
Amikor a múlt év nyarán megkezdő-
dött a park, valamint a Gizella- és a
Rudolf-szárny felújítása, már biztosí-
tott volt a kormányzati szintű támoga-
tás, valamint a jelenlegi kormánypárt
több vezető politikusa is úgy nyilat-
kozott, hogy Gödöllő lehet a helyszí-
ne az elnökségi eseményeknek. Így
már ennek jegyében végezték a mun-
kálatokat, így a végső rábólintás nem
érte váratlanul a világhírű műemlék-
együttes vezetését.

Az előkészítés és a sikeres közbe-
szerzési eljárás lefolytatása, valamint
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a
Nemzeti Vagyonkezelő Igazgatóság
támogató nyilatkozatának megérke-
zése után a múlt héten, csütörtökön

alá is írták a lovar-
da és a barokk is-
tálló felújításának
kivi te lezéséről
szóló szerződést.

Mint azt dr.
Révész T. Mihály
igazgatótól meg-
tudtuk, „a Gödöl-
lői Királyi Kastély komplex, környe-
zetbarát üzemeltetését lehetővé tevő
újjáépítése és családbarát szolgáltatá-
sokkal történő fejlesztése (II. ütem), a
KMOP-2009-3.1.1/E keretében meg-
valósuló, komplex rekonstrukciója“
tárgyában lefolytatott közbeszerzési
eljárás eredményeként a munkálato-
kat a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. vé-

gezheti el. A vállalási költség nettó
898,9 millió forint. A most aláírt szer-
ződés értelmében az átépítés befe-
jezésének határideje 2010. december
31.

– A most megkezdődő munka ered-
ményeként 1700 m2 terület restaurá-
lását végzik el – tájékoztatta lapunkat
Révész T. Mihály. – A belső munkála-

tok mellett a terület rendezésére is
szükség lesz. A tervek szerint a várha-
tó reprezentációs feladatok miatt, a
lovarda átépítését az új bejárat előtti
terület – az úgynevezett Schimmelhof
– felújítása egészíti ki, amely az ide
érkező vendégek reprezentatív foga-
dótereként szolgál majd.

(folytatás a 3. oldalon)
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Az év végére mindennek készen kell lennie

Európa Gödöllőre jön
A kormány augusztus 11-ei döntését követően a
korábbinál is nagyobb lendülettel folytatódik a
felkészülés az európai uniós elnökségi esemé-
nyekre, amelyeknek városunk lesz a központi
helyszíne. A munkálatok legnagyobb része a ki-
rályi kastélyt érinti, hiszen 2011 első félévében itt
tarják majd a tizennégy miniszteri szintű tanács-
ülést, és húsz konferenciát. Az előkészületek
már korábban megkezdődtek. Mint arról beszá-
moltunk, Gémesi György polgármester, és Ré-
vész T. Mihály, a Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. igazgatója már a múlt év
nyarán azzal a céllal írt alá szándéknyilatkozatot
a barokk istálló és a lovarda helyreállításához
nyújtott 100 milliós önkormányzati támogatás-
ról, hogy a történelmi terek alkalmasak legyenek
az uniós elnökségi helyszín céljaira is.
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Az első tapasztalatok alapján felkészülten
várta a gödöllői lakosság a szelektív hulla-
dékgyűjtés beindulását.

(2. oldal)

Nagy sikerrel mutatták be a Damjanich Já-
nos Általános Iskola színháztermében Tom
Kempinski Magányos Duett című darab-
ját.                                                                   (6. oldal)

A 4. alkalommal megrendezett Champi-
onatus díjugrató sorozat keretében ifj.
Lázár Zoltán a 10-12 éves korosztályban
az első helyen végzett.                  (12. oldal)

Lezárások a belvárosban

Készül a főtér
Folyamatosan dolgoznak a fő-
tér felújítási munkálatain. A
múlt héten megtörténtek az
ehhez szükséges lezárások. A
polgármesteri hivatal, a Tor-
may Károly Egészségügyi Köz-
pont, az aluljáró és a Coop áru-
ház környékén fokozott figyel-
met igényel a gyalogosközle-
kedés. A területet a gépjármű-
forgalom elől elzárták.

A következő napokban folytatódik az
útalap bontása a Gábor Áron utcában
a Galéria étterem – Átrium-parkoló
között teljes szélességben, és sor ke-
rül a polgármesteri hivatal és az Átri-
um között aszfaltburkolat, beton út-
alap, adótorony alap bontására is. Az
adótornyot már a múlt héten elbontot-
ták. A bontási munkák, és az utána
következő csapadékvíz-, szennyvíz-
és vízvezeték-építések miatt az érin-
tett szakaszokon az üzletekhez, laká-
sokhoz való gépjármű behajtás a je-
lenleginél is jobban korlátozva lesz.
Azaz a Gábor Áron utca jelzett szaka-
sza le lesz zárva.    (folytatás a 2. oldalon)

A barokk istálló és a lovarda – kívülről
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Gödöllő Város Önkormányzatá-
nak pénzügyi gesztorsága és dr.
Gémesi György elnöksége mel-
lett 106 Pest és Nógrád megyei
településen indul meg a több
mint 102 ezer háztartást érintő
hulladékgazdálkodási és környe-
zetvédelmi program.

Sokan várták már, hogy megkezdődjön
a szelektív hulladékgyűjtés városunk-
ban. Alapos előkészítés után az elmúlt
hetekben kihelyezték a gyűjtőedénye-
ket, s már több helyen a begyűjtésre is

sor került. A szakemberek szerint az első
tapasztalatok rendkívül pozitívak. 

Minden szigetre 5 konténert helyez-
tek ki, 2 sárgát, 2 kéket és egy zöldet. A
sárgába a műanyag hulladékot (petpa-
lackot, egyéb, nem veszélyes anyagot
tartalmazó műanyag flakont, fóliát) te-
hetik a lakók. A kékbe a papírok kerül-
hetnek (karton, újság, szórólap), míg a
zöldbe az üvegek (színes és fehér ve-
gyesen). Minden gyűjtősziget mellett tá-
jékoztató tábla nyújt segítséget a hasz-
nálathoz és hamarosan minden család,

ingatlantulajdonos egy kis tájékoztató
füzetet is kap a regionális hulladékgaz-
dálkodási rendszer további használa-
tához.

A Zöld híd program keretében bein-
duló szelektív hulladékgyűjtéshez eddig
22 településen, köztük Gödöllőn történt
meg a gyűjtőedények kihelyezése – tá-
jékoztatta lapunkat Gyenes Szilárd, az
Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Köz-
pontot is üzemeltető Zöld Híd Régió
Kft. igazgatója.

– Milyenek az első tapasztalatok?
– Örömmel látjuk, hogy a lakosság

nagy gondossággal
jár el. Szinte mindent
a megfelelő helyre
tesznek, és tisztán
kerülnek be a hulla-
dékok a konténe-
rekbe. Nagyon kevés
téves elhelyezés volt.
Ha a tendencia így
folytatódik, komoly
érettségről tesznek
tanúbizonyságot a

gödöllői polgárok.
– Ezek szerint már az első beszállí-

tások is megtörténtek?
– Van olyan gyűjtősziget, ahol már

mindegyik gyűjtőedény megtelt. Szá-
munkra is meglepőek voltak az első
adatok. Gödöllőről négy nap alatt 1 ton-
na polietilén hulladék (például petpa-
lack) és több mint 4 tonna papír  került
be az üzembe.

– Több olvasónk is kérdezte, hogy
a fém italos dobozok miért nem ke-
rültek be ebbe a rendszerbe?

– A tervezés időszakában többségé-
ben alumínium dobozok voltak forga-
lomban, az ilyen tározókat nagyon sok-
szor illegálisan ürítették. Azóta a kép ve-
gyes, acél és alumínium vegyesen van
jelen a piacon. A mágnesezhető fémet a
vegyes hulladékból is leválasztjuk, de a
jövőben tovább bővítjük szolgáltatá-
sainkat. A hulladékgazdálkodási rend-
szerek szabályozásában is változásokat
terveznek, ezek ismeretében döntünk a
további lépésekről, bővítésekről.

További fontos hír, hogy rövidesen
sor kerül a háztartási veszélyes hulladé-
kok gyűjtésére is. Ehhez szeptemberben
kapcsolódik majd egy közös akcióink,
aminek keretében az elektronikai hulla-
dékokat gyűjtjük majd itt a városban is.
Ennek időpontjáról és menetéről termé-
szetesen időben tájékoztatni fogjuk a la-
kosságot. 

– Hogyan zajlik jelenleg a gyűjtés?
– Először is szeretném tisztázni, hogy

a hulladékgyűjtést két nagyobb részre
bontottuk, és ennek megfelelően két cég
végzi. 

A zöldhulladékot és a lakossági ve-
gyes hulladékot a Gödöllői Hulladék-
gazdálkodási Kft. szedi össze, míg a
szelektív gyűjtés és a későbbiekben a
háztartási veszélyes hulladékok begyűj-
tése a Zöld Híd Régió Kft. feladata lesz.
A szelektív hulladékgyűjtő konténerek
ürítését a Zöld Híd Program feliratú új
gépjárművek végzik, amelyek megfe-
lelnek a legújabb uniós, „Euromot 5”
környezetvédelmi szabványnak. Az elő-
válogatott hulladékot az Ökörtelek-völ-
gyi hulladékkezelő központba szállítják,

ahonnan a további válogatások után
kerülnek újrahasznosításra.

Az új regionális üzemeltető, a Zöld
Híd Régió Kft. az anyagában történő
hasznosításhoz szükséges valameny-
nyi szerződést megkötötte, és megkö-
tésre kerültek a termékdíjak vissza-
igényléséhez szükséges szerződések
is. Ez a bevétel az üzemeltetés költsé-

geit csökkenti, mert gazdasági társa-
ságunk 100 százalékban önkormány-
zati tulajdonú.

– Úgy tudjuk, jelenleg 40 gyűjtő-
sziget működik a városban. A ké-
sőbbiekben tervezik újabbak létesí-
tését?

– A regionális program keretében
500 sziget épülhetett, s ezt a 106 te-
lepülés között kellett szakmai szem-
pontok alapján elosztani. Amennyi-
ben zökkenőmentesen beindul az üze-
melés, akkor a későbbiekben a Zöld
Híd Régió Kft. és a település önkor-
mányzata dönthet újabb szigetek lé-
tesítéséről. Ezekre viszont már nem

lesz állami és EU támogatás, saját
forrásból kell megvalósítani. 

– Végéhez közeledik az Ökör-
telek-völgyben Gödöllő Város „nul-
lás” ütemű hulladéklerakójának
rekultivációja. Pontosan hol tarta-
nak a feladattal?

– A 24.180 m2 területen lerakott
hulladék becsült mennyisége 215.000
m3. A környezetvédelmi beruházás a
Zöld Híd Program keretében, hazai és
uniós támogatással valósul meg.

A beruházás kiemelt fontosságú a
város számára, hiszen járulékos költ-

ségekkel együtt,
több mint 100 millió
forintba kerül a re-
kultivációs munka,
melyet eredményes
regionális pályázat
nélkül az önkor-
mányzatnak, tehát
az itt élőknek kellett
volna megfizetni.

Az Ökörtelek-völ-
gyi nullás ütemű
h u l l a d é k l e r a k ó t

használta legtovább Gödöllő városa.
A  terület jogszabály szerinti rekulti-
vációja 95 százalékos támogatással
valósul meg, és a tervek szerint szep-
tember végével be is fejeződnek a
munkák. 

A lerakón korábban kialakításra
került 10 darab depóniagáz gyűjtő
kút, valamint a depóniagáz gyűjtő és
fáklyázó rendszer. Ez sem került pén-
zébe a városnak, hiszen a kiépítést
Magyarországon elsők között a
Kiotói Klímavédelmi Egyezmény ál-
tal létrehozott üvegház gázok csök-
kentéséhez tartozó kvóták értékesíté-
séből finanszíroztuk. -jb-

Újabb fejlesztést hajt végre a VÜSZI Kft. a
Dózsa György úti temetőben. Ennek során
urnafülkés zárt kerítést alakítanak ki a Dó-
zsa György úti, valamint a Toldi Miklós utca
felőli szakaszon. A 15 milliós munkák az
üzemeltető VÜSZI eredményéből valósul-
nak meg. 

Augusztus közepén megkezdték a Dózsa György úti te-
mető új kerítésének kialakítását. Ehhez első lépésként a
régi elbontására került sor, s néhány héten belül már az
új, sárgás-homokszín téglakerítés biztosít nyugalmat a
főkapu Dózsa György út-Toldi Miklós utca közötti sza-
kaszán, valamint a Toldi utcai oldalon. A bontás és épí-
tés ideje alatt a köztemető folyamatosan üzemel, min-
dennapi működése zavartalan. A kivitelezés során nagy
figyelmet fordítanak arra, hogy a szertartásokat ne
zavarják. A munkák idején a Dózsa György út érintett
szakaszán, a gyalogos és kerékpáros közlekedés a járda
szűkítésével biztosított.
A kerítés kívülről sárgás-barna téglaburkolatot kap,
belül pedig fehér lesz. Az urnafülkéket az igényeknek
megfelelően alakítják ki.  A munkák október végén fe-
jeződnek be. kj

Nyáron meg-
újult a palota-
kerti bölcsőde.
Az elmúlt he-
tekben kívül és
belül is jelentős
munkák foly-
tak, miután az
önkormányzat
eredményes pá-
lyázattal 25 millió forintot nyert a korszerűsítésre. Az épület valamennyi helyiségében folyt munka: korszerűsítet-
ték a csoportszobák világítását, ahol kellett, ott kicserélték az elektromos hálózat vezetékeit. Befejeződött a már ko-
rábban megkezdett szennyvíz-elvezető rendszer felújítása és több helyiségben javították a burkolatot is. A gyerekek
megújult, színes falak közé térhettek vissza, ugyanis a teljes beltér festését is elvégezték. Fontos azonban, hogy
nemcsak szebb, hanem gazdaságosabban üzemeltethető is lett az intézmény, miután megtörtént a teljes nyílászáró
csere, és az épület külső hőszigetelést kapott. Mindezek mellett az épületet akadálymentesítésére is sor került.       jk

A szakemberek és a lakók is felkészültek

Városunkban is beindult a szelektív hulladékgyűjtés

(folytatás az 1.oldalról) 

A Polgármesteri Hivatal főbejárata az elkö-
vetkező hetekben is zárva lesz, de a hátsó be-
járattól az épület továbbra is megközelíthető.
A munka során kimelt figyelmet fordítanak ar-
ra, hogy az építkezés teljes ideje alatt a terü-
leten lévő Polgármesteri Hivatal, az Okmány-
iroda, a Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pont, a bankok és üzletek bejárata a gyalogos-
forgalom, valamint a lehetőségekhez képest az
áruszállítás számára is biztosított legyen. A
részleges korlátozásokat igyekeznek a mini-
mumra csökkenteni.

A lehetőségekhez mérten a szakemberek igye-
keznek megmenteni a felújított területen lévő
jelenlegi növényzetet is. Kizárólag azokat a
növényeket vágták ki, amelyek sérültek, be-
tegek voltak vagy a közművek nyomvonalába
estek. A megmaradt fák a felújítást követően a
megnövelt zöldterületet díszítik majd. A refor-
mátus templom melletti és a Coop Áruháznál
lévő gesztenyefák megmaradnak, hasonlóan,

mint a Világbéke-gong mögötti ciprusok és a
téren lévő platánok.

A felújítás miatt 41 növényt kellett a térről
eltávolítani. A tervezett 37 mellett a közmű
munkák miatt a piac bejáratánál egy beteg fát,

valamint a Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pontnál két fát kellett kivágni. Sérült volt az is,
amit az adótorony bontásával együtt vettek ki a
polgármesteri hivatal oldalánál. Sikerült meg-
menteni azonban a városháza előtti ezüstfe-
nyőt, amit úgy emeltek ki, hogy azt az Erzsé-
bet parkban újból elültettek.

A régi növények helyét azonban nemsokára
újak foglalják el. A főtérre 150 db lombhullató
fa, 46 fenyőféle, 258 kúszófenyő, 757 db ma-
gas cserje, 3142 alacsony cserje, valamint 463
db évelő és a későbbiekben egynyári növé-
nyek kerülnek kiültetésre. A fák telepítésénél
nagy gondot fordítanak arra, hogy megfelelő
gyökérzettel és földlabdával kerüljenek a talaj-
ba. A tér zöldterülete a korábbihoz képest je-
lentősen megnő, 2512 négyzetméter területet
borít majd gyep. 
A munkák miatt megváltozott a parkolási rend
is. A lakástulajdonosok, vállalkozások autói-
nak parkolására a református templom előtti
(még fel nem bontott) közterületi szakaszon
van lehetőség. Itt a parkolás már most is in-
gyenes, a Dózsa György út felöli forgalmat 
szabályozó őrnél azonban indokolni kell a be-
hajtást. Az árubeszállítást is a legközelebbi
megállási helyektől (főtér, illetve Petőfi tér
környéke) kell megoldaniuk az üzleteknek. A

boltokba a gyalogosforgalom, vevők
bejutása folyamatos lesz.
Az érdeklődők naprakész informá-
ciókat az alábbi internetes oldalon
kaphatnak:  www.godollofoter.hu
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Lezárások a belvárosban

Készül a főtér
Korszerűbb, barátságosabb

Megszépült a palotakerti bölcsőde

A szertartások idején szünetel a munka

Megújul a temető kerítése
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Ángyán professzor úr a Gödöllői Szolgá-
lat augusztus 25-i számában szószegés-
sel vádol engem. Súlyos vádját arra ala-
pozza, hogy az országgyűlési választások
előkészületi időszakában ő, úgymond,
„tető alá hozott egy megállapodást” Gé-
mesi polgármester úr és énközöttem.

Ez az alapállítás, s értelemszerűen az
erre felépített „vádiratának” többi állítása
sem felel meg a valóságnak. Viszont ezek-
kel nemcsak az én, hanem a választóke-
rület huszonötezernyolc, Fidesz-KDNP-re
szavazó választópolgárának is a becsüle-
tébe gázolt. Vajon mi indította erre?

Az országgyűlési választásokra történő
felkészülés időszakában én csupán jelölt
voltam. Nem volt felhatalmazásom arra,
hogy választási kérdésekben a Fidesz bár-
mely potenciális ellenfelével megállapo-
dást kössek. Professzor úr még kevésbé
rendelkezhetett ilyen felhatalmazással, hi-
szen nem is tagja a pártnak. Ilyen jellegű
tárgyalást és megállapodást csak a Fi-
desz erre felhatalmazott vezetői folytat-
hattak és köthettek, szerte az országban.

Gémesi úrral is folytak egyeztetések,
mint az a korábbi évek választásai előtt is
történt. Én soha nem ültem a tárgyaló asz-
talnál. Professzor úr talán igen?

Az egyeztetések tárgyáról, a lehetséges
együttműködés tartalmáról, a kölcsönös
igényekről és feltételekről tájékoztatást
kaptam. Külön Gémesi úrtól és külön a
Fidesz tárgyalójától.

Március közepe táján Gémesi úr azt kö-
zölte velem, hogy minden pontban megál-
lapodtak.

A Fidesz vezetése részéről pedig követ-
kezetesen, mindmáig azt a tájékoztatást
kapom, hogy semmiben nem sikerült
megállapodni.

Ha Ángyán úrnak van tudomása ilyen
megállapodásról, kérem, hozza nyilvá-
nosságra, hogy Gémesi úr kivel és miről ál-
lapodott meg, minthogy a fentiek értel-
mében velem egyikük sem állapodhatott
meg semmiről.

Gémesi György az országgyűlési válasz-
tások előtt támogatott engem. Igaz. De
miért állítja Professzor úr, hogy ehhez bár-
miféle megállapodás kellett?

Nézzük a tényeket! Gémesi György el-
veszítette a 2006-os választást. Sem
MDF-es, sem független időszakában nem
támogatta a Fideszt. Húsz év politikai ta-
pasztalatával a tarsolyában pontosan
tudta, hogy a Fidesz nem fog még egyszer
mögé állni, és azt is, hogy független jelölt-
ként mennyi esélye lenne. Volt saját favo-
ritja a gödöllői körzet képviselőségére, sa-
ját emberének jelöltségét azonban nem
volt ereje átvinni a Fidesz–KDNP vezetősé-
gén. Ezért meghozta az egyetlen logikus
döntést: beállt mögém és jó arcot vágott
hozzá. Végül is régi ismerősök, jó kollégák
vagyunk húsz éve.

Személyemnek szóló támogatása, ami
nem egyenértékű a Fidesz támogatásával,
és hogy „fű alatt” sem kampányolt elle-
nem, minden bizonnyal belejátszott ab-
ba, hogy már az első körben elnyertem a
mandátumot. Megköszöntem.

Az áprilisi, átütő erejű választási siker
nyomán az Országgyűlésben kialakult erős
kétharmados Fidesz–KDNP többség egy-
szerűen nem engedheti meg magának,
hogy egy olyan fontos városban, mint Gö-
döllő, ne kínáljon alternatívát a város vá-
lasztópolgárai számára. És Gémesi
György, aki soha nem állt ki a Fidesz mel-
lett, mennyiben lett volna hiteles alterna-
tíva?

Amikor Ángyán úr erkölcsi magaslatra
helyezve magát, kritikátlanul sorolja Gé-
mesi úr vélt és valós érdemeit, azért azt se
feledjük, hogy 2002-ben az első forduló
után Dávid Ibolya elárulta Orbán Viktort és
a szövetséget óhajtó polgárokat. Akkor
Gémesi György Dávid Ibolya alelnöke volt,
így személyes, nem utolsó sorban erkölcsi
felelősség is terheli őt azért, ami az or-
szágban az elmúlt nyolc évben történt.

Soha, egy percig föl nem merült, hogy a
Fidesz Gödöllőn a helyhatósági választá-
sokon nem állít jelölteket, köztük polgár-
mester jelöltet.

Tisztelt Professzor úr! Az első ember,
akit a Fidesz vezetése fölkért, hogy vállalja
el a gödöllői polgármester jelöltséget, az
én voltam. Két okból nem vállaltam. Az or-
szággyűlési választások előtt megígértem
szülőfalum polgárainak, akik tizenkét éve

bíznak bennem polgármesterükként, hogy
ha képviselő leszek, akkor sem hagyom
cserben őket. A másik ok pedig pontosan
Gémesi úrnak a választások idején szemé-
lyem iránt tanúsított támogatása volt. Úgy
tartják, a hála nem politikai kategória.
Mégsem akartam pont én lenni az, aki mi-
att Gémesi úrnak esetleg meg kell majd
érnie a választási küzdelem és kudarc ke-
serveit. S ezzel úgy gondolom, Gémesi úr-
ral emberileg és erkölcsileg kvittek va-
gyunk korábbi támogatását illetően.
Minderről persze nem kellett tudnia Án-
gyán úrnak, s másnak sem. Nem is hoz-
tam volna nyilvánosságra, ha saját kormá-
nyunk államtitkáraként, felületes ítélőbíró
módjára nem támad ilyen méltatlanul hát-
ba.

Miután a jelöltséget nem vállaltam, a
Fidesz vezetés egyértelmű utasítására
megkezdtük a jelöltállítást és az alkalmas
polgármester jelölt felkutatását. Gémesi
polgármester úr személyesen mondta ne-
kem, hogy mindvégig tudott minden lépé-
sünkről, tudta, hogy kivel, mikor tárgya-
lunk, s ezen megdöbbentem (mintha egy
ötvenes évek mintájára kiépült besúgó há-
lózat működne a városban). Ám érdekes
módon csak akkor kezdett tiltakozni, ami-
kor Boros Andreával vettük föl a kapcsola-
tot. Indulatából megértettem, hogy dr. Bo-
ros Andreát erős, esélyes ellenfélnek tart-
ja. Hát ez volt a baj, tisztelt gödöllői válasz-
tópolgárok, s valamilyen okból ez Ángyán
úr baja is, nem pedig a jelölt állítás puszta
ténye, még kevésbé holmi sosemvolt meg-
állapodás megszegése.

Sajnálom, hogy Ángyán urat a Gémesi
úr iránt érzett barátsága elvakult indulat-
kitörésre ragadtatta, s indulatában áttör-
te a tényszerűség korlátait.

Ceterum censeo: nem voltam, nem va-
gyok, nem leszek szószegő, tisztelt Án-
gyán úr!

Gödöllő, 2010. augusztus 25.

Vécsey László
a Gödöllői Egyéni Választókerület

Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője
és választókerületi elnöke

a Gödöllői Fidesz Szervezet elnöke
Szada Község Polgármestere

A barátság vakká tesz?
(Ángyán József tárgyilagosságát legyűrték ismeretlen indítékú indulatai)

Dr. Ángyán József levelét követően Vécsey László szintén levelet jutta-
tott el szerkesztőségünkbe:

Múlt heti lapszámunkban közöltük dr. Ángyán József, a magyar kormány tagja, a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium parlamenti államtitkára a Fidesz országgyűlési képviselője szerkesztőségünkhöz eljuttatott „Az adott
szó becsülete (Vécsey László nem tartotta be a szavát)” című levelét, amelyben beszámolt arról a megállapo-
dásról, ami közte és Vécsey László között a tavaszi országgyűlési választások előtt létrejött. Eszerint Vécsey
László a Fidesz országgyűlési képviselő-jelöltként megkereste őt és a támogatását kérte: „Vécsey polgár-
mester úr egyebek mellett megkérdezte, hogy beszélnék-e a választási együttműködés lehetőségéről és fel-
tételeiről dr. Gémesi György polgármester úrral.” „Polgármester Úrral arra jutottunk, hogy ő nem indul az or-
szággyűlési választásokon, és mindenekelőtt Gödöllő város fejlődéséért szeretne továbbra is polgármester-
ként dolgozni. Az együttműködés és a támogatás fejében tehát mindössze azt kérte, hogy a FIDESZ–KDNP
pártszövetség az őszi önkormányzati választásokon ne indítson vele szemben Gödöllőn saját polgármesterje-
löltet. Én ezt a magam részéről egy mértéktartó, méltányos és elfogadható ajánlatnak tartottam, és ezt kö-
zöltem Vécsey László képviselőjelölt úrral is. Kértem továbbá, hogy személyesen is egyeztessenek egymás-
sal. Miután képviselőjelölt úr Gémesi polgármester úr javaslatát elfogadva arra is ígéretet tett, hogy szemé-
lyesen is megkeresi Gödöllő polgármesterét.”

A FENTI LEVÉLBEN LEÍRTAK VA-
LÓSÁGTARTALMÁVAL NEM KÍVÁ-
NUNK FOGLALKOZNI, AZONBAN
NÉHÁNY TÉNYRE SZERETNÉNK
RÁVILÁGÍTANI:

2002-ben
amikor Dávid Ibolya még Orbán

Viktor igazságügy-minisztere volt,
a FIDESZ–KDNP–MDF közösen in-
dított jelöltet az országgyűlési
képviselő-választásokon dr. Géme-
si György személyében. A válasz-
tást Gémesi György megnyerte.

2006-ban
az országgyűlési képviselő-vá-

lasztások 1. fordulója után Dávid
Ibolya szembefordult a Fidesszel.
Gémesi György, aki akkor már le-
mondott az MDF alelnöki tiszté-
ről, az 1. forduló jelentős győzel-
me után a Fidesz mellé állt, mivel
az MDF–Fidesz együttműködést

támogatta. Emiatt azonban vá-
lasztókerületében a 2. fordulót
elveszítette.

2010-ben
az országgyűlési választáso-

kon Gémesi György támogatta
Vécsey Lászlót, a Fidesz jelöltjét,
és a lokálpatrióta csapat jelentős
segítséget nyújtott a kopogtató-
cédulák gyűjtésében is.

2010-ben
az önkormányzati választáso-

kon a Fidesznek több olyan pol-
gármester jelöltje van, aki nem
tagja a pártnak. Ilyen pl. a hely-
ben indított Boros Andrea is.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt Gödöllői Szervezete nyilatko-
zatban tájékoztatta a gödöllői vá-
lasztókat, hogy nem támogatja a
Fidesz polgármester jelöltjét:

„Ezért a KDNP helyi szervezete
tisztelettel felkéri a Keresztény-
demokrata Néppárt minden szim-
patizánsát és mindazokat a gö-
döllői polgárokat, akik számára
városunk jó működése és tö-
retlen fejlődése fontos, hogy a
2010. október 3-ra kitűzött ön-
kormányzati választáson Gödöllő
város polgármesteri tisztségére
dr. Gémesi Györgyöt, a képviselő-
testületbe pedig a Gödöllői Lo-
kálpatrióta Klub jelöltjeit tisztel-
jék meg szavazatukkal!”

Vécsey László, bár arra hivat-
kozik, hogy dr. Ángyán Józseffel
nem történt megállapodás, és er-
re Ángyán Józsefnek joga sem
volt, mégis elfogadta tavasszal a
képviselő úr támogatását, sőt
szórólapján támogatóként is sze-
repeltette. 

(a szerkesztőség)

(folytatás az 1. oldalról)
– A tervezett programokkal kap-

csolatban kaptak már tájékozta-
tást?

– A döntést követően nagy erőkkel
kezdődött meg az előkészítő munka.
Egy héten belül megkapjuk a végle-
ges programot is – mondta Ré-
vész T. Mihály. – A kormány-
biztossal megkezdődtek a be-
szerzésekről és az infrastruktú-
ra fejlesztésekről szóló egyez-
tetések, sőt a múlt héten pénte-
ken Martonyi János külügy-
miniszter úr is helyszíni szem-
lét tartott. Az előzetes adatok
szerint az már most tudható,
hogy a rendezvényekre, a mi-
niszteri és a szakértői konfe-
renciákra, mintegy hatvan na-
pon át a teljes épületet igénybe
veszik. A szükséges helyigényt
most dolgozzák ki a külügymi-
nisztérium munkatársai.

– Hogyan befolyásolják az
események a kastély látogat-
hatóságát?

– Erről a későbbiekben tu-
dunk majd pontos tájékoztatást
adni. Az azonban már biztos,
hogy az új szárnyakban kiala-
kított múzeumi tér csak az elnökségi
eseményeket követően kapja meg ter-
vezett funkcióját. Mindent, ami az át-
költözéssel kapcsolatos, felfüggesz-
tettünk. A kiállítótér berendezésével
kapcsolatban is megkezdtük a határ-
idők kitolásáról szóló tárgyalásokat.
De persze nem kell mindent elhalasz-
tanunk: a kávézó és az ajándékbolt
rövidesen az új, végleges helyszínen
fog működni.

– Hogyan befolyásolja majd a
hagyományos és a tervezett progra-
mokat az uniós elnökségi feladatok
ellátása?

– Erről még folynak az egyezteté-
sek. Ha megkapjuk a végleges prog-
ramot, akkor már jobban látni fogjuk,
ezeket hogyan illeszthetjük a rendez-
vényekhez. De biztos vagyok benne,
hogy a már elismerést kivívott prog-
ramjaink, valamint a Barokk Év ren-

dezvényei jelentős pluszt adhatnak az
ide érkező delegációknak is. Mind-
ezek mellett tervezzük, hogy a proto-
kollvendégek, valamint a nagyközön-
ség számára fotókiállítás keretében
mutatjuk be az 1989-től az uniós el-
nökségig terjedő időszakban történt
rekonstrukciós és fejlesztési munká-
latokat, különleges időszaki kiállítá-
sokkal és kulturális programokkal,
koncertekkel kívánunk tartalmas idő-
töltést biztosítani az uniós események
résztvevőinek.

(k.j.)

Az év végére mindennek készen kell lennie

Európa Gödöllőre jön

Szeptember 1-jén megkezdődik
a 2010/11-es tanév, amely 183
tanítási napból áll, és június 15-
ig tart. Ez a gyerekek, szülők és
pedagógusok számára egyaránt
jelentős esemény az idén szám-
talan változást is jelent a koráb-
bi évekhez képest. Az iskolakez-
dés anyagilag is megterheli a
családok költségvetését.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium
honlapján közzétett tanévkezdő kiad-
vány szerint a szeptemberben életbe lé-
pő változások rögzítik az évfolyamis-
métlés és a szöveges értékelés alkalma-
zásának feltételeit: a 2010/11 tanévtől
ismét lehetőség lesz második év végén,
illetve a további évfolyamokon is arra,
hogy a nevelőtestület szülői beleegye-
zés nélkül utasítsa évfolyamismétlésre
a diákot.

A változtatás értelmében az évfo-
lyamismétlésnél kikerül a szülői vétó a
jogszabályból, s visszatérnek a 2003.
évi törvénymódosítás előtti állapothoz,
amikor is a tanuló – a másodiktól kez-
dődően – magasabb évfolyamba akkor
léphetett, ha sikeresen teljesítette az
adott évfolyamon előírt tanulmányi kö-
vetelményeket. A tanuló az első évfo-
lyamon azonban továbbra is csak ab-
ban az esetben buktatható meg, ha a ta-
nulmányi követelményeket az iskolá-
ból való igazolt és igazolatlan mulasz-
tás miatt nem tudta teljesíteni.

A módosított törvény rögzíti, hogy
első évfolyamon félévkor és év végén,
a második évfolyamon félévkor szöve-
ges minősítéssel kell kifejezni, hogy a
diák kiválóan, jól vagy megfelelően
teljesített, illetve felzárkóztatásra szo-
rul. A módosított törvény alapján azon-

ban az intézmények pedagógiai
programjukban saját maguk
határozhatnak arról, hogy a má-
sodik év végétől a negyedik év
félév végéig a szöveges értéke-

lést vagy a hagyományos osztályzásos
módszert használják-e, esetleg a kettőt
együtt.

Az iskolakezdés idén is jelentős ter-
het jelent a családoknak. Egy felmérés
szerint a szülők negyven százaléka 15
és 30 ezer forint közötti költséggel szá-
mol. Az átlagos tankönyvcsomag ára
az 1. évfolyamon hatezer, a 2. évfolya-
mon csaknem nyolcezer, a 3-on nyolc-
ezer, a 4-en pedig tízezer forint. Az 5-6.
évfolyamon a tankönyvcsomagok ára
szintén tízezer, a 7. és a 8. évfolyamon
13 ezer forint körül alakulhat.

A tankönyvcsomagok kiválasztása-
kor tekintettel kell lenni a könyvek sú-
lyára is, az 1-4. évfolyamokon a taní-
tási napokon használt könyvek lehet-
nek nehezebbek három kilónál.

Ingyenesen kaphat tankönyvet a ha-
tályos jogszabály szerint minden tartó-
san beteg, fogyatékkal élő, vagy hal-
mozottan fogyatékos, pszichés fejlő-
dési zavarokkal küzdő tanuló. Szintén
ingyen jár a tankönyv, ha a diák három-
vagy többgyermekes családban él,
nagykorú és saját jogán családi pótlék-
ra jogosult, illetve rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményt kap.

Fontos tudni, hogy az iskolakezdési
támogatás adómentessége január 1-jé-
től megszűnt, a munkáltatók kedvez-
ményes adózás mellett, természetbeni
és egyéb béren kívüli juttatásként ad-
hatják a munkavállalóknak. A jogsza-
bály szerint évi 22.050 forintot kaphat-
nak ezen a címen a szülők. Iskolakez-
dési támogatás a tanévkezdést megelő-
ző és követő 60 napban, vagyis idén jú-
lius 1. és október 31. között vehető
igénybe tankönyv, taneszköz és ruhá-
zat vásárlásakor.

(b.z.)

Tudnivalók a tanévkezdésre

Iskolakezdés
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Meghitt, bensőséges ünnepsé-
gen találkoztak a Munkácsy
Mihályról elnevezett Lakásfenn-
tartó Szövetkezet tagjai, tulajdo-
nosai az utcában, a Paál László
közben működő  társasházak-
ban lakók képviselőivel, hogy
megemlékezzenek a 40 éve
megalakult  Munkácsy Lakás-
fenntartó Szövetkezetről és
emléktáblát  avassanak az utca
névadók tiszteletére.

Dolányi Sándor, az igazgatóság el-
nöke a megjelentek köszöntését kö-
vetően arról szólt, hogy az 1970-ben
átadott ház, a kornak megfelelően,
miért kínált jobb körülményeket az új
tulajdonosoknak. A beköltözést köve-
tően még nem érzékelték az iparosí-
tott technológiával épült ház hátrá-
nyait. Kevésbé érezték a tél hidegét, a
nyári napsütésnek paneltől túlfűtött
hatását.

A 40 év fontosabb eseményeiről, a
gondok, problémák megoldásáról a
ház lakói emlékeztek meg. Boldizsár
Ilse, a felügyelő-bizottság elnöke em-
lékeztetett az apróbb és jelentősebb
javítási, felújítási munkákra, melye-
ket   közös összefogással saját  anyagi
erőforrásból oldottak meg. Mint
mondta, a tulajdonosok között a leg-
fontosabb kérdésekben kialakult a jó
gazda gondosságának szemlélete. Az

életüket, komfortérzetüket javító új-
donságok bevezetésében mindig az
elsők között jártak.

Nagy Tiborné fiatal lakástulajdo-
nosként az elődök döntéseinek értel-
mét és értékét hangsúlyozva, a közös
összefogás követendő példájára em-
lékeztetett. Mint elhangzott, az 54 la-
kásból 10 van ma is az első tulajdonos
nevén. Kilencben 16-an jelentik a 40

éve itt élőket. 43 lakás esetében az el-
múlt évtizedekben az ittlakás 95 csa-
lád számára jelentett átmeneti megol-
dást egy kedvezőbb továbblépéshez.
Ma, 10 lakásban 40 év alatti új tulaj-
donosok laknak.

Erdős Lászlóné a 40 év gondjai-
nak eredményes megoldását a jó hoz-
záállásnak, a jó csapatmunkának tulaj-
donította. Példaértékűként említette

meg, hogy például a felügyelő-bi-
zottság elnöke és egyik tagja 23 éve,
az igazgatóság elnöke a házban 40
éve tisztségviselő. Nevéhez kapcso-
lódik városunkban a Lakásszövet-
kezetek és Társasházak Gödöllői
Egyesületének megalakítása, az or-
szágos érdekképviselettel kialakított
jó kapcsolat. Szintén kiválónak ne-
vezte az önkormányzat, a képviselő-
testület, a lakásszövetkezet tisztség-
viselői és a lakók közötti kapcsolatot. 
Megköszönte a  ház lakóinak 40 éve
egymásért végzett munkáját, a tiszt-
ségviselők önzetlen tevékenységét.

Külön köszönetet
mondott Pintér
Zoltán önkor-
mányzati képvi-
selőnek az itt élők
érdekében végzett
munkájáért. Mint
mondta: „Az ön-
kormányzati vá-
lasztásokra ké-
szülve, mi szívből
azt  kívánjuk,
hogy jelenlegi
tisztségében még
sokáig  végezze

munkáját mindannyiunk elégedettsé-
gére.”

Az igazgatóság a 40 éve itt lakókat
emléklappal, dr. Gémesi György pol-
gármester és Pintér Zoltán alpol-
gármester ajándékok átadásával
köszöntötte.

A rendezvény keretében avatták fel
a két utcanévadó, Munkácsy Mihály és
Paál László névtábláját is.

Meghívó

A GÖDÖLLŐI LOKÁLPATRIÓTA KLUB 

SZERETETTEL VÁR MINDENKIT 

KAMPÁNYNYITÓ NAGYGYŰLÉSÉRE

2010. SZEPTEMBER 3-ÁN 18 ÓRAKOR.

HELYSZÍN: TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM AULÁJA

Meghívó – Vár a rönkvár!
SOK SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT 

2010. SZEPTEMBER  4-ÉN,  11 ÓRAKOR 

A SZENT JÁNOS UTCAI JÁTSZÓTÉR 

ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA.

Gödöllő városa az idén is bekapcsolódik az Erőszakmentesség
Világnapjának eseményeibe. Október 2-án a királyi kastélyban
rendezik meg a Nemzetközi Erőszakmentes Nap Gödöllőn című
programot. 

A királyi kastély barokk színhá-
zában 16 órától 18.30-ig filmve-
títés, koncertek, kulturális prog-
ramok, kiállítás várják a közön-
séget. 
Az eseményen részt vesz Loren-
zo Molinari, a Világbéke-menet
magyarországi koordinátora is,
aki műhelybeszélgetésre invitálja
az érdeklődőket. 

A szervezők szeretnék, ha a rendezvénybe minél nagyobb létszámban
kapcsolódnának be a gyerekek. Ezért felhívást tesznek közre: 
Várják a gyerekek munkáit a világbéke és az erőszakmentesség témájában.
Pályázni rajz, fotó és videofilm kategóriában lehet. 
Feltételek:
Rajz: I. kategória 6-12 éves korig 
Fotó , videó: 18 éves korig
A videó kategóriában elkészített munkákat DVD-n, a fotókat CD-n kérjük el-
juttatni a Gödöllői Szolgálat címére: 2100, Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. vagy
2101 Gödöllő, Pf. 385. 

A beküldési határidő: 2010. szeptember 24. 
A beérkezett alkotásokat az október 2-ai program keretében mutatják be.
A rendezvény zárásaként mindent résztvevő luftballonon útnak indíthatja az
erőszakmentességgel kapcsolatos üzenetét a kastély parkjából.

TESTVÉVÁROSI NAPOK GÖDÖLLŐ

2010. SZEPTEMBER 10-11.

HELYSZÍN: 
GÖDÖLLŐ, ALSÓPARK 

(A KIRÁLYI KASTÉLY ÉS A MŰVÉSZETEK HÁZA 
KÖZÖTTI FÜVES TERÜLET)

PROGRAM

2010. szeptember 10. (péntek):
10:00-12:00: A testvérvárosok (Turnhout- belga, Brandys Nad Labem-Stara
Boleslav-cseh, Valdemoro-spanyol) fotókiállításának megnyitója a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központban.
13.00: Valdemoro festményen – Juan Prado kiállításának megnyitója a királyi
kastélyban.
16:00-19:00: Kulturális programok az Alsóparkban felállított szabadtéri szín-
padon. Zeneiskolai csoportok bemutatói.
2010. szeptember 11. (szombat):
10:00-12:00: „Spanyol ízek” piaci mulatság, tánc, étel-és borkóstoló a Gö-
döllői Városi Piacon. Műsor: Coro Rociero Show.
17:00-17:30: A spanyol testvérváros (Valdemoro) Coro Rociero együttesé-
nek bemutatója.

Ünnepelt a Munkácsy lakásszövetkezet

40 éve együtt 

Erőszakmentesség Világnapja Gödöllőn

Gödöllő, a béke városa
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– A kastély enteriőrjeinek újraál-
modása és megvalósítása során me-
lyek a legfrissebb befejezett mun-
kái?

– A kastély egy újabb vonulata, a
Rudolf-, Gizella-szárny született újjá,
ennek része a Mária Valéria-szalon. A
kis királykisasszony szobája égszín-
kék (mint a leírásokból tudható), a
hozzá kapcsolódó termek ezüstös,

hamvasabb, szürkéskék árnyalatúak.
Most selyemhatású tapétáról és füg-
gönyről beszélünk. Az égszínkék sza-
lonba bútorok és egyéb berendezési
tárgyak kerülnek. Úgy kell elképzelni,
hogy a kék falak felületét megtörik a
hófehér ajtók, fölöttük fehér, aranyo-
zott, kecses, rokokó stukkó díszítéssel,
az óriási tükör csodálatos arany keret-
ben, a képek, festmények színei, per-
sze arany keretben … Röviden a Mária
Valéria-szalon szín hatásában dominál
a kék, az arany és a fehér. Ez a terem
együttes állandó kiállítások helyszíne
lesz majd. 

– Ezzel azonban nem fejeződött
be az Ön munkája a kastélyban.
Mik a következő tennivalók?

– A Rudolf-, Gizella-szárny egy má-
sik szintjén is elkészültek a díszítő fes-
tészeti rekonstrukciók. A közeljövő-
ben ide, illetve a Mária Valéria-szalon
előtti két terembe is függönyök kerül-
nek. A klasszicista stílusú terv elhintett
vadrózsa és hajnalka koszorúkkal már

készen van, s csak a megvalósításra
vár. Hogy erre mikor kerül sor? Re-
mélem hamarosan.  

– Milyen művön dolgozik, mivel
foglalkozik most?

– 2011 a Barokk Éve lesz Gödöllőn,
ahol a kilenc helyszín egyike a Gödöl-
lői Iparművészeti Műhely. Szeretnék
készülni erre az eseményre, izgatónak
találom a ma nyelvén szólni erről a tör-

ténelmi stílusról. A kárpitszövése
olyan lassú munka, hogy már össze-
szorul a szívem, hogy időre el tudok-e
készülni vele. S ha véletlenül maradna
„pihenésként” még egy kis időm, foly-
tatnám kalandozásaimat a fémszövés
és fémplasztikák világában. 

– A GIM-Ház, amellett hogy szám-
talan kiállításnak, rendezvénynek ad
otthont, élen jár a textil, kerámia, go-
belin, rajz és egyéb tanfolyamok 
szervezésében. Így nemcsak a kü-
lönböző programok, de a kétkezi al-
kotás öröme is  vonzza az érdeklő-
dőket. Jelen pillanatban mivel töltik
a mindennapjaikat?

– A nyári intenzív kurzusok már be-
fejeződtek; de októbertől újra indítjuk
különféle tanfolyamainkat, évről-évre
változatlan sikerrel. Ami a kérdés má-
sik részét illeti, mindjárt a legfrissebb
hírrel kezdem: augusztus 25. és 27. kö-
zött a Magyar Televízió egyes csator-
nája forgatott nálunk.
– Mit lehet erről bővebben tudni?

– Megkerestek a Magyar Televízió-
tól azzal a gondolattal, hogy segítsé-
gemet kérjék a „Zegzugos történetek”
címmel induló új sorozatuk elkészíté-
séhez. A sorozat első, választott hely-
színe Gödöllő, a Körösfői-Kriesch Ala-
dár utca. Úgy látszik, a régi gödöllői
szecessziós művésztelep újra meg újra
izgalmas téma, s még mindig rejt meg-
fejteni való titkokat. 

Érdekes volt számukra a művészet
továbbélése a családomban, immár
négy generáción át. Különösen az a
sokszínűség, az a sokféle terület,
melyben ez megnyilvánult: festészet,
irodalom, zene, szőnyegtervezés, báb-
színház, filmezés, de idesorolom a
kanadai tervrajzok alapján készülő in-
dián kenuk készítését is. Természete-
sen javasoltam a GIM-Házat, mint té-
mát, hiszen az utca mostani életében, a
művészet továbbéltetésének új formá-
jában ez immár 12 éve zajló, új tör-
ténet. Külön öröm számomra, hogy
aki itt ebben a házban tanítványom
volt, Hidasi Zsófia ma diplomás ipar-
művészként szintén tanít ebben a ház-
ban. Remélem, hogy őt, s talán tanít-
ványait is láthatjuk a filmben. Ez már
nem rajtam, hanem a film készítőin
múlik. 
– Mikor kerül adásba a műsor?
– Úgy tudom, hogy szeptember 17-én.
– Augusztus 24-én érkeztek haza
Katona Szabó Erzsébettel Finnor-
szági testvérvárosunkból, Forssá-
ból, mely településnek igen nagy tex-
tilipari hagyományai vannak. Mi
volt a látogatás célja?

– Tavasszal a forssai vendégek Gö-
döllőn jártak, ahol megtekintették a
GIM-Házat, a kertjét, a kiállítást és a
műhelyeket. Forssában nagy hagyo-
mánya van a textilművészetnek. Az
egyik gyár hatalmas csarnokát kiállítá-
sok helyszínévé alakították át, ahová a
testvérvárosi kapcsolatok részeként
meghívást kaptunk Katona Szabó Er-
zsébettel, s így egy nagyobb tárlaton
egy-egy alkotásunkkal szerepeltünk. A
finnek nagy kedvességgel fogadtak
bennünket, a munkáinkat nagy mű-
gonddal helyezték el a kiállítóterem-
ben. Tele vagyunk az itt látottak élmé-
nyeivel, nehéz most röviden a részle-
tekről beszélni. Minden kedvességük
azt sugallta, hogy a jövőben még sok
személyes kapcsolat révén a két város
mégszorosabbra fűzheti az együttmű-
ködését. hc

Beszélgetés Remsey Flóra textilművésszel

Égszínkék álmok, „Zegzugos történetek”
Mint arról korábban már beszámoltunk, a Gödöllői Királyi Kas-
tély rekonstrukciója még az 1995-ös esztendőben vette kezdetét;
s ez a nagy lélegzetű munka napjainkban is folytatódik. A beren-
dezési tárgyak, enteriőrök, – az összhatás harmóniáját biztosító
kárpitok és függönyök megtervezése és kivitelezésének előké-
szítése a kezdetektől Remsey Flóra textilművész feladata volt. Er-
ről, illetve a Gödöllői Iparművészeti Műhely (GIM-Ház) minden-
napjairól beszélgettünk vele.

A kedvezőtlen időjárás ellenére sokan
csatlakoztak Kis Antal lokálpatrióta ön-
kormányzati képviselő és Darabont Ti-
bor, a Csanakért Egyesület vezetőjének
felhívásához augusztus 28-án, hogy kö-
zösen segítsenek a Babati út és a Címer

utca kereszteződésében létesülő játszó-
tér és sportpálya területének létrehozá-
sában. 
Az önkormányzati beruházásban meg-
valósuló sportpálya és játszótér kialakí-
tásához sokan járulnak hozzá. A mun-
kák lényegében már akkor megkez-
dődtek, amikor a Babati út mellé he-

lyezték a Damjanich iskola felújításakor
áttelepített tujákat. A  Pilisi Parkerdő-
gazdaságtól az önkormányzat haszná-
latába adott területen a földmunkát gé-
pekkel már korábban megkezdték;
egyenletes felszínt alakítottak ki a sport-

pálya és a játszótér
számára. Ezt követő-
en, múlt héten szom-
baton a környéken
élők társadalmi mun-
kában végezték el a
terület megtisztítását
és készítették elő a fü-
vesítésre.
Mint azt Kis Antaltól
megtudtuk,  több mint
egy konténernyi tör-
meléket, hulladékot
távolítottak el a terü-

letről. Így elkezdődhet a játszótér ki-
alakítása, majd a terület szépítése. Ez
utóbbit – a terület füvesítését – szintén
magára vállalta a Csanakért Egyesület. 
A tervek szerint a kerítéssel védett ját-
szóteret szeptember második felében
már birtokukba is vehetik a gyerekek. 

bj

ÚJRA MIÉNK A PÁLYA!
KERÉKPÁRTÚRA A HUNGARORINGRE

SZEPTEMBER 18-ÁN!

Indulás: 11 órakor a
Sony előtti parkolóból.

Bővebb információ a kö-
vetkező lapszámokban.

Összefogással fejlődik a Csanak

Játszótér és sportpálya

Kis Antal
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Laura nagyon szereti a mun-
káját. Egy kis, otthonosságot
árasztó könyvesboltban dolgo-
zik. És ez a könyvesbolt hama-
rosan megszűnik. Bezár. Le-
húzza a rolót. Vége lesz annak,
hogy könyveket ajánlgathat a
vásárolni szándékozóknak,
hogy író-olvasó találkozókat
szervezhet. 

De talán mégse kell kétségbe esnie. A
legutolsó író-olvasó találkozón, amit
az üzletben tartanak, megismerkedik
a szereplő író ügynökével. Sajnos ez,
hogy az íróknak ügynökük van, aki
például összeboronálja őket a meg-
felelő könyvkiadókkal, képviseli az
érdekeiket, ismeretlen dolog nálunk.
De Angliában, ahol Katie Fforde Sze-
relmesleveleknek fordított című regé-
nye játszódik, nagyon is tevékeny sze-
repük van a könyvszakmában. 

A rendkívül energikus hölgy,
Eleanora felfigyel Laurára, arra, hogy
milyen olvasott, hogy milyen határo-
zott véleménye van írókról, könyvek-
ről. Úgy gondolja, senki sem lenne
alkalmasabb nála, hogy egy könyv-
fesztivál szervezésébe bekapcsolód-
jék. 

Meg kell nyerni neves írókat, hogy
vegyenek részt a fesztiválon, elsősor-
ban egyet, egy Írországban élő „re-

metét”, aki azon kívül,
hogy zseniális könyve-
ket írt már, arról neve-
zetes: nem áll szóba
senkivel, nem mozdul
ki a lakóhelyéről. Egy ideje alkotói
válsággal is küszködik, évek óta nem
rukkolt elő új kézirattal. Mégis ő len-
ne az igazi főnyeremény a fesztivál
számára. A „húzónév”, aki tömegeket
vonzana. A szponzorként szóba jöhe-
tő milliomos is kijelenti: csak akkor
támogatja anyagilag a rendezvényt,
ha ez a rejtélyes író, Dermot Flynn is
megjelenik rajta.

Laura számára tehát adott az első
nagy feladat: Dermot Flynn meghívása,
meggyőzése. Dermot Flynn nem veszi
fel a telefont, nem nézi meg, érkezett-e
e-mailje, nincs más hátra, személye-
sen kell a közelébe férkőzni. Irány
Írország!

Ahol Flynn éppen egy ottani
könyves rendezvényen szerepel. Te-
hát azért annyira mégsem elzárkózó.
Amellett rendkívül vonzó férfi. Laura
eddig a könyveiért rajongott, ám
most, hogy látja is, hogy beszél vele,
menthetetlenül belészeret. 

Mintha ő sem lenne közömbös a
férfi számára. Határozottan úgy tű-
nik, tetszik neki. De hát: tetszik? Ez
persze nem elég egy szerelmes lány-
nak. Szerelemért szerelmet akar. Mi-

nimum. Amolyan kergetőzés veszi
kezdetét. Dermot Angliába utazik. De
vajon miért? Majd Laura megy Ír-
országba. Összeomlik attól, hogy ez
alkalommal Dermot közelében egy
másik nőt talál. Eztán ő lesz elérhe-
tetlen telefonon is, interneten is a fér-
fi számára. Míg végül persze egy-
másra találnak. Hiszen Laura múzsá-
nak is bizonyult. Az íróban neki
köszönhetően felszakadt valami. Újra
érzései, gondolatai támadtak. Megint
tud írni. 

Tehát egy nagy szerelem keletke-
zését, kibontakozását, beteljesülését
követhetjük a regényben. S közben
bepillantást nyerünk az angliai könyv-
szakma rejtelmeibe. 
(Katie Fforde: Szerelmeslevelek) nád

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Szerelem és könyvek

A Belvárosi Napok keretében, a Testvérvárosok fesz-
tiválján veheti át az elismerést a Valdemoro által ta-
vasszal meghirdetett fotópályázat nyertese. A  zsűri
Billinger Edit  (Gödöllő, Palotakert 15.) képét tartotta
a legjobbnak a beérkezett pályaművek közül. 

A fotópályázat szer-
vezőjének értékelé-
se, szerint a kép
nemcsak techni-
kailag tökéletes, de
a köd, a pára kom-
pozíciója is na-
gyon összetett.
„Talán mások job-
ban alkalmazták a
klasszikus és hagyományos megközelítést, de az itt alkalmazott
technika tökéletes és teljesen naprakész – áll a zsűri döntésének
indoklásában. 

Nagy sikerrel mutatták be au-
gusztus 27-én a Damjanich Já-
nos Általános Iskola színházter-
mében Tom Kempinski: Magá-
nyos Duett című színművét. A
darabot Pécsi Ildikó Jászai- és
Kossuth- díjas színművésznő ál-
lította színpadra.

A dráma egy sclerosis multiplexben
szenvedő hegedűművésznő és az őt ke-
zelő orvos-pszichiáter lélekelemző-
szópárbajára épül, s keserű humorral

fűszerezve mutatja be a
lelkileg összetört, kétség-
beesését tagadni próbáló
asszony útkeresését. 
A pszichiáter szerepére

Pécsi Ildikó most Gémesi Györgyöt
választotta partnerként, akivel már
nem először dolgozott együtt. 

Tapasztalatból tudható, hogy egy
ilyen szerepből egy színészt mi ragadja
meg. Érdekes volt látni, hogyan köze-
líti meg egy szakember, egy orvos, aki
valóban találkozik ilyen és hasonló tra-

gédiákkal a mindennapok során. Na-
gyon izgalmas volt ez a munka –
mondta lapunknak Pécsi Ildikó.  
– Ezt a darabot korábban már ját-

szotta Keres Emillel. Miért került
most újra elő ez a mű?

– Amikor a születésnapomon meg-
tudtam, hogy én kapom meg a Gödöllő
Díszpolgára címet, akkor vetődött fel
az ötlet, hogy a sok nőnapi vidám,
„őrült” orvosos jelenet után csináljuk
meg ezt az előadást. Az összeállítás so-
rán döntöttem el, hogy kevés mozgás-
sal, felolvasószínház formájában mu-
tatjuk be, viszont élő zenével. Ehhez si-
került megnyernem Gémesi Gabriel-
lát, aki kiváló érzékkel végezte el a da-
rab zenei szerkesztését, és előadásával
tökéletesen megidézte azokat a lelkiál-
lapotokat, amelyeket a beteg hegedű-
művész megél. 

– Az augusztus 27-ei bemutató
iránt óriási volt az érdeklődés. Bíz-
hat benne a közönség, hogy lesz még
több előadás?

– Ez egy nagyon mély, tartalmas mű.
Az, hogy ilyen sokan jöttek el, bizo-
nyítja, hogy erre is van igény.  Öröm-
mel vállalom, ha lesz lehetőség arra,
hogy ismét műsorra tűzzük. 
Az előadás bevételét, valamint a hely-
színen gyűjtött adományokat a szerve-
zők jótékony célra fordítják. A befolyt
összeget a város szociális otthonainak
ajánlották fel. 
Köszönet illeti Seres Imrét, Szűcs Ist-
vánt és Deme Gergelyt az előadás
technikai lebonyolításában nyújtott se-
gítségért. jb 

A királyi kastély tökéletes díszletnek bizonyult a Gödlöllői Fiatal
Művészek Egyesülete (GOFME) legújabb előadásához. Az egyik
legismertebb és talán legnépszerűbb operettet, Kálmán Imre
Csárdáskirálynő című darabját állították színpadra, első alkalom-
mal kalandozva el ebben a műfajban. A közönség két estén, au-
gusztus 25-én és 26-án láthatta a darabot.

A nagy sikerű előadást Horváth Zoltán, a GOFME vezetője állította színpad-
ra, olyan neves vendégművészek közreműködésével, mint Szacsvay László,
Józsa Imre és Balczó Péter. Az 1914-ben írt művet szöveg és kottahűen mu-
tatták be. Jó hír a műfaj kedvelőinek, hogy az egyesület tervei között a jövőben
más operettelőadások műsorra tűzésre is szerepel. bj

Az elmúlt hónapokban megújult a Gödöllői Királyi Kastély parkja,
elkészült az Erzsébet-veranda, valamint a Rudolf- és a Gizella
szárny. A megújult termek azonban még zárva maradnak a nagy-
közönség előtt, mivel 2011 első felében a kastély ad otthont az
európai uniós elnökségi rendezvényeknek, és itt biztosítanak he-
lyet az adminisztrációs feladatokat ellátó apparátusnak. 

A város és a kastély vezetése
azonban lehetőséget biztosít a
gödöllőieknek a megújult részek
megtekintésére. Szeptember 4-5-
én délelőtt 10 óra 20-tól 17 óra
20-ig, 25 fős csoportokban – a
tervek szerint 20 percenként – in-
dulnak a  séták, amelyek lebo-
nyolításában  a Gödöllői Királyi
Kastély Barátainak Egyesülete
nyújt segítséget. 
Az érdeklődőknek mindkét napon, 16 órakor Gémesi György polgármester és
Révész T. Mihály, a kastély igazgatója tart tájékoztatót a fejlesztésekről, az
uniós tervekről.
Jelentkezés: szeptember 4-5-én, a kastély díszudvarán, a Herkules kútnál.      jk

Ingyenes séta a megújult kastélyszárnyakban

Előzze meg az EU-s elnökséget!

A művész és az orvos kettőse

Magányos duett

Nagy sikerű előadás a királyi kastélyban

Csárdáskirálynő

Fotó: Reményi Krisztián

Ábrahám Mária képei díszítik az Erzsébet királyné szálloda kávézóját és
éttermét augusztus 12-től. A jelenleg Szegeden, magyar-kanadai kettős
állampolgárként élő alkotó a hazai tájak mellett Amerika természeti szép-
ségeit is megörökítette. 

-Ábrahám Má-
ria munkássága
hidat képez Ma-
gyarország és
Kanada között
– mondta kö-
szöntő beszé-
dében Richard
Martin Nilsen, a Kanadai Nagykövetség politikai és közéleti ügyekért
felelős tanácsosa. A kiállítás megnyitójára Gödöllőre látogató diplomata
köszönetét fejezte ki, hogy a tárlattal hazája, Kanada szépségeivel is
megismerkedhet a közönség. 
Ábrahám Mária számára a természet megörökítése egyfajta hitvallás. Az
őszi erdők, a Tisza parti táj és a Niagara békésen megférnek egymás mel-
lett, egyazon ecsettől megörökítve. A kiállítás szeptember 26-ig látható. kj

Újabb kiállítás az Erzsébet királyné szállodában

Híd Kanada és Magyarország között
Valdemoroi fotópályázat

Győztes pályamű



Gödöllői Szolgálat 7Ajánló2010. szeptember 1.

2010. 

március 20-november 14.:

REMSEY JENŐ GYÖRGY 
(1885-1980) 

festőművész, író 

EMLÉKKIÁLLÍTÁSA

KÉPZŐMŰVÉSZETI 

KIÁLLÍTÁS

A múzeumi boltban és a 
múzeumban kapható

REMSEY JENŐ GYÖRGY
(1885-1980) 

festőművész, író 
emlékkiállítás katalógusa, 

a tárlat összes színes képével
Ára: 1.000 Ft

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5. 
Tel.: 422-002

www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

III. Gödöllői Vadásznap a Gödöllői Királyi Kastélyban

2010. szeptember 19.

Királyi vadpörkölt főzőverseny felhívás

Udvari főszakács kerestetik!

A III. Gödöllői Vadásznap keretében idén hagyományteremtő szándékkal 

meghirdetjük az első királyi vadpörkölt főzőversenyt, ahol keressük azt az udvari

főszakácsot, aki el tudja készíteni Ferenc József egyik  kedvenc vadételét!

Minden olyan vállalkozó szellemű amatőr szakácsot szívesen várunk, aki az alábbi

feltételek mellett vállalkozik a gödöllői udvar legfinomabb 

vadpörköltjének elkészítésére!

Helyszín: a Gödöllői Királyi Kastély parkja

Feladat: vadpörkölt készítése szabadtűzön 

A főzőversenyen résztvevő csapatoknak regisztrációs- és részvételi díj nincs!

Minden jelentkezőnek biztosítunk megfelelő:

helyet, ahol elkészítheti a vadpörköltet (kb. 4 x 4 m), tüzifát, asztalt az

előkészítéshez, székeket, szemetest, a kóstoltatáshoz szükséges tálkákat

A zsűri tagjai többek között: Benke László Olimpiai bajnok mesterszakács, Bodrogi

Gyula Kossuth-díjas színművész és Csizmadia László nyugalmazott egyetemi tanár!

A főzőverseny programja:

8.00 órától: regisztráció, előkészületek, 10.30-tól: ételek elkészítése, 13.30-kor:

főzés lezárása, 13.30-14.30: ételek zsűrizése a zsűritagok által, 14.30-15.30:

ételek zsűrizése a közönség által, 17.00: eredményhírdetés a díszudvaron

A főzőverseny valamennyi résztvevő csapata emléklapot kap, a győzteseket pedig

különleges ajándékokkal jutalmazzuk!

Jelentkezési határidő: 2010. szeptember 10.

Jelentkezés és további részletek: 

rendezveny@kiralyikastely.hu vagy 06-30/948 -6283

Meghívó

Dr. Horváth Márta Fényrobbanás
című képkiállítására és Pilleröptetés
című verseskötetének bemutatójára.
Megnyitó: 
2010. október 8., szerda, 18 óra. 
Helyszín: Mamaison Residence Iza-
bella (Bp. Izabella u. 61.)
A kiállítást megnyitja: 
Kecskés József
Közreműködnek: 
Gémesi Márta – vers

Rajz- és képzőművészeti tanfolyam (4 hónapos kurzus) 13 éves kortól kezdő és haladó szinten
foglalkozások időpontja: szombatonként 10-14 óráig. Első foglalkozás: 2010. október 2. (szombat)
művészeti vezető: Anti Szabó János képzőművész, részvételi költség: 35.000 Ft 
Kézműves textiltechnikák (4 hónapos kurzus) 10 éves kortól várjuk a jelentkezőket
foglalkozások időpontja: szombatonként 15-19 óráig. Első foglalkozás: 2010. október 2. (szombat)
művészeti vezető: Hidasi Zsófi textiltervező művész, részvételi költség: 35.000 Ft
Kerámia – plasztika – rajz tanfolyam (4 hónapos kurzus) 13 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó szinten
foglalkozások időpontja: hétfőnként 14.30 – 18.30 óráig. Első foglalkozás: 2010. október 4. (hétfő)
művészeti vezető: F. Orosz Sára, keramikusművész, részvételi költség: 35.000 Ft 
Gobelin- és szőnyegszövő tanfolyam (4 hónapos kurzus) 13 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó szinten
foglalkozások időpontja: keddenként 10-14 és 15-19 óráig. Első foglalkozás: 2010. október 5. (kedd)
művészeti vezető: Remsey Flóra, Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész, részvételi költség: 35.000 Ft 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2010. SZEPTEMBER 30-IG
Munkanapokon 9-16 óráig, Sukta Zsuzsánál, az alkotóház titkáránál 

Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza, GIM-HÁZ
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

telefon/fax: 28/419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu
http://www.gimhaz.hu

Képző- és iparművészeti tanfolyamok a 
Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában

2010. október – 2011. január

A KERT EMLÉKBE címmel jubileumi, csoportos képző- és iparművészeti kiállítás 2010. szeptember 26-ig 
látogatható, minden szombaton és vasárnap 14-18 óráig.
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Az év elején több gödöllői sírt is a Nemzeti sírkert ré-
szévé nyilvánított a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bi-
zottság. Ezek között van Asbóth Emilnek, a Ganz és Tár-
sa Vasöntő és Gépgyár Rt. egykori vezérigazgatójának
sírja is, akit több családtagjával együtt a máriabesnyői te-
metőben helyeztek örök nyugalomra. 
Asbóth Emil Újaradon született 1854. május 23-án. Kö-
zépiskolai tanulmányainak elvégzése után a zürichi mű-
egyetemre ment, s itt 1872-ben fejezte be tanulmányait, s
szerzett mérnöki oklevelet. Gyakorlati mérnöki tevé-
kenységét  1872-ben kezdte, és 1873-ban mint szerkesztő
mérnök dolgozott Riedinger L. A. gépgyárában. 1873-tól
1878-ig pedig a m. kir. államvasutaknál tevékenykedett.
1878-ban elhagyván a gyakorlati pályát, életét teljesen a
tanári hivatásnak szentelte. Első állása 1878-1880-ig a ri-
gai műegyetemen volt, ahol mint tanársegéd működött,
1880-1882-ig már mint segédtanárt találjuk a zürichi mű-
egyetemen, ahol konstruktőrként alkalmazták. Jeles
munkája föltűnt a hazai szakkörökben, ezért siettek őt a
budapesti kir. József műegyetem katedrájának megnyer-
ni. Az intézményben 1882-ben nevezték ki a gépszerke-
zettan tanszék helyettes vezetőjének; 1883-tól mint a
gépszerkezettan nyilvános rendes tanára működik. Az ő,
valamint Bielek Miksa nevéhez fűződik a Gépelemek c.
tárgy bevezetése.
1890-ben a mértékhitelesítő bizottság igazgatójának,
1892-ben pedig a kézi lőfegyver-próbaállomás vezetőjé-
nek nevezték ki. 1899-ben lemond katedrájáról és a Ganz
és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. igazgatója, később ve-
zérigazgatója lesz 1935-ben bekövetkezett haláláig.
Több ipari egyesületnek, az Országos Ipartanácsnak, a
Mérnök Tanácsnak tagja. 1908-ban a Ferenc József-rend
kitüntetésben részesül. Később, 1914-ben a Szent István
csatahajó vízrebocsátásakor a Ferenc József rend közép-
keresztjét is megkapta. A Szent István csatahajó meg-
építését még a Fiuméban létesült Danubius Hajógyár
kezdte el, ami 1911-ben egyesült  a Ganz és Társa Gép-

gyárral. A tervezési munkák során itt tervezték meg a vi-
lágon elsőként a hajó-nehéztüzérség elhelyezését három-
löveges forgótoronyban. Ez az első – és utolsó – magyar
építésű Szent István csatahajó a magyar hajózás történe-
tében. A hajó 1918. június 19-én egy tropedó támadás
következtében süllyedt el. 

Asbóth Emil élete és gödöllői tevékenysége jelenleg ku-
tatás alatt áll. 
1903-1935: a Magyar Áruforgalmi Állandó Értékmegál-
lapító Bizottság tagja; 
1908-1916: vasúti és más részvénytársaságok igazgató-
sági, illetve felügyelőbizottsági tagja; 
1914-1918: az Országos Ipartanács tagja; 
1917-1918: a Magyar Szentkorona Országainak Fém-
központja Rt. elnöke, a Magyar Szentkorona Országai
Nyersanyagközpontjainak Egyesülése tagja; 
1928-1935: a Mérnöki Tanács tagja; 
1929-1935: a Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos
Egyesületének igazgatósági tagja. 
Több műszaki és közgazdasági vonatkozású cikkeket írt.

jk

1912-1913-ra készült el Gödöllő-
nek akkori új hivatali épülete, a
községháza. A terv azonban sok-
kal régebben megfogalmazódott
a község képviselő-testületének
körében. Már 1900-ban tervez-
ték, hogy a Ferenc József tér és a
Váci utca sarkán álló földszintes,
a település tulajdonában lévő
épület helyére egy díszes, eme-
letes községházát építenek,
melyben az összes gödöllői köz-
hivatal elférne – egy helyen. A
tervezés egyik szempontja volt,
hogy a község fényét emelné egy
díszes, impozáns épület. 

A terveket Jánosházy László építész-
mérnök készítette, majd később a mun-
kák kivitelezését is ő felügyelte. 
A testület az építkezés lebonyolítására
nyílt versenytárgyalást írt ki. 1910 szep-
temberében bírálták el a tárgyalásra be-
érkezett ajánlatokat, és október végén
elfogadták a kiskunhalasi Maján János
ajánlatát. A vízvezeték-szerelési munká-
latokkal Neumann János budapesti vál-
lalkozót bízták meg. Az építkezés során
az összes villanyszerelési munkát a
Ganz Villamossági Rt. végezte el.

Az építkezés hely-
színét a vállalkozó
1911 áprilisában
vette át, és azonnal
hozzákezdett az elő-
készületi munkála-
tokhoz. 1912-ben
hosszas betegség után elhunyt János-
házy László. Az építkezés további ve-
zetését Dvoracsek József építész vette
át. Az udvarban bolthelységeket alakí-
tottak ki. Az emeleten többek között la-
kások is helyet kaptak. A tér és az utca
sarkán, az emeleten alakították ki a
nagyméretű gyűléstermet. Ez más ren-
dezvények lebonyolítására is kiválóan

alkalmas volt. A Ferenc Jó-
zsef tér felöli oldalon kapott
helyet egy tanácsterem, a bí-
rói- és a főjegyzői iroda.
Az emeleten a rendőrség fö-
lött, hivatali helyiségek vol-
tak. Az épülethez külön artézi
kutat is fúrtak. Októberben
megnyílt a fogyasztási szö-
vetkezet által bérelt, Ferenc
József tér és Váci utca sarkán
létesített élelmiszerbolt is.
1912 szeptemberében tartotta
a közgyűlés az első ülését az
új községháza nagytermében.

Az 1913-as báli szezon
jelentős részét már az új
községháza nagytermé-
ben rendezték.
Az 1960-as években a

földszintes udvari szár-
nyakat egy lapostetős
emelettel megemelték.
Később Járási bíróság,
majd járási hivatal, a föld-
szintjén kisebb üzletek,
kávéház és népbolt volt
az épületben. Kiürítése

előtt utoljára pártok irodái voltak az
épületben, az udvarban pedig szeretet-
konyha működött. A volt községházát
az önkormányzat 1994-ben helyi vé-
dettségű építészeti értékké nyilvánította,
2005 novemberében ideiglenesen, majd
2006 elején a Kulturális és Örökségvé-
delmi Hivatal véglegesen műemlékké
nyilvánította az épületet, amelyben a
felújítást követően 2008. februárjában
nyitotta meg kapuját az Erzsébet király-
né Szálloda, valamint a kávézó és az ét-
terem. A Szabadság tér felőli teraszrész
nyáron kellemes színfoltja a belváros-
nak. A felújítást követően a szálloda
épülete előtti terület díszburkolatot kap.
A zöld növényekkel díszített részen pa-
dok, bútorok nyújtanak majd lehető-
séget a pihenésre. A jövőben jobb al-
kalom nyílik majd a kikapcsolódni
szándékozók kulturált szabadtéri ven-
déglátására, színes programok rende-
zésére is. 

bj

Az egykori Községháza

Megújuló értékeink

AMIT A FŐTÉRRŐL
TUDNI ÉRDEMES

Vízfelületek
A hamarosan elkészülő új vá-
rosközpontban bizonyára so-
kak örömére több „vízfelület“
szolgál majd megnyugtató
„szigetként“. Egy szökőkút
épül a református templom
előtt, illetve egy ún. interaktív
vízjáték a cukrászda előtti
részen..

 A templom előtti szökőkút 3,6x6,6
méter külső alapterületű, vasbeton
szerkezetű, termeszétes kőelemek-
kel burkolt medence, amiben 7,2
m3 víz lesz. A vízképeket es a me-
dencét 13 db LED-es víz alatti lám-
patest világítja meg. A medence for-
máját, kialakítását, díszítését, 6 db
egyedi bronz vízköpőjét Mihály Jo-
lán szobrászművész tervezte.

• A cukrászda előtti interaktív víz-
játék 5 vízsugárból áll, melyek szí-
nes, LED-es megvilágítást kapnak.
A vízképek megvilágításáról 20 db
LED-es egység gondoskodik, me-
lyekkel a fehértől kezdve a szivár-
vány bármely színárnyalata előállít-
ható.

Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örvende-
nek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük szeretnénk
megismertetni kedves Olvasóinkat!

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Asbóth Emil (Újarad, 1854. május 23. – Budapest, 1935.április 8.), gépészmérnök, 
műegyetemi tanár

KISBOLDOGASSZONY NAGYBÚCSÚ MÁRIABESNYŐ
NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKA

2010. SZEPTEMBER 4-5.

Szombat
16.00 zarándokok fogadása; 18.00 Rózsafüzér; 19.00 Ünnepi vigília szent-
mise és gyertyás körmenet. A szentmisét bemutatja Dr. Bábel Balázs kalo-
csa-kecskeméti érsek és metropolita. 22.00 Keresztút; 23.00 Szentség-imá-
dás; 24.00 Temetői áhítat.

Vasárnap
07.00 Zarándokok fogadása; 09.00 A Gödöllő Táncegyüttes ünnepi műsora:
„Köszönteni jöttünk Besnyő Csillaga” – Széphalmi Zoltán koreográfiája.
10.00 Ünnepi főpapi szentmise körmenettel. A szentmisét bemutatja Dr. Beer
Miklós Váci Megyésfőpásztor. A szentmise keretében három testvérünket dia-
kónussá szentel a Püspök Atya;14.00 Loretói litánia, zarándokok búcsúzása.
Kisboldogasszony napján, szeptember 8-án a szentmisék rendje: 9 óra,
10.30 óra, 18 óra

Kulturális Örökség Napjai
A FELEMELŐ SZÁZAD – 

A „nemzeti styl”
2010. szeptember 18-19.

GÖDÖLLŐI HELYSZÍNEK

1. Dózsa György úti temető 
2010. 09. 18., szombat 9.30-tól Nagy Sándor és Kriesch Laura új síremlékét felavat-
ja: Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója és Szűcs Jó-
zsefné, a Gödöllői Értékvédő Egyesület elnöke. 11.00-tól a Dózsa György úti teme-
tőt bemutatja: Fábián Balázs néprajzkutató. Indulás: a temetőben található központi
nagykereszt (a lélekharang) előtti térről.
2. Máriabesnyői temető (Fogadalom utca)
2010.09.18., szombat 16.00-kor a máriabesnyői temetőt és a Grassalkovich-kriptát
bemutatja: dr. Lencsés György helytörténész, közreműködik: Pécsi Ildikó színmű-
vész. Indulás: a máriabesnyői temető bejárata elől!
3. Izraelita Kegyeleti Park (Fürdő u. 4.)
2009.09.19., vasárnap 10.00-tól 11.00-ig a gödöllői zsidóság és az izraelita temető
története címmel előadást tart: Péterfi Csaba, a Gödöllői Értékvédő Egyesület alel-
nöke, majd séta a temetőben. A program a kegyeleti park bejáratától indul. A kegye-
leti park csak a vezetés alatt látogatható! 
4. Premontrei Temető (Egyetem tér 16.)
2010. 09. 19., vasárnap 15.00-tól 16.00-ig: Gödöllői premontrei perjelség és a temető
története címmel előadás, majd séta a temetőben. Indulás: a temető bejáratától
5. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány (Körösfői u.15-17.)
Az épület mindkét nap 10.00-18.00 óráig látogatható. A Gödöllői Iparművészeti Mű-
hely kiállítótermében „Kert emlékbe” címmel csoportos ipar- és képzőművészeti kiál-
lítás látható, az alkotóház kertje és műtermei vezetéssel, vagy önállóan látogathatók.
6. Gödöllői Evangélikus Templom (Petőfi tér 9.)
2010. 09. 19., vasárnap 10.00-tól 16.00-ig: 10.00 Istentisztelet a templomban, 11.00
Térzene a templom előtti téren, 11.00 Fotókiállítás – gyülekezeti terem, 13.00 Temp-
lombemutatás, 14.00 Gyermekfoglalkozás a gyülekezeti teremben, 15.00 Térzene –
templom előtti téren.
7. A Királydombi Pavilon (Gödöllői Kastélypark)
2010. 09. 18., szombat 11.00-tól A gödöllői kastélypark évszá-
zadai: dr. Jámbor Imre előadása, majd a felújított kastélypark be-
járása. A kertben vezetett séta 18-án 12.30 és 17.00 órakor, 19-én
11.00 és 16.00 órakor.

Az Asbóth-család sírhelye
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Mi minden kapcsolódik a ker-
tek leggyakoribb virágához?
Milyen színű rózsa jelenik meg
először lelki szemeink előtt?
Szeretjük a rózsát. Egy felmé-
rés szerint például a legtöbb
ember a rózsát választja a vá-
gott virágok közül is. Mit tu-
dunk a rózsáról?

Nem fér hozzá kétség, hogy kertjeink
egyik legkedveltebb és leggyakoribb
virága a rózsa.

De milyen színű rózsa jelenik meg
először lelki szemeink előtt? 

A vörös, a fehér, a sárga, a rózsa-
színű, a lila vagy a különlegességek
közé tartozó kék, esetleg a barna? És
milyen rózsára gondol – a sokféle kö-
zül – az a kertművelő, aki már több-
kevesebb tájékozottsággal bír a ró-
zsák világában? A fehér virágot nyitó
vadrózsára gondol-e, amelynek érett,
piros terméséből készül a finom csip-
kelekvár? Vagy a bokor növésű,
nagyvirágú elegáns tearózsára? Eset-
leg a lugast vagy a bejárati kapu ívét
díszítő futórózsára? Netalán az egész
nyáron szorgalmasan virágzó polian-
tára? És van, aki a talajtakaró gye-
pürózsát képzeli maga elé, amint be-
növi a napos pincedombot és a kert
kevéssé látványos részeit, vagy a tere-
bélyes, tekintélyes bokrot nevelő
parkrózsa jut először eszébe. Nagy a
választék.

Ha valaki rózsatövet akar ültetni –
és ki ne akarna – alaposan kell tájé-
kozódnia az árjegyzékekben és a fa-
iskolai lerakatokban, hogy megtalálja

az igazit, azt a rózsafajtát, amely szín-
ben, illatban, nagyságban, környezeti
feltételekben megfelel a jövőbeli tu-
lajdonos és gondozó igényeinek.

Több növényre hisszük azt,
hogy rózsa

A rózsák népszerűségét, kedvelt-
ségét mi sem bizonyítja jobban, mint

az, hogy a magyar nyelvben sokféle
növényt rózsának titulálnak, holott
botanikailag semmi közük sincs – és
nem is hasonlítanak – a Rosaceae csa-
ládba tartozó, valódi rózsához. De
minthogy ezek a növények szépek,
látványosak, ezért a rózsa utónév
megilletheti őket. Csak néhány példa
ezekre.

A bazsarózsa (Paeonia officina-
lis), a pünkösdi rózsa, amelynek hal-
vány rózsaszínű virága a tavasszal
kinövő hajtásokon pompázik. Ide tar-
tozik a Zengő híressé vált bánsági ba-
zsarózsája (Paeonia officinalis subsp.
banatica) is. De ezt a nevet viseli a
kerti mályvarózsa (Alcea rosea), sőt
a kövirózsa (Sempervivum tectorum)
is, amelynek nem is a virága, hanem a
„levélrózsája“ emlékeztet némileg a
rózsa virágára. A tavirózsa vagy
amerikai tündérrózsa (Nymphaea
tuberosa) nem is szárazföldi, hanem
vízi növény, amelynek gyökerei a víz-
réteg alatti talajban fejlődnek, csak a
levelei és a virágai úsznak a víz fel-
színén. A tubarózsa (Polianthes tube-
rosa) fehér virágú, erős illatú, hagy-
más növény, amely a francia parfümi-
par jellegzetes alapanyaga, vágott vi-

rágként pedig most kezd divatossá
válni a nagyközönség előtt. A jerikói
rózsa (Anastatica hierocuntica), egy
homoksivatagokban élő, aprócska nö-
vény pedig egyenesen azért vált is-
mertté, mert tartós szárazság idején
gömbszerűen összehúzódik, ha vi-
szont elegendő vízhez jut, akkor ki-
terül a kör alakú levélzete (és ezt az
attrakciót számtalanszor képes meg-
ismételni: a legenda szerint ez a nö-
vény volt az egyiptomi sivatagban
vándorló zsidók mannája).

A rózsa nevét „bitorló“ növények

sorát még hosszan lehetne folytatni
olyan közismert, kerti növényekkel,
mint az őszirózsa (Aster sp.), a
sétányrózsa (Lantana hybrida), a
szellőrózsa (Anemone nemorosa és
canadensis), a szalmarózsa (He-
lichrysum bracteatum) és a havasi
rózsa (Rhododendron sp.).

A rózsa a szépség virága
A rózsák népszerűségét azonban

nem kevésbé jellemzi az is, hogy
gyakran megjelennek az irodalomban
és a művészetekben is. Hadd mutas-
sunk ezekre néhány közismert példát!

A rózsa az egyetemes kultúrában a
szépség, a szeretet, a szerelem és a
béke szimbóluma lett. Krisztus előtt
4000 évvel Babilon ékiratos tábláin
már a szépség ideáljaként a rózsát
említik, Homérosz pedig „rózsaujjú-
nak“ nevezi a fakadó hajnalt. Az
egyiptomi falfestményeken sok ró-
zsaábrázolást találunk, Hérodotosz
pedig arról számol be, hogy Midász
király kertjében olyan rózsák nyíltak,
amelyeknek egyenkint 60 szirmuk
volt. A római elit nem csupán az épü-
letek és termeik díszítésére használta
a vágott rózsaszálakat, de ró-

zsaszirommal szórták le Nero császár
és sok előkelő szépasszony előtt az
utat is.

Rózsanemesítés hazánkban
Nálunk a budapesti Rózsadomb

őrzi a török rózsakultusz emlékét. Gül
Baba türbéjét ma is értékes rózsa-
gyüjtemény veszi körül.

A XX. század első harmadában
Magyar Gyula ért el jelentős ered-
ményeket a rózsanemesítés területén
és azóta a szőregi rózsakertészek ne-
ve jól cseng a Nyugat-Európai orszá-
gok virágnemesítői és termelői köré-
ben is.

Hosszú sora volna a költőknek és
az íróknak, akik a rózsa nemes tulaj-
donságait dicsérték. A zeneirodalom-
ban a Carmen rózsaáriája, a Rózsalo-
vag és Schubert Heideröslein című
dala hódította meg a világot. Az épí-
tőművészek egyik legkedveltebb de-
korációs motívuma a rózsa és a temp-
lomhajók látványát a rózsaablakok
koronázzák meg.

Rózsakert emléke
Sokan az idősebb kertészek gene-

rációjából nosztalgiával gondolunk a
Kertészeti Kutató Intézet egykori, bu-
datétényi rózsakertjére, amelyet Or-
mos Imre professzor tervezett meg
nagy szakértelemmel és szeretettel.
Márk Gergely, a magyar rózsa-

nemesítés nagymestere 3200 rózsa-
fajtát telepített ide és minden évben, a
rózsavirágzás idején megrendezett ki-
állításra a virágkedvelők tízezrei za-
rándokoltak a kertjébe, hogy hódolja-
nak a rózsák szépsége előtt.

Nagy veszteség, hogy ez a rózsa
gyűjtemény nem fejlődhetett tovább
és az idő vasfoga őt sem kímélte meg!
A kertészek nagy álma, egy európai
méretű és értékű Nemzeti Rozárium
tervei nem valósulhattak meg. Bár,
ahogy mondani szokták, jobb később,
mint soha!

(pts)

Szeptember 4-5.:

dr. Pénzes János
Tel.: 06-30-9531241

Szada, Ipari Park

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Nem csak kertészeknek...

Rózsák és „nem rózsák“

Ma már a gyerekek jobban is-
merik a zsiráfot, vagy az ele-
fántot, mint hazánk saját állat-
világát. Ezen segít most a Sze-
gedi Állatkert. A Kárpát-me-
dence élővilágával, többek kö-
zött szürke farkasokkal, arany-
sakállal, vidrával, számos raga-
dozó és vízimadárral találkoz-
hatnak a látogatók a vadas-
park szombaton átadott új
részlegében.

A szegedi állatkert munkatársainak
már régi álma volt, hogy az egzotikus
állatok mellett bemutathassák azokat
a közvetlen környezetünkben élő fa-
jokat is, melyek népmeséinkben,

mondavilágunkban szerepelnek –
mondta Veprik Róbert igazgató a
részleg átadóján.

A Kárpát-medencei élővilág bemu-
tatását egy, a szegedi és a temesvári
állatkert által elnyert közös uniós pá-
lyázat tette lehetővé. Az elmúlt hó-
napokban 27 millió forintból farkas-,
aranysakál- és vidrakifutó, valamint
több madárröpde is épült. A korsze-
rűen kialakított bemutatókban az ér-
deklődők eddig számukra ismeretlen
szemszögből is megfigyelhetik az ál-
latokat. A vidrakifutó üvegfalú me-
dencével és üreggel épült meg, így a
vendégek az állat víz- és föld alatti
viselkedését is láthatják. A fácánok és
vízimadarak röpdéje pedig úgy ké-

szült el, hogy a zsilipes be-
járatnak köszönhetően az
emberek a rácsokon belül-
ről, csupán néhány méterről
láthatják a madarakat.

Veprik Róbert közölte, a
most elkészült fejlesztések
komoly segítséget jelente-
nek az intézmény egy ke-
vésbé látványos, de annál
fontosabb tevékenysége, a
sérült vagy bajba került ál-

latok mentése során. A vízimadár röp-
dében jelenleg olyan bakcsók és kis-
kormoránok láthatók, melyeket fióka
korukban a Kiskunsági Nemzeti Park
munkatársai mentettek meg a nyár
eleji tiszai árvizek idején, amikor
fészkelőhelyüket elöntötte a folyó. A
vidrakifutó lakója is egy „mentett” ál-
lat: Kékfényre a szegedi vízirendőrök
találtak rá kölyökkorában.

Az állatkert vezetői remélik, hogy
hazán állatvilága is ugyan olyan von-
zó lesz a gyermekek számára, mint az
egzotikus vadállatok.

(pts)

Kárpát-medencei élővilág a Szegedi Vadasparkban

Ismerjük meg hazánkat!
Kistestű kutyák nagy őse

Szürke farkas
A Los Angeles-i University of
California kutatói mélyreható
tanulmányt készítettek a ku-
tyák genetikai állományáról,
hogy felkutassák a fajta erede-
tét. Kiderült, hogy a kis testű
kutyák hordozzák azt a gént,
mely visszavezet a kutyatör-
ténelem előtti időkbe.

Az evolúciós biológia specialistái
hosszú ideje kutatják az ember ked-
venc háziállatának őseit. Az eddigi
eredmények arra engedtetnek követ-
keztetni, hogy a ma ismert kutyafaj-
ták ősei a farkasok közül kerültek ki.
A szürke farkasok domesztikációjá-
val vette kezdetét a kutya, mint állat-
faj kialakulása mintegy 16.000 évvel
ezelőtt.

Ugyanakkor Európában és a Kö-
zel-Keleten folytatott régészeti feltá-
rások során előkerült maradványok
azt bizonyítják, hogy az első kutyák
már több, mint 30.000 évvel ezelőtt
megjelentek a Földön.

Egy a BioMedCentral Biology tu-
dományos folyóiratban nemrég köz-
zétett tanulmány szerint Melissa
Gray és Robert Wayne kutatásainak

eredményeire alapozva fény derült ar-
ra, hogy a kistestű, vagyis 9 kg-nál
nem nehezebb kutyák testében meg-
található a szürke farkaséval (Canis
lupus) közös haplotípus. Különös
módon a nagytestű kutyákban nagyon
ritkán találták meg ezt a szürke far-
kaséval egyező haplotípust (vagyis
két vagy több gén bizonyos változa-
tainak csoportját), de a prérifarkas,
vagy a farkas genetikai állományából
is hiányzik.

A kis kutyákban található gén külö-
nösen a Közép-Keleten élő szürke
farkaséhoz hasonlít. Ez azt bizonyítja,
hogy a kis tesű kutyák ősei is erről a
vidékről származnak. (pts)
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

Augusztus 30-szept. 5-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.:
410-251.
Szeptember 6-12-ig: Alma Gyógyszertár Gödöllő, Dózsa Gy. út 2. Tel.:
418-002.

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.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
70/550- 3377.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

FELHÍVÁS

Ezúton felhívjuk a gödöllői lakosság figyelmét, hogy a BELVÁROSI
NAPOK rendezvénysorozata miatt 2010. szeptember 10-én 11 órá-
tól szeptember 13-án 02 óráig lezárásra kerül Gödöllőn az Ady Endre
sétány a Honvéd utcától a Szabadság úti torkolatig. 
A forgalmat ez idő alatt a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai irá-
nyítják majd. Megértésüket köszönjük!

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
a főtér felújításának munkálatai miatt
a Polgármesteri Hivatal csak az épület
hátsó bejáratán keresztül közelíthető
meg. Az okmányirodába a bejutás a
piac felől biztosított. 

Városfejlesztő Kft. 

FELHÍVÁS

A TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM
esti tagozata felvételt hirdet!

Jelentkezés:
az iskola portáján kapható 

jelentkezési lapok kitöltésével, 
folyamatosan.
Beiratkozás:

2010. szeptember 1., 15 óra

FŐZŐVERSENY
Szeptember 11-én, szombaton nyolcadik al-
kalommal várják a városi piacon azokat, akik
vállalják, hogy főzőtudásukat a nagyközön-
ség előtt is bemutatják. 
A főzőverseny idején spanyolországi test-
vérvárosunkból, Valdemoroból érkező tánc-
csoport ad műsort a piacon.

Versenyző i  é t lap
1. Pataki Mária (Sényő): Kolozsvári töltött-
káposzta 850.-
2. Vancsa Ferenc (Kistarcsa): Tarcsai ha-
lászlé 790.-
3. Bense János (Gödöllő): Babgulyás 750.-
4. Berkes Imre (Gödöllő): Hortobágyi birka-
pörkölt burgonyával 890.-
5. Dobogó Baranta és Hagyományőrző
Egyesület (Incső-Szada): Duna-deltai halle-
ves székely zamatokkal 600.-
6. Bálint Józsefné-Rózsika (Gödöllő): Nógrá-
di roma töltöttkáposzta 690.-
7. 802.sz. Szent Korona Cserkészcsapat
(Gödöllő):Pestos csirkemell csíkok tésztával
750.-
8. Mazula Istvánné (Isaszeg):
a./ tárkonyos csorbaleves húsgombóccal
690.-
b./ török bogrács (padlizsán,cukkini, papri-
ka, paradicsom hagymával) 750.-
9. Vállaj Község NémetNemzetiségi Önkor-
mányzata: Strudli 150.-/db (helyben fize-
tendő)
10. Veres Miklós (Gödöllő): Marhalábszár
pörkölt tarhonyával 750.-
11. Nagy Zoltánné (Gödöllő): toroskáposzta
750.-
12. Nagy Zsolt (Gödöllő): Csülkös-pacal bur-
gonyával 750.-
13. Kasza Ilona – Erdélyi Vándor Székelyek
Köre:
a./ erdélyi töltöttkáposzta 650.-
b./ tejfölös túrós puliszka 650.-
c./ erdélyi sült kolbász (miccs) 600/pár
14. Proszka Pál (Isaszeg) – Lukács János:
csülkös bableves 800.-
15. Pappné Szkotner Andrea (Isaszeg): Pör-
költ Báthory módra burgonyával 850.-
16. Farkas Tamás (Gödöllő): Tárkonyos ser-
tésragú szalonnás burgonyagombóccal
660.-
Jegyek a Piacfelügyelőségen vásárolhatók. 

A Segítség Közalapítvány 
pályázatot hirdet a 

gödöllői rezsihátralékkal 
rendelkező családok támogatására.
A pályázati lapot a polgármesteri

hivatal portáján vagy a 106-os
szobában lehet igényelni.

Leadási határidő: 
2010. szeptember 24.
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NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22               Kávéház: 7–22

Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)
Asztalfoglalás: 28/816-819,  szobafoglalás és információ: 28/816-817

info@erzsebetkiralynehotel.hu
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

Hangulatos kerthelyiséggel és hétvégéken
gyermeksarok várja a betérő vendégeket.

OKTÓBERI ELŐZETES!

Az Erzsébet Királyné Szálloda udvarán
2. alkalommal kerül megrendezésre híres borászok jelenlétében,

borkóstolással és vásárral egybekötött borhétvége.
Időpont:

2010. október 1-jétől 3-áig 14 órai kezdettel.
Hangulatos programok, sajt és mézkülönlegességek vására!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó szakosztálya várja 5-16
éves kor közötti, focizni vágyó gyerekek jelentkezését. Versenyző és
nem versenyző korcsoportjainknak kimagasló szakmai munkát, ver-
senyzési lehetőséget, az egyesület bázisául szolgáló Táncsics Mihály úti
sporttelepen kulturált körülményeket, valamint partnerkapcsolataink ré-
vén előrelépést biztosítunk. Focizz velünk és legyél részese annak a mili-
őnek, amit már több száz gyerek megtapasztalhatott és nap, mint nap újra
átél. Érdeklődni a +36/70-60-44-388!

Focizz velünk és legyél Te is tagja a
Gödöllői Bikák nagy családjának!

Első hazai mérkőzését játszotta
a 2010/2011-es bajnokságban a
Gödöllői SK felnőtt és ifjúsági
csapata az elmúlt hétvégén. A
Pest megyei I. osztályban szerep-
lő Gödöllő a Felsőpakony együt-
tesét látta vendégül. Sajnos a
hazai bajnoki bemutatkozás
nem sikerült, miután az U19-es
és a felnőtt csapat is 2-1-es vere-
séget szenvedett.

Az ifjúsági csapat rangadót játszott,
ugyanis a forduló előtt mindkét csapat
száz százalékos mérleggel várta a pár-
harcot. Az inkább döntetlen szagú talál-
kozót végül egy szerencsés szabadrúgás
góllal a vendégek nyerték. Vereségükkel
az ifisták visszacsúsztak a tabella 5. he-
lyére.

A felnőtt meccsen két azonos képes-
ségű csapat feszült egymásnak. A gödöl-
lői csapat több meghatározó játékosát
nélkülözte sérülések és eltiltások miatt,
ami végül döntőnek bizonyult. A ven-
dégek a második félidő elejére két góllal
vezettek (a második találatuk lesgól
volt) és a GSK erejéből csak a szépítésre
futotta, így vereséggel debütált az idei
bajnokságban hazai pályán Lovrencsics
László együttese. A csapat a 12. helyen
áll jelenleg a tabellán.

Hamar sor kerülhet a javításra: szep-
tember 4-én szintén hazai pályán játszik

a Gödöllő, amikor is a Veresegyház láto-
gat a Táncsics Mihály útra a megyei baj-
nokság 4. játéknapján. 
Pest megyei I. osztály, 3. forduló
Gödöllői SK – Felsőpakony 1–2 (0–1)
Gól: Lovrencsics Balázs (11-esből)
Pest megyei I. osztály U19, 3. forduló
Gödöllői SK – Felsőpakony 1–2 (1–1)
Gól: Bercze Tamás

Megyei III. osztály – Pontos GSK
II. rajt

Megkezdte szereplését a Gödöllői
SK II. csapata is, akik a Pest megye III.
osztály, keleti csoportjába kaptak beso-
rolást. Legéndi György együttese a 12
csapatos csoportban az első meccsüket
idegenben, Mendén játszották, ahol ma-
gabiztos győzelmet arattak. A Gödöllő
kettő szerdán a Pest megyei kupában vi-
tézkedhet tovább, ahol a megyei I. osz-
tályú Hévízgyörk együttesét fogadja.
Pest megyei III. osztály, keleti cso-
port, 1. forduló
Mende – Gödöllői SK II. 0–3 (0–2)
Gól: Tury Viktor, Szabó László, Sánta
András

Utánpótlás – Remek U15-ös és
U17-es rajt

Jól kezdte a bajnokságot a GSK

1996-os korosztálya, akik két győze-
lemmel indítottak az NB II-es bajnok-
ságban. Az U13-as csapat ugyan kettős
vereséggel rajtolt, de a srácok mindkét
meccsen érdemeltek volna legalább egy
pontot, míg az első meccsen nyolcat rú-
gó U17-es csapatunk ezúttal Dabason
nyert magabiztosan, így ők is remek raj-
tot vettek.
NB II., U17 közép C csoport:
FC Dabas – Gödöllői SK 0–5 (0–4)
Gól: Somogyi Levente, Voina Erik, Ba-
bicz Benjamin, Skultéti Renátó, öngól
NB II., U15 közép A csoport:
Gödöllői SK – Ferihegy-Vecsés 15–0
(6–0) Gól: Hegyi Balázs (5), Nagy Bar-
nabás (4), Szabó Tibor (2), Tóth-Velez
Valentin, Husz Attila, Hajdú Tamás,
Varga Tamás
Gödöllői SK – Dunaújvárosi SI 3–1
(1–0) Gól: Pervai Gáspár, Tóth-Velez
Valentin, Szabó Tibor
NB II., U13 közép A csoport:
Gödöllői SK – Ferihegy-Vecsés 0–1
(0–0); Gödöllői SK – Dunaújvárosi SI
1–2 (1–1) Gól: Kiss Tamás -lt-

Labdarúgás – Nem sikerült a hazai bemutatkozás

Jól rajtoltak az utánpótlás csapatok

Következik:
(a mérkőzéseket a Táncsics Mihály úti

sporttelepen rendezik):

Szeptember 4., szombat 16:30 (ifi:
14:30): Gödöllői SK – Veresegyház

Szeptember 5., vasárnap 10:00:
Gödöllői SK U17 – RKSK

Szeptember 5., vasárnap 10:00:
Gödöllői SK U15 B – Isaszeg

Szeptember 5., vasárnap 16:30:
Gödöllői SK II. – Aranyszarvas SE

Az idén augusztusban, immáron ne-
gyedik alkalommal megrendezett
championátus sorozat ismét betöltötte
szerepét, hiszen a fiatalabb generációk
számára csúcsversenyként, az idő-
sebb, utánpótlás generációk számára
felvezető bajnokságként, színvonalas
díjugrató versenyt teremtett. A Nem-
zeti Lovarda ősrégi falai között Buda-
pesten dőltek el véglegesen öt kategó-

riában a 2010-es championi címek. A
10-12 éves korosztályban,  gyermek
kategóriában az első helyet a döntőben
és a végső bajnokságban is Pirik Zsolt
tanítványa, a Lázár dinasztia legifjabb
tagja, ifj. Lázár Zoltán szerezte meg,
aki Cenzor apaságú, sárga Afrodité ne-
vű lovával állhatott fel a dobogó leg-
felső fokára és lett 2010 év gyermek
bajnoka.        -ll-   

Lovassport – Bajnok a legifjabb Lázár gyermek

Ifjabb Lázár Zoltán is a járt ösvényen

Egy perces néma csenddel emlé-
keztek a gödöllői asztalitenisze-
zők Orgoványi Imrére, a mai fel-
nőtt generáció nevelőedzőjére,
nem mellékesen a nemzetközi
klasszis, Tóth Kriszta egykori ne-
velőedzőjére. Nyugodjon béké-
ben Imre bácsi!
Az idén is hat csapattal vágtak neki a kü-
lönböző osztályokban a bajnokságnak
városunk asztaliteniszezői. A bajnokság
elején elkönyvelhetjük a legnagyobb
eredményt, hiszen 25 év után az idén sa-
ját nevelésű gyermekekből álló csapatot
indított a felnőtt megyei bajnokságban a
Gödöllői Sport Klub asztalitenisz szak-
osztálya. A történelmi első meccsen a
srácok nem a papírformának megfelelő
megilletődöttséggel estek neki a Száz-
halombatta II-nek. Fellegi Norbi a 4-
ből 3 meccset nyert meg, ami minden
várakozást felülmúlt. A csapat 13:5-re

veszített, de a battaiak nem lehetnek ab-
ban biztosak, hogy tavasszal még lesz
esélyük a győzelemre. A sikeres rajt an-
nak köszönhető, hogy az elmúlt 3 évben
Monostori Péter edzőnk adogatógépek
támogatásával nagyon komoly munkát
végzett a srácokkal.

Az edző így értékelt az első meccset
követen: – Kezdetben négy asztalon, he-
ti 4 órában gyakoroltunk, köszönhetően
a nyári fejlesztéseinknek az idén már
heti 12 órában és 10 asztalon folytatódik
a munka. Köszönetet szeretnék monda-
ni az Iron Made Kft. ügyvezetőjének,
Kiss Andreának, aki a gyermekeket tá-
mogatja és a bajnoki szereplést fő támo-
gatóként biztosítja a srácoknak. A hát-
terünk mege-rősödésével tovább növel-
het-jük a sportágat űzni vágyó gye-
rekek számát. Aki szeretne csatlakozni
az utánpótlásprog-ramunkhoz kedden
és csütör-tökön 16:30 és 18:30 között je-

lentkezzen a Damjanich János Iskola
tornatermében.

Városunk top csapata az idén az NB
II-ben szerepel. Az első fordulóban az
újonc Aszód gárdáját fogadták a mieink.
Nehéz volt feltörni az újonc hatalmas
becsvágyát, de a tudáskülönbség a vé-
gére kijött és 13:5-re nyert a Gödöllő. A
megyei A csoportban 9:9-re végezett a
Gödöllő III. hazai pályán a Csepel ellen.
Bajnoki cím megszerzését tervező 4.
csapat meglepetésre Dunaharasztin be-
leszaladt egy 12:6-os vereségbe a rajton
a megyei B csoportban. A Szent Imre Is-
kolában működő szabadidősport cso-
port szaladt neki a bajnoki megmérette-
tésnek és kóstolhatta meg az egyik favo-
rit erejét. 18:0-ra kapott ki Nagykátán a
Gödöllő V. csapata. -bt-

Asztalitenisz – Orgoványi Imrére emlékeztek

Elkezdődött a 2010-2011-es szezon

Augusztus 22-én, Kiskunhala-
son rendezték, immáron 25. al-
kalommal a Halasi Hajtás triat-
lon versenyt, amelyen egy gö-
döllői fiatalember is a mezőny-
ben volt.

Jenei Zoltán, a Damjanich Já-
nos Általános Iskola 6. osztályos
13 éves tanulója több mint száz
résztvevővel megrendezett ku-
pán a 15-18 éves korosztályban
ezüstérmet szerzett a 16 éves
szerb Kara Novic mögött A 700
méter úszásból, 20 kilométer
kerékpározásból, valamint 5 km

futásból álló versenyen a GEAC atléti-
ka szakosztályának, valamint a kistar-
csai Sport és Szabadidő Egyesületnek
igazolt versenyzője a 15-40 éves férfi-
ak abszolút listáján a 13. helyen vég-
zett. Jenei Zoltán edzői: Gadanecz
György és Gább Dávid.    -li-

Triatlon – Remek eredmény Kiskunhalason

Jenei Zoltán ezüstérmes

Augusztus 27-én elrajtolt, im-
máron a 4. kispályás amatőr lab-
darúgó bajnokság a Táncsics Mi-
hály úti sportcentrum műfüves
pályáján.
Az első osztályban nyolc, míg a má-
sodik vonalban kilenc csapat méri össze
tudását és játszik majd hétről-hétre min-
den bizonnyal remek meccseket. A pén-
teki játéknapokkal zajló őszi bajnokság
első játéknapján már túl is vagyunk. A

kispályás küzdelemsorozat részletes
menetrendje, valamint az eredmények
nyomon követhetők: www.sevo.hu
Az első forduló eredményei: 
1. osztály: Caterpillar – Energy 1–1;
Barcelona – FC Hoz-Be 4–2; Hangulat
– Fortuna 4–7; BF. Vill – Móres 2–6;
2. osztály: Fortuna II. – Footbólió 3–6;
FC Denevér – Last Minute 7–0; Kanárik
– Strucctojásai 13–0; Szilz – Csak a
Foci 2–3;  -tt-

Kispályás foci – 17 csapat a műfüvön

Elindult az őszi bajnokság

Közel egy hónapja kezdte meg
a felkészülést a következő baj-
nokságra a Gödöllői Sport
Klub futsal csapata. Az előző
évben „házasság” révén a For-
tunával közösen az NB I-ben
szereplő csapat a 2010-2011-
es kiírásban már ismét külön
utakon jár. 
A visszarendeződés némi átalakulás-
sal is jár. A legfontosabb hír, hogy a
csapat az NB II-be nevezett, így eb-
ben a bajnokságban egyfajta csapaté-
pítés vette kezdetét. A csapat minden-
esetre nem lesz másodosztályú, hi-
szen számos olyan játékos érkezett a
klubhoz, akik legutóbb a legmaga-
sabb osztályban szereplő csapatoknál
rúgták a futsal labdát, így jogos az el-
várás a bajnokság megnyerése. Az ed-
dig is Gödöllőn játszó Nagy Roland,
Száraz Szabolcs, Séra Tibor, Hor-
váth András, Hegedűs Ferenc, Lov-
rencsics Balázs hatoshoz az alábbi
játékosok csatlakoznak: a csapat já-
tékos-edzője a visszatérő Baranyai

Pál (Cső-Montage) lett, míg Szente
Tamás, Riscutia Ákos és Jenei Ottó
(szintén Cső-Montage), Kovacsics
Károly és Schrancz Balázs (FTC),
Tóth Sándor és Ughy Márk (Rubeo-
la), Dobes Rajmond (Kartal), vala-
mint Vidák Balázs (Aramis) érkezett
a kerethez.

A Magyar Labdarúgó Szövetség
idén először kiírta a korosztályos
U15, U17 és U19-es futsal bajnoksá-
got, amelyet az NB I-es csapatoknak
kötelezővé tett. A Gödöllő is szeretett
volna nevezni, ugyanis több első osz-
tályú csapattal ellentétben itt biztosí-
tott az utánpótlás, de a szövetségben
dolgozók elég érdekes módját vá-
lasztva a sportág népszerűsítésének,
csak az NB I-es kluboknak engedte az
indulást, ezzel több olyan klubot is ki-
zártak átgondolatlan döntésükkel,
akik szerettek volna elindulni a kie-
melt korosztályos futsal bajnoksá-
gokban, de nem tehetik meg, mert ép-
pen nincs első osztályú felnőtt futsal
csapatuk. -tt-

Futsal – Első osztályú kerettel az NB II-ben

A bajnoki cím lehet a cél

Jenei Zoltán (balra), a boldog ezüstérmes

Ifj. Lázár Zoltán Afrodité hátán

Augusztus első hetében kezdte
meg a felkészülést az új bajnok-
ságra a TEVA-Gödöllői RC felnőtt
női csapata. A Deme Gábor, Sza-
lay Attila edzőpárossal készülő
röplabdás lányok a nyári szüne-
tet követően az október első hét-
végéjén esedékes, Békéscsaba
elleni bajnoki rajtra készülnek. 
Csengeri Petra (amerikai ösztöndíjat
fogadott el), valamint családi okok miatt
Deméné Fényes Zsanett távozott a csa-
pattól. Bajáriné Pesti Anikó, Kriegel
Orsolya, Németh Zsuzsa és a sérülé-
séből lassan rendbejövő Szűcs Zsuzsa
mellett, Széles Petra, Berze Zsófia és
Borlai Luca maradtak, míg érkezett
Nyíregyházáról Merkószki Tünde, az
U23-as válogatott kerettag Szakmáry
Gréta és a tehetséges fiatal Kriegel
Zsófia. A saját nevelésű Német Noémi
jelenleg erősítő kúrán vesz részt. Akkor
csatlakozik a kerethez, ha augusztusra

egészségileg rendben lesz.
A felkészülési programban számos

torna is be van ütemezve. Szeptember
első hétvégéjén, Miskolcon vendégsze-
repel egy ötcsapatos tornán Deme Gá-
bor együttese, ahol a házigazdák mellett
megmérkőzik majd a Nyíregyháza, az
Eger és a szlovák Rimaszombat csapa-
taival. Szeptember 12-én Jászberénybe
látogat a TEVA-GRC egy hármas tor-
nára, majd szeptember 17-19. között a
szovákiai Iglón vesz részt nemzetközi
felkészülési tornán. A bajnoki rajt előtti
hétvégén, szeptember 24-26. között ha-
zai környezetben is megcsodálhatják a
gödöllői röplabda szerelmesei a csapa-
tot, amikor is egy nagyon rangos nem-
zetközi tornát rendez a klub. A meghí-
vott csapatok között van az extraligás
Vasas és Nyíregyházi Főiskola, vala-
mint a Belgrád (Szerbia), az Igló (Szlo-
vákia) és a Lugos (Románia) csapatai.

-li-

Röplabda – Felkészülés jegyében

Vérfrissítés a röplabdázóknál

Az utánpótlás reménységek
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
SZEPTEMBER 8.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Pászti József (Paál László köz
2-6.), Zelnikné Török Ilona (Pa-
lotakert 9.)

A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Madarász Mária (Thököly Imre
u. 22.), Varró László (Jókai u. 6.)

A Happy Box (Petőfi udvar)
2000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Centner János (Öreg-
hegy u. 6.)

A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Nagy Dezső
(Blaháné u. 7300/16)


