné

rendkívül elhanyagolt állapotban
van. Erre az önkormányzat már
többször is felhívta az utat kezelő
Magyar Közút Kht. illetékeseinek
figyelmét. Bízunk benne, hogy a tulajdonos kht. még az esők előtt pótolja a mulasztást.

Tisztelt Szerkesztőség!

„Szeptember 14. péntek, piros betűs
ünnepként fog élni a Blahai Idősek
Klubja, és az Ady Endre sétány
napközis tagjainak emlékezetében.
Miután dr. Gémesi György polgármester úrtól negyvenezer forintot
kaptunk kirándulásra, némi gondolkodás után úgy határoztunk, hogy
Szentendrére látogat el a csapatunk. Miután megszületett az ötlet,
sok kellemes meglepetés ért bennünket. Máthé László képviselő úr
közbenjárására, Suhánszki István
vállalkozó ingyen bocsátotta rendelkezésünkre autóbuszát, Sziva
Zoltán sofőrrel.
Szentendrén egy igen kedves idegenvezető ismertette a város történetét, majd a megtekintettük azt a
művészeti kiállítást, amelyen Gödöllő is szerepel.
A délután folyamán a Skanzent tekintettük meg, ahol lélekben visszafiatalodtunk, mert „gyermekkorunk
falujában“ sétálhattunk. Hazafelé
az út jókedvű nótázással telt. Köszönjük a feledhetetlen élményeket!“
A Blahai Idősek Klubja és az Ady
Endre sétány napközis tagjai

„Az elmúlt hetekben több alkalommal is foglalkozott az újság azzal,
hogy a vízelvezető árkok sokszor
szemetesek, mert egyesek belehordják az ágakat, a lekaszált füvet és
sokszor az egyéb hulladékot is.
Emlékszem, gyerekkoromban az
ilyen árkok szélét a nagymamámék
beültették virággal, hogy ott is szép
legyen. Egyes helyeken még ma is
látom ezt, főleg ott ahol idősek laknak. Ha ez nem is várható el mindenkitől, az azonban igen, hogy ne
tömje el az árkot, legyen útja a víznek. Ez azonban nem csak a lakóknak a dolga. A fiam a Hajós iskolába jár, s már nem egyszer néztem,
hogy az árok teljesen feltöltődött. Itt
egy nagyobb eső esetén egyáltalán
nem tud elfolyni a víz. Csoda, hogy
még nem volt belőle gond. Ideje
lenne ezt is megcsinálni.“
K. S.
Mint ahogyan arról kedves olvasónk tájékoztatott bennünket, a Hajós Alfréd Általános Iskolánál lévő
csapadékvíz-elvezető árok valóban
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Város–Kép

Holokauszt vándorkiállítás

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 gödöllői zsidó ótemető
Az izraelita hitközségek stabilizálódásának jele, hogy
az imaház után zsinagógát építenek és a temető számára megfelelő méretű területet vásárolnak örök időkre.
Az izraelitáknál tilos a régi sírhelyet megbolygatni,
vagy egymásra temetni. A temetőket a zsidók „Bét Hácháimnak“, vagyis az „Élők Házának“ nevezik, mivel halottaik
lelkét élőnek tekintik. Azt tartják, hogy a temető élő mindaddig, amíg kapcsolatot tart az utódokkal, amíg közölni valója van. A zsidók halottaikat egyenlőnek tartják, gazdag és szegény között nem tesznek különbséget. A koporsók sima deszkalécekből készülnek, a halottakat tiszta fehérruhában temetik. A sírkövek eredetileg homokkőből készültek,
csak a XX. század elejétől figyelhető meg a gránit, vagy márvány. A sírfeliratok eredetileg csak héberül voltak olvashatóak (ezt megfigyelhetjük a gödöllői zsidótemetőben is), majd a századfordulón megjelennek a latin betűs, magyar
feliratok is. Szintén ekkor terjed el a sírok díszítése is. A legrégebbi kövek dísztelenek, de a gödöllői zsidó temetőben
találhatunk díszített sírokat is. A leggyakoribb jelképek a Dávid-csillag, a menóra (hétágú gyertyatartó), a hüvelykujjnál összeérő, áldást osztó kéz, vagy a babilóniai
fogságra emlékeztető szomorúfűz.
A zsidó szokások szerint a temetőbe nem virágokat
visznek, hanem a sírokra köveket helyeznek el. Ez
a szokás sivatagi életmódra utal, valamint a negyven éves vándorlás idejéből maradt fenn, mert így
akadályozták meg, hogy a vadállatok ne ássák ki a
halottakat. Gödöllőn a zsidó lakosság 1848 után, az
akkor még külterületnek számító, Alvég egyik homokbuckáján temetkezett az Isaszegi út (akkor Gizella út) és a Légszesz utca között, az egykori Gázgyár közelében. A terület mai méreténél jóval nagyobb volt. Az anyakönyvek az első rögzített temetést 1857. június 14-én jegyzik, a mai temetőben azonban a legrégibb sír 1873-ból maradt fenn
(Leopold Herlinger). Ezt a temetőt használták egészen 1936-ig, amikor a már megnőtt zsidó lakosság
számára a temető kicsinek bizonyult. Az ekkor már megnyilvánuló zsidóellenes hangulat miatt az új zsidó temető
helyszínéül a dögkút melletti területet jelölték ki, de a város közfelháborodása, valamint az izraelita hitközség fellebbezése végett, új helyszínnek a Központi major melletti területet jelölték meg. Ez a mai repülőtér közelébe esik.
Az új területre 1937. április 30. után lehetett temetkezni. Az utolsó temetés 1943-ban történt. Azt, hogy pontosan
hány embert temettek erre a területre, nem tudni. A II. világháború után a zsidóság teljesen eltűnt Gödöllőről. Az új
temető területén az 1960-as években magasfeszültségű villamos vezetéket vezettek át, így azt teljesen felszámolták.
Jobb esetben a hozzátartozókat értesítették, hogy halottaikat exhumálják, így került át például Herczeg (eredetileg
Fürst) Ignác (Füst Milán író nagybátyja) és felesége sírja a gödöllői katolikus temetőbe. A többi csontot az ótemetőben egy közös sírban helyezték el. A régi zsidó temetővel 1988-ban kezdtek el újra foglalkozni. Ekkorra a temető veszített eredeti méretéből, az Isaszegi út és a Légszesz utca felőli részt is beépítették. A temetőt a gaztól kitisztították, a
megrongált sírokat helyreállították, az elvitt sírkövek nagy részét visszaszerezték, a megmaradt 125 sírt bekerítették.
Ekkor látogatta meg a temetőt Diamant László festőművész, aki a temetőben megtalálta ősei sírját. A temetőt a Gödöllői Városvédő Egyesület kiemelten gondozta, felügyelte.
1994-ben, a holokauszt 50. évfordulóján a városi önkormányzat a temetőt kegyeleti parkká nyilvánította. Visszaállították a Weisz-család által készítetett, majd eltűnt Auschwitz feliratú emlékművet. 2003-ban vandálok pusztítottak a
temetőben. A városi önkormányzat Varga Árpád A gödöllői zsinagóga bontás
kőfaragó mester segítségével a sírokat rendbe ho- előtt az 1950-es években
zatta. 2004-ben állították fel azt az emlékművet,
amelyre a tervek szerint a Gödöllőről elhurcolt és
a haláltáborokban elpusztított zsidó családok neve kerülne fel. A két emlékmű egymás melletti
felállítása jelkép is egyben, hiszen a bibliai kőtáblára emlékeztetnek. A temetőt ma a városi önkormányzat kezeli, gondozza. Az elképzelések
szerint egy civil szervezet szintén segítené az önkormányzat munkáját, a ma már oly nehezen olvasható főleg héber feliratokat restaurálnák, a
szöveget magyarra fordíttatnák.
A zsinagóga.
(Bét Hakneszet – a gyülekezet háza)
Az épületről mindezidáig nem kerültek elő jelentősebb emlékek, fotók, tervrajzok. A zsinagógát
1899-ben Baumhorn Lipót tervei szerint építették a Kossuth Lajos
utcában. Az építész több ismert magyarországi zsinagógát tervezett,
összesen 22-t, köztük például az esztergomit, szegedit, egrit, vagy a
legismertebb mindközül Budapesten a Páva utcait.
Az egykori zsinagóga körül telepedtek le később a gödöllői zsidók is,
számos üzletet nyitottak itt. A II. világháborúban ezen a helyen alakították ki a gödöllői gettót. A háA gödöllői izraelita hitközséghez kap- borúban ért sérülések végett az
1950-es évekre az épület állacsolódó nevezetesebb személyek:
Baumhorn Lipót – építész; Diósyné Brüll Adél pota rohamosan romlott, ment– Léda; Fü(r)st Milán – író; Heltai Jenő – író, hetetlenné vált, majd lebontotköltő; Margó Ede – szobrász; Róna József – ták. Helyére bölcsődét építetszobrász; Sík Sándor – költő, műfordító
tek, melynek falára 1993-ban az MDF helyi szervezete Gémesi György polgár(Az 1933-as cserkész világtalálkozón az izra- mester kezdeményezésére emléktáblát helyezett el a fasizmus áldozatainak emelita ifjúsági csapat táborának helyettes főpa- lékére. Az avatáson jelen volt Szabad György, a magyar országgyűlés akkori
rancsnoka Sík Sándor volt. Gróf Teleki Pál fő- elnöke és Schweitzer József nyugalmazott főrabbi. A gödöllői zsinagógáról egy
cserkész nem engedélyezte az olasz fasiszta civil szervezet keres feljegyzéseket, emlékeket, valamint az építész által készíBalillák, és a német Hitlerjugend részvételét tett terveket, remélve, hogy többet tudhatnak meg erről a ma már nem létező
sem, ugyanakkor 10 hazai izraelita ifjúsági épületről.
csapat táborozott Gödöllőn.)
A gödöllői zsidóság történetéről Mélykúti Csaba 2005-ben jelentetett meg könyvet.

Gödöllői emlékezés
Szeptember 26-án, szerdán délelőtt a gödöllői vasútállomáson
megnyílt az Élet Menete Alapítvány szervezésében zajló holokauszt vándorkiállítás. Az október 3-áig megtekinthető kiállításnak egy tehervagon ad otthont,
melyben fényképek és korabeli
tárgyak mutatják be a II. világháború alatt történt borzalmakat.

A gödöllői
vasútállomáson

A Novák Ilona grafikusművész, múzeumpedagógus szervezésében létrejött
vándorkiállítást Gémesi György polgármester nyitotta meg. Köszöntő beszédet
Verő Tamás rabbi és Streit Sándor, a Budapesti Zsidó Hitközség vezetője mondott. A csaknem száz fős érdeklődő diákseregnek Forgács János, az auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor gödöllői túlélője mesélt a 63 évvel ezelőtt
történtekről. A belül feketére festett tehervagon falain a Nemzeti Múzeum archív fotói láthatóak. A falakra Radnóti
Miklós verseiből, a kiállítás képeihez témájában és mondandójában kapcsolódó
idézeteket festettek fehér festékkel.
Sajnálatos módon, még aznap éjszaka összefirkálták antiszemita feliratokkal a vasúti kocsi mind a négy oldalát.
Az önkormányzat felháborítónak és elítélendőnek tartja ezt a barbár tettet, s

Fotók: Tatár Attila
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még aznap intézkedett a feliratok eltávolításáról, valamint a gödöllői rendőrkapitányság kiemelt figyelmet biztosított a kiállítás védelmére.
„A kiállítás diákok ötlete alapján jött
létre“ – mondta lapunknak Novák Ilona.
„A gyerekek nagyon sokat segítettek abban is, hogy hogyan építsék azt fel. A
szervezők igyekeztek úgy összeállítani
a fotóanyagot, hogy az településtől függetlenül adjon jellemző képet a korról.“
Az Élet Menete Alapítvány több
helyről is kapott segítséget a kiállítás
megszervezéséhez. A Nemzeti Múzeum
fotóanyagát használták fel, ezekből váAz érdeklődő logattak, de a megvalósítás nem
diáksereg sikerült volna a MÁV nélkül: a
vagont, melyben a kiállítás látható, adományként megkapták.
A kiállítás célja elsősorban az
ismeretterjesztés, az oktatás,
hogy a holokausztról szóló információk eljussanak azokhoz is,
akik nem tudják a Holokauszt
Múzeumot felkeresni. A tapasztalatok azt igazolják, jó ötlet volt ez
a mozgó tárlat, hiszen eddig több
mint 20 ezren látták.

– Tizenhat éves koromban hurcoltak el Gödöllőről. Testvéreimmel, unokatestvéreimmel, nagynénikkel, nagybácsikkal. Szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezt most el tudom mesélni –
mondta Forgács János. – Itt születtem, ebben a városban, itt tanultam, a premontrei gimnáziumban. Édesapámnak az akkori Horthy Miklós úton, a mai
Dózsa György úton volt egy kis hentesüzlete, ameddig csak lehetett. Az egész
rokonságunk is Gödöllőn élt, voltunk 28-an, s közülük mindössze öten jöttünk
vissza, a többiek, sajnos, meghaltak…
– Hogyan kezdődtek a deportálások Gödöllőn?
– Amikor 1944. március 19-én bejöttek Magyarországra a németek, akkor kezdődött a félelem időszaka, teljesen megváltozott a hangulat. Addig úgy, ahogy el lehetett éldegélni. Családunkat Gödöllőn nagyon rég óta
ismerték, soha nem volt semmi bajunk. Egészen június közepéig, amikor is kaptunk egy olyan értesítést,
hogy két-három napi élelemmel és a szükséges holmikkal minden zsidó család jelenjen meg az egyik Kossuth
Lajos utcai családi ház udvarán. Mivel Gödöllőn nem sokan foglalkoztak akkoriban a világpolitikával, szépen
felpakoltunk, bezártuk a házunkat, és megjelentünk. Még aznap délután vonattal elvittek minket Hatvanba,
ahol a cukorgyár területén volt ennek a környéknek a gyűjtő gettója. Másnap pedig már szögesdrótos vagonnal, német katonák irányításával, útnak indítottak bennünket. Nem tudtuk, hova megyünk, foglamunk
sem volt arról, hogy milyen szörnyűségek várnak még ránk. Annyit mondtak nekünk, hogy Németországba
megyünk valamilyen munkára. Kassán álltunk meg először, a következő megálló már Birkenauban volt.
Aztán jött doktor Mengele, aki életről és halálról döntött. Én megúsztam az első „válogatást“, de a szüleim és
öcsém nem, ekkor láttam őket utoljára. Először bekerültünk egy fertőtlenítőbe, minden szőrzetet levágtak
rólunk. Később átkerültem a gyerekek barakkjába, s hónapokon keresztül krumplivermeléssel foglalkoztunk,
később pedig útépítéseken dolgoztunk. Ezalatt Mengele folyamatosan „szelektált“, s nekem szerencsém
volt, hogy mindegyik „rostán“ átmentem. Januárban átvittek minket Auschwitzba, ahol a lövegekhez faládákat gyártottunk, de onnan 18-án ismét tovább vittek bennünket, mert közeledett a szovjet hadsereg. Két
nap, két éjszaka gyalogoltunk, így jutottunk el Dachauba, végül május elsején szabadított fel minket az amerikai hadsereg. Ezt tartom második születésnapomnak.

Szeptember 30-án, vasárnap emlékoszlopokat avattak a Magyar Kultúra Lovagjai az aranyosapáti emlékparkban a tavaly
óta elhunyt tizenöt kultúrlovag tiszteletére. A Magyar Kultúra
Lovagja volt a nemrégiben elhunyt Mélykúti Csaba, akinek kopjafáját megkoszorúzta Gödöllő város önkormányzatának küldöttsége.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Helyes írás, helyesírás
Hogy a magyar nyelv nehéz,
arra tulajdonképpen felvágunk. Kárörvendően nevetgélünk, ha egy külföldi, nem magyar anyanyelvű arra adja a fejét – abba a nagy fába vágja a
fejszéjét –, hogy magyarul tanuljon. Na, majd beletörik a
bicskája, gondoljuk. Ha például a tárgyas igeragozással találkozik majd, megtudja, mi a
magyarok Istene.
Talán különösen azok, akik hivatásszerűen foglalkoznak írással, tapasztalhatják, hogy a magyar nyelv azok
számára sem éppen könnyű, akik az
anyatejjel szívták magukba. Noha
nincsenek akkora különbségek egyegy szó leírt és kiejtett alakja között,
mint mondjuk az angolban, a franciában, mégis bonyolult a magyar helyesírás. Az előbbiekben, ha azt akarjuk kifejezni, hogy az amerikai nagyvárosba valósi valaki, mindössze egy
elöljárószócskát kell alkalmazni: of
New York, de New York. De hogyan
írjuk le magyarul? Talán így: new
yorki? Vagy: New yorki? A megoldás: New York-i.
Különösen sok fejtörést okozhat-

nak az összetett szavak. Egybeírjuk
őket? Külön? Kötőjellel? Miért van
az, hogy azt írjuk, „még csak“, külön,
viszont „mégiscsak“, ezt már egybe.
„Hogyhogy“ – és nem „hogy-hogy“?
A most megjelent Középiskolai
magyar felvételi feladatsorok 8. osztályosoknak című könyv egyik feladatának három lehetőségéből kiválasztva egyet-egyet, bizony izgatottan néztem meg a könyv végén közölt
helyes eredményeket, nem hibáztame? És nem. A jó megoldásokat választottam: kelet-európai, Madáchcsal,
nagygyűlés, higgyen, 2005. május
13., Széchenyi István-i.
Még annak idején, az újságíró-iskolában drága Fábián Pál tanár úr – a
nyelvészeti tudományok doktora –
óvott bennünket attól, hogy beugorjunk a nyelvi babonáknak. Ilyen
nyelvi babona a „van“ elvetése. Írjunk le nyugodtan olyanokat, mondta, mert helyes, hogy „be van fejezve
az ügy“, „le van szedve a gyümölcs“.
S még nemrégiben is hitelt adtam
annak a tévedésnek, hogy nem szabad azt írni, „nap mint nap“. Hanem
azt kell: „nap nap után“.
Szóval, a magyar nyelvet holtig tanulja az ember, annál inkább, mert

újabb és újabb helyesírási szabályok
lépnek életbe.
A középiskolába felvételizni kívánók számára most jó néhány könyv
megjelent, hivatva rá, hogy segítse a
sikeres vizsgát magyarból, azon belül
nem csupán a helyesírás, hanem a
szövegértés területén is, valamint
matematikából. Aki nem bízza a véletlenre az eredményt, hanem a lehető legnagyobb biztonsággal le
akarja nyűgözni a felvételiztetőket,
nem árt, ha forgatja ezeket a könyveket.
(Középiskolai magyar felvételi feladatsorok 8. osztályosoknak)
- nád -

Balett bemutatók a művelődési központban

A zene az kell...

Tánc minden korosztálynak

Világnap

Új előadásokkal várja a közönséget a Magyar Balettszínház Gödöllő. A Petőfi
Sándor Művelődési Központban október 7-én Pöttyös
Panna utazásai elevenednek
meg, megismertetve a kortárs balettet a legifjabb korosztállyal. Az október 17-ei
és november 30-ai előadás
már a felnőtteknek szól,
mindkét este a Carment és a
Beszélő testek című produkciót tekinthetik meg.
– Első alkalommal jelentkezik
városunkban gyermekprogrammal a Magyar Balettszínház Gödöllő. Hogyan született meg ez az
előadás? - kérdeztük Egerházi Attila igazgatót.
– Hollandiában már van hagyománya a kortárs balett gyermekeknek szóló előadásainak, s mi is
úgy tervezzük, hogy a jövőben fo-

lyamatosan legyen gyermekelőadás a repertoárunkon. Ez jó lehetőség, hogy a legifjabb korosztályt
megnyerjük a tánc számára. A Pötytyös Pannát a múlt évben a Nemzeti

(Folytatás az 1. oldalról)

Táncszínházban mutattuk be, ez
volt az első közös produkciónk a
Talamba Ütőegyüttessel. Célunk,
hogy Szepes Mária meséjében szereplő figurák, karakterek „kölcsönvétele“ és felhasználásával sajátos
képet teremtsünk, egy speciális zenei világra felfűzve azt. Jelentős
szerepet kapott a darabban a humor, valamint finom irónia szövi át
az egymásból, hol
pedig egymástól
függetlenül építkező jeleneteket, képeket. Lényeges
attraktivitása
a
produkciónak,
hogy a Talamba
ütőegyüttes élőben
közreműködik a
produkcióban. Az
ütőhangszerek
hangzásvilága közel áll a gyerekek
zenei világához. A táncosok és a
zenészek az előadások során több
ízben is kommunikálnak a gyerekekkel, még jobban részesévé
téve őket a színház világának. A

„videoclip“ szerű tempóval és vágásokkal az előadás igazán megmozgatja a gyerekek fantáziáját,
továbbgondolkodásra
késztetve
őket.
– A Carment már láthatta a
gödöllői közönség, a múlt ősszel
a Szív küldi című produkcióval
együtt mutatták be. Most egy
másik darabot ismerhetnek meg,
melynek címe: Beszélő testek.
– Ez utóbbi művet már nyolc éve
játsszuk, külföldön is nagy sikereket arattunk vele. A darab, ha úgy
tetszik egyfajta lenyomata a táncos
létnek. A „beszélő testek“ szavak
nélkül fogalmaznak. A táncosok
költészetüket mozgásba öntve örökítik meg estéről estére. Tiszavirág
életük itt zajlik a szemünk előtt: a
próbateremben, a színpadon, színházban. Gyakorolnak, szeretnek,
boldogok, izzadnak és sírnak;
érzelmeik tükre a tánc. Ezek az
érzések, gondolatok foglalkoztattak, mikor a „Beszélő testek“-et
koreografáltam. A darab tulajdonképpen egyfajta színes leporello a
táncosi létről.
-kj-

Az est igazi csemegéje
azonban Muszorgszkij:
Egy kiállítás képei című
átirata volt, melyet Pécsi Ildikó „tárlatvezetésével“
hallgathattak
meg az érdeklődők. A
Jászai- és Kossuth-díjas színművész által készített összeállításban
soha nem hallott módon
bontakozott ki a zene és
a festészet különleges
kapcsolata, méltó emléket állítva mind a
szerző zeneóriásnak, mind egykori
festő barátjának.
Igazi meglepetés volt a hangverseny második része is. Amikor már
senki sem gondolta volna, hogy az első felvonás sikere még felülmúlható,
a kubai és délszláv ritmusok által va-

rázsolt hangulatot szűnni nem akaró
vastapssal jutalmazta a közönség.
A Talamba ütőegyüttesnek köszönhetően az este azonban nem csak a koncertet élvező közönségnek adott feledhetetlen perceket, hanem a Chopin
Zeneiskola tanulóinak is. A zene ün-

nepén ugyanis egy marimbát kapott
ajándékba az intézmény az együttestől, amelyet a későbbiekben nem csak
oktatásra, hanem koncertezésre is
használnak majd a növendékek.
-jj-

Remsey Flóra kiállítása a kastélyban

Szimmetria-asszimetria
Október 11-én nyílik meg a Gödöllői Királyi Kastélyban Remsey Flóra kárpitművész Szimmetria-Asszimetria című kiállítása.
Az alkotások – eltérő jellegüknél fogva – három helyszínen kapnak majd
helyet: a Lónyay-teremben francia
gobelin technikával készült szövött
fali kárpitok, a Lovas-teremben fémszövött, kísérleti munkák láthatóak
majd, míg a Vadász-teremben a művész kastély és palota textilrekonstrukciós (például bútorszövetek, tapé-

ták,…stb.) munkáit tekinthetik meg
az érdeklődők. A kiállítást megnyitja
és méltatja Fekete György belsőépítész, illetve F. Dózsa Katalin művészettörténész, a zenei aláfestésről Somogyi Eszter, az Operaház magánénekese és Soós Gabriella zongoraművész gondoskodik. A kiállított művek november 18-ig láthatóak.
Ehhez a kiállításhoz kapcsolódik
október 21-én a Szövőszék és zsebrádió című tematikus nap a kastélyban,
melyen Remsey Flóra tárlatvezetése
mellett, euritmiai és zenei kreatív foglalkozások is helyet kapnak.
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Gödöllői Új
Művészet
Közalapítvány
Művészeti tanfolyamok
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 ktg: 24.000 Ft/4 hónap. Jelentk.
határidő: szept. 28.
Rajz és képzőművészeti tanfolyam (13 éves kortól) Szombatonként 10-14-ig. Művészeti vezető:
Anti Szabó János képzőművész.
Első foglalkozás: 2007. október 6.
Részvételi ktg: 24.000 Ft/4 hónap.
Jelentk. határidő: szept. 28.

Még lehet jelentkezni: Kerámia - Plasztika Rajz tanfolyam (14 éves 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
Tudnivalók: A tanfolyamok helye:
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány (2100 Gödöllő, Körösfői utca
15-17.). Tájékoztatás, jelentkezés,
befizetés: Sukta Józsefné, (munkanapokon: 8-15 óráig). Tel./fax:
28/419-660,
e-mail: gimhaz@invitel.hu

Őszi hangversenyek a gödöllői kastélyban
A hagyományos hárfa- és zongorafesztivál programjai
mellett jazzkoncert is lesz októberben,
a Gödöllői Királyi Kastélyban
IX. Nemzetközi Hárfafesztivál október 4-6-ig.
A kilencedszer megrendezett nemzetközi hárfafesztivál
művészeti vezetője, Vigh Andrea ezúttal Livinia Meijer, holland és Varvara
Ivanova orosz hárfások mellett Gulyás Csillának ajánlott fellépési lehetőséget. A
zárókoncert vendége, a világhírű magyar szoprán TokodyIlona is közreműködik.
Október 14-én – műfajt váltva – Antonio Carlos Jobin emlékére ad koncertet Tony Lakatos és a Brazil Project
VI. Nemzetközi Liszt Fesztivál október 26-28-ig
Az idei Liszt Fesztivál az Erzsébet Királyné Emlékév programjához is kapcsolható, hiszen a zeneszerző és Erzsébet jól ismerték és tisztelték egymást, sőt annak
idején még négykezest is játszottak. A nyitókoncerten Jandó Jenő művészet lehet
megcsodálni, fellép még Újj Emőke és Eri Yoshimura illetve a különleges Pleyel
duplazongorán az Egri-Pertis házaspás és Kelemen Barnabás hegedűművész.
A programok 19 órakor kezdődnek a kastély dísztermében.
Az egyes koncertek műsora és jegyárak: www.kiralyikastely.hu
informacio@kiralyikastely.hu, Tel.: 06/28-410-124

Frédéric Chopin
Zeneiskola
programja

Október 14., vasárnap, 19 óra:
Ránki Dezső zongoraestje
Október 18., csütörtök, 17 óra:
Kicsinyek hangversenye - a vonós
tanszak rendezvénye
Október 21., vasárnap, 17 óra:
Házimuzsika - Hargitai Imre
zongoraestje (műsoron Haydn,
Schubert és Liszt művei)
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Élő–Világ

HEROSZ

Kertész leszek...

Vigyél haza!

Kedvenc cserjéink és fáink (7.)

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Öt talált kiscica elvihető: 30/517-1872.

www.poraz.hu

Fél éves keverék szuka

1 éves keverék szuka

2 hónapos keverék szuka

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.
A cserjéket és fákat bemutató sorozatunkat a legkedveltebb, kiskertekbe is ültethető örökzöldek bemutatásával zárjuk. A köznyelv minden
olyan növényt örökzöldnek nevez,
mely télen is megtartja lombját, így a
legtöbb fenyőfélénk mellett a puszpángok, a babérmeggyek, de az ibolyák is ide tartoznak.

Talált kutya! Kb. fél éves
komondor kan

4 hónapos keverék kan

Állati dolgok

Ha elveszett a kutya
Többféle módon tűnhet el a
kutya: leggyakrabban elszökik, eltéved, vagy elcsalják otthonról. A szökésre a kalandvágy vagy a párzási ösztön (a
szukáknál a tüzelés, a kanoknál a közelben tüzelő szuka) szolgáltathat
okot. Ilyenkor a kutya
előbb-utóbb hazatér, már
ha nem téved el.
Minél többet sétáltatjuk a környéken, annál jobban megismeri környezetét, így kevésbé
téved el, ha egyedül kóborol.
Néha mégis előfordul, hogy
kóborlás közben összebarátkozik vagy összeveszik egy másik kutyával, és a nagy sietségben nem figyel az útra. Sajnos
egyre gyakrabban hallhatunk a
szilveszteri
petárdázások,
vagy a tűzijátékok után eltűnt
kutyákról. Ilyenkor kedvencünk anynyira megijed, hogy „világgá“ rohan.
Az is előfordulhat, hogy a túl kedves
vagy naív kutyust elcsalják otthonról,
és így jószágunk előbb-utóbb más
kutyája lesz.
Ha kutyánk eltűnt, azonnal cselekednünk kell. Minél később lépünk
akcióba, annál jobban csökken a kutya megtalálásának esélye. Csöngessünk be a szomszédba, a házmesterhez, vagy a környékbeliekhez, és kérdezzük meg, nem látták-e a kutyát.
Ezt a kérdést senki sem veszi tolakodásnak, ugyanakkor nagy az esélye,

hogy valakinek szemet szúrt az elkóborolt eb. Ha nem kerülne elő, érdemes megkérdezni a postást, az újságost, a környékbeli boltosokat is, hátha hallottak róla.

A leggyakoribb keresési forma, ha
kedvencünkről fotókat teszünk ki a
környéken. Keressünk egy fotót, és
készítsünk „ELVESZETT“ feliratú
cédulákat. Fontos, hogy mindig írjuk
rá a kutya felismeréséhez szükséges
dolgokat (fajtáját, színét, nemét, méretét, korát és nevét), valamint az eltűnés időpontját és helyét. Egy fénymásolóval készítsünk jó pár példányt
és ragasszuk ki az eltűnés 1-2 km-es
környékén. Legjobbak a forgalmas
helyek: a boltok bejárata, buszmegállók, állomások, utcasarkok, orvosi
rendelők környezete.

Aki kóborló kutyát talál, biztosan
elgondolkozik azon, hogy az állat tartozik valakihez. Számára a legkézenfekvőbb megoldás az állat menhelyen való leadása. Mindig keressük
fel a környék menhelyeit, érdeklődjünk, hogy nem adtak-e le a mi kutyánkhoz hasonlót. Ha kutyánk nincs
a menhelyen, hagyjuk meg elérhetőségünket, hiszen előfordul, hogy később bekerül. Ma
már az internet is
segítségünkre van.
Sok elveszett-megtalált állat kereső
szolgáltatás is van
(a legforgalmasabb
a www.haziallat.hu
oldalán az Elveszett
állat rovat, vagy a
www.allatok.info
weboldal).
Böngésszük át a bejegyzéseket, adjunk fel
mi is hirdetést, lehetőleg minél több
adattal, fotóval.
Persze sokkal kevesebb gondot okozunk magunknak, ha megelőzzük,
hogy kutyánk eltűnjön. Ma már egy
felelős gazda ivartalanítja kutyáját,
hiszen ezzel nem csak azt akadályozza meg, hogy kedvence engedelmeskedve ösztöneinek tovább szaporítsa
a már így is milliós kutyaállományt,
hanem gátat vet a szökéseknek is.
Mindenki jól ismeri kutyáját és
tudja, az mennyire fél a petárdáktól,
tűzijátékoktól. Ilyenkor vigyük be a
lakásba, és legyünk vele, nyugtatgassuk. Sokan egyszerűen bezárják a garázsba, majd magára hagyják. A „veszély“ elmúltával pedig rájönnek,
hogy az eb szétszedte a garázst. Nem
is gondolnak arra, hogy szegény pára
mindössze menekülni akart a szörnyű
hangoktól. Az elveszett kutya azonosítását nagyon megkönnyíti, ha a
nyakörvére bilétát, vagy címmel, telefonszámmal ellátott kapszulát fűzünk. A nyakörv azonban elveszhet,
ezért szerencsésebb azonosító chippel is ellátni a kutyát. A chipelést az
állatorvos néhány ezer forintért elvégzi (nem sokkal bonyolultabb eljárás, mint egy oltás beadása). A chip
adatai később egy eszközzel leolvashatók, és az állat azonosítható. Leolvasó eszköze állatorvosoknak, menhelyeknek és gyepmestereknek van.

Egyes fenyők ősszel aranysárga
köntösbe öltözve – lehullajtják leveleiket. Így tesz a különleges, legyező
levélformájú, gyógynövényként is ismert páfrányfenyő, vagy a kínai ősmamutfenyő is. Mai cikkünk témáját
inkább az örökzöld ciprusok, borókák, luccok, tuják, jegenye-, erdei- és
fekete fenyők adják.
E növények nagyon igényesek.
Napos, de párás helyet, tápanyagban
gazdag talajt kívánnak.
Konténerben nevelten szinte egész
évben ültethetők, tavasszal és ősszel olcsóbb földlabdás példányok is vásárolhatók. A növények beszerzésénél legyünk körültekintőek. Az örökzöld növényeken nehéz észrevenni a betegségeket, így olyan növényeket válaszAtlasz cédrus szunk, melyek színe élénk, sehol
nem található száradás. A legtöbb
eredési problémát
a kis gyökérzet
okozza. A földlabda vagy a konténer
átmérője legalább
akkora kell legyen,
mint a növény átmérője. Ne vásároljunk kis földlabdás, ritka ágrendszerű növényeket, mert eredésüknek
kicsi a valószínűsége.
A legtöbben sövényt ültetnek örökzöldekből. Sok helyen látni a gyors növekedésű leyland-ciprusokat, mely növények a betegségekkel szemben ellenállók, azonban fiatalon fagyérzékenyek. A 10 méteres leyland-ciprust választva figyelembe
kell vennünk, hogy
évente legalább háromszor kell metszenünk, hogy ritkás hajtásaiból sűrű
sövényt nevelhessünk. Jó választás a
tuja vagy a hamisciprus is. Keskeny
takarás nevelhető a
Columna és a
Holmstrup tujákból, sőt az utóbbiak
legfeljebb 3 méteresre nőnek. Sok
helyen találkozhatunk Smaragd tujákból nevelt sövénnyel is, de ne feledkezzünk meg róla, hogy e gyönyörű, élénkzöld növények bizony 8 méteresek
lesznek, így szélességük sem elhanyagolható. Ezüstös takarásra vágyók válasszanak hamisciprust vagy borókát.
Az Ellwoodii sűrű, acélkék lombja 4
méterre emelkedik, a Hibernica sűrű,
tömött oszlopai csak 3 méteresek, de a
Van Pelt’s Blue karcsú oszlopai akár 9
méterre is megnőhetnek.
Kúszó, talajtakaró növényt is választhatunk borókáink közül. A legszebbek a sárgászöld Mint Julep, a
szürkészöld Tamariscifolia vagy
ezüstöskék Blue Carpet.
A zöld gyepen jól mutatnak az
ezüstös vagy aranysárga örökzöldek.

Kiskertekben ezüstös fenyőre vágyók
ültessék a kolorádói jegenyefenyő 5
méteres, kúpos növekedésű Compacta
fajtáját, vagy a szúrós luc szabálytalan
gömb alakú Glauca Globosa változatát. Nagyobb hellyel rendelkezők a 15
méteres, lilásbarna tobozú különleges
koreai jegenyefenyő vagy a szúrós luc
Hoopsii fajtáját telepítsék.
Lombhullató sövények elé, vagy
kisebb ágyásokba, esetleg sziklakertekbe is válasszunk törpe örökzöldeket, hogy télen is színt vigyenek kertünkbe. Az alig egy méteres, lapított
gömb alakú Nidiformis luc sűrű ágaival, világoszöld színével lenyűgöző
látvány. Ugyanígy kedvelt a Mugo
fenyő, mely évek óta a legkeresettebb
törpefenyő, de a világoszöld, szabályos, gömbös növekedésű Danica tuja is ismert a kertbarátok körében.

A fenti örökzöldek egyike sem megfelelő? Nem elég feltűnő? A karakteres
különlegességeket kedvelők kertjéből
nem hiányozhat a szabad állásba ültetett szomorú kék Atlasz-cédrus. A 20
méter magas, ezüstös levelű bókoló növény ritkás ágai és hajtásai is lecsüngenek, ezzel a bizarr formával már mesz(g.m.)
sziről vonzza tekintetünket.

Állatorvosi ügyelet
Október 6-7.:

dr. Szász Viktor
Tel.: 20/584-1233
Veresegyház, Erkel F. u. 3/E.
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A Gödöllői Szolgálat az eddigi
hiányt pótolva elindítja a „Jo§a
van hozzá!“ rovatát. A rovatban
megjelenő témák – nem kime-rítő jelleggel – foglalkoznak olyan
jogi problémákkal, melyekkel
naponta találkozhatnak az olvasók, akiknek most lehetőségük
nyílik arra, hogy kérdéseket intézzenek szerkesztőségünkhöz,
melyeket a Gödöllő, Pf. 112,
vagy a szolgalat@libori.hu címre
küldhetik.
Kérdéseiket a Gödöllő, Pf. 112,
vagy a szolgalat@libori.hu címre
küldhetik.

A bérleti szerződésben kikötött kaucióról
Olvasói kérdésre válaszolva, az alábbiakban a kaucióként ismert, a Polgári Törvénykönyvben (továbbiakban
Ptk.) óvadékként definiált jogintézménnyel foglalkozunk, különös tekintettel arra a helyzetre, amikor a bérleti
szerződés megszűnésével a felek –
azaz a bérbeadó és a bérlő – elszámolnak egymással.
Kijelenthető, hogy a kaució a bérleti
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Mozaik
szerződés bérbeadóját védi. Célja,
hogy a bérleti jogviszony megszűnésével együtt járó elszámolás során a
bérbeadó a bérlővel szembeni – annak
szerződésszegéséből eredő- vagyoni
követeléseit közvetlenül, azaz bírói út
igénybe vétele nélkül kielégíthesse. A
kaució -mint fedezet- a bérlet ideje
alatt szerződésszerű eljárásra ösztönzi a bérlőt.
Felmerül a kérdés, hogy miért szorul
ilyen védelemre a bérbeadó? A válasz
viszonylag egyszerű. A bérbeadó a szerződés alapján valamely vagyontárgyát
(ingatlanát, gépjárművét, munkagépét
stb.) a bérlő birtokába, használatába adja, azaz a dolog időlegesen kikerül a
tényleges hatalmából, ezért a bérbeadó
kiszolgáltatott helyzetét szükséges valamilyen módon kompenzálni arra az esetre, ha a bérlő a bérleti szerződést megszegi. A szerződő felek szerződési szabadságukkal élve, az óvadék alkalmazását belefoglalhatják a szerződésbe.
A mindennapi gyakorlatban általában a szerződés megkötésekor a bérbeadó és a bérlő rendelkeznek a kaució
átadásáról. Felmerül a kérdés, hogy mi
történik akkor, amikor a felek csak minimálisan rendelkeznek a kaucióról, és
nem állapodnak meg abban, hogy mi
történik az így kifizetett (átadott, átutalt) pénzösszeggel a bérlet fennállása
során (a bérbeadó jogosult-e használni
a nála lévő pénzösszeget, illetve a bérlő
alappal követelhet-e kamatot az elszá-

moláskor). Abban az esetben, ha a felek
nem rendezik kellő körültekintéssel a
fenti – igen fontos – kérdéseket, akkor
szerződéses rendelkezés hiányában kizárólag a törvényre szorítkozhatnak,
mely nem tiltja, hogy a bérbeadó jó
gazda módjára-, azaz a rendes gazdálkodás szabályai szerint használhassa,
gyümölcsöztethesse (kamatoztathassa,
sőt befektethesse) a kaució összegét.
Azt azonban ki kell emelnünk, hogy a
polgári jog alapelvei szerint a bérbeadó legkésőbb a szerződés megszűnésekor köteles a pénzt birtokában
tartani, ahhoz, hogy a kaució betölthesse eredeti rendeltetését.
A második gyakorlati kérdés kapcsán a Ptk. szerint, ha a felek magánszemélyek, csak külön szerződéses
kikötés esetén illeti meg a bérlőt az
óvadékként átadott összeg után ügyleti kamat. A kaució után késedelmi
kamat kizárólag akkor követelhető,
ha a felek által megállapított határidőben, illetve határnapon nem kerül sor az elszámolásra, azaz a kaució
egészben (szükség esetén csak részben)
történő visszafizetésére. Ebben az esetben az óvadék – a törvény erejénél fogva – átalakul lejárt pénztartozássá,
amely után a Ptk. szerint késedelmi kamat megfizetése igényelhető, függetlenül attól, hogy a felek magánszemélyek-e, vagy sem.
dr. Boros Andrea és dr. Sasvári Attila
ügyvédek

Kicsi és veszélyes

BURSA HUNGARICA – PÁLYÁZATI KIÍRÁS „A“ típus

BURSA HUNGARICA – PÁLYÁZATI KIÍRÁS „B“ típus

Recora-project

Gödöllő Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve a 2008. évre ezennel
kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2007/2008. tanév II. és a 2008/2009. tanév I.
félévére vonatkozóan
A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes
idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Akiknél a velük közös háztartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 36.000 forintot.
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése
értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban
a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények
hallgatói, a középiskolai akkreditált iskolarendszerű
felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók doktori
(PhD) képzésben résztvevők, külföldi intézménnyel hal-lgatói jogviszonyban állók.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán írásban, a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján beszerezhető pályázati űrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2007. október 31.
A pályázat kötelező melléklete: a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi (nettó) forint
összegét igazoló okiratot.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja. Döntéséről 2007. december 10-ig írásban értesíti pályázókat. A pályázó a döntés ellen
fellebbezéssel nem élhet. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a www.bursa.hu Internet címen, illetve a
Lakosságszolgálati Irodán.

Gödöllő Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve a 2008. évre ezennel
kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a.) a 2007/2008 tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolások vagy
b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek;
és a 2008/2009. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű
(nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Akiknél a velük egy háztartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 36.000 forintot.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2008-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2008/2009.
tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázó a felvételi
értesítő másolatának megküldésével ezt majd köteles
bejelenteni 2008. szeptember 1-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságára.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2007. október 31.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán írásban, a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján beszerezhető pályázati űrlapon, a
pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi (nettó) forint
összegét igazoló okiratot.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja. Döntéséről 2007. december 10-ig írásban értesíti a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet. A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Pályázatról bővebb felvilágosítás kapható a
www.bursa.hu Internet címen, illetve a Lakosságszolgálati Irodán.

A Vüszi Kht. munkatársainak Gödöllőn végzett kérdőíves felmérése alapján a válaszadók 71 százaléka figyel arra, hogy az elhasznált elemeket és kis teljesítményű akkumulátorokat szelektíven, ezek gyűjtésére kialakított
speciális edényekbe gyűjtsék.
Az elemek és az akkumulátorok a környezetet rendkívül súlyosan szennyező
anyagokat – mindenekelőtt higanyt,
kadmiumot, ólmot, cinket, valamint lítiumot és mangánt – tartalmaznak. Az
általuk okozott környezetszennyezés
elékerülése végett fontos, hogy a lakossági hulladéktól külön választva kezeljék.
Egy négytagú család évente átlagosan
fél kilogrammnyi elemet használ el, országosan így kétezer tonna veszélyes
hulladékot jelentenek az elhasznált kisteljesítményű áramforrások.
Az elemek és a hordozható akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló
109/2005. (VI. 23.) kormányrendelet
mind a lakosság, mind a gyártók és forgalmazók kötelezettségét megfogal-

mazza. A felhasználóknak megtiltja,
hogy a háztartási hulladékok közé dobják az áramforrásokat, a gyártóknak az
elemek és az akkumulátorok visszagyűjtésére és szakszerű hulladékkeze-

lésére, illetve az ilyen feladatokat átvállaló szervezetekkel való együttműködésre kötelezi. A gyártóknak és a forgalmazóknak akkor nem kell a kilogrammonkénti 560 forint pénzügyi biztosítékot megfizetniük, ha a veszélyes hulladékok begyűjtésére és ártalmatlanítására
vonatkozó kötelezettségük teljesítése érdekében valamelyik koordináló szervezethez csatlakoznak.
Az Európai Unió 2006-ban az elemek és

MEGHÍVÓ
2007.október 17-én, 18 órára a gödöllői Művelődési
Központ Színháztermébe MORVAI KRISZTINA
és a Civil Jogász Bizottság
„A magyarok emberi méltóságáért és emberi jogaiért!“
Vendég: Ékes Ilona országgyűlési képviselő, az Emberi
jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagja
Házigazda: A Magyar Nemzeti Lobogó Társasága
A meghivó 1 fő belépésére jogosít!
A meghivók átadása kapcsán felajánlásokat gyűjtünk a
Civil Jogász Bizottság munkájának támogatására.
Javasolt összeg: 500 Ft/fő.
Tájékoztatás és meghivó igénylése: dr. Bucsy
László: 30/234-6116; Tóth Győzőné: 70/634-5680

a hordozható akkumulátorok hulladékainak kezelésére új előírásokat fogadott el. A 2006/66/EK irányelv szerint
2012-re a megelőző három év alatt forgalomba hozott elemek mennyiségének
a 25 százalékát, 2016-ra pedig a 45 százalékát kell visszagyűjteni. Ez az arányszám ebben az évben a magyar jogszabály értelmében 13 százalék.
Magyarországon az elemek begyűjtését
és hasznosítását a nagyobb elemgyártó
cégek által alapított Re'lem, illetve Rebat Kht. szervezi meg.
Az elemgyűjtő tartályok rendszerének
kiépítését 2005 augusztusában kezdték
el. Ma már minden településen, így Gödöllőn is lehetőség van az önkormányzatok, iskolák, boltok és egyéb kereskedelmi egységekben az elhasznált
áramforrások térítésmentes leadására. A
begyűjtött elemeket a mintegy 7000
gyűjtőpontról egy miskolci depóba szállítják tárolásra. Jelenleg még nem megoldott az újrahasznosításuk, de a
2006/66-os uniós irányelv szerint 2008.
szeptember 26-ig ezen a helyzeten változtatni kell.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 1-8-ig: Máriabesnyői, Szabadság út 167. Tel.:
419-749.
Október 8-15-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.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Gödöllő, Dózsa György úti temető VÜSZI Kht. által üzemeltetett
városi, központi ravatalozójának használata felújítás
(előtető építés) miatt várhatóan SZEPTEMBER 13. ÉS
NOVEMBER 8. KÖZÖTT SZÜNETEL.
A városban működő temetkezési vállalkozások ebben az időszakban a Pax Temetkezési Iroda által üzemeltetett ravatalozót vehetik igénybe. Megértésüket köszönjük.
VÜSZI Kht.

2007. október 4.

Gödöllői Szolgálat 15

Sport

Futsal NB I. – a csapategység eredménye

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Hátrányból nyertek a Bikák Nyert a jobbik
játékost a pályáról, az edzőt, Somogyi
Krisztiánt, valamint az elnököt, Kézi
Gábort a vendég kispadról állították ki
a játékvezetők).
A következő fordulóban október 5-én,
pénteken ismét komoly erőpróba vár
mieinkre, hiszen a tavalyi bronzérmes
Berettyóújfalura, a Mezei-Vill együtteséhez látogatnak a fiúk. A találkozó
kezdési időpontja: 19.30.
-tt-

Fotó: Biszkup Miklós

Ismét rangadót játszott a Megatherm-Gödöllő az NB I-es teremlabdarúgó bajnokság 4. fordulójában. A Kanárik-Rubeola
vegyes elleni, Goldball RFC
Csömör derbit jobb csapatmunkájának köszönhetően nyerték
meg megérdemelten a gödöllőiek (8-6), ezzel továbbra is veretlen a bajnoki címvédő a
2007/2008-as
pontvadászatban.
A közel négyszáz
néző előtt lejátszott,
parázs párharcokat
és négy kiállítást
hozó meccsen az
első félidőben a
helyzetek elpuskázásában vitézkedett
Kis János csapata,
aminek köszönhetően kétgólos hátránnyal vonult pihenőre a Gödöllő (24). A folytatásra minden megváltozott,
és remek csapatmunkájának köszönhetően Baranyai Pál és Berkes László
vezérletével megfordította a találkozó
állását városunk csapata és megérdemelten nyerte mag a rangadót. A csömöriek ismét kitettek magukért, aminek négy kiállítás lett a jutalma (két

Futsal NB I, 4. forduló
Megatherm-Gödöllő – Goldball
RFC Csömör 8-6 (2-4)
Gólszerzők: Baranyai P. (3), Berkes L. (3), Takó Cs. (2).
Kiállítva: Kilik B., Simon P. (reklamálásért), Somogyi K. (edző, reklamálásért), Kézi G. (elnök, reklamálásért).

Kézilabda – Utánpótlás

Új egyesület, profi célok
Az elmúlt hetekben egy új
sportegyesület alakult meg városunkban, amely a Gödöllői
Sport Egyesület névre hallgat.
Az egyesület egyelőre egy szakosztállyal, a kézilabda szakosztállyal működik, de a klubvezetés célja, hogy idővel – igény
szerint – több más sportág is
szerepet kapjon.

osztályosokból egy, míg a harmadik
és negyedik osztályos tanulókból két
csapat sajátítja el a kézilabda fortélyait. Az egyesület a Hajós Alfréd
Általános Iskola titkárságán várja a
kézilabdázni kívánó fiatalok jelentkezését.

Az előző évben is működött utánpótlásképzés, de nem kívánatos dolgok
miatt a munka nem volt zökkenőmentes, amely rendezetlen állapotokat és
sok viszályt szított. Ezt megszüntetve
Pintér Zoltán alpolgármester kezdeményezésére jött létre az új egyesület,
amelynek a célja a tiszta viszonyok
megteremtése, valamint egy profi kézilabda utánpótlás képzés elindítása,
biztosítva a korosztályok közötti folytonosságot, természetesen megfelelő
szintű szakmai munkával. Ebben a segítséget több gödöllői, egykori neves
kézilabdázó adja majd. A szivacskézilabda korosztályokkal sikereket elérő Ádám Rita mellé bekapcsolódott a
munkába Simics Judit (a Dunaferr
egykori olimpia ezüstérmes kézilabdázója), Bárdos Mónika (a Ferencváros és a Vasas egykori kiválósága),
valamint Hochrajter Rita (a Vasas
egykori válogatott játékosa).
A szülők kérésére az elnöki teendőket – 16 évnyi kézilabdás múltja
okán – Pintér Zoltán látja el, amelyet
az alakuló közgyűlés is jóváhagyott.
A technikai alelnök Tóth Tibor lett,
gazdasági alelnöknek, pedig Réti
Csaba Árpádot választották. Az elnökség további tagjai: Pálocska
Henriett, Papp Gábor, Gombás Tibor, dr. Szakáy Zsolt.
A kezdeti tagtoborzást követően
három csoportban kezdték meg a
munkát az edzők. Az első és második

Pest Megyei I. osztály, 4. forduló
férfiak
Gödöllői KC II. - Vecsés SE II. 31-17
Férfi felnőtt Szupercsoport: (a GKC
meccse az 1. fordulóban elmaradt)
2. forduló: Veresegyház VSK - GKC
28-32; 3. forduló: Taksony SE - GKC
18-48; 4. forduló: Tápiószele - GKC
32-40; 5. forduló: Maglódi KSE GKC 28-34; 6. forduló: Martonvásári
KSE - GKC 23-24
NB II déli csoport, nők:
2. forduló: GKC - Dunavarsányi TE
32-32; 3. forduló: Bugyi SE – GKC
-lt38-23

Férfi győzelmek, női döntetlen

A 7. fordulóban a bajnokság
egyik legjobbjával, a Dunaharaszti MTK-val találkozott hazai
pályán a G SK csapata a megyei I.
osztályú bajnokságban. A találkozót megérdemelten nyerte a
vendég gárda, akik nagy eséllyel
pályáznak a bajnoki címre (0-4).
Az ifisták első komolyabb rangadójukat elvesztették (2-7), ezzel
elszenvedték első vereségüket a
bajnokságban.
A Nagy Dániel gardírozta Gödöllőnek
esélye sem volt a győzelemre, hiszen
még helyzetbe sem tudott kerülni a 90
perc során, míg a DMTK mindvégig
szervezetten és veszélyesen játszott. Az
első játékrészben már eldőlt a mérkőzés,
ugyanis két bosszantó egyéni hibát és
egy „könnyű síppal“ megadott büntetőt
értékesítettek a vendégek (0-3). A folytatásra csak a tisztes helytállás maradt
városunk csapatának és a fiúk becsülettel hajtottak, de a találkozó hajrájában
ismét egy 11-est értékesítve négygólos
vereséget szenvedtek (0-4). A meccset a
gödöllői kapus, Tóth Gyula sérülten
védte végig.
Nagy Dániel így értékelt: -Esélyünk

sem volt,
így jogosan
nyertek a
vendégek.
Elég nehéz
kezdésen
vagyunk túl,
hiszen az első hét mérkőzésből
játszottunk
az első öt helyezettel. Egy szakasz lezárult és úgy gondolom, a bajnokság
csak most kezdődik a számunkra,
ugyanis most jönnek a velünk egy súlycsoportban lévő ellenfelek.
A ifisták rangadót veszítettek el, így
lecsúsztak a tabella első helyéről. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy az első játékrész hajrájában szövegelésért kiállította a játékvezető a Gödöllő csapatának kapusát, Koscsó Tamást, amivel
meg is pecsételte a továbbiakban mezőnyjátékossal védő mieink sorsát. A
vége 7-2 a Dunaharasztinak.
Pest megyei I. osztály, 7. forduló
Gödöllői Sport Klub - Dunaharaszti
MTK 0-4 (0-3)
Ifi: Gödöllői Sport Klub - Dunaharaszti

Röplabda – Közép-európai Liga

Jó kezdés után…
A TEVA-Gödöllői RC csapata második
mérkőzésén van túl a Közép-európai
Ligában. Az együttes ezúttal Szlovéniában vendégszerepelt és szenvedett
3-1 arányú vereséget a Maribor otthonában.
A csapat meghatározó játékosának számító, nyáron igazolt Várhegyi Anikót
nélkülözve (vállműtéten esett át) léptek
pályára a mieink, ennek ellenére az első
szettet nagy csatában nyerték a lányok.
A második szettben is Hollósy László
csapata állt közelebb a győzelemhez,
de 19-19-es állást követően elfogyott a
több mint 8 órát utazó játékosok ereje
és egalizált a Maribor (1-1). Az egyenlítést követően a frissebben játszó és
kevesebbet hibázó hazaiak kihasznál-

ták a TEVA-GRC széteső játékát és végül magabiztosan nyerték a mérkőzést.
A gödöllői csapat edzője látván, hogy
nincs esély a győzelemre, minden játékosának lehetőséget adott, így bemutatkozhatott a szintén nyáron, Egerből érkező 17 éves ütő játékos, Csengeri Petra is.
Hollósy Lászlót kérdeztük, mivel lenne elégedett a nemzetközi és a hazai
porondon az év végén?
– „Még mindig várunk két külföldi játékost a keretbe, akikkel kiegészülve a középmezőny elején végezhetünk a Közép-európai Ligában. Minimális cél,
hogy a másik magyar résztvevőt, a
Nyíregyházát megelőzzük, hiszen akkor
a szabályok értelmében a hazai bajnok-

Vívás – Hazai eredmények
Felnőtt hazai kardversenyen, szeptember 8-9-én, kard számban
Gáll Csaba a 8., a nőknél Kerecsényi Fodor Georgina a 6. helyezést érte el. Szeptember 22-én, junior kardválogató versenyen
ugyancsak a GEAC vívószakosztályának 18 éves versenyzője,
Gáll Csaba nyert, Gémesi Bence pedig bronzérmet szerzett. A lányoknál Nagy Petra az 5. helyen végzett. A Fülőp Mihály versenysorozat szeptember 22-ei állomásán a gödöllői gyermekkorosztályú leánytőrözők közül ketten is döntőbe kerültek: Varga
Anett a második, Varga Beatrix az ötödik helyezést szerezte
meg. Az újonc korosztályban Varga Anett ismét döntőbe került,
és a 6. helyen végzett.
Zsőzső
XIII.Gödöllői Mini Maraton
1. A verseny célja: Évente ismétlődően sportélmény biztosítása a diákok
számára, valamint tehetségkutatás
és nívós versenylehetőség a már kiválasztottak számára.
2. A verseny helye és ideje: 2007. október 7. vasárnap, 11 óra, Gödöllő, az
Egyetem Foépülete körül, aszfalton,
A verseny központja a Sportcsarnok
3. A verseny rendezője: GEAC
4. Versenybíróság: Elnök: Benkő Ákos,
Titkár: Markó Gábor
5. A verseny időpontja:11 óra

6. Nevezés: A verseny napján 10.00tól, de legkésőbb a rajt elott fél órával a Sportcsarnok recepciójánál! Nevezésnél kizárólag a születési évet
kell figyelembe venni!
7., Díjazás: Az első három helyezett
érmet és ajándékcsomagot, a negyedik-hatodik helyezett ajándékcsomagot kap. Ezenkívül különdíjakat
adunk, illetve ajándékokat sorsolunk
ki helyezéstől függetlenül! Eredményhirdetés folyamatosan!
GEAC Atlétikai Szakosztály, Tel.: 28522-023, Barkóczi Ottó és Mester
Attila főszervezők: 30-309-2014.

MTK 2-7 Gólok: Száraz Sz., Nagy R.
(11-esből).

Megyei tartalék bajnokság –
Győzelem idegenben
A Gödöllői SK II. 2-0-ra nyert Hévízgyörkön, ezzel megszerezte első győzelmét a bajnokságban. A csapat góljait
Orbán Csaba és Szeles Dávid szerezték.
Megyei tartalék bajnokság, 5. forduló
Hévízgyörk II. - GSK II. 0-2 (0-2)
Gólok: Orbán Cs., Szeles D. (11-esből).

Körzeti bajnokság - Jó GEAC rajt
Eddig lejátszott meccsek: GEAC - Csomád
2-1;
GEAC
Váchartyán 3-2; Szada - GEAC 0-3.
-ll-

ság rájátszását az első helyről kezdhetnénk tavasszal. A Challenge kupában
egy-két fordulót mindenképpen szeretnénk menni, bár már az első erőpróba
sem ígérkezik könnyűnek a svájci ellenfél ellen. A hazai bajnokságban szeretnénk a tavalyi eredményünket megismételni, ami a bajnoki döntőbe jutást
jelenti, ott pedig már bármi megtörténhet.“
A lányok következő mérkőzése:
TEVA-Gödöllői RC - HIT Nova Gorica (szlovén) október 10., szerda 18 óra,
Egyetemi sportcsarnok.
Közép-európai Liga, 2. forduló
Nova KBM Branik Maribor (szlovén) - TEVA-Gödöllői RC 3-1 (-28,
21, 13, 15)
A másik magyar érdekeltségű mérkőzésén:
TPV Novo Mesto (szlovén) -BetonútNRK Nyíregyháza 3:2
-tl-

Ha még nem jelentkeztél, még
jelentkezhetsz!
Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club
Vívószakosztálya 9-12 éves
fiúk és lányok részére

VÍVÁSOKTATÁST tart
Jelentkezés: kedden és
csütörtökön 17.30-kor a Premontrei Szent Norbert Gimnázium
tornatermében.
Érdeklődni: vivas@szie.hu
vagy 06/20-204-1983
Gémesi Csaba, GEAC Vívószakosztály
nevében

XIII.GÖDÖLLŐI MANÓ MARATON
A XIII. Gödöllői Mini Maraton keretén
belül először hirdetjük meg hivatalosan is az óvodások részére az I. Gödöllői Manó Maratont, melyen a lányok és a fiúk egy futamon belül fognak egy kört teljesíteni az egyetem
épülete körül.
A verseny helye és ideje: 2007. október 7. vasárnap, 10.45 óra, Gödöllő,
az Egyetem Foépülete körül, aszfalton, A verseny központja a Sportcsarnok.
A verseny rendezője: A Gödöllői Egye-

temi Atlétikai Club (GEAC)
Versenybíróság: Elnök: Benkő Ákos,
Titkár: Markó Gábor
Nevezés a verseny napján 10.00-tól,
de legkésobb a rajt előtt fél órával a
Sportcsarnok recepciójánál!
Díjazás: Az első három helyezettet
éremmel jutalmazzuk, ezen kívül
ajándékokat sorsolunk ki helyezéstől
függetlenül! Eredményhirdetés folyamatosan!
GEAC Atlétikai Szakosztály (2103
Gödöllô, Páter Károly u. 1.): 28-522023, Barkóczi Ottó és Mester Attila
főszervezők: 30-309-2014.

