
Régóta hagyomány városunkban,
hogy a pedagógusnap alkalmával a
Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért-
díj adományozásával mond köszö-
netet az önkormányzat azoknak a pe-
dagógusoknak, akik évtizedeken át
kiemelkedő oktató-nevelő munkát
végeztek, végeznek. Az idén is hár-
man vehették át a kitüntetést június 7-
én, a művelődési központban tartott
ünnepségen.

A műsort a Frédéric Chopin Zene-
iskola Tücsök Együttesének műsora
nyitotta meg, majd a díjátadás előtt
Gémesi György polgármester köszön-
tötte a helyi pedagógusokat. A polgár-
mester ünnepi beszédében elmondta:
a közoktatás a pedagógusok és az ön-
kormányzat közös ügye; az iskola-
rendszer e két oldal együttműködé-
sével funkcionálhat sikeresen, úgy,
ahogy az Gödöllőn is történik. Ez
azért nagyon fontos, mert az oktatás
olyan ágazat, ami meghatározza a
város jövőjét.

(folytatás a 3. oldalon)

A rendezvénysorozat nyitányaként
igazi különlegességgel szolgáltak a
rendezők. A földszinti három terem-
ben Erzsébet királyné mítosza cím-
mel nyílt meg az az időszaki kiállítás,
amelyen több mint háromszáz olyan
különleges ruházati, használati és
emléktárgyat láthat a közönség, mely
több mint húsz magyar és külföldi,
magán- és közgyűjteményből érke-
zett Gödöllőre.

Az érdeklődők megismerkedhet-
nek magyarországi látogatásainak
tárgyi és képi dokumentumaival, ma-
gyar királynévá koronázásának képe-
ivel. A 140 évvel ezelőtti koronázás
egyébként nem csak az ő számára
volt különleges esemény, hanem a
magyar történelemben és a királyi
szertartások sorában is. Ugyanis ek-
kor történt meg először, hogy a ki-
rályt és a királynét egy napon koro-
názták meg. Igazi különlegességnek
számít a királyné fényképe a ravata-

láról származó préselt
rózsaszirmokkal vala-
mint az egyik selyem ru-
hájából készült hímzett
miseruha, és az a vajszí-
nű, pókháló vékonysá-
gú selyemruha, amelyet
1889 decemberében
kedvenc lánya, Mária
Valéria kedvéért vett föl,
megszakítva fia, Rudolf
halálát követő, élete vé-
géig tartó gyászát.

A kiállítást Habsburg
György EU-s nagykö-
vet, a Magyar Vöröske-
reszt elnöke nyitotta
meg. Beszédében kie-
melte, fontosnak tartja, hogy a Erzsé-
betről minél hitelesebb kép alakul-
jon ki, s ne csak a romantikus Sisi-
ként éljen tovább az emlékezetben. A
kastély hétvégi rendezvényei kicsik-
nek és nagyoknak is kellemes időtöl-

tést kínáltak. A barokk színházban a
gyerekek nagy örömére megeleve-
nedtek a koronázási szertartás esemé-
nyei, de a látogatók választhattak a
bábelőadás és a kézműves foglalko-
zások között is. Nem csak az idősebb

korosztály számára nyújtott kellemes
perceket a Sisi-kultusz ápolásának
részét képező filmvetítés, melyen a
Karády Katalin főszereplésével ké-
szült Erzsébet királyné című alkotást
vetítették. (folytatás a 6. oldalon)

Koronázási hétvége a királyi kastélyban

Erzsébet mítosza Gödöllőn

Lokálpatrióta hetilap  Alapítva 1992XVI. évf. 23. szám • 2007. június 14.  Terjesztői ára: 75 Ft

Az Erzsébet-év programsorozatában kiemelt he-
lyett kapott a koronázási hétvége, amely Erzsébet
magyar királynévá koronázásának 140. évforduló-
ján vette kezdetét a királyi kastélyban. A három na-
pos rendezvénysorozat keretében többek között
könyvbemutató, kiállítás, könyvbemutató, filmvetí-
tés, gyermekprogramok, és operettgála várta az
érdeklődőket.

Erzsébet királyné
kornázási ruhájában
Emil Rabending korabeli
fotóján

Pedagógusnap 2007

Kitüntetések
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Köszönetet szeretnénk mondani azoknak az intéz-
ményeknek és magánszemélyeknek, akik a MON-
TÁGH IMRE SÉRÜLT GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍT-
VÁNYNAK ajánlotta fel személyi JÖVEDELEMADÓ-
JÁNAK 1%-ÁT, egyéb támogatását.
A felajánlott 239.989,- Ft összegű támogatást gyer-
mekeink táboroztatására, egyéb szabadidős prog-
ramok lebonyolítására használtuk fel. Köszönettel:
a Montágh Imre Általános Iskola tanulói és dolgozói 

A tapasztalatcsere, a szakmai
módszerek összehasonlítása
volt a célja annak a látogatásnak,
amelynek során Chemnitzből ér-
keztek szakemberek az Egyesí-
tett Szociális Intéz-ménybe. A
Nemzetközi Szamaritánus Szer-
vezet munkatársai nem először
jártak városunkban.

Az intézményt négy éve vették fel a
szervezetbe, s akkor alakult ki kap-
csolat a szászországi szervezet és Gö-
döllő között. Azóta rendszeresen ér-
keznek az adományok városunkba, s
gyakran kerül sor szakmai tapaszta-
latcserére is.

Néhány hete a gödöllőiek látogat-
tak el Chemnitzbe, pár nappal ezelőtt
pedig onnan érkeztek látogatók a gö-
döllői intézménybe. Mint azt Bihari
Angelicatól megtudtuk, a német szak-
emberek rendkívül pozitív tapasztala-
tokat szereztek. Mint elmondta, igaz,
de náluk sokkal jobb a tárgyi felsze-
relés, a gödöllői intézményben sokkal
otthonosabb, családiasabb hangulat
uralkodik. Különösen a blahai idősek-
és a Nefelejcskék napköziotthona, s
az ott végzett munka gyakorolt nagy
hatást rájuk. Mivel a szászországi szak-
emberek már jól ismerik a gödöllői
kollégák gondjait, mint mindig, most

sem érkeztek üres kézzel. Az intézmény
három kerékpárt, kapott ajándékba,
amelyből kettő elektromos. A járműve-
ket a házigondozásban résztvevő mun-
katársak fogják használni. 

A tapasztalatcsere során kiderült a
szociális munkának ez a terület másként
működik Németországban mint nálunk.
Míg Magyarországon a házigondozók
tevékenysége szélesebb körű, annak
csak egy szeletét képezi az egészség-
ügyi ellátás, addig a német szakembe-
rek tevékenysége kizárólag erre kizá-
rólag erre korlátozódik. E mellett persze

más eltérések vannak a hazai és a német
ellátórendszer között. A legszembetű-
nőbb talán az, hogy míg nálunk hosszú
időt kell várni, hogy egy-egy intéz-
ménybe bekerülhessen valaki, addig az
ilyen várólisták Németországban isme-
retlenek. A Szászországi Szamaritánus
Szervezet az idén további adományok-
kal segíti az Egyesített Szociális Intéz-
mény munkáját. Mint azt jelezték, a kö-
vetkező alkalommal, törölközők, lepe-
dők, gyógyszeres szekrények és egyéb
berendezési tárgyak érkeznek majd az
Ady sétányon lévő épületbe.

Egyre valószínűb, hogy
jövő május-júniusban
lesz kész az M0-s autó-
pálya keleti szektorá-
nak 26,5 kilométeres
szakasza. Úgy számol-
unk, hogy jövő május-
ban át tudjuk adni a for-
galomnak ezt az utat,
mondta Reményik Kál-
mán, a Nemzeti Infra-
struktúrafejlesztési Zrt.
elnök-vezérigazgatója.

Budapest határában ugyanis
az országos átlagnál is bonyolultabbak
a földtulajdonviszonyok, ezek „kibogo-
zása“ a közigazgatási hivataloknál sok
időt vesz igénybe. A nyomvonal kisa-
játításánál több mint 10 ezer tulajdonos-
sal kellett egyeztetni, s jelenleg még
146 függőben lévő ingatlan hátráltatja a
munkát, ahol különösen bonyolultak a
tulajdoni viszonyok. Van olyan osztat-
lan, közös tulajdonú terület, amelynek
98 tulajdonosa van, egy részük külföl-
dön él, mások meghaltak, és most az
örökösökkel kell felvenniük a hivata-
loknak a kapcsolatot a jogi út megjárá-
sához – tette hozzá. Elsősorban Buda-
pest XV. és XVI. kerületében vannak
ilyen területek. Az építkezés egyébként
jó ütemben halad, 45 százalékos a ké-
szültség. Jelenleg Ecser, Maglód, Csö-
mör, Nagytarcsa, Pécel közelében tarta-
nak a munkálatok. Itt összesen 42 mű-
tárgy – hidak, aluljárók – megépítése
tartozik a feladatok közé.

A beruházás az EU Kohéziós Alapjá-
nak forrásaiból, 42 milliárd forintért –
85 százalékos uniós támogatással – va-

lósul meg. Az EU-s forrás eredetileg
összesen 284 millió eurót (mintegy 70
milliárd forintot) tett ki, ám a 26,5 kilo-
méteres szakasz tervezése, építése köz-
ben sikerült több mint 20 milliárd forin-
tot megtakarítani, amiből az EU en-
gedélyével meg lehet építeni az M0-ás
és az M3-as közötti M31-es szakaszát
is.

A most még hatályos autópálya-tör-
vény szerint egyébként – amelynek első
változatát még 2003-ban fogadta el az
országgyűlés – 2007 végére nemcsak az
M0-s 26,5 kilométeres szakaszát kel-
lene elkészíteni a 4-es főút és az M3-as
között, hanem az M31-esnek nevezett
gyorsutat is, amely Nagytarcsa határá-
ban ágazna északkelet, Gödöllő felé
(így lerövidítve az M3-ason érkező, és
az M0-st igénybe vevő forgalom útját).
Míg a keleti szektor átadása a mostani
állás szerint csak néhány hónapot csú-
szik, az M31-esre még csak most írják
ki a pályázatot. Kóka János közlekedési
miniszter szerint a 12 kilométer hosszú
átkötés 2009-re készül el.

FELHÍVÁS
TISZTELT GÖDÖLLŐI POLGÁROK!

Gödöllő Város Képviselő-testülete rendeletben szabályozta az
önkormányzat legmagasabb elismerése „GÖDÖLLŐ VÁROS

DÍSZPOLGÁRA“ kitüntető cím adományozását.  
A kitüntető cím azoknak a magyar vagy külföldi 

személyeknek adható, akik:
a.) a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében
maradandót alkottak.
b.) egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi
civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének
gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez".

Gödöllő Város Díszpolgára cím évente, legfeljebb két 
személynek adományozható.

Kérem, hogy javaslatával segítse a döntéshozókat.
Indoklással alátámasztott javaslatát 2007. JÚLIUS 2-IG
SZÍVESKEDJEN a Polgármesteri Hivatal Közoktatási 

Irodájára ELJUTTATNI.

Segítő együttműködését kérve
Gödöllő, 2007. június

Tisztelettel: Dr. Gémesi György polgármester

Pénteken a gödöllői református
temetőben vettek végső búcsút
Halász József tanár úrtól, akinek
tevékenységét 2000-ben Gödöllő
Gyermekeiért Díjjal imerte el az
önkormányzat.
Halász József 1925. január 12-én
született a Szabolcs megyei Eper-
jeskén paraszt szülők gyermeke-
ként. Az elemi iskola elvégzése
után, tanítójának javaslatára, szülei
beiratták a debreceni református
kollégiumba, ahonnan érettsége
után a Budapesti Gyógypedagógiai
Főiskolára került. A gyógypedagó-
giai szakot 1952-ben végezte el. 
Először Hajdúböszörménybe, majd
Berettyóújfalura került. Itt érték az
56-os események, amelyekben ak-
tívan részt vett. A forradalom leve-
rése után meghurcolták, tanári állá-
sából felfüggesztették, rendőri felü-

gyelet alá
helyezték.
Ekkor a
Vi l l á n y i
úti Orszá-
gos Moz-
gástherápi-
ai Intézet-
ben, majd
a Cserép-
kályhaké-

szítő KTSZ-ben dolgozott. 1957.
szeptember 1-jétől 1958. november
6-ig ismét gyógypedagógusként
dolgozhatott a XVII. kerületben,
amikor másodszor is eltiltották a
pedagógiai munkától. Betanított
munkásként helyezkedett el az Ika-
ruszban, ahol 1962-ig dolgozott.
Ekkor engedélyezték számára,
hogy ismét pedagógiai munkát vé-
gezzen, de csak vidéken. Buda-

pestről kitiltották, így került Gödöl-
lőre, ahol logopédusként dolgozott
a Ganz Árammérő Gyár óvodá-
jában. Munkáját 1982-ben Pedagó-
giai Szolgálati emlékéremmel is-
merték el.
1989-ben cserkészvezetőként újra
kezdte munkáját a Magyar Cser-
készszövetségben. A teljes rehabili-
tációt 1990-ben Glatz Ferenc mű-
velődési miniszter aláírásával kapta
meg. 2000-ben Gödöllő város önkor-
mányzata a Gödöllő Gyermekeiért,
Ifjúságáért Díjat adományozta részé-
re. 2002 augusztusában megkapta
Aranydiplomáját, majd 2004 októ-
berében Mádl Ferenc köztársasági el-
nök 1956-os helytállásáért  kitüntetés-
ben részesítette.
2006 októberében a forradalom és a
szabadságharcban tanúsított áldo-
zatvállalásáért a Pest Megyei Ön-
kormányzattól és a POFOSZ orszá-
gos elnökségétől és '56-os tagozatá-
tól emléklapot vehetett át.

Búcsú Halász Józseftől (1925 – 2007)

A héten befejeződik a tanítás az is-
kolákban. Kíváncsiak voltunk, mi-
lyennek látják kedves olvasóink a
közoktatás helyzetét egy változások-
kal teli, sokszor pedagógus sztráj-
kokkal fenyegetett tanév végén.

“…Nem hiszem, hogy lehet általá-
nosítani, mert nagyon sok múlik a
tanárokon. Szerencsének van, hogy
itt Gödöllőn elhivatott, gyermek
centrikus pedagógusok vannak, akik
nem csak a tananyag leadását, ha-
nem a gyerekek nevelését is felada-
tuknak tekintik…“ 
Tóth Csaba

„…A mai gyerekek sokkal többet ta-
nulnak, sokkal több információt
kapnak, mint mi, néhány tíz évvel
ezelőtt, mégis a mi tudásunk sokkal
megalapozottabb, mint az övék. 
Sok egyetemi oktató panaszkodik,
hogy a középiskolákból és gimnáziu-
mokból sokszor úgy kerülnek ki a
gyerekek, hogy csak a bemagolt
anyagokat tudják, s a tudásuk mö-

gött nincs használható ismeret…“ 
Szita Sándorné

„…Döbbenetes, hogy hányféle tan-
könyv, feladatlap van a piacon. Első
látásra jónak tűnik ez a liberalizmus,
de ha az ember közelről megnézi
őket, nagyon elkeseredik. Az egyik
alsós olvasókönyvben például pon-
tatlanul jelentek meg a versek…“ 
Balogh Márta

„Nem tudom, hogyan lehet ered-
ményt elvárni a tanároktól, hogy ha
minden nevelési eszközt kivesznek a
kezükből. Az én időmben tekintélye
volt a tanárnak, ma örülnek, ha csak
visszabeszélnek a diákok. Nem azt
mondom, hogy az volt a jó, amikor
csattogott a nádpálca, de a diák jo-
gok ilyen mérvű megnövelésével át-
estünk a ló túloldalára. Sokkal na-
gyobb fegyelemre lenne szükség az
iskolákban…“ 
Poór Zoltánné

– Ön szerint melyik ma Gödöl-
lő legeredményesebb sportá-
ga?

A hét kérdése

A szamaritánusoknak tetszik a gödöllői rendszer

Segítség a házigondozóknak
Jövő nyárra lesz kész az
M0-s keleti szakasza 
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(folytatás az 1. oldalról)
A képviselő-testület által alapított

díjat az idén Solti Alpárné, az Erkel
Ferenc Általános Iskola, Márton
Danku István, a Református Líceum

tanára, és Gergely Péter nyugalma-
zott pedagógus vehette át Gémesi
Györgytől. A díjazottak munkásságát
Guba Lajos, a kulturális, oktatási és
ifjúsági bizottság elnöke méltatta.

Ezt követően a Magyar Köztársa-
ság oktatási minisztere által adomá-
nyozott Pedagógus Szolgálati Emlék-
érmek átadására került sor, melyet
több mint 25 éves szolgálatukért, lel-
kiismeretes és pontos munkájukért,
nyugdíjba vonulásul alkalmából Bá-

nyai Gizella, Bencze And-
rásné, dr. Borsa Béláné,
Csató Sándorné, Fülöp De-
zső, Megyeri Sándorné, Sol-
ti Alpárné, Szilasi József,

Szűcsné Taliga Margit és Újvári Gé-
záné vehettek át. Ezen kívül elismerő
oklevélben részesültek a gyerekek ér-
dekében kifejtett nevelő-oktató tevé-
kenységük elismeréseként Ádám Ist-

ván, Jánoskáné Varga Julianna, Lán-
cziné Kovács Ibolya, Prokopecz Já-
nos és Szeles Lászlóné.

Az estet a Gödöllő Táncegyüttes
színvonalas műsora zárta le.

Márton Danku István:
Magyar–ének-zene szakos tanár,

1977 óta él és dolgozik Gödöllőn.
Tanított a Török Ignác Gimnázium-
ban, az Erkel Ferenc Általános Isko-
lában; jelenleg a Református Líceum

tanára. 1977 óta vezet színjátszó cso-
portokat és irányít kórust. Tanítvá-
nyaival immár 19 darabbal jelentke-
zett az általa rendezett Líceumi Szín-
játszó Találkozókon. Műsorukkal
többször külföldön is bemutatkoztak.
Zenetagozatos növendékei kérésére
megalapította a Cavaletta Leánykart,
mellyel Magyarországon kívül Fran-
ciaország, Németország, Olaszor-

szág, Luxemburg és Finnor-
szág számos városában 48
alkalommal koncerteztek.
Rendelkeznek rádió és tévé-
felvétellel, illetve megjelent
két oratórium CD-jük és egy
koncertfelvételük is. A Cava-
letta Leánykar 1999-ben Gö-
döllő Kultúrájáért-díjat ka-
pott. 2000-ben a Leánykarral
megalapították a Cavaletta
Művészeti Egyesületet,
melynek ugyancsak ő a mű-
vészeti vezetője. Danku Ist-
ván 13 tanítványa választotta
eddig élethivatásának a zenei
pályát, mint például Hercze-
nik Anna, Neumann Balázs
vagy Baráth Nóra.

Solti Alpárné:
Az Erkel Ferenc Általános

Iskola tanára; az elmúlt közel negy-
ven évben főként első és második
osztályos gyermekeket tanított. Gö-
döllőn 1974-től oktat. Kollégái sze-
rint őszinte szeretettel, megértéssel,
türelemmel vezette be tanítványait a
betűk és számok világába. Ezen túl az
ének, rajz, technika, testnevelés is ki-
váló lehetőséget jelentettek neki,
hogy a gyermekek személyiségét
minden területen fejlessze. A minden-
napos, lelkiismeretes munkán túl, ter-

mészetesnek vette, örömmel, szíve-
sen vállalta tanulóinak a város kultu-
rális eseményeire történő kísérését, a
gyerekek felkészítését az ünnepi al-
kalmakra, a gyermekekkel együtt a
tevékeny részvételt. Tanítványait ez-
zel is arra nevelte, hogy másoknak
adni, örömet szerezni jó és nemes do-
log. Nevelőtársai számára Solti Al-
párné így vált példaértékűvé ember-
ségben, segítőkészségben és szakmai
munkában egyaránt.

Gergely Péter:
Rétén, Pozsony megyében szüle-

tett, matematika–fizika szakos diplo-
máját 1952-ben vette át Budapesten.
1946 szeptemberében került Gödöl-
lőre, ahol a Szőlő utcai iskolában
kezdte meg a tanévet a 7-8. osztá-
lyosoknál. Ebben az időben tanítvá-
nyai voltak többek között Szekeres
Erzsébet és Makra Csaba is. 1949-
ben meghívták matematikát, kémiát,

fizikát tanítani az akkori fácánosi,
francia nyelvet tanító általános isko-
lába, ami az agráregyetem Gödöllőre
költözésével megszűnt; ekkor az Imre
utcai iskolában folytatta az oktatást.
1951-ben szakfelügyelői megbízást
kap a gödöllői és aszódi járás isko-
láiban, majd megyei szakfelügyelői
állást kapott. 1958-ban az Imre utcai
Általános Leányiskola igazgatásával
bízták meg. 1960-tól újra szakfelü-
gyelő. Részt vett az 1963-as iskolare-
form fizika tantárgy tantervének ki-
dolgozásában, tankönyvbírálatokban.
Cikkeket publikált, fizikai oktatófil-
meket, feladatlapokat készített, ami-
ket 11 évig használtak az iskolákban.
Az Erkel isko-lában rendszerint 7-8.
osztályban ta-nított fizikát. 1982-ben
ment nyugdíjba, de ezután még 20
évig a Pest Megyei Pedagógiai In-
tézetben dolgozott, mint szaktanácsa-
dó. Munkásságáért számtalan kitünte-
tést kapott. (r.k.)

Pedagógusnap 2007

Kitüntetések

Márton Danku István és Prém Katalin

A Gödöllő Táncegyüttes

Önerőből, Gödöllő városával kö-
zösen, valamint magántőke be-
vonással 30 milliárd forint ér-
tékű fejlesztési koncepciót dol-
gozott ki a Szent István Egye-
tem a II. Nemzeti Fejlesztési
Terv formálódó programjaihoz,
mondta az intézmény június 8-
ai tanévzáró ünnepi ülésén Mol-
nár József rektor.

Beszédében a hónap végén lejáró 3 és
fél éves vezetői megbízásának eredmé-
nyeiről beszámolva megállapította: szo-
rosabbá váltak az egyetem és a társa-
dalom, az egyetem és a város, az egye-
tem és az üzleti szféra közötti kapcsola-
tok, sokat javult az egyetem regionális
illeszkedése. 2004-től napjainkig 3,6
milliárd forintos fejlesztés valósult meg,
a folyamatban lévő felújítások értéke
egymilliárd forint és aláírás előtt áll a
gödöllői rekonstrukció 6,5 milliárd fo-
rintos programja.

– Megtiszteltetés a város polgármes-
terének, hogy a legnagyobb gödöllői in-
tézmény, a SZIE tanévzáró ünnepségén
felszólalhat. Annál is inkább, mert az
egyetem meghatározó szereplő telepü-
lésünkön – köszöntötte a tanévzárót Gé-
mesi György polgármester. – Örömmel
értesültünk az elmúlt években megvaló-

sult és a jövőben elinduló fejlesztések-
ről, hiszen fontos az egyetem potenciál-
ja a városfejlesztésben, ugyanakkor a
város is igyekszik szerepet vállalni az
egyetem kutató-fejlesztő tevékenysé-
gében.

Az önkormányzat vezetője Molnár
József fáradozását és erőfeszítéseit meg-
köszönve egy Gödöllő címerével díszí-

tett kristályvázát nyújtott át számára.
Sok sikert kívánt munkájához a tanév-
zárón részt vevő Solti László megvá-
lasztott rektornak, állatorvoskari pro-
fesszornak és felajánlotta számára is az
együttműködését.

A tanévzárón Magyar Bálint állam-
titkár a felsőoktatás változásainak sorá-
ból kiemelte, hogy a kormányzat, miu-
tán felmérte az egyetemek és főiskolák
infrastrukturális állapotát, magántőke
bevonásával 150 milliárd forintos fej-
lesztési programot indított el az oktatás
és a tanulás feltételeinek javítása érde-

kében. Ebből a programból a SZIE
jelentősen kivette részét, új kollégi-
um építésével, régiek felújításával
és a gödöllői kampusz nemsokára
induló rekonstrukciójával.

Jelentős beruházásokhoz jut a
felsőoktatás a II. Nemzeti Fejlesz-
tési Tervből, s kifejezte reményét,
hogy a forrásokból a SZIE is része-
sülni fog. Jelenleg zajlanak a közép-
magyarországi régió felsőoktatási
projektjeit áttekintő tárgyalások.

Ezek közé tartozik egy olyan konferen-
ciaközpont megvalósítása Gödöllőn (ér-
tesülésünk szerint a mezőgazdasági
gépmúzeum épületének bővítésével),
amellyel az egyetem a tudásgazdaság
erős intézményévé válhat. Az ünnepsé-

gen a hagyományoknak megfelelően
doktorokat avattak, jubileumi oklevele-
ket, egyetemi kitüntetéseket adtak át. A

SZIE Szenátusa első íz-
ben adományozott
Szent István Aranygyű-
rűt. Az elismerésben dr.
Scheiber Pál egyetemi
tanár részesült, aki a
SZIE megalakulása óta
oktatási és nemzetközi
kapcsolatokért felelős
rektorhelyettes. Mun-
kájával kifejezte elkö-
telezettségét a felsőok-
tatás mellett, hozzájá-
rult az egyetem ered-
ményes és széles körű

külkapcsolatainak kialakításához, to-
vábbá jó hírnevének öregbítéséhez, ha-
zai és külföldi elismertségéhez.

Első alkalommal Magyar Bálintnak
nyújtotta át az Egyetemi Kollégiumi
Alapítvány kuratóriuma által idén ala-
pított Kollégiumért Aranygyűrűt és az
ezt tanúsító okiratot Bujáki Gábor kura-
tóriumi elnök, igazgató. A politikus mi-
nisztersége idején támogatta a SZIE ver-
senyképességét növelő gödöllői fejlesz-
tést. A kuratórium további két aranygyű-
rűt adományozott a gödöllői egyetemi
kollégiumok jó hírnevének öregbítésé-
ért, kiemelkedő, segítő és támogató te-
vékenységéért dr. Molnár József rektor-
nak és Hodján Mihály osztályvezető-
nek.

A szenátus tiszteletbeli doktorrá fo-
gadta Horn Péter akadémikust, aki kö-
szönő beszédében hangsúlyozta: az ag-
rárgazdaság leértékelődésének szomorú
következményeként kevesebb tanuló
választja az agrárpályákat, pedig min-
den jel arra mutat, hogy olyan idők jön-
nek, amikor nagyon sok tehetségre lesz
szükség ezen a területen, ha józanul szá-
molunk többek között a népesség és a
vásárlóerő növekedésével, a vízkészle-
tek csökkenésével, a globális klímavál-
tozással.

-ks-

Konferenciaközponttal tervezik bővíteni a gépmúzeumot

Bezárta tanévét a SZIE

Kollégiumi Aranygyűrűt ad át
Molnár József rektornak Bujáki Gábor

Esküt tesznek az új doktorok

Ünnepelt a hét végén a Martino-
vics utcai óvoda. Az intézmény
30 évvel ezelőtti nyitotta meg ka-
puit, s most az egykori óvónénik
és óvodások együtt ünnepeltek a
jelenlegi munkatársakkal és az
idejáró gyermekekkel és szüleik-
kel. Az évfordulóról kétnapos
rendezvény keretében emlékez-
tek meg.

A nosztalgia jegyében telt el a péntek és
a szombat a Martinovics utcai óvodá-
ban. A fennállásának 30. évfordulóját
ünneplő intézményben pénteken a ha-
gyományos, évente megrendezett óvo-
danapi programokat is különlegessé tet-
ték a pedagógusok és a szülők. Az udva-
ri játékok mellett ugrálóvár, arcfestés,
bohócműsor várta a gye-
rekeket, miközben a szü-
lők, akik szintén kivették
részüket az ünnepi előké-
születekből, hatalmas tor-
tát készítettek muffinból.

Szombaton az egykori
óvodapedagógusokat és a
régi óvodásokat, valamint
a jelenlegi városi intéz-
ményvezetőket invitálták
egy kis születésnapi meg-
emlékezésre, amelyen ki-
állítással és műsorral kedveskedtek a
meghívottaknak. A jubileumi programot
az egykor itt cseperedők és a ma ide járó
gyerekek tették emlékezetessé. Benedek
Krisztina és leánya tánccal, Illési Orso-
lya fuvolajátékával, a négy Jukini test-
vér – akik közül a legkisebb még itt tölti
mindennapjait – közös muzsikálással,
mesével és dallal tették feledhetetlenné
az évfordulót. Az ünneplőket Pintér
Zoltán alpolgármester köszöntötte. Be-
szédében elismeréssel szólt az óvodá-
ban folyó munkáról, s mindenkit bizto-
sított arról, hogy az intézmény a jövő-
ben is jelenlegi helyén működhet to-
vább, ezzel cáfolva azokat a rendszere-
sen felröppenő híreszteléseket, melyek
szerint a kastély fejlesztései miatt bezár-

na az óvoda. A jubileumon különleges
találkozásokra is alkalmat adott. Eljött
egykori munkahelyére Némethy László-
né, az első óvodavezető, aki 1976-tól
hat éven keresztül vezette az itt folyó
munkát és több régi dolgozó, de nem
maradtak távol az egykori óvodások
sem. A tavaly elballagottak mellett
olyan felnőttek is itt voltak, akik már
saját gyermekeiket hozzák ide nap mint
nap, hogy rábízzák őket az óvónénikre.
A jelenlegi dolgozók közül Gambárné
Szántai Ildikó – jelenlegi óvodavezető –
az alapítás óta itt végzi munkáját, leg-
régebbi munkatársai pedig Bán Marcel-
la és Sípos Andrásné. A két óvónő né-
hány éve „A Rongybabától a csigabá-
big“ című kézműves könyvükkel hív-
ták fel magukra a figyelmet. A kiadvány

több ezer példányban fogyott el, utolsó
darabjai az évforduló alkalmából az
óvodába kerültek, hogy aki szeretné,
még vásárolhasson belőle.

Az évfordulóra az óvoda kiállítással
is készült, a gyermekek munkái mellett
régi fotókon köszönnek vissza az elmúlt
évtizedek, amelyek alatt rengeteg válto-
zás történt, úgy a nevelői munkában,
mint az intézményi környezetben. Az
épületet az önkormányzat jóvoltából fo-
lyamatosan újítják, korszerűsítik, a szü-
lők pedig a szépítésből veszik ki részü-
ket. Alapítványi támogatással cserélőd-
nek a bútorok, az udvari fejlesztő játé-
kok, és a jövő héten elkészülnek az
árnyékolók is az intézmény ablakaira.

(ny.f.)

30 éves a Martinovics utcai óvoda

Óvodaünnep
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A Török Ignác Gimnázium a
Gödöllői Dohányzás Megelő-
zési Program keretében rajzpá-
lyázatot hirdetett a város nappali
tagozatos, 5-12. osztályos diákjai
számára. A műveket szabadon-
választott technikával  lehetett
elkészíteni; a pályázatra 7 gödöl-
lői iskolából összesen 62  alkotás
érkezett.

A zsűri a pályaműveket két
korcsoportban értékelte: 5-8. és
9-12. osztályig. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre és a legjobb
alkotások kiállítására június 1-
jén a gimnáziumban került sor.

Elsőként Fábián Bertalan
igazgató köszöntötte a megjelent
diákokat és tanáraikat. Pintér
Zoltán alpolgármester – a gimná-
zium egykori diákja – tolmácsol-
ta a város önkormányzatának tá-
mogató szavait. Mindketten ki-
emelték, hogy rendkívül fontos-
nak tartják, hogy városunkban
elindult a fiatalok egészségének
megőrzését segítő program.

Dr. Mucsi János, tüdőgyó-
gyász, a program koordinátora
elmondta, hogy a dohányzás már
önmagában betegség. A dohá-
nyos gyakorlatilag nyíltan hirdeti
magáról, hogy „beteg vagyok“.
Pedig az emberek túlnyomó
többsége egészséges szeretne
lenni. A betegség gyógyítása, a
leszokás rendkívül nehéz, hiszen
a nikotinfüggőség akár olyan
erős is lehet, mint a kábítószere-

sek drogfüggősége.
A dohányzás szö-
vődményeinek ke-
zelésére évente
több, mint 100 mil-
liárd forintot költ az
OEP. A legjobb a
betegségeket meg-
előzni, a cigarettát nem kell ki-
próbálni, a dohányzásra nem kell
rászokni.

Tarnai Katalin, a gimnázium
rajz- és művészettanára, a rajz-
verseny főszervezője egyenként
méltatta a díjazott alkotások eré-
nyeit. A diákok elsősorban a do-
hányzás egészségkárosító hatá-
sait emelték ki. Sok-sok érdekes
ötlettel találkoztunk. Az alkotók
rendkívül változatos formában,
ötletesen fejezték ki, hogy ők
füstmentesen, egészségesen és

boldogan szeretnék leélni az éle-
tüket. A rajzverseny fő támogatói
Gödöllő Város Önkormányzata
és a Nebuló Papír-írószerkeres-
kedés voltak. 

Minden pályázó diák egy ér-
tékes, kereskedelmi forgalomban
nem kapható, Gödöllő város cí-
merével díszített pólót kapott
ajándékba, a díjazott pályamun-
kák alkotói pedig 1000-5000 Ft
értékű vásárlási utalványt is kap-
tak, amelyet a Nebulóban vált-
hatnak be.

A régi családi ház egyik helyi-
ségében szövőszék és varróáll-
vány áll. Meseszép szőnyegek
kerülnek le róla. Itt dolgozik
Szekeres Erzsébet. Ízig-vérig
gödöllői, hiszen 350 éve min-
den őse itt született.  A refor-
mátus földműves családból
származó textilművész ma már
minden percét az alkotásnak
szentelheti, de az út, amely va-
lódi hivatásához vezetett rend-
kívül hosszú és kacskaringós
volt. Amíg kezdetben a test be-
tegségeinek gyógyításában se-
gédkezett, ma alkotásaival a lé-
lek sebeire kínál gyógyírt. 

– A családomban három és fél évszá-
zadon át az egyedüli vagyok, aki nem
Gödöllőn jött a világra – meséli. –
Édesapám, aki a '30-as évek végén
rendőr volt, Zuglóban kapott állást,
ezért születtem én Budapesten. A há-
ború sorsfordító volt a mi életünkben
is. Visszaköltüztünk Gödöllőre, majd
ismét – mint az őseim – gazdálkodni
kezdtünk azon a földön, amit a nagy-
szüleim szétosztottak a gyermekeik
között. Mivel sokan voltak, nem volt
túl nagy terület, ami később szerenc-
sésnek bizonyult. A kuláklistára nem
kerültünk fel, de édesapám rendőri
múltja nem jelentett számomra sehol
sem jó ajánlólevelet. Ezzel a pálya-
választáskor kellett szembesülnöm.
Szerettem volna orvos lenni, s ennek
első lépéseként elvégeztem az Egész-
ségügyi Szakiskolát, ami itt működött
Gödöllőn, s 1957-ben, mint csecse-
mőgondozó végeztem. Elhelyezked-
tem, majd 1961-ben felvételizem az
orvosi egyetemre. Bár a követelmé-
nyeknek megfeleltem, mégsem vettek
fel. Ebben valószínűleg az is szerepet
játszott, hogy édesapám 1957-ben
disszidált. Továbbtanulásra azonban
kaptam lehetőséget, átirányítottak az
Agrártudományi Egyetemre, levelező
tagozatra.

– A kettő nem éppen rokonszak-
ma...

– Ma ez már furcsán hangzik, de
akkor ez gyakran előfordult.  Ha a
pártközpontban úgy döntöttek, hogy
az országnak agrár-szakemberekre
van szüksége, akkor oda küldték a ta-
nulni akarókat.

– Hogyan élte
meg mindezt?

– Egyáltalán
nem keseredtem
el, hiszen tanul-
hattam. De hogy
ez mit is jelent, azt
igazából harmad-
éves koromban ér-
tettem meg, ami-
kor már a szakmai
tárgyakat tanul-
tuk. Csak édes-
anyám tartotta
bennem a lelket.
Ő csodálatos asz-
szony volt, őserő
volt benne. Soha
nem ismert lehe-
tetlent. Nem volt
olyan, hogy vala-
mit nem tudott
volna megoldani.
Végigcsináltam
az egyetemet,
1967-ben végez-
tem mint agrár-
mérnök. Ezután
egy évig nem kap-
tam munkát, míg végül a Járási Hiva-
talban sikerült elhelyezkednem, ami-
nek eredményeként az egész járás
mezőgazdasági életét megismertem.
Igyekeztem rendesen dolgozni, s bár
kiváló dolgozó lettem, egyik percről a
másikra  létszám csökkentés miatt új-
ból állás nélkül maradtam. A Jóisten
azonban itt is vigyázott rám. A Szilas-
menti MgTsz akkori vezetője, Koós
László hívott, aki nagy szakmai és ve-
zetői készséggel irányította a szövet-
kezetet. A Szilas ezekben az években

lett az ország egyik vezető termelő-
szövetkezete. Ez annak köszönhető,
hogy a szakembereket nem az akkori
elvárásoknak megfelelően pártrefe-
renciák, hanem szakmai alapon vá-
lasztották ki. 19 és fél évet dolgoztam
itt, innen mentem nyugdíjba. 

– E mellett a munka mellett kez-
dett el alkotni?

– Ez sok szálon futó történet. 1955-
ben Remsey Iván és Merész Gábor
vezetésével indult egy-egy szakkör,

amelybe én is eljártam. Itt rajzolni
tanultunk. Sokáig ezzel foglalkoztam,
s amikor 1969-ben Remsey Jenő bá-
csi ötlete alapján megszerveződött az
első Tavaszi Tárlat, én is rajzokat állí-
tottam ki olyan alkotók társaságában,
mint Lőrincz Rezső (Lőrincz Ferenc
édesapja), Bada Márta, László  Lilla
és a Remsey fiúk. Ami igazán fordu-
lópont volt a számomra, az az 1970-
ben megrendezett I. Galgamenti Fesz-
tivál. Itt ismertem meg a járás népmű-
vészetének sokszínűségét, a ruháza-

tot, illetve a hímzéskultúrát. 
– Ez ihlette az első szőnyeget?
– Az sokkal praktikusabb okok mi-

att született meg. A saját lakásomban
volt rá szükségem. Ez egy kézzel var-
rott kelim szőnyeg volt, ma is meg-
van. 

Ezt követték az első mesesző-
nyegek, amik a  családtagoknak ké-
szültek: „A kis kakas gyémánt félkraj-
cárja“, „Az aranyszőrű bárány“
...Azután megismertem a turai hím-
zéskultúrát, s  elkezdtem az első fehér
sorozatot, amelyek már különböző
technikákkal készültek, lánc,- margit,
könnycsepp-, kolostor stb. öltéssel.

– Ezekkel a kifejezésekkel a hét-
köznapokban a hímzések esetében
találkozunk...

– Pedig több különbség is van. Az
én szőnyegeim varrottak. Míg a hím-
zésénél adott a tájegységre jellemző
szín- és formavilág, valamint az öl-
téstechnika, addig én a varrottnál bár-
mit használhatok. De nem csak var-
rottast, hanem szövött, csomózott és
gobelin technikával készített szőnye-
geket is készítek. 

– Ha az Ön munkái szóba kerül-
nek, általában nem egy-egy alkotás-
ról, hanem sorozatokról beszélünk.

– Az első fehér sorozatban Kallós
Zoltán gyűjtött Magyar Népballadák
című anyagát és Kriza János Vad-
rózsák című ballada-népdal-népmese
anyagát dolgoztam fel, majd a máso-
diknak, ami az Örökségem címet kap-
ta, s ami ma is bővül a család, a haza
és a hit adták meg a témáit. Egészen
más világgal találkozhatunk a mese-
szőnyegeken. Ezek – mivel gyerme-
keknek szólnak – rendkívül színesek,
gyapjúfonallal készültek és Illyés
Gyula Hetvenhét magyar népme-
séjéből, valamint népi mondókákból
vettem hozzájuk a témát. Kedves a
szívemnek a mézesbábos sorozat is,
amelyben a háború előtt Máriabes-
nyőn működő két mézesbábos mester
formáit örökítettem meg. A formák a
városi múzeumban ma is megtalál-
hatók. 

– Az elmúlt időszakban két jelen-
tős anyag is kikerült a keze alól, s
mindkettővel sokat foglalkozott a

hazai médiumok jelentős része. 
– A „Kertem virágai“ apai nagy-

anyám, Petrák Lídia emlékére ké-
szült, s nemrég fejeztem be az Árpád-
házi szenteket bemutató sorozatot,
amit június 30-án Törtelen, a római
katolikus templomban mutatunk be
azon az ünnepségen, ahol Árpád
vezér halálának 1100. évfordulójára
emlékezünk. Ez a munka nagyon sok
örömet jelentett számomra. A tizen-
egy darabból álló sorozatban Szent
István király, Szent Imre herceg, skó-
ciai Szent Margit (István király Ágota
lányának gyermeke), Szent László
király, Szt. Piroska (Szt. László lánya,
akit a pravoszláv vallás szerint Iréne-
ként tisztelnek), Szt. Ágnes (III. Béla
unokája) Szt. Erzsébet (II. Endre lá-
nya), Szt. Kinga és Szt. Margit (IV.
Béla lányai), potugáliai Szt. Erzsébet
és tössi boldog Erzsébet (II. Endre déd-
unokái) alakját tettem faliszőnyegre.

– Az Árpád-házi szent Erzsébet
ábrázoló textil falikép rövidesen
útra kel...

– Gyimesközéplok, Csíksomlyó,
Szentegyházasfalu, Déva, Válaszút,
és Nagyvárad gyermekközösségeibe,
valamint Vácra kerül egy-egy Árpád-
házi Szt. Erzsébetet ábrázoló falisző-
nyeg, amit a múlt év novemberében a
váci Katona Lajos Könyvtár kiállí-
tótermében láthatott a nagyközönség,
ahol dr. Beer Miklós, váci megyés-
püspök bocsátotta missziós útjára az
„Árpád-házi Szentek“ sorozatát. Az
adományozást a Nemzeti Együvé Tar-
tozás Alapítvány segítségével tudjuk
megvalósítani. A kezdeményezés
Maczkó Mária népdalénekes és Ko-
vács Gergelyné kultúrtörténész ne-
véhez kötődik, aki az Árpád-házi
szentek életéről szóló rendhagyó tör-
ténelem órákat tart, Maczkó Mária
népdalénekes és Ordasi Éva elő-
adóművész verses-énekes összeál-
lítással segíti szép magyar nyelvünk
tovább éltetését.   Máthé Erika a szer-
vezési munkát vállalta magára,  jó-
magam pedig a szellemi alkotást aján-
lottam fel.  Ez rendkívül sok, de
csodálatos feladatot ad a következő
hónapokra.

Kép és szöveg: - kj-

A Gödöllői Királyi Kastély
harmadik alkalommal ad
otthont „A rák ellen, az em-
berért, a holnapért“ Társa-
dalmi Alapítvány által meg-
álmodott Családi Nap prog-

ramsorozatnak. Rendezvényünk az eddigi ha-
gyományokat követve az idei évben is az egész-
séges életmód, az egészséges táplálkozás jegyé-
ben zajlik. Erzsébet királyné saját korát meg-
döbbentő módon, korunk gondolkodása szerint
vigyázott híres karcsúságára: diétázott, egészsé-
ges ételeket kedvelt, és sokféle sportot űzött a 
szertornától az úszásig.

PROGRAMOK A DÍSZUDVARON

10.00.: Ünnepélyes megnyitó 
10.20-11.00.: A Fédéric Chopin Zeneiskola
Együtteseinek műsora. Fellépnek: Tücsök
Együttes, F. Chopin Zeneiskola Ifjúsági
Vonószenekara
12.15-14.00.: A Fédéric Chopin Zeneiskola
Együtteseinek műsora. Fellépnek: Renais-
sance Consort, Kiscibri Énekcsoport, Sercli
Énekkettős, Kalapos Énekcsoport, Cibri
Énekcsoport, Sivadó Testvérek Kamaraegyüt-
tese, Saltarello Reneszánsz Együttes, Sisi
Quartett, Colla Parte Consort, F. Chopin Ze-
neiskola Ifjúsági Gitárzenekara, Cuento Gui-
tarre Trio, Arpeggio Gitárzenekar
14.30-15.00. F. dr. Dózsa Katalin művészet-
történész előadása Erzsébet királyné szépsé-
gének titkairól

16.15- 16.45.: A Chopin Zeneiskola Ifjúsági
Fúvószenekarának térzenéje
18.00- 19.30.: „Nyáresti varázslat“ – Mesés
utazás a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral
Műsoron a zeneirodalom mesés darabjai – Ve-
zényel: Ménesi Gergely
(Varázsfuvola - Jancsi és Juliska - Csip-
kerózsika - Hófehérke - Pomádé király)
19.30- 21.00 A királyné huszárja című film
vetítése a Barokk Színházban, főszerepben
Berki Lili. Belépődíj: 500ft/fő 

PROGRAMOK A KASTÉLYPARKBAN

11.00.: Torna Pusztai Ildikóval
11.45.: „Népi gyermekjátékok a Martino-
vics utcai óvodások előadásában“ 
12.15.: A Gödöllői Waldorf Iskola előadása
13.00.: Viadal, avagy a kakas, a császár, meg
a gyémántfélkrajcár című bábelőadás a Láda-
fia Bábszínház előadásában
14.00.: Vadászattörténeti bemutató
15.00.: Jazzbalett a Rúzs Táncegyüttes elő-
adásában
16.00.: A Jászfényszarui Huszárbandérium
lovasbemutatója 
17.00.: Ibi és Vili zenebohócok műsora
A Kastélyparkban 10-21 óráig kézműves-  és bio termelői vásár,
mézkiállítás, biokonyha, kézműves foglalkozások és gyermekját-
szóház, Lego-játéksziget,  hintózási és kisvonatozási lehetőség,
egészséges életmód tanácsadás várja a kedves vendégeket
A programok ingyenesen látogathatóak!
Az állandó kiállítások, valamint a Barokk Színház belépőjeggyel

tekinthető meg
www.kiralyikastely.hu, rakellen.hu

CSALÁDI NAP
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ KULTUSZÁNAK JEGYÉBEN

A Gödöllői Királyi Kastély és „A rák ellen, az emberér, a holnapért“
Társadalmi Alapítvány közös rendezésében

2007. június 17.

Gödöllői Porték – Szekeres Erzsébet

A Jóisten tenyerén

Mondj nemet a csábításnak!

Füstmentesen

Megkértük Hankó Beatrixet és Pusztai Ágnest, a Hajós Alfréd
Általános Iskola 7. a. osztályos tanulóit, a verseny díjazottait,  hogy
mondják el véleményüket a dohányzással kapcsolatban.
Hankó Beatrix: 
Én nem dohányzom, és a barátaim sem dohányoznak. Hányin-
gerem van, ha valakinek a dohányfüstjét kell belélegeznem. Úgy
gondolom, sohasem fogok dohányozni, élni szeretnék, és nem ko-
rán megbetegedni, meghalni. A barátaim kiközösítenének, mert ők
is undorítónak érzik a cigifüstöt. A zsebpénzemet, majd a fizeté-
semet pedig nem az égbe szeretném elfüstölni, hanem értelmes
célokra fordítani. 
Pusztai Ágnes:
Egyetértek Beával. Úgy gondolom, hogy a dohányzás magánügye
egy felnőtt embernek. De nincs joga senkinek sem arra, hogy má-
sokkal is belélegeztesse a cigarettafüstjét.

AZ ÉN BARÁTAIM NEM DOHÁNYOZNAK!
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Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a
régi Gödöllőt ábrázoló fotókat, illetve a képe-
ken szereplő épületeket, városrészeket.
Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre
tarthat számot, juttassa el hozzánk postán,
személyesen vagy e-mailben (godolloiszolga-
lat@gmail.com).
Telefonon a 20/911-8643-as számon tudnak ér-
deklődni.

Előre is köszönjük!

Szent Flórián-szobor
Szent Flórián szobrának története igen kalandos volt az
elmúlt 170 évben. A Gödöllőn ma is látható szobor az
eredeti, XIX. században készült műalkotás rekonstruk-
ciós mása.
Az eredeti Szt. Flórián-ábrázolás a Mária-oszlop közelé-
ben, az egykori Templom téren állt, 1823-ban készült az
1822-es nagy tűzvész emlékeként. A gödöllőiek így pró-
bálták a szent közbenjárását kérni a további tűzvészek
elkerülése végett.
Alkotója ismeretlen. A szobor a klasszicizmus jegyeit hordozza magán. Szent Flóriánt álló római katonaként ábrázol-
ja, bal lábával kilép, bal kezében zászlót tart, jobb kezével pedig égő házat öntöz. A szobor a városközpont átépí-
tésének áldozata lett a szocializmus ideje alatt. Szent Flóriánt eltávolították az eredeti helyéről, majd a szobor a sze-
métbe került. Megtalálása után sokáig darabokban hevert a városi tanács pincéjében. A rendszerváltás után felvető-
dött a szobor restaurálásának, és másolata elkészítésének gondolata. Azonban hiányzott a feje és az egyik keze, mert
a több darabra szétverték. A hiányzó részek megtalálása érdekében a lakosság segítségét kérték, mert ezek nélkül
nem lehetett volna a másolatot elkészíteni.
A szobor mása végül 1997-ben készült el az önkormányzat megbízásából. Ma nem az eredeti helyén, hanem attól 1,5
km-re a mai tűzoltóság épülete előtt, a 3-as főút Máriabesnyőre vezető szakaszán látható. Anyaga kőhatású műkő.
Szent Flórián alakja 165 cm magas, a talapzattal együtt 380 cm, és az eredetivel a legkisebb részletekig megegyezik.

A restaurálást és a másolat készítését Bíró János és Var-
ga Zoltán végezte. Az eredeti ma a Városi Múzeum rak-
tárában található.

GÖDÖLLÕ ANNO
Város–Kép

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

A gödöllői szőnyegszövés 100
évét bemutató időszaki kiállí-
táshoz kapcsolódóan rende-
zett tudományos konferenciát
a Gödöllői Városi Múzeum az
elmúlt héten. A kétnapos ren-
dezvényen azonban nem csak
az egykori művésztelepen fo-
lyó munkával, hanem annak a
hazai művészetre gyakorolt
hatásaival is foglalkoztak.

Muzeológusok, textilművészek, mű-
vészettörténészek, néprajzosok vettek
részt az elmúlt héten megrendezett tu-
dományos konferencián, amelyet a

városi múzeumnak a művésztelepi
gyűjteményének helyiségében tartot-
tak, az egykori alkotók munkái kö-
zött. A két nap során tizennyolc elő-
adás hangzott el, az elsőn a művészte-
lep kárpitjait és azok hatását mutatták
be a XX. század iparművészetére, de
foglalkoztak a centenáriumi kiállítás-
hoz kapcsolódó kárpitrekonstrukci-
ókkal, valamint az ehhez kapcsolódó
múzeumpedagógiai prog-
ramok elméleti és gyakor-
lati kérdéseivel is. A má-
sodik nap programjában
már nem elsősorban ma-
gával a művészteleppel,
hanem annak ismert hazai
textilművészekre gyako-
rolt hatásával foglalkoz-
tak az előadók, átfogó ké-
pet adva a századelő mű-
vészeti szemléletéről, be-
mutatva más csoportok te-
vékenységét.

A résztvevők nem csak
azt tudhatták meg, hogyan
változott a kárpit szerepe
és megjelenése a múlt
század első felében, ha-
nem azt is, milyen problé-
mákkal kellett szembenézniük az al-
kotóknak, milyen lehetőségek álltak
előttük, s milyen elvárásoknak kellett
megfelelniük. Az előadók rávilágítot-
tak arra a szomorú tényre, hogy ha-
zánkban ma rendkívül keveset tudunk
a XX. század első felének textilmű-
vészetéről, mivel jóformán sehol nem
maradt fenn olyan gazdag
anyag, mint városunkban, sőt
volt ahol csaknem minden alko-
tás megsemmisült, azokat ma
már csak katalógusokból, leírá-
sokról, esetleg fotókról vagy raj-
zokról ismerjük. A kor katalógu-
sai nem csak forrásmunkaként
kiválóak, hanem arra is rávilágí-
tanak, hogy már saját idejükben
is ki nem mondott versengés
folyt a művésztelepek között. Az
egyes kritikus megjegyzésekből
kitűnik, hogy ebből győztesen
kerültek ki a Körösfői Kriesch
Aladár köré csoportosulók.

Bár a városi múzeum jelenle-
gi kiállítása a szőnyegekkel fog-
lalkozik, az itt folyó munka eze-
ken jelentősen túlmutat. Ezt tá-
masztotta alá az az előadás is,
amely Nagy Sándornak az egy-
házművészetben betöltött szere-
pét mutatta be, ezúttal nem az

általa tervezett üvegablakok, freskók
és szekkók segítségével, hanem az ál-
tala készített szőnyegek és miseruhá-
kon keresztül.

Bár közvetve, de kapcsolódott az
egyházi vonalhoz Fábián Balázs elő-
adása is, amely a gödöllői szőnyege-
ken megjelenő fejfákkal foglalkozott.
Ez a téma Körösfői Kriesch Aladár,
Nagy Sándor és Toroczkay Vigand
Ede munkáiban is megjelenik s nem
csak néprajzi vonatkozásaiban, a te-
metkezési szokások megismertetésé-
ben jelentős, hanem a magyar mon-
davilág megjelenítése szempontjából
is. Ez utóbbi téma, a mondák, míto-

szok világa, le-
gendás alakjai
nem egy gödöl-
lői szőnyegen je-
lentek meg.
Mind a hazai,
mind a klasz-
szikus hősök
megihlették az
itt alkotó művé-
szeket. A csoda-
szarvas regéje,
Ildikó, Attila fe-
lesége, Zách
Klára és Kasz-
szandra ma is
magával ragadja

a szemlélőt. Talán nem véletlen, hogy
a centenáriumra elkészített három
kárpitrekonstrukció egyike is ezek
közül került ki. Az Ildikó című kárpi-
tot a megmaradt tervek szerint Rem-
sey Flóra szőtte újra, aki ezt a munká-
ját mutatta be a résztvevőknek.

A konferencia, melyet a kiállítással
egyetemben Őriné Nagy Cecília ren-
dezett, nem csak annak összegzésére

nyújtott kiváló lehetőséget, hogy át-
tekintsük a művésztelep alkotóinak
tevékenységét és annak hatásait a ha-
zai művészeti életre, hanem arra is,
hogy felhívja a figyelmet arra, mely
területek várnak még kutatásra a jö-
vőben.

(k.j.)

Tudományos konferencia a múzeumban

100 év szőnyegei

A koronázási hétvégén mutatták
be az Erzsébet királyné emléke-
zete képeslapokon című köny-
vet. Az Erzsébet Királyné Emlék-
év alkalmából a Kossuth könyvki-
adóval közösen jelentette meg a
díszes albumot, mely a kastély
múzeumának archív képeslap-
gyűjteményéből ad ízelítőt.

A válogatás Kaján Marianna gyűjte-
ménykezelő és Kovács Éva Mariann
muzeológus munkája, amit Farkas Zsu-
zsa tanulmányának felhasználásával ké-
szítettek el, s a magyarok kedvenc ki-
rálynéjaként emlegetett Erzsébetről a
századfordulón elnevezett emlékeket
mutatja be. Utcák, terek, parkok, épüle-
tek, hidak szobrok őrizték és őrzik, kö-
zülük sok még ma is a kor egyik leg-
szebb asszonyaként számontartott ki-
rályné emlékét. Az albumot Hitseker
Mária szerkesztette, és Köböl Vera ter-
vezte.

Könyvbemutató a királyi kastélyban

Erzsébet királyné képeslapokon

MeghívóMeghívó

Árpád-év
lovaszarándoklat,

2007. június 17-én,2007. június 17-én,
16 órakor16 órakor

a Nemzeti Együvé
Tartozás

Parkjában

(Táncsics M. út)

Darabokban Szent Flórián szobra

G. Merva Mária
és Keserü Katalin
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Képek, képek, képek. Csodá-
latosabbnál csodálatosabb
festmények reprodukciói lát-
hatók A csend birodalma című
kötetben. Van Goghtól, a fes-
tők festőjétől, a magányos
zsenitől, akinek inkább csak
lelki, szellemi értelemben le-
hetnek barátai, akik kiérde-
melték, mint valami kitünte-
tést, hogy egy lapon említsék a
nevüket az övével, három kép
látható, a következők: Napra-
forgók, Arató, Íriszek.

Monet és barátai – ezzel a címmel
volt nemrég a Szépművészeti Múze-
umban kiállítás, tőle, Monet-tól a
Sárga íriszek és rózsaszín felhő, A
Szajna Givernynél, a Vízililiomok
látható. S azonkívül még képviselteti
magát a francia impresszionizmus és
posztimpresszionizmus színe-javá-
ból Cézanne, Pissarro, Gaugin, Sis-
ley, Renoir.
A többi, a kötetben szereplő szereplő

festő ne-
vét, ango-
lokét fő-
leg, talán
k e v é s b é
ismerjük, jaj, de rég volt,
hogy londoni képtárak-
ban nézelődhettem elá-
mulva azon a sok szépsé-
gen, amit a víz, a köd, a
hó fényéből és árnyából
elénk varázsoltak. Ame-
rikába meg el se jutot-
tam: a kötet sok kincsének eredetijét
amerikai múzeumok őrzik. 
Mire e sok szépség, önmagukban is
elegek lennének, de társulnak szöve-
gekkel, megállapításokkal, olyanok-
kal, melyek a csendet dicsérik, a
magányt magasztalják, melyek a föl-
di dolgokról az égi dolgok felé irá-
nyítják a tekintetünket. 
Idézetek neves és kevésbé neves
íróktól, ismeretlenektől, kínai és ja-
pán bölcsektől, indián törzsfőnökök-
től. Olvashatunk az igaz szép-

ségekről, a nyugalomban rejlő erőről,
a jótett boldogságáról, és arról,
hogy „a fehér ember háza moz-
díthatatlan, ő maga pedig mindig
beteg.“
Tegyük otthon ezt a könyvet jól
látható, könnyen elérhető helyre, s
amikor fáj az élet, amikor torkunkat
szorongatja a bizonytalanság, amikor
irányt vesztettünk éppen, vegyük
kézbe.

(A csend birodalma)
- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Van Gogh és barátai

Az Arpeggio gitárzene-
kar még télen kapott fel-
kérést erre a versenyen
való részvételre, amely-
nek örömmel tett eleget,
ahol számos német
együttes mellett a szin-
gapúri egyetem gitárze-
nekara, és a budapesti
Rácz Aladár zeneiskola
együttese is részt vett.

A holland határ közelében
fekvő 70 ezer lakosú kisvá-
rosban, Rheinében pezseg a
gitáros-élet: a gitáriskolában 700
növendék tanul, a 70-80(!) tagú gi-
tárzenekar utánpótlását az ifjúsági
zenekar, és a legkisebbek „Guitar-
binos“ együttese biztosítja. A házi-
gazdák a nyitókoncerten igen magas-
ra helyezték a lécet a technika szem-
pontjából is; így meggyőződhettünk
a helyszín, az 500 férőhely körüli
koncertterem kiváló akusztikájáról.
A versenyen a kötelező darab mel-
lett szabadon választott, 20 perces
műsort játszottak a zenekarok, ne-
ves gitárosokból, zeneszerzőkből

álló nemzetközi zsűri előtt. A zsűri
tagjai egyenként pontoztak, 5 szem-
pont alapján 25 pontot osztottak ki,
melyek átlagolásával született meg
az eredmény. Első helyezést ért el
Pforzheim város gitárzenekara, a
második helyet Baden-Würtenberg
tartomány teamje szerezte meg. Az
Arpeggio gitárzenekar harmadik
helyezése mellett különdíjban is ré-
szesült, melyet egy kiválasztott da-
rab kiemelkedő előadásáért érde-
melt ki. A különdíjjal jutalmazott
darabot (a koncertjeinket látogatók

körében is igen kedvelt Shopso Troj-
no – makedón tánc) a zenekar a
verseny gálakoncertjén is eljátszot-
ta, nagy sikert aratva.
A zenekar ezúton is szeretné kife-
jezni köszönetét a felkészítésért, a
motiválásért és a szervezésért a ze-
nekar vezetőjének, Kósáné Szabó
Beátának.
Az Arpeggio Gitárzenekar legkö-
zelebb június 17-én, a királyi kas-
télyban rendezett családi napon ad
koncertet. További információk, fo-
tók: www.gitarzenekar.hu

II. Nemzetközi gitárzenekari verseny – Rheine

Harmadik az Arpeggio Gitárzenekar

Az Arpeggio Gitárzenekar és a Rácz Aladár Zeneiskola együttese

Koronázási hétvége a Királyi Kastélyban

Erzsébet mítosza Gödöllőn
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Családi Nap III.
a Gödöllői Királyi Kastélyban 

június 17-én, egész nap

A gödöllői kastély és „A rák ellen, az emberért, a
holnapért“ Társadalmi Alapítvány szervezésében
egész nap családi programok.

A díszudvarban  koncertek, a kastélyparkban a Gödöllői
Kutyabarát Egyesület őrző-védő bemutatója, vadászat-
történeti és lovasbemutató.

14.30-tól: Erzsébet királyné szépségének titkairól beszél F.
dr. Dózsa Katalin, művészettörténész, az Erzsébet Királyné
Emlékév kurátora.
A programokon a részvétel ingyenes fizetni csak a mozije-
gyért kell. 

19 órától a barokk színházban A királyné huszárja című film
vetítése, a hajdan a kastélyban forgatott alkotásban Berky
Lili játszotta Erzsébet királynét. (Belépőjegy 500 Ft.)

www.kiralyikastely.hu

informacio@kiralyikastely.hu. Tel.: 06/28-410-124.

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

Múzeumok Éjszakája
2007. június 23. szombat 17-02 óráig

Középpontban: a 3 helyszínes, A gödöllői szőnyeg 100 éve című kiállítás! 
Mindhárom helyszín (Városi Múzeum, Művelődési Központ, GIM-Alkotóház ) ingyenes
nyitva tar-tással várja 18-02 óra között  a vendégeket.
Programok a múzeumban és a múzeumudvarban:
17 órakor: Körösfői-Kriesch Aladár unokájának, Körösfői Lászlónak előadása a gödöllői
művésztelep életéről.
17 órától: a boltív alatti óriás papírra zsírkrétával rajzolhatnak a gyerekek.
17 órától megtekinthetők a rajzpályázatra érkezett szőnyegtervek.
18 órakor: a mitológiai témájú szőnyegeken megjelenő madarakhoz (sas, holló, sólyom)
kapcsolódó madárbemutató (a pelikános kút körül).
19 órakor: a korábban meghirdetett szőnyegterv-rajzpályázat eredményhirdetése, négy
kategóriában, díjakkal.
19.30: a magyar-hun mondakörhöz kapcsolódó, íjakról szóló bemutató előadás.
20 órától 24 óráig: egy omnibusz, a múzeumtól indulva, a  3 szőnyeg-kiállításos helyszín
között (kisebb várakozásokkal) folyamatosan közlekedve (félóránként indulva) ingyene-
sen szállítja az érdeklődőket.
22 órától 24 óráig: élőzenés táncház a Szederinda népi együttes kíséretével.

Minden program ingyenes!

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA a
GIM-HÁZ-ban, 2007. június 23-án
(szombaton) 18.00 órától 02 óráig!
20.00 órakor „Szent Iván-éj és …
matematika?“ előadás tűz mellett, 

a kertben 
Vendégünk: NAGY DÉNES mate-

matikus, kutató professzor 
***

2007. június 24-éig még látogatható
„A  GÖDÖLLŐI  SZŐNYEG  100

ÉVE - KORTÁRS  GÖDÖLLŐI  KÁRPITOK  A  GIM-
HÁZBAN“ c. kiállítás, szombat-vasárnap 14-18 óra között,

előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is!

GIM-HÁZ, Gödöllői Új Művészet Közalapítvány alkotóháza 
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

tel./fax: 28/419-660 (munkanapokon: 9.00-16.00 óra között)
e-mail: gimhaz@invitel.hu

***
A nyári intenzív tanfolyamainkkal kapcsolatban (kerámia-

rajz-plasztika, gobelin-szőnyegszövés) érdeklődni lehet a fenti
elérhetőségeken!



Sokan nem is gondolják, kertje-
ikben nem csak zöldségek, bok-
rok, fák és virágok élnek, hanem
sok száz apró élőlény otthona is
egyben. Nem is sejtjük, hogy
kertjeink az állatok számára egy
oázist jelentenek, ahol nekünk
köszönhetően rengeteg táplálék
áll rendelkezésükre.

A hétpettyes katicabogár (Coccinel-
la septempunctata) a gyerekek és a
kertészek egyik legkedvesebb barátja.
A vörös szárnyfedőkön levő hét feke-
te folt alapján könnyen felismerhető.
Így azon kevesek közé tartozik a 78
hazai katicabogár faj közül, amelyet
igen könnyű felismerni. A többi faj
esetében rendkívül változékony a
testszín és a mintázat, de valamennyi-
ükre jellemző a félgömbszerűen dom-
ború alak. A szárnyfedőkön elhelyez-
kedő foltok vagy pontok egészen el-
térő formájúak lehetnek, leggyakrab-
ban kör- vagy szögletes alakúak. A
színkombináció alapvetően kétféle:

fekete foltok világos ala-
pon vagy a fordítottja.
Szinte mindenütt jelen

van: síkságon, erdőben, parkokban és
kertekben, valamint házakban is, ahol
a virágcserepeken találhatók vagy a
padláson telelnek át.

Mindenütt közönséges, olykor
nagy tömegben jelenik meg, de, saj-
nos, a rovarirtók hatására egyre rit-
kábbak a kertekben.

Ha veszélyt éreznek lábízületeik
pórusain sárgás folyadékot bocsáta-
nak ki, ami bizonyos ellenségeik, pél-
dául hangyák ellen nagyon hatékony.
A hangyák, amelyek e folyadékkal
érintkeztek, intenzíven tisztogatják
magukat utána. A madarakat és boga-
rakat e sárga folyadék nem tartja visz-
sza a katicabogarak tömeges fogyasz-
tásától. Tavasszal a nőstények maxi-
mum 400 petét raknak a levelek foná-
kára vagy hasadékokba. A katicabo-
garak nagyon gyorsan el tudnak sza-
porodni, ilyenkor döntő tényező a
táplálékkínálat. A levéltetvek töme-
ges elszaporodását némi időeltoló-
dással követi a katicabogarak elsza-
porodása.

A katicabogarak túlnyomórészt le-
vél- és pajzstetvekkel táplálkoznak,
ezért rendkívül hasznosak. Egy lárva
fejlődése során több száz, esetleg
1000 levéltetűt is képes elfogyasz-
tani, a felnőttek testtömegük többszö-
rösét is elfogyasztják egy nap. A kati-
cabogarakat gyakran használják a bi-
ológiai növényvédelemben. Jó szol-
gálatot tesznek nekünk, ezért védjük
őket!
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A következő hetekben kertünk
problémásabb területeiről sze-
retnénk beszélni. Kinek nem
okozott gondot hogyan alakítsa
ki előkertjét, milyen legyen a ker-
ti pihenő, vagy hogyan illessze
be a zöldséges kertet a díszkert-
be? E problémákat
nem a szabályok is-
mertetésével közelítjük
meg, hanem bemuta-
tunk néhány példát,
melyből sok ötletet el-
leshetünk. További se-
gítséget nyújtunk a
www.fenyvesker te-
szet.hu honlapon is.

Előkertjeink többnyire ki-
csik, de látványosak, tükrö-
zik egyéniségünket. Igyek-
szünk egyedit, a környező
kertektől eltérőt alkotni.

Az előkert stílusának nem kell iga-
zodnia kertünk többi részéhez, hiszen a

ház lehatárolja a rendelkezésre álló te-
ret. E kertrészbe a legtöbben kerítést,
járdát, teraszt, esetleg gépjármű behaj-
tót és kukatárolót építenek, de más
funkcionális elemre nincs szükség. Az
épített elemek a ház
stílusához igazod-
nak, a felhasznált
anyagok, burkolatok
a házban is ismét-
lődnek, így az elő-
kert annak harmoni-
kus részévé válik.

Nap, mint nap –
akár többször is – át-
sétálunk előkertün-
kön, így fontos,

hogy minden évszakban
kedvtelve nézhessünk szét.
Mit ültessünk, hogy egész
évben látványos legyen e
kertrészünk? A formás örök-

zöldek a téli hónapokban színesítik
teraszunkat vagy ágyásainkat, sőt
karácsonykor meg is díszíthetjük
őket. Örökzöldek közül bátran
ajánlhatjuk – a szépen formázható
és cserépbe ültetésre is alkalmas –
puszpángot, tiszafát, babérmeggyet, bo-

róka-féléket és a lassan növő tujafélé-
ket. Tavasszal a hagymás virágok (kró-
kusz, tulipán, jácint és nárcisz) vidíta-
nak fel minket, miközben cserjéink és
fáink is virágba borulnak. Koratavasz-
szal sárga vagy vörös virágaival örven-
deztet meg bennünket a csavartágú

varázsmogyoró, és az illatos lonc, majd
élénksárga virágot bont az aranyvessző.
Tavasz közepétől az orgona, a jázmin, a
tulipánfa és a rododendron virágaiban
gyönyörködhetünk. Egész nyáron vi-
rágzik a nyári orgona és a rózsa, ültes-
sünk belőlük. Az előkertekbe kis mé-
retű fákat válasszunk. A koratavasszal
virágzó díszgyümölcsfák cserépbe ül-
tetve is jól érzik magukat, különösen a
lehajló ágrendszerű, „Pendula“ fajták.
A gömbös lombkoronájú fák (gömb-
akác, szivarfa, gömbjuhar) is a kisebb

kertekben mutatnak. Az egynyári és az
évelő virágok nélkül sem lehet látvá-
nyos az előkertünk, így – ha nem mo-
dern vagy minimalista stílusú a kert –
ültessünk belőlük sokat, változatosan.

(g.m.)

Mindössze néhány évtizede annak,
hogy a tengerimalac kedvtelésből tar-
tott díszállatok sorába lépett elő. A ha-
zánkban élő tengerimalacok őseit hol-
land hajósok hozták Peruból a XVI.
században, ahol háziállatként tenyész-
tették, elsősorban ízletes húsa miatt. Fő-
leg a szőrzetük hosszúsága és színük
szerint csoportosíthatók. Tengerimala-

cot vásárolhatunk állatkereskedésben
is, de érdemesebb egy tenyésztőt felke-
resni, aki hasznos tanácsokkal tud szol-
gálni. A szobahőmérséklet tökéletesen
megfelel tartásukra. Legjobban 16-20
fokon érzik magukat. A malacok elhe-
lyezésére az üzletek üvegterráriumokat
és ketreceket kínálnak. Az üvegterrári-
um könnyen tisztítható, az ellene szóló
legfőbb érv az, hogy malacok a környe-
zettől elszigetelve élnek bennük. Az
üvegfal számukra nem „átlátható“, így
minden inger felülről éri őket, amitől
ijedősebbek lesznek, mint a rácsos férő-
helyen tartott társaik. A ketrecet könnyű
kezelni, a rács könnyen lepattintható, a
tálcát egyszerű tisztítani. Fontos, hogy
kívülről könnyen el kell érnünk az ete-
tőt, az itatót, és az állatokat könnyedén
ki- és be kell helyeznünk. Jó, ha széna-
rács is tartozik a felszereléshez. Az álla-
tok innen falatozhatnak, nem tapossák
össze szénájukat. A szénarács kiváló a
nagyobb darabokból álló zöldeleség el-
helyezésére is. Egy 80-100 cm hosszú
ketrec egy vagy két állatnak elegendő.
Alomként legtöbben faforgácsot hasz-
nálnak, pedig más megoldás is kínálko-
zik. Jól bevált a macskaalmok haszná-
lata. Egy malacka napi elesége egy kö-
zepes nagyságú almának és kb. egy de-

ci szárazeleségnek
megfelelő mennyi-
ség. Nem válogatós,
minden növényi ere-
detű anyagot elfo-

gyaszt, ezért etetése különös gondot
nem jelent. A konyhai hulladékot is
örömmel megeszi, legyen az karfiolle-
vél, sárgarépa zöldje, almahéj, csutka,
káposztatorzsa, egyszóval mindent,
amit kidobnánk, beleértve a kenyérhé-
jat és a száraz kenyeret is. Az erdőn-
mezőn begyűjthető növényeket is szí-
vesen fogyasztja, gyermekláncfüvet,
lóherét, lucernát, akáclevelet. Ezek ete-
tésénél legyünk óvatosak és csak olyan
helyről szedjük, ahol minden kétséget
kizáróan biztosak lehetünk, hogy nem
érte őket sem növényvédőszer, sem
egyéb vegyi anyag, mert tévedésünk az
állatka életébe kerülhet! A tengerimalac
télen is igényli a zöld eleséget, ezért ad-
hatunk neki lédús gyümölcsöket, tökfé-
léket, továbbá a C-vitamin pótlására he-
tente egyszer pár szál petrezselyemzöl-
det. Óvatosan bánjunk a sárgarépával a
magas nitráttartalom, továbbá a retek-
kel és egyéb káposztafélékkel puffasztó
hatása miatt. Tilos a magas keményítő-
tartalom miatt burgonyát adni. Az etetés
legfontosabb kiegészítője a díszállat ke-
reskedésekben kapható magkeverékek.
Ezek közül azt a terméket válasszuk,
amely a legkevesebb kukoricát tartal-
mazza, mivel a tengerimalac elhízhat
tőle. Fogai folyamatosan nőnek, érde-
mes a terráriumban fogkoptatót elhe-
lyezni, de egy darab száraz rozskenyér
is megfelelő. Előfordul, hogy az első/
hátsó fogaik összenőttek. Ilyenkor vi-
gyük állatorvoshoz. Ha a tengerimalac
valamilyen oknál fogva gubbaszt, nem
eszik és kizárhatjuk az első és hátsó fo-
gak túlnövését, akkor valószínű, hogy
bélporblémákkal küszködik. Megjegy-
zendő, hogy hasonlóan cselekszik más
betegségénél is, de ez a leggyakoribb
probléma. Ha beteg a malac, általában
nem is eszik, ezért mesterségesen kell
etetni, ill. kiegészítőket adni neki. Ideg-
rendszeri bakteriális fertőzésnél a ma-
lacka a fejét oldalra tartja, azonnal or-
voshoz kell vinni. A tengerimalacok-
nak, ugyanúgy mint a legtöbb állatnak,
ivóvízre van szükségük. Folyamatosan
legyen előttük víz, hogy bármikor ihas-
sanak. A tengerimalac nem igényli a
rendszeres foglalkozást, játékot. Ha na-
ponta szánunk rá néhány percet, azt há-
lásan fogadja, nagyon szelídnek bizo-
nyul, jól tűri a simogatást, dögönyözést.

Állati dolgok

Kedvenc rágcsáló

Meghosszabított nyitva tartással várjuk
a kedves állattulajdonosokat az 
Állatgyógyászati Patikánkban!

2100 Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Nyitva tartás:

H-P: 9-12; 13-20 óráig
SZO: 9-12 óráig
Tel.: 28/513-710

KoVaVet Bt.

Kertész leszek...

Előkertjeink
HEROSZ

Vigyél haza!

1 éves keverék kan 8 hetes keverék szukák

3 hetes kiscicák6 hetes keverékek

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Ajándék kiscicák: 20/340-4861,
20/534-4863

www.poraz.hu Féléves keverék szuka

Június 16-17.:

dr. Michalik László
Tel.: 20/981-3100

Állatorvosi ügyelet

Kertünk lakói

50 000 forint a
nyomravezető-
nek! Keresem
áprilisban eltűnt
yorkie szuka ku-
tyám!
Tel.: 30/378-8596
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A VÜSZI Kht. a több frak-
ciós szelektív hulladékgyűj-
tés technikai hátterének ki-
építése, illetve bevezetése
előtt is igyekszik biztosítani a
használt papír gyűjtésének
lehetőségét Gödöllő lakosai
számára. A Gödöllő, Dózsa
Gy. u. 69. szám alatti köz-
ponti telephelyen egy 30 m3-
es konténer áll rendelkezésre
a használt újságok, folyóira-
tok, füzetek, könyvek, hul-
lámpapír, csomagolópapír,
kartondobozok gyűjtésére. A
beszállítás a hét minden nap-
ján történhet. A megtelt kon-
ténert a papírhulladék felvá-
sárlásával és feldolgozásával
foglalkozó Duna Recycling
Bt. szállítja el, melynek üze-
mében a papírgyári előírá-
soknak megfelelően szelek-
tálják, majd bálákba tömörí-

tik a papírokat. A begyűjtött
papírmennyiség újrahaszno-
sítására a cég több magyar-
országi, illetve környező or-
szágbeli papírgyárral áll kap-
csolatban.  
A használt papírból újra pa-
pírt lehet gyártani, aminek
gyártása kevesebb energiát
igényel és kisebb szennye-
zést (levegő-. vízszennyezés,
hulladéktermelést) okoz,
mint a primér nyersanyagok-
ból előállított papír készítése.
A feldolgozás legfontosabb
feltétele, hogy a papír ne le-
gyen szennyezett. A hulla-
dékpapír hagyományos fel-
dolgozói közé tartozik a szür-
kelemez gyártás, mivel ez a

hulladékpapír minőségére
nem igényes. A hulladékpa-
pír papíripari felhasználásá-
nak első lépése a hulladékpa-
pír előkészítése. A papír és
hullámlemezgyárak által al-
kalmazott eljárások a hulla-
dékpapír minőségétől, a vég-
termék fajtájától függnek. A
hulladékpapír legnagyobb ré-
szét vegyi kezelés nélkül
vagy vegyi kezeléssel kom-
binált nedves és félnedves el-
járással készítik elő. 
Első technológiai lépésként a
hulladékpapírt áztatják, a ros-
tok fellazulása után különbö-
ző szerkezeti megoldású pa-
píripari gépek segítségével
rostjaira bontják. A kapott pé-
pet különböző osztályozó
gépsoron – vibrációs rostán,
csomótlanítón, hidrociklo-
non stb. – megszabadítják a
nem kívánatos szennyező al-

kotórészektől. A kapott tisztí-
tott papírpép hagyományos
besűrítő és lapképző eljárás-
sal feldolgozható. 
A papíripari hasznosítás
területén az elmúlt időszak-
ban a fő feladat a hatékony
rostosítás és a nyomdafes-
ték-eltávolítás volt. A min-
dennapi használatban alkal-
mazott papírhulladékból
készített papír szürke színű,
a nyomdafesték eltávolítá-
sát vegyi kezeléssel (felol-
dással) a papír és szennyező
anyag elválasztását levegő
befúvással (flotálással) old-
ják meg. A hulladék-papírok
fehérségi fokának további
növelésére fehérítő vegyi
adalékanyagokat (nátrium-
hipoklorit stb.) alkalmaz-
nak. 
Gödöllő települési szilárd
hulladékának 2006-ban vég-
zett hulladék-összetétel vizs-
gálata alapján a papír, illetve
a karton összesen a hulladék
12 tömegszázalékát teszi ki.

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

Június 11-18-ig: Ezüstkehely, Petőfi S. utca 1/a. Tel.: 416-551.
Június 18-25-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK 

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Recora project

Papírhulladék-gyűjtés A Gödöllői Piac Kft. (Gödöllő,
Szabadság út 3.) pályázatot hir-
det a városi piac csarnok épüle-
tének földszintjén lévő üzlet bér-
leti jogának megszerzésére 2007.
július 1-től - 2007- december 31-
ig, mely évente meghosszabbít-
ható.
A pályázaton a városi piac (296
hrsz.) csarnoképület földszintjén
lévő 110. sz. 11,58 m2 alapterületű
üzlet bérleti joga szerezhető meg.
Az üzletben élelmiszeripari ter-
mékek, zöldség-gyümölcs, virág
kiskereskedelmi tevékenysége
folytatható. (Más jellegű tevé-
kenység igénye, előzetes egyezte-
tés alapján.)
Bérleti díj: 84 000.-Ft.+ áfa/hó
Kaució: 2 havi bérleti díj

***

A Gödöllői Piac Kft. (Gödöllő,
Szabadság út 3.) pályázatot hir-
det a városi piac csarnok épüle-

tének földszintjén lévő üzlet bér-
leti jogának megszerzésére 2007.
július 1-től. 
A pályázaton a városi piac (296
hrsz.) csarnoképület földszintjén
lévő 166.sz. 4,08 m2 alapterületű
pavilon 2007. december 31-ig szó-
ló bérleti joga szerezhető meg,
mely évente meghosszabbítható.
Az üzletben elsősorban kenyér,
péksütemény, finom pékárú, szá-
raztészták, vagy más élelmiszeri-
pari termékek, könyv, ajándéktár-
gyak kiskereskedelmi tevékeny-
sége folytatható.
Bérleti díj: 25 000.- Ft.+áfa/hó 
Kaució: 2 havi bérleti díj
A bérlemények megtekinthetők a
piac nyitvatartási idejében (6-18
óráig, szombaton 6-13 óráig) a
fenti cím alatt. Bővebb felvilágo-
sítással Vilhelm Ferenc, a piac
ügyvezetője szolgál a helyszínen,
illetve a 06-30-503-0777, vagy a
28/422-019-es telefonszámokon. 
A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje: 2007. június 28., csütör-
tök 10óra.

Gödöllői Piac Kft. 

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁRVERÉST
HIRDET NEM LAKÁS CÉLÚ ÉPÜLET, VALAMINT
ÜZLETHELYISÉG BÉRLETI JOGA MEGSZER-
ZÉSÉRE.

A bérbevehető ingatlanok ismertetése:
I. Az 5849/1 hrsz-ú, 10 m2 hasznos alapterü-
letű, Gödöllő, Ady sétányon található, jelenleg ve-
gyes élelmiszer kereskedésként hasznosított
épület. 
II. A 297/4/A/5 hrsz-ú, 37 m2 alapterületű,
Gödöllő, Szabadság tér 6. számú társasházban
lévő, jelenleg virágboltként működő helyiség egy-
aránt10-10 évre vehető bérbe, a bérbeadó ezt
követően további 10-10 évre szóló előbérleti jogot
biztosít. Az épület és a helyiségcsoport is vízzel,
elektromos árammal ellátott, csatornahálózatra
kötött. Kiinduló bérleti díjak, amelyekről a licitálá-
sok indulnak.
az I. bérlemény esetében: 20.000 Ft/hó + 20 % ÁFA,
a II. bérlemény esetében 150.000 Ft/hó + 20 % ÁFA.

Az árverés helye: Gödöllő,
Városháza (Szabadság tér 7. II.
emelet 229. sz. helyiség)
Az árverés ideje: 2007. július
10., 14 óra
Az árverésre jelentkezés felté-
tele: Bánatpénz címén bérleményenként a három
havi kiinduló bérleti díjaknak megfelelő összeg,
azaz 72.000 Ft, illetőleg 540.000 Ft befizetése a
Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csek-
ken és a befizetés megtörténtének igazolása a je-
lentkezési határidőben.
Az árverésen történő részvételre 2007. július 9-
én, 16 óráig lehet jelentkezni a Gödöllői Pol-
gármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján 
(Városháza II. emelet) a 232. sz. helyiségben.
Az érdeklődők részére részletes tájékoztatást
Tóthné Pervai Katalin ad.
Telefon: 28/529-148, fax: 28/529-251, e-mail:
pervai@godollo.hu
Az üzletek nyitvatartási idejük alatt a jelenlegi
bérlőkkel történő előzetes egyeztetést követően
megtekinthetők.

FELHÍVÁS
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény értelmében a földhasználók és termelők kötelesek min-
den károsító ellen védekezni, ha azok a szomszédos földhasználók, illetve termelők növénytermelési, nö-
vényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármilyen módon veszélyeztetik. A földhasználó köte-
les az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Ez a dátum a szankció-
mentes, önkéntes jogkövetés lehetőségének határnapja.
Amennyiben a kötelezett határidőre a károsítók elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja, növényvédel-
mi bírsággal sújtható, melynek összege húszezertől ötmillió forintig terjedhet.
E mellett a növényvédelmi hatóság közérdekű védekezést rendelhet el az adott ingatlanon. A közérdekű vé-
dekezés valamennyi költsége a kötelezettet terheli. A költségek meg nem térítése esetén azok adók módjá-
ra kerülnek behajtásra. Fentiek alapján felhívjuk minden ingatlantulajdonos, földhasználó, termelő figyel-
mét, hogy legkésőbb 2007. június 30-ig - majd szükség szerinti gyakorisággal ismételten - végezzék el in-
gatlanuk gyommentesítését. Az ingatlanok gyommentességét folyamatosan ellenőrizzük.

Városüzemeltetési Iroda

A Szőlő u-ban, társasházban, tető-
téri, új, még nem lakott, bútorozott
lakás 1-2 fő részére kiadó, azonnali
költözéssel. Tel.: 30/6881-235.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Pályázati Hirdetmény
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Előző számunkban már kap-
hattunk egyfajta jövőképet a
Gödöllői Bikák Sport Klub te-
remlabdarúgó csapatáról. A
televízióban futó Futsal maga-
zinban, a bajnoki ünneplés kö-
zepette elhangzott játékos
nyilatkozatok ellenben félre-
érthetőek lehettek, ami min-
den bizonnyal mindenki szá-
mára magyarázatra szorul.
Ezen apropóból kérdeztük a
klub elnökét, Pecze Dánielt.

– Bizonyára látta a nyilatkoza-
tokat.

– Mindenkivel egy éves szerző-
dést kötöttünk tavaly, ami most
ugye lejárt. Bizonyára mindenki
tudja, hogy elég magas a csapat át-
lagéletkora, így szükség van egyfaj-
ta fiatalításra, ezért azt kell monda-
nom, biztosan lesz olyan játékos,
akitől meg fogunk válni, ezáltal fia-
tal, saját nevelésű játékosok be-
építése a célunk, de ez is egy hosz-
szabb folyamat végén valósulhat
meg.

–Vitális Szabolcs elnökhelyet-
tes arról beszélt, hogy még nem
szeretne neveket mondani, de lesz
csapat. Vannak már konkrétu-
mok?

– A már említett fiatalítás mellett
tovább szeretnénk erősíteni a csa-
patot. Folyamatosan tárgyalunk a

kiszemelt játékosokkal, de amíg
nem konkretizálódnak a személyek,
addig nem szeretnék nevekkel do-
bálózni. Az biztos, hogy a második
csapatunkból is fognak felkerülni
játékosok. Az edző személyére is
van jelöltünk, de vele is, mint a
kiszemelt játékosokkal, le kell ül-
nünk még tárgyalni.

– Le sem tagadhatnánk, hogy
hol élünk. Miért nem tudunk, mi
magyarok felhőtlenül örülni a si-
kernek?

– A játékosok bizonytalansága
érthető, de azt magam sem tudom,
hogy miért híresztelik az ellendruk-
kereink azt minden félévben, hogy
a csapat megszűnik. A támogatóink,
akik mellettünk állnak, nem is en-
gednék, hogy feladjuk és nekünk
sincsen ilyen gondolatunk.

– Miként értékeli az előző, ko-
ránsem zökkenőmentes évet?

– A jelenlegi gazdasági viszo-

nyok között minden sportegyesület
élete nehéz és ez nálunk sem volt
másképpen. Ennek ismeretében
nagy siker a duplázás, így az erőfe-
szítéseink nem voltak hiába valóak.
Mindenesetre az eredmények min-
ket igazolnak.

– Mikor alakul ki a végleges ke-
ret és mikor kezdik a felkészülést?

– A novemberi Futsal Európa-baj-
nokság miatt az Európai Labdarúgó
Szövetség (UEFA) előre hozta az
UEFA Futsal Kupa selejtezőit egy
hónappal, így erre szeptember ele-
jén kerül majd sor. Ennek tudatában
a felkészülést július elején kezdi a
várhatóan addigra már végleges ke-
ret. De a pontos programot a szak-
mai stábbal közösen alakítjuk majd
ki. Mindenesetre már nagyon vár-
juk a szeptembert és reméljük, hogy
szurkolóink segítségével folytatni
tudjuk az előző évek sikereit.

-tl-

Futsal NB I.

Évértékelés

ÚSZÁSOKTATÁS
a Hajós Alfréd Általános 

Iskola uszodájában
2007. június  18 - július 6.
naponta 8-10 óra között

5-10 éves korig

Részvételi díj: 11000 Ft
Tel.:  420-632, Bencsik Ernő

Pest megyei I. osztály – Sok
helyzet, egy gól

A megyei bajnokság utolsó előtti, 29.
fordulójában a Fót csapatát fogadta a
Gödöllői Sport Klub együttese. A
mérkőzésen a gödöllőiek számára a
bentmaradás volt a cél, ehhez nyer-
niük kellett Legéndi Balázséknak a
sereghajtó ellen, ami végül sikerült is.
A rengeteg gödöllői helyzetet hozó
meccsen akár hat góllal is nyerhetett
volna a GSK, de az öszponosítás hi-
ányzott a játékosokból. Ennek elle-
nére az egy gólos sikerért is 3 pontot
adnak, amivel a riválisok botlásának
köszönhetően megtartotta megye I-es
tagságát a csapat. Az ifjúsági gárda
gólzáporos győzelmet aratott és egy
fordulóval a vége előtt 1 ponttal ve-
zeti a tabellát nagy riválisa, a Dunaha-
raszti előtt.

Az utolsó fordulóban Dunaharasz-
tiba látogat a Gödöllői SK. A mérkő-
zés június 17-én lesz. Kezdés: 17
órakor (ifi: 15 óra).
Pest megyei I. osztály, 29. forduló
Gödöllői SK - Fót 1-0 (0-0) Gól:
Tury V.
Ifi: GSK - Fót 11-0 Gólok: Száraz
Sz. (4), Nagy R. (2), Sztriskó I. (2),
Barkóczi Á., Kiglics G., Kiss A.

Pest megyei II. osztály - Dön-
tetlen az utolsón

A bajnokság utolsó játéknapján Ik-

ladon vendégszerepelt a Nagy Béla
irányította Gödöllői EAC. A tét, mivel
már mindkét csapat kiesett, az utolsó
hely elkerülése volt. A találkozó előtt
3 ponttal előzte meg a GEAC az Ikla-
dot, amit sikerült megartania a csapat-
nak és egy gólzáporos meccsen (hat
gól esett egyenlő arányban) harcolta
ki a döntetlent az egyetemi gárda, ez-
zel megőrizve 12 helyét a tabellán.
Pest megyei II. osztály, 26., utolsó
forduló
Iklad - GEAC 3-3

Öregfiúk bajnokság – Jól sze-
repeltek a gödöllői öregek

Véget értek a 2006/2007-es Gödöl-
lő körzeti öregfiúk bajnokság küz-
delmei. Az utolsó, 30. fordulóban a
Gödöllői LK a Szadát, a Gödöllő Taxi
a Pécel együttesét fogadta, míg a GE-
A C öregfiúk csapata Turán vendégsze-
repelt. A címvédő Gödöllői LK néhány
tavaszi kisiklás miatt kénytelen volt
megválni bajnoki címétől és ezúttal
beérni az ezüsttel (az Isaszeg nyerte a
bajnokságot), míg a GEAC a dobogó
3. fokára állhatott fel. A harmadik
gödöllői csapat a Taxisok  a 7. helyen
zárták a bajnokságot. 
Pest megyei III. osztály öregfiúk,
30. forduló
Gödöllői LK - Szada 3-1; Gödöllő
Taxi - Pécel 1-1; Tura - GEAC 3-1.

-tl-

Diákolimpia – Három arany,
kettő bronz

Június 2-án rendezték Debrecenben a
2006/2007-es tanévi középiskolások
atlétika Diákolimpia döntőjét az V. és
VI. korcsoportos lányok és fiúk szá-
mára. A versenyszámokban remek
eredményeket értek el a GEAC iga-
zolt sportolói, akik közül a teljesség
kedvéért meg kell említeni, hogy nem
mindegyik sportoló gödöllői iskola
színeiben ért el sikereket. Ennek elle-
nére elvitathatatlanok a Benkő Ákos
vezette egyetemi atléta műhely érde-
mei. A két korcsoportban összesen ti-
zenegy gödöllői atléta képviselte is-
koláik színeit. A dobogós mérleg:
három arany, kettő bronz.
V. korcsoport: 1. hely: Balogh
Boglárka (100 m,), Szekeres Tamás
(diszkosz, Török I. gim.); 3. hely:
Kovács László (200 m); 4. hely: Fa-
joyomi Viktor (magas); 6. hely:
Horváth Vincze (110 m gát); 8. hely:
Szekeres Tamás (súlylökés); 
VI. korcsoport: 1. hely: Fajoyomi
Dávid (magas); 3. hely: Szekeres Nó-
ra (magas, Premontrei); 4. hely: Czin-
drity Attila (3000 m); 7. hely: Bakk
Ágnes (magas, Török I.); 12. hely:
Horváth Bálint (1500 m, Török I.).

Diákolimpia – Deák-Nagy
Marcell országos csúccsal

lett első a 300 méteres sík-
futásban

Június 11-én rendezték a IV. korcso-
portos atlétika diákolimpia országos
döntőit Budapesten, ahol kimagasló
eredménnyel nyert Deák-Nagy Marcell
300 méteren. A GEAC atlétája egy ko-
rábbi tiszaújvárosi versenyen futott ser-
dülő országos csúcs (35,34 mp.) után
egyértelmű esélyese volt korcsoportjá-
ban a diákolimpia 300 méter döntőjé-
nek, amit remek futással igazolt is és új
országos diákolimpia csúcsot elérve
(35,63 mp.) lett első. Volt kitöl örökölni
tehetségét, hiszen édesapja 800 és 1500
méteren az FTC színeiben többszörös
magyar bajnok és csúcstartó volt. Edző-
je, Benkő Ákos véleménye szerint: Egy
nyugodt, hosszú távra tervezett óvato-
san felépített edzésmunkával remény-
kedhetünk, egy nemzetközi szinten is
elismerésre méltó eredményben.

Csikós Mónika a lányok 300 méteres
futamában egyéni csúccsal (43,04 mp.)
ért el 7. helyezést.

Országos nyílt vidékbajnok-
ság – Egy első hely

Rekkenő hőségben rendezték az el-
múlt hétvégén Zalaegerszegen az orszá-
gos nyílt vidékbajnokságot, ahol egy
aranyat és egy bronzérmet szereztek a
GEAC atlétái. Kolesza Gergő rajt-cél

győzelmet aratott 800 méteren, míg Vá-
gó Mónika 100 méteren elért 3. helyével
stabilizálta helyét a junior válogatottban.
Pölöskei Zsófi 400 méter gáton lett ne-
gyedik.
Eredmények: 1. hely: Kolesza Gergő
(800 m); 3. hely: Vágó Mónika (100 m);
4. hely: Pölöskei Zsófi (400 m gát).

Nemzetközi atlétikai gyermek
fesztivál – Csapatbajnok
lányok

Debrecenben rendezték a hagyo-
mányos nemzetközi gyermek atlétika
fesztivált, amelyen rendkívül nagy
volt a részvétel. A közel 400 induló
között természetesen a Gödöllői EAC
gyermek atlétái is rajthoz álltak és a
több éves hagyományt őrizve az idén
is remekül szerepeltek. A számos első
hely mellett két eredmény, a lány csa-
patbajnoki cím és Gadanecz György
tanítványának, Kiss Tündének az
egyéni különdíja mindenképpen emlí-
tést érdemel. A gödöllői versenyző a
600 méteres síkfutásban elért teljesít-
ményéért kapott különdíjat.
Eredmények: 1. helyezettek: Újvári
Bella (távol), Gyenes Adriann (kis-
labda), Kiss Tünde (600 m), lány csa-
pat. 2. hely: Oláh Tímea (60 m. gát,
60 m. sík), Thúry Martin (600 m),
Kovács Emma (600 m), Kriszt
Botond (60 m gát). 3. hely: Vanó
Tamás (60 m gát). 4. hely: Kovács
Emma (tá-vol), Újvári Bella (60 m).
5. hely: Thúry Martin (kislabda),
Kriszt Botond (távol). 6. hely: Bozsik
Dóra (60 m gát). -li-

Az idei tanévben negyedik alkalommal
rendezték a Shotokan Karate sportágban
az Ippon Shobu (egy döntő találatig tar-
tó küzdelem) karate szakág diákolimpia
versenyét. A gödöllői Fujinaga SE ver-
senyzői, Saftics Alexandra (Hajós iskola
diákja) és Fischer Ádám (Szent Imre)
remekül szerepeltek: egy 5. és egy 3. he-
lyet, valamint két ezüstérmet szereztek
az országos döntőben. A IV. alkalommal
kiírt országos verseny a kelet-magyaror-
szági regionális döntőben való remek
szerepléssel kezdődött, ahonnan minden

korcsoport első négy
helyezettje jutott az or-
szágos 8-as döntőbe
mindkét régióból, amit

Dunakeszin rendeztek. A sportág érde-
kessége, hogy egy döntő találatig tartó,
egyenes kieséses küzdelemsorozatról
van szó, ahol két kategóriában figyelik a
versenyzőket, az úgynevezett Kata (for-
magyakorlat) és a Kumite (küzdelem)
kategóriákban. Az Ippon Shobu Karate
népszerűségét mi sem jelzi jobban, hogy
az országos megmérettetésen közel 180-
an indultak. A régiós döntőben Saftics
Alexandra (II. korcsoport) mind forma-
gyakorlatban (Kata), mind küzdelem-
ben (Kumite) 3. helyezést ért el, Fischer

Ádám (I. korcsoport) egy 2.  és egy 3.
helyet szerzett, amivel jogot szereztek a
döntőben való részvételre. A döntőben
Ács Tibor tanítványai remekül küzdöt-
tek, dicsőséget szerezve önmaguknak,
edzőjüknek, iskoláiknak. Alexandra for-
magyakorlatban 5., küzdelemben 3. he-
lyen végzett, míg Ádám mindkét kate-
góriában ezüstérmes lett. -ll-

Labdarúgás

Bent maradt a Gödöllő

Atlétika – országos versenyek

GEAC-os sikerek
Az elmúlt hétvégén rendezték a szi-
vacskézilabda országos döntőjét a
honi kézilabda egyik fellegvárának
számító Dunaújvárosban. A Ma-
gyar Kézilabda Szövetség (MKSZ)

által kiírt Adidas-Student Comfort
Szivacskézilabda bajnokság 8-as fi-
náléját (összesen 104 együttes ver-
sengett a bajnoki címért)  az 1997-
es korosztályban az Ádám Rita
edzette gödöllői fiatalok nyerték
meg. 
A két napos országos döntőre 8 csa-
pat kvalifikálta magát az előzetes
megmérettetések (megyei bajnok-
ság, régiós döntő, országos elődön-
tő) alapján. A dunaújvárosi döntő-
ben két négyes csoportban játszot-
tak a csapatok. Innen veretlenül ju-
tott tovább a Gödöllő a Túrkeve, a
Kiskunhalas és a Celdömölk gár-
dáinak legyőzésével. Az elődöntő-
ben a helyi Szilágyi DSE sem tudta
a gyerekek útját állni, így jöhetett
az aranycsata. A fináléban a buda-
pesti Kassa utcai ISK csapata volt
az ellenfél és egy igen küzdelmes
mérkőzésen sikerült nyernie váro-
sunk csapatának. Ebben a korosz-

tályban ez a legnagyobb cím, amit
kézilabdacsapat elérhet, így az
MKSZ rendezte bajnokság értel-
mében ezek a fiúk a 2006/2007-es
év magyar bajnokai! A legjobb já-

tékos címet a gödöllői Tóth
Attila vehette át.
Ellentétben a többi, döntő-
ben részt vevő csapattal
(akik vagy diáksport, vagy
iskolai sportegyesület né-
ven szerepeltek), a gödöllői
együttesnek nem volt lehe-
tősége arra, hogy képvi-
seljék iskolájukat az orszá-
gos döntőn, annak ellenére,
hogy minden játékos egy
azon iskolának a tanulója.
A szülők köszönetet mon-

danak mindazoknak, akik segítették
a gyerekeket egész évben. Azon in-
tézményvezetőknek, akik edzésle-
hetőséget bizttosítottak számukra, a
gödöllői önkormányzatnak, aki le-
hetővé tette a nevhasználatot és ter-
mészetesen az edzőknek, akik min-
den helyzetben kiálltak a gyerekek
mellett.
A bajnokcsapat tagjai: Varga
Botond, Papp Kristóf, Molnár
Balázs, Laczkó Szilárd, Réti
Tamás, Szakály Benedek, Tóth At-
tila, Fóti Benedek. Edző: Ádám
Rita.
Eredmények, csoportmeccsek:
Gödöllő - Túrkeve Petőfi DSE 18-
15; Gödöllő - Kiskunhalas Fel-
sővárosi DSE 18-7;  Gödöllő -
Celldömölk Eötvös DSE 29-23
Elödöntő: Gödöllő - Dunaújváros
Szilágyi DSE 20-10
Döntő: Gödöllő - Budapest Kassa
u. ISK 28-22                                    -tt-

Országos bajnok a 10 éves korosztály

Szivacskézis siker 

Karate – Diákolimpia

Gödöllői érmek
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Beküldési határidő: június 21.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vá-
sárlási utalványát nyerte: Pallay Irén,
Király u. 25., Deme Istvánné, Szabadság tér 17.
A Városi Filmszínház előadására belépőt

nyert: Víg Imre, Kandó K. u. 45., Zelnikné
Török Ilona, Palotakert 9.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vá-
sárlási utalványát nyerte: Kertész Imre,
Kossuth Lajos u. 37., Kovács Imre, Kőrösi Cs.S.
u. 1.


