
Az országos tisztifőorvos keddtől hő-
ségriadót rendelt el az országban, mely
várhatóan szombatig tart. Ez idő alatt
városunkban vízosztással teszik elvisel-
hetővé a kánkulát. A polgármester ja-
vaslatára a tavalyihoz hasonlóan, ismét
vizet osztanak Gödöllő forgalmasabb
helyein. A gyalogosok a déli órákban
számíthatnak rá, hogy palackozott víz-
zel kínálják őket.

A hőségriadóról az ÁNTSZ területi
szervezetei értesítik a kórházakat, ön-
kormányzatokat és a mentőszolgálatot,
hogy készüljenek fel az extrém időjá-
rással kapcsolatos teendőikre.

Ezt akkor rendelik el, ha az időjárás
előrejelzés szerint 3 egymást követő na-
pon az átlaghőmérséklet meghaladja a
25 fokot, ami azt jelenti, hogy a maxi-
mum akár 33 fok felett is lehet. A me-
teorológusok szerint ezen a héten afri-
kai léghullám uralja az ország éghajla-
tát, amely igan nagy hőmérséklettel jár,
ezért szükséges a fokozott elővigyáza-
tosság.

(folytatás a 3. oldalon)

Újhelyi István, az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium állam-
titkára előadásában a reform lényeges
elemeiként beszélt a regionalizációról
és a többcélú kistérségi társulások meg-
alakulásáról. Ez utóbbiakról szólva úgy
fogalmazott, a kormány szeretné, ha
azok a további reformok zászlóshajói
lennének. Következő lépésként a köte-
lező önkormányzati feladatok felül-
vizsgálatát, a jegyzői tevékenység ész-
szerűsítését, és a polgármesterek hatás-
körének bővítését nevezte meg.

Szita Károly, Kaposvár polgármes-
tere az önkormányzatok problémáira
hívta fel a figyelmet beszédében. Mint
mondta, az önkormányzatok még so-
ha nem voltak ilyen kiszolgáltatott
helyzetben, mint ma. Ennek egyik
okaként említette, hogy 2003 óta az
állam közel ötszázmilliárd forintot
vont ki a közszférából, aminek jelen-
tős szerepe van abban, hogy az önkor-
mányzatok adósságállománya folya-
matosan nő.

Dr. Gémesi György, a
MÖSZ elnöke a hozzá-
szólást kiegészítve úgy
fogalmazott: „A telepü-
lések teljesítőképessége a
végső határán van.“

A falu fennmaradásá-
nak lehetőségei az önkor-
mányzati reform tükré-
ben címmel tartott elő-
adást Szabó Gellért, a
Magyar Faluszövetség
elnöke. Az önkormány-
zati társulások megala-
kulásáról szólva kiemel-
te, azok csak és kizárólag
pénzügyi kényszerből
jönnek létre.

A konferencián hagyományosan a
határon túli magyar települések helyze-
téről is szó esett. Dr. Pázmány Péter,
Dunaszerdahely polgármestere a szlo-
vákiai helyzetről tájékoztatta a résztve-
vőket. Mint elmondta, az uniós csatla-
kozás után nőttek ugyan a lehetőségek,

de a problémák megmaradtak, sokan
még ma is nacionalizmusnak tartják, ha
egy magyar település esetében az auto-
nómia szó elhangzik.

A rendezvény záró akkordjaként Gé-
mesi György, a Magyar Önkormányza-
tok Szövetsége elnöke átadta a kiemel-
kedő polgármesteri munka elismerésé-

re alapított díjakat. Polgármesteri
Ezüstlánc-díjban prof. dr. Kvadra Jó-
zsef Csenke (Szlovákia), és Samók
Gyula Körösszakál polgármestere ré-
szesült. A Polgármesteri Arany Pecsét-
gyűrűt hárman vehették át, Fáki László
Szigethalom, Horváth István Tác és Ta-
káts Gyula, Villány polgármestere.

Tanácskozás és díjátadás a kastélyban

Polgármesteri elismerések
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Szakmai tanácskozással egybekötött ünnepségen
adta át a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a
Polgármesteri Ezüstlánc-díjat, valamint a Polgár-
mesteri Arany Pecsétgyűrűt. A Gödöllői Királyi
Kastélyban megtartott rendezvényen az önkor-
mányzatok jelenlegi helyzetét, az önkormányzati
rendszer reformját tekintették át.

Samók Gyula, Körösszakáll
polgármesterét tünteti ki
Gémesi György MÖSZ-elnök
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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

Hamarosan megváltozik a for-
galmi rend Gödöllő belvárosá-
ban. Az elmúlt időszakban vég-
rehajtott fejlesztések miatt az
elmúlt hónapokban több hely-
színen is megváltozott a közle-
kedés. A következő hetekben
az egykori Járási Hivatal, a Tűz-
torony és a Posta környékén is
befejeződnek a munkák, és
rendeződik a forgalom, s a ter-
vezett passzázs első eleme-
ként átjárható lesz a könyvtár
és a Tűztoronyház udvara. Töb-
bek között erről tájékoztatták
az érdeklődőket azon a fóru-
mon, amelyet a múlt héten tar-
tottak a városháza földszinti
nagytermében. 

A közlekedési változások közvetlenül
érintik a Dózsa György utat, a Sza-
badság és a Petőfi teret, valamint a
Gábor Áron, a Petőfi és a Kossuth La-
jos utcát. A Húszas környékén már jú-
nius 30-án visszaáll az eredeti forgal-
mi rend, s csak a mélygarázs lehajtója
és az épület előtti járdaszakasz lesz

építési terület, s marad továbbra is le-
zárva. A Szabadság tér mindkét irány-
ban átjárható lesz, a forgalom a mély-
garázs-lejáró két oldalán halad majd.
Az elsőbbségi rend kialakításán még
dolgoznak a szakemberek, erről for-
galomirányító táblák fogják tájékoz-
tatni a közlekedőket. 

Ezzel egy időben megszűnik a Gábor
Áron utca átjárhatósága, a teret a Su-
lyán cukrászda előtt ismét lezárják, s
így az ismét zsákutca lesz. Itt fokozott
figyelmet igényel majd az autósoktól,
hogy a Petőfi utca és az üzletház kö-

zötti szakaszon befelé egyirányú, míg
az üzletház és a lezárás közötti szaka-
szon kétirányú lesz a forgalom. Kihaj-
tani a Petőfi tér felé közvetlenül nem
lesz lehetőség, a gépkocsik az üzlet-
ház melletti parkolón keresztül hagy-
hatják el a területet. 

A belváros másik csomópontjában,
a Kossuth Lajos utca - Dózsa György
út kereszteződésében is változásokra
kell számítani. Igaz, a jelzőlámpás
csomópont és a körforgalom még a
jövő kérdése. Ennek a kiviteli tervei

már elkészültek,
erre azonban
még várni kell.
Az ehhez szüksé-
ges pénzt a város
pályázati úton kí-
vánja kiegészí-
teni. Amennyi-
ben a költségve-
tési források ren-
delkezésre áll-
nak, a megvaló-
sításra 2008-ban
kerülhet sor. A

jelenleg zajló munkák azonban már
figyelembe veszik a fejlesztési elkép-
zeléseket, mind a végleges útpályát,
mind a tervezett jelzőlámpák elhelye-
zését. Ennek megfelelően készítik el a
posta melletti épület és a Tűztorony

ház járdáját is. Ez utóbbinál a Kossuth
utca átépítéséig a régi útszegély, a ki-
alakított gyalogosátkelő és a korlát
megmarad, hogy akadályul szolgáljon
az itt parkolni szándékozóknak. Ez
ugyanis a mélygarázsból felhajtók és
a kanyarodók biz-
tonsága érdekében
szigorúan tilos lesz. 

A balesetveszé-
lyes helyzetek kiala-
kulásának megaka-
dályozása volt a cél
a szemközi oldalon
is, ahol a posta mel-
letti épületnél épített
akadályok gátolják,
hogy a gyalogosok a
kijelölt gyalogosát-
kelő kivételével
máshol is lelépje-
nek a járdáról, ami
természetesen már akadálymentes ki-
alakítással készült el. 

Jó hír, hogy a fejlesztések során
több új parkoló segíti majd a belvá-
rosba érkezőket. A Dózsa György úti
épületben két szinten is parkolhatnak
az autók, egy szint az ott lakóknak áll
a rendelkezésére, egy pedig nyilvá-
nos. Megtörtént a Tűztoronyház  és a
Könyvtár alatti mélygarázs összenyi-
tása is, amely a Kossuth utca felől

lesz megközelíthető. Ez részben az itt
dolgozókat és a lakókat szolgálja
majd, de még így is közel húsz hely
lesz, ami a piaci rendszerhez hasonló
konstrukcióban bérbe adható. 
A tájékoztatón szó esett a várható fej-

lesztésekről is, amelyekben szintén
szerepel további föld alatti parkolók
kialakítása. Gémesi György polgár-
mester elmondta, az elképzelések sze-
rint ilyen rendszert alakítanának ki a
városháza alatti területen, ahová a jö-
vőbeni szálloda parkolója terjesz-
kedne tovább, mintegy kétszáz új fé-
rőhellyel, de parkolóház kialakítása
szerepel a Petőfi tér fejlesztési tervei
között is. kép és szöveg: bj

Befejezéshez közelednek a belvárosi építkezések

Változik a forgalmi rend

Rég várt megbeszélésre került sor a
múlt héten. Pintér Zoltán alpolgár-
mesternek, a gödöllői 8. számú vá-
lasztókörzet képviselőjének kezde-
ményezésére helyszíni bejárással
összekötött konzultáció zajlott az ön-
kormányzat és a BKV Zrt. munkatár-
sai között. A találkozóra azért került
sor, mert a Szabadság utat a Munká-
csy utcánál keresztező HÉV-szerel-
vények csikorgása, zaja hosszú évek
óta megkeseríti a környéken lakók
mindennapjait – különösen a korai és
a késői órákban.
Pintér Zoltán többszöri, írásbeli
megkeresésére reagált végre kedve-
zően a BKV, amelynek képviselői
múlt héten magyarázatot adtak a
problémára, és annak esetleges ki-
küszöbölhetőségére. A vonatok, kü-
lönösen a hat kocsiból álló szerelvé-
nyek az éles kanyarban azért csiko-
rognak fülsértő hangon, mert a két

évvel ezelőtt kicserélt sínek még nem
tudtak megfelelően összekopni a ko-
csikerekekkel. A bajt még fokozza,
hogy a legtöbb kocsinak nem egyfor-
mák a kerekei, ezért a különböző ka-
rimák a sínekhez nem tudnak opti-
málisan „idomulni“.
Természetesen, ha a fém fémmel ta-

lálkozik, az zajjal
jár, de a mára ki-
alakult helyzet
egyre elviselhetet-
lenebb. A BKV
képviselői elmond-
ták, hogy a problé-
mát okozó kanyar-
ban a legkisebb ha-
tásfokkal működő,
olajos sínkenő be-
rendezés van.
Helyette olyan,
zsírral működőre
len-ne szükség,
mint amilyenek a
szent-endrei HÉV
vona-lán vannak.
Pintér Zoltán ér-
deklődésünkre el-

mondta: első lépésben kezdemé-
nyezni fogja, hogy a Palotakert irá-
nyába közlekedő szerelvények szá-
mára sebességkorlátozást vezessenek
be, amivel csökkenteni lehet a zaj-
szintet; a későbbiekben pedig a sín-
kenő berendezés cseréjét fogja szor-
galmazni. (t.a.)

Több százan vettek részt a X. Ju-
bileumi Gazdanapon, melyet jú-
nius 13-án rendezett meg az
egyetem Mezőgazdaság- és Kör-
nyezettudományi Karának Nö-
vénytermesztési Intézete a szárí-
tópusztai tanüzemben. 

A tanüzem az egyetemi gyakorlatok ok-
tatásának helyszíne, bemutatótér, emel-
lett azonban önálló gazdálkodást folyta-
tó egység: 140 hektáron gazdálkodik,
melynek egy része a legmodernebb ön-
tözési technológiával igény szerint ön-
tözhető. Gyuricza Csaba egyetemi do-
cens, a tanüzem vezetője elmondta, még
soha nem mutattak be olyan gazdag
szakmai anyagot, sokféle kísérletet és
technológiát, mint most. Mintegy 100
féle növényfaj és fajta, elsősorban kalá-
szosok, őszi káposztarepce, csaknem
ugyanennyi növényvédelmi és táp-
anyag-gazdálkodási technológia szere-
pelt a választékban. 

A tanüzem idei újdonsága az energia-
növények termesztése. Az érdeklődő
gazdák megismerkedtek a tüzelési célú
fás szárú energianövények valamint a
bioetanol alapanyagául szolgáló  kuko-
rica termesztéstechnológiai kísérletei-

vel. A látnivalók gazdag tára miatt a
szokásos tanácskozástól az idén el is te-
kintettek, a szántóföldön töltötték az
egész időt. Jelenleg még csak néhány
ezer hektáron termesztik itthon szántó-
földön az energiafűzt, de Gyuricza Csa-
bától megtudtuk, 2010-2012 körül a
„vetésterület“ eléri a 150-200 ezer hek-
tárt. Jelenleg az ikersoros termesztés ter-
jedt el, amivel 2-3 éves vágásfordulóval
40-50 tonna biomassza termelhető le
egy hektárról. A kísérletek célja, hogy a
vágásfordulót egy évre rövidítsék. Négy
svéd mellett egy magyar fajtát próbál-
nak ki. Az energiafűz nagy üzlet lehet,
mert egy tonna aprítékért 10 ezer forin-
tot fizetnek, így egy hektár ültetvény
akár félmillió forint termelési értéket is
produkálhat évente a gazdának. -lt-Az elmúlt években megszok-

hattuk, hogy a nyári napfordu-
lót – a leghosszabb nappal ap-
ropóján – sokan, sokfélekép-
pen ünneplik. A hagyományőr-
zők felelevenítették a szenti-
váni tűzugrást, a fizikusok pe-
dig hagyománnyá tették a Nap
napját. 

A  Nemzetközi Napenergia Társaság
Magyar Tagozata 1994-ben tartotta
első napfordulós rendezvényét és azó-
ta a gödöllői egyetem évről-évre ott-
hont ad a programnak – a földszinti

rektori díszteremben.
Farkas István profesz-
szor, a Nemzetközi
Napenergia Társaság
igazgatósági tanácsá-

nak tagja, a Gépészmérnöki Kar Fi-
zika és Folyamatirányítási Tanszéké-
nek vezetője nagy figyelmet fordít ar-
ra, hogy rendszeresen részt vegyenek
a programon fiatalok. Mozgósításuk
segíti az egyetem beiskolázási mun-
káját, és egyre inkább arra ösztönzi az
ifjakat, hogy kapcsolódjanak be a
napenergia hasznosítását célzó kuta-
tásokba. A tanszék a „szoláris isko-
lák“ európai uniós együttműködés ke-
retében ilyen összetett módon népsze-
rűsíti a közoktatásban tanuló hallga-
tók között a megújuló energiaforrásokat.

Az idei Nap napján, június 17-én
Szekeres Péter, a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium tanulója a nap-
elem hatásfok növelési lehetőségeiről
tartott számos kísérleten alapuló, ér-
dekfeszítő előadást. Iskolatársai, Bo-
ross Dávid és Lukács Péter termoele-
mes napelem készítésére vállalkoz-
tak, ezzel kapcsolatos munkájukról
számoltak be. A résztvevők megis-
merkedtek a monori Ady Endre Gim-
názium és a nagykanizsai Széchenyi
és Zsigmondi Szakképző Iskola nap-
energiás kísérleteivel is. 

Mint ismeretes, a strand és az egyete-
mi óvoda üzemeltetését a várossal –
melyet a mostani rendezvényen Fá-
bián Zsolt önkormányzati szaktanács-
adó képviselt – közösen létesített nap-
kollektoros berendezések segítik. Az
egyetemen működik az ország legna-

gyobb fotovillamos (napelemes) erő-
műve, amelynek másfél éves működ-
tetése alatt több mint 10 tonna szén-
dioxid kibocsátását kerülte el az un-
verzitás. E beruházások révén a részt-
vevők nemcsak az elmélettel, hanem
a gyakorlattal is ismerkedtek. -tl-

Olajozás helyett zsírozásra lenne szükség

BKV-s megbeszélés Gödöllőn

Tájékoztatjuk a tisztelt
gödöllői lakosságot,

hogy 
GÉMESI GYÖRGY 

polgármester 

FOGADÓNAPJA 

2007. július 4. helyett

JÚLIUS 11-ÉN LESZ 

Jól fizethet az energiafűz 

10. Gazdanap

A Nap napja az egyetemen

Szoláris iskolák



Múlt hét vasárnap A rák ellen az ember-
ért, a holnapért alapítvány szervezésé-
ben Családi napot rendeztek a Gödöllői
Királyi Kastély parkjában. A harmadik
alkalommal megtartott egész napos na-
pos rendezvény a nagy hőség ellenére
sokakat vonzott.

A Családi nap az eddigi hagyomá-
nyokat követve, az idén is az egészsé-
ges életmód, táplálkozás jegyében zaj-
lott, kapcsolódva az Erzsébet-év ese-
ményeinek sorába.

A kastélyparkban reggeltől a bioter-
melők, valamint kézművesek várták az
érdeklődőket portékáikkal. A kultúráról

és szórakozásról sem megfeledkezve,
folyamatos programok csábították a ki-
csiket és a nagyokat. A Zeneiskola
együtteseinek műsora kellemes kikap-
csolódást kínált. A parkban a vádászat-
történeti bemutató, és a jászfényszarui
huszárok felvonulása aratott sikert. Es-
tefelé Ibi és Vili zenebohócok műsora
nevettette meg a népes közönséget,
majd a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
és Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színmű-
vész „Nyáresti varázslat“ című műsora
kapott hatalmas tapsot. Közreműköd-
tek: Széphalmi Júlia és a Tücsök Együt-
tes tagjai.
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Véget ért a tanév valamennyi
diák számára. A múlt hét végén
az általános iskolák nyolcadi-
kosai is elballagtak, s megkez-
dődött a két és fél hónapos
szünidő. Az intézmények nagy
részében pénteken délután bú-
csúztatták el a végzős osztá-
lyokat, de volt, ahol szombaton
fejeződött be a 2006-2007-es
tanév.

A legtöbb kisdiák a Petőfi Sándor Ál-
talános Iskolától búcsúzott, itt száz-
négyen fejezték be a 8. osztályt, s kö-
zülük százhárman tovább is tanulnak.

Az Erkel Ferenc Általános Iskola
négy végzős osztályából 98 tanuló ta-
nuló ballagott el. Ötvenöt százalékuk
gimnáziumban, negyven szakközép-,
és öt százalékuk szakiskolában foly-
tatja tovább a tanulást. 

Igazán eredményes évet zárt a
Damjanich János Általános Iskola is.
A harminchárom végzősből harminc-
egyen tanulnak tovább, s az elmúlt
évek eredményeit nézve az idén jóval
több diák folytathatja a tanulmányait
gimnáziumban, mint korábban. Sike-
resek voltak a hat és nyolc osztályos
gimnáziumi felvételik is. Hatosztá-

lyosba a jelentkezők hatvanhét,
nyolcosztályosba ötven százalékát
vették fel.

A Hajós Alfréd Általános Iskolá-
ban is pénteken ballagtak a nyolcadi-
kosok. Az ötvenhét tanulóból, mind-

össze egy diák van, aki egyenlőre
nem került be középfokú oktatási in-
tézménybe.

Speciális helyzetben van a Mon-
tágh Imre Általános Iskola, Szakisko-
la és Készségfejlesztő Speciális Szak-
iskola. Itt az idén kilencen ballagtak,
nyolcan kertészként végeztek, egy ta-
nuló pedig a burkoló szakmát sajátí-
totta el.

A Szent Imre Katolikus Általános
Iskolában ünnepi szentmisével zárták
az évet. A két végzős osztályban ne-
gyven gyermek ballagott el, s ősszel
valamennyien középfokon tanulhat-
nak tovább.

A Frédéric Chopin Zeneiskolában
az évzáró koncertet követően még a
hét vége is bővelkedett események-
ben. Vasárnap délután a kastélyban az
ifjúsági zenekarok léptek fel és arat-
tak óriási sikert. A hét végi koncertek
után azokban már a zeneiskolások is
pihennek. Az intézményből az idén öt
diákot vettek fel középfokú zenei ok-
tatási intézménybe.

Véget ért a tanév

Vakáció
(folytatás az 1. oldalról)

A hőségriadó alatt a kórházaknak
fokozottan oda kell figyelniük, hogy
hűtsék betegeik testhőmérsékletét és
sokkal több folyadékot adjanak ne-
kik. A gyógyszerezésre is figyelni
kell, hiszen egyes orvosságok csök-
kentik a szomjúságérzetet, illetve nö-
velik a folyadékigényt. Nem árt a
gyógyszereket is hűteni, hiszen ilyen-
kor a szobák hőmérséklete is 25 fok
feletti – tette hozzá.

A mentőszolgálat értesítése azért
fontos, mert az ilyen meleg napokon
30 százalékkal is megnőhet a sűrgős-
ségi hívások száma. Ezért a mentő-
söknek fel kell készülniük arra, hogy
ennek alapján csoportosítsák át a
mentőautóikat.

Az egyes önkormányzatok védelmi
bizottságai hivatottak arra, hogy az
ÁNTSZ értesítése után olyan intézke-
déseket hozzanak, amelyekkel csök-
kentik a hőség okozta kockázatokat.
Így például a szociális intézmények-
ben, idősotthonokban a kórházakhoz
hasonlóan ügyeljenek a bentlakók
egészségére, folyadékpótlására.

Ismét vízosztás

Hőségriadó

Az Erkel Ferenc Általános Iskolában

– Ön szerint, melyik ma Gödöllő
legeredményesebb sportága? –
tettük fel a kérdést a múlt héten.
Íme néhány a beérkezett válaszok
közül:

„…Nem tartanám igazságosnak,
hogy bármelyik eredményes sportá-
gat kiemeljem. Én a röplabda mecs-
csekre is kijárok, meg a futsalra is.
Bármikor, ha azt hallom, gödöllői
nyer, büszke vagyok akár futsalos,
akár röplabdás, vívó vagy atléta az
illető…“ Tarnai Lajos

„…Azt hiszem, kevés település di-
csekedhet annyi eredményes sporto-
lóval, sikeres sportággal, mint Gö-
döllő.  Az atlétika, röplabda, vívás
hármas mellé most felzárkózott a
futsal is, sajnos ez utóbbit még nem
mindenhol ismerik annyira mint a
hagyományos labdarúgást. Néhány
éve még itt Gödöllőn sem tudtuk,
hogy létezik ez a sportág, de a ‘bi-
kák’ lelkesedése minden elképzelést
felülmúlóan sikerre vitte…“

Siklósi E.

„Kérdés, miben mérhető egy sport-
ág eredményessége. Ha az érmeket,
a hivatalos eredményeket nézzük,
akkor bajban vagyok, mert a vívás
és az atlétika között nem tudok vá-
lasztani. Ha azonban azt nézzük,
hogy melyik mozgatja meg a legtöbb
embert, akkor a focit tartom a legsi-
keresebbnek. Elég megnézni, hány
gyermek jár fociedzésre, vagy azt,
hány csapat indul a városi bajnoksá-
gon…“ Tóth Mihály

„Minden sikernek örülök, de sem
sportágat, sem sportolót nem tudnék
kiemelni. Nem vagyok sportszakér-
tő, ezért én mindig az olyan jellegű
sporthíreknek örülök, mint, hogy
Szendrő Szabolcs megmászta Hima-
láját, hogy Sztarenszki Marika néni
a legutóbbi budapesti futóversenyen
is részt vett, vagy amikor azt olva-
som, hogy hány gödöllői úszta át a
Balatont. Ezek az eredmények szá-
momra azért is kedvesebbek, mert
ezeket nem hivatásos sportolók érték
el…“ Kása Katalin

A hét kérdése: „Ön szerint
milyen a közlekedési morál
városunkban?“

A hét kérdése

A tervezettnél nagyobb nyere-
séggel zárta a 2006-os évet a
Magyar Posta Zrt. Sorra zárnak
be a kisposták, a megmaradók
nagyrészénél pedig csökkentik
a nyitvatartási időt, miközben
5,3 milliárd forint nyereséget
értek el – erről Szivi László, a
társaság üzleti vezérigazgató-
helyettese tájékoztatta a saj-
tót.

A Magyar Posta átszerve-
zése városunkat sem hagy-
ta érintetlenül. Az év elején
sokak bosszúságára a cég
bezárta a Városháza ok-
mányirodáján működő
egységét, jelentősen nehe-
zítve ezzel az itt ügyeiket
intézők dolgát. Amíg
ugyanis itt néhány perc
alatt sort keríthettek a
szükséges illetékek befize-
tésére, addig a bezárás óta
erre kizárólag a Dózsa
György úti postán van le-
hetőség. A bezárást akkor a
posta illetékesei azzal indokolták,
hogy az ilyen kis egységek fenntar-
tása nem gazdaságos.

A napokban tartott tájékoztatón ki-
derült, cseppet sem kell aggódni a
posta sorsáért. Annak üzemi eredmé-
nye az elmúlt évben 5,9 milliárd
forint lett, ami 1,5 milliárd forinttal
haladja meg a tervezettet. A társaság
összes árbevétele is 9 milliárddal több

volt, mint az üzleti tervben előirány-
zott, összesen 178,4 milliárd forint.

Ebből a bevételből mintegy 15 mil-
liárd forintot terveznek beruházásra,
fejlesztésre. 500 millió forintért az
alig néhány évvel ezelőtt megnyitott
budaörsi levélfeldolgozó központot
fogják korszerűsíten, s 16-17 postát
újítanak fel, valamint lecserélnek 65
darab 2,5 tonnás kisteherautót.      (k.j.)

Több pénz, kevesebb szolgáltatás

Milliárdos nyereség

A rák ellen az emberért, a holnapért!

Családi nap a kastélyban
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„Tisztelt Szerkesztőség!
Nemrégiben jelent meg egy cikk az
önök újságában az egykori MÉH te-
leppel kapcsolatosan. Ezt olvasva
gondolkodtam el egy kicsit, milyen
fura dolog is az önkormányzatok
önállósága. Eléggé fel is bosszan-
tott a dolog, mivel ebből egyértel-
műen az derült ki, hogy egy hivatal
átnyúlva az önkormányzat feje fe-
lett, felülbírálta annak döntését.
Nem egy ismerősöm lakik  Török Ig-
nác utca környékén, és nagyon sok-
szor hallom őket panaszkodni, hogy
rettenetes a zaj a telepen folyó mun-
ka miatt. 
Nem tudom, mit jelent a sokszor
hangoztatott önkormányzati reform,
de jó lenne, ha esetleg ez arról szól-
na, hogy ha egy önkormányzat úgy
ítéli meg, hogy figyelembe veszi
közel száz család panaszát és be-
zárat egy engedély nélkül működő
telepet, akkor a közigazgatási hiva-
tal ne bírálhassa azt felül úgy, mint
tette ezt ebben az esetben is. Ezek
után, nem tudom, milyen esélye van
annak a fellebbezésnek, amit be-
nyújtottak a lakók, s amiről ezek sze-
rint ismét a közigazgatási hivatal fog
dönteni. Felháborítónak tartom ezt
az eljárást.“
Tisztelettel: N.K.

„Tisztelt Szolgálat!
Nemrégiben jártam a Táncsics utcai
parkban és örömmel láttam, hogy
ismét vissza került a helyére a kop-
jafa. Sokaktól hallottam azt, hogy
ellopták, majd azt, hogy megerősítik
az alsó részér és vissza teszik a he-
lyére. Megvallom, nem hittem ben-
ne. Most kellemesen csalódtam. Kö-
szönöm azoknak, akik megcsinálták,
és azoknak is, akik gondoskodnak
arról, hogy rendben legyen a park.“
Köszönettel: Szigeti Sándor

„Tisztelt Szerkesztőség!
Örömmel figyelem a Húszas felújí-
tását szinte lépésről lépésre. Meg-
lepett azonban, hogy az eredeti el-
képzelésekhez képest, mennyire
megváltozott az épület színe. Vagy
én emlékszem rosszul? Szeretném
megtudni, mi a változás oka.“
Köszönettel: Tóth Sándor

Kedves olvasónk!
Valóban történt néhány változás az
eredeti elképzelésekhez képest, mi-
vel a kivitelező azt vállalta, hogy az
épületet az eredeti terveknek meg-
felelően újítja fel. Az elmúlt időszak
kutatásai alapján az épület burkola-
tának eredeti színével ez a szín
egyezik meg. A végleges döntést ré-
gészekből, építészekből, műemlék-
védelmi szakemberekből álló testü-
let hozta meg, s ezt hagyta jóvá a
műemlékvédelmi hatóság is.

Fórum

T iszte l t  Gödö l lő iek !
Immáron sokéves hagyománya városunknak, hogy Wagenin-
genből két évenként testvérvárosi küldöttséget fogad. Vendé-
geink részére keresünk szállásadó családokat, olyanokat, akik szívesen alakí-
tanának ki baráti kapcsolatokat az érkezőkkel.
Vendégeink itttartózkodása: 2007. október 4. és 7. között lesz (csütörtök dé-
lutáni érkezéssel és vasárnap délelőtti távozással). A szállásadás mellett reg-
geli, és esetenként vacsora biztosítását kérjük, ill. a hollandok reggeli elszál-
lítását programjaikra, este pedig hazavitelüket.
További részletes információ és jelentkezés Mészöly Beatrixnál, a Polgár-
mesteri Hivatalban. (Tel.: 28/529-140, e-mail: mbea@godollo.hu )

Gloserné Szabó Györgyi,  A Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke

A munkaerőpiaci reintegrációs
elképzelések és programok
sokszor kizárólag, vagy döntő-
en erőforrások biztosítására
fókuszálnak, és főleg egyéni
szinten érnek el eredménye-
ket. A társadalmi terek – me-
lyekben a nők is élnek – döntő-
en a férfiak igényei, lehetősé-
gei és társadalmi nemi szere-
peik paramétereire optimali-
záltak, a tényleges esélyegyen-
lőség eléréséhez szükséges,
hogy a társadalmi TÉR fele
részben, vagy egyenlő mérték-
ben a nők igényeit is szolgálja.
Ide értendők a döntéshozatali
terek (pl. Parlament), a közte-
rületek és az információs terek
is melyek jelenleg a nők szá-
mára a gyakorlatban csak kor-
látozottan hozzáférhetőek.

A nők részvétele a döntéshozatalban
még mindig nem éri el a társadalmi

részvételük arányát, ami különösen
igaz Magyarországon, ahol a parla-
menti képviselők mindössze 10 szá-
zaléka nő. A munkaerőpiaci struktú-
rák mind a mai napig nem képesek
reagálni a nők társadalmi nemi igé-
nyeire és lehetőségeire. Hazánkban a
közintézmények, a közterületek, a tö-
megközlekedés rendszerei és struktú-
rái a mai napig nem képesek különb-
séget tenni, látni és kiszolgálni a nők
és férfiak társadalmi szerepeinek kü-
lönbségeiből eredő jellemzően női
igényeket. 

Egy kisgyerekes nő mozgásában,
lehetőségeiben korlátozott, igényeire
és a gyermekének igényeire a társa-
dalom kevés kivételtől eltekintve nem
reagál megfelelően, és a munkaerő-piaci
helyzetéből adódó anyagi körülményei
sem feltétlenül teszik számára lehetővé,
hogy a gyermekvállalással kapcsolatos
munkák elvégzését piaci szolgáltatások
formájában vegye igénybe. 

Gödöllőn 2002-ben indult el az a

komplex munkaerőpiaci reintegrációs
program, melynek célja, egyrészt
hogy a nők számára az erőforrások-
hoz való hozzáférést és hozzájutást
segítse, de ugyanakkor az is, hogy ge-
neráljon és fenntartson olyan valós és
virtuális tereket, melyek szükségesek
ahhoz, hogy benne a nők fejlődni és
tevékenykedni tudjanak. A program
neve Regina Modell Program.

Az RMP 2005 óta elérhető szolgál-
tatása a Gödöllő környéki települések
lakosai, munkavállalói és munkaadói
számára a Regina Alapítvány
„Munkahelyben, munkahelyben“ elne-
vezésű programja.

Célja, hogy a régiónkban kínált ál-
lások és az itt élő munkavállalók a le-
hető leghatékonyabban egymásra ta-
láljanak, és mind a munkaadó, mind a
munkavállaló számára eredményes
együttműködés tudjon kialakulni.
Regisztráció a Regina Alapítvány
„Munka helyben“ programjába itt:
http://www.godolloregio.hu/allas
További információ:
www.reginanet.hu,
www.reginaprogram.hu. 
Személyesen Pál Andrea, 
reginainfo@reginanet.hu, 30/279-6065.

Regina Alapítvány

„Munka helyben“

A Gödöllői Kulturális és Szoci-
ális Közhasznú Egyesület (GK-
SZKE) a szakmunkásképzés, a
zeneoktatás és a  kulturális
rendezvényszervezés mellett
kiemelt szinten kezeli a város-
ban élő, szociálisan hátrányos
helyzetben lévő emberek tá-
mogatását. 

Éppen ezért, a tavalyi évhez hasonló-
an idén is megállapodást kötött a Ma-
gyar Élelmiszerbank Egyesülettel,
amely non-profit szervezetként arra
vállalkozott, hogy az országban fel-
halmozódó élelmiszerfeleslegeket el-
juttassa azokra a helyekre, ahol rászo-
ruló emberek, családok élnek.

Az idén a Gödöllői Kulturális és
Szociális Közhasznú Egyesülettel tar-
tott első közös programjuk a május
26-án tartott Gyermeknapon volt,
ahol 500 kg édességet és ugyanilyen

mennyiségben teát osztottak szét. Jú-
nius elején több tonnányi liszt és
egyéb élelmiszer érkezett a banktól
Gödöllőre, amit ugyancsak kiosztot-

tak a rászoruló közel 400 család
között. Az élelmiszersegély program
keretében szétosztásra kerülő termé-
kek az élelmiszerbank és a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal
közreműködésével jutnak el az érin-

tettekhez. Kubatov János, a  GK-
SZKE tagja elmondta: szerencsé-sek
vagyunk, hogy szép számban vannak

olyan segítőkész emberek, akik sz-
abadidejüket feláldozva fára-doznak
azért, hogy a szállítmányok azokhoz
az emberekhez is eljussanak, akik

mozgásukban korlátozva vannak, így
nem tudnak az osztás helyszínén megje-
lenni.

Magyar Élelmiszerbank Egye-
sület
A 2005-ben megalakult élelmiszer-
bank célja a hatékony fellépés a még
fogyasztható élelmiszer-feleslegek
hulladékká válása ellen. Az élelmi-
szerbank természetbeni adományokat

gyűjt, valamint fel-
kutatja a kereskedel-
mi forgalomba vala-
miért nem hozható,
de még tökéletesen
fogyasztható állapot-
ban levő alap- és fel-
dolgozott élelmisze-
reket, gondoskodik
azok szállításáról,
biztonságos tárolásá-
ról és szétosztásáról.
Munkájához sok
helyről kap segítsé-

get, vállalatok, magánszemélyek,
önkormányzatok és állami hivatalok
részéről egyaránt.

Az indulás óta összesen több, mint
3500 tonnányi élelmiszert osztottak
szét az országban, melyek értéke
meghaladta a 600 millió forintot. Az
adományok 250 civil szervezeten és
önkormányzaton keresztül mintegy
300 ezer emberhez jutottak el.

Az élelmiszerbank egy olyan szer-
vezet, amely hidat teremt a rászoru-
lókat közvetlenül kiszolgáló non-pro-
fit szervezetek (hajléktalanszállások,
ingyen-konyhák, szociálisan hátrá-
nyos helyzetű emberekkel/családok-
kal foglalkozó karitatív szervezetek,
stb.), és az élelmiszer-felesleggel ren-
delkező mezőgazdasági, élelmiszeri-
pari és -kereskedelmi cégek között.

Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Együttműködés Gödöllővel

Több mint 500 gyermek közül sorsol-
ták ki a Gödöllői Dohányzás Meg-
előzési Program keretében meghirde-
tett Füstmentes Osztályok Versenyé-
nek győzteseit. A programban a város
valamennyi iskolája részt vett: 37 osz-
tály összesen 942 tanulója írta alá a je-
lentkezési lapot, amelyben megfo-
gadták, hogy 2007. január 1. és május

31. között egyetlen szál cigarettára
sem gyújtanak rá. 22 osztálynak, ben-
ne 567 diáknak sikerült megtartania a
ta-valyi év végén tett fogadalmát.
A Hajós Alfréd Általános Iskola diák-
jai vihették haza a legeredményesebb
iskolának felajánlott serleget. A Füst-
mentes Életért vetélkedőt a Török Ig-
nác Gimnázium 5. a. osztályának di-
ákjai nyerték.

Kép és szöveg: -kj-

Véget ért a füstmentes osztályok versenye

Ők nem gyújtanak rá

A Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesület

segítséget kér, minden jó szándékú
gödöllői lakostól

A csángóföldi lészpedi 
általános iskola tanulóinak
egy hetes magyarországi

nyaraltatásához

Bármilyen csekély értékű
adományt köszönettel fogadunk! 

Számlaszám: 
11600006-00000000-10608427

(Grassalkovich Sportegyesület) 
Készpénz adomány is lehetséges

személyesen a város több pontján,
a piacon és a Damjanich János 

Általános Iskola portáján 
(Gödöllő, Batthyány u. 32.): 

hétfőtől péntekig 8-14 óráig.
Segítségüket előre is megköszönve:
Büttner Sarolta és Szűcs Józsefné

Vincze Istvánné: „Köszönjük Balogh Gyulának és Kubatov Jánosnak,
hogy felvállalták ezt a munkát. A kiosztott élelmiszerekkel nagyon meg va-
gyunk elégedve, már várjuk a következő értesítést, hisz számukra ez a segít-
ség alapvetően fontos.“
Aladics Józsefné: „Hálásak vagyunk a Magyar Élelmiszerbank Egyesület-
nek az adományokért. Tavaly például még szégyelltem átvenni a csomagot,
de a körülményeim rákényszerítettek arra, hogy változtassak ezen. Jó lett
volna, ha karácsony idején is történik osztás, de sajnos akkor ez nem való-
sult meg, de biztos vagyok benne, hogy nem rajtuk múlt a dolog. Külön kö-
szönet Balogh Gyuláéknak, akik mindent megtesznek azért, hogy nekünk
könnyebb legyen.“



Árpád fejedelem halálának 1100 éves
évfordulóján lovas történelmi zarán-
doklatot hirdettek. Június 17-én, va-
sárnap Gödöllőn jártak a résztvevők.
A Táncsics Mihály úti Nemzeti
Együvé Tartozás Parkjában Gémesi
György polgármester fogadta a Pe-
traskó Tamás vezette csapatot.

Akárcsak eleink, ők is a Vereckei-
hágótól (ma Ukrajna) ereszkedtek alá
a Kárpát-medencébe. Lóháton, aho-
gyan azt a honra lelő magyarok is tet-
ték. Hogy miért? Árpád fejedelem,
honalapító vezérünk 1100 éve halt
meg, az ő emléke, páratlan cseleke-
dete előtt tisztelegve hirdettek lovas
történelmi zarándoklatot Vereckétől
Budapestet érintve Karosig, illetve

Kisrozvágyig június 1. és július 7.
között.

A vállalkozás kezdeményezője a
Bodrogközi Régi Magyar Kultúra
Közhasznú Alapítvány. A lovasok a
szervező Petraskó Tamás vezetésével
érkeztek vasárnap Gödöllőre, ahol a
helybéli lovasok és hagyományőrzők
is csatlakoztak hozzájuk. A korhű ru-
hába öltözött zarándokokat a Nagy-
Magyarország 64 történelmi várme-
gyéjének zászlóerdejében köszöntötte
Gémesi György, akinek a „vándorok“
egy-egy fiola vereckei forrásvizet,
valamint földet, illetve egy csokor
vadvirágot ajándékoztak. A polgár-
mester pedig Gödöllő város szalagját
kötötte rá a csapat zászlajára.
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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!

A máriabesnyői Szent Konrád-szobor
Szent Konrád szobrának helye a templomudvaron belül
állandónak mondható, azonban a környezete gyökeresen
megváltozott a 2000-es átalakítás következtében. A kom-
pozíció korábban a mai szabadtéri oltár helyén húzódó
kőfal közepén állt egy fülkében, előtte, egy apró szökő-
kút vize csobogott. A szobrot, négy falicsorgó fogta köz-
re, rajtuk a négy evangélista jelképével. (Ezek a kis kutak
később a templom előtt lévő Mária-kútra kerültek.)
A kutakat és a szobrot egyaránt 1934-ben állították föl, a
hosszú ideig hiába keresett víz megtalálásának emléke-
ként. Szent Konrád-ábrázolás Krasznai Krausz Lajos al-
kotása, ünnepélyes fölszentelésére 1934. augusztus 5-én
került sor sok vidéki zarándok jelenlétében. A víz erede-
tileg a kolostor udvarán fúrt kútból származott, melyet egy szivattyú segítségével juttattak el a szoborhoz. A kutakból

folyó víznek a zarándokok gyógyító hatást tulaj-
donítottak, ezért sokan haza is vittek belőle.
Szenteltvíz gyanánt használták, betegekkel itat-
ták, fájdalom esetén a fájó testrészt dörzsölték ve-
le, de állatok gyógyításánál is alkalmazták.
A XX. század végére a kegytemplom udvarának
átalakítása mellett döntött Tamás atya, a kapuci-
nusok máriabesnyői rendfőnöke. 2000-ben adták
át az átalakított templomudvart. A szobor a sza-
badtéri ol-
táron ka-
pott helyet,
a talapzatán
lévő kis
szökőkúttal

együtt. A szoboregyüttesben Szent Konrádon kívül még három alak is megjele-
nik. Egy férfi, egy nő és egy gyermek, akik láthatóan egy családot alkotnak. A
férfi imára kulcsolt kézzel térdepel a szent jobbján. Az asszony bal kezével a
gyermekét átkarolva Szent Konrád balján térdel, miközben a szent kenyeret
nyújt neki. A szobor alapanyaga bronz, alján pedig a következő felirat látható:
„Szenté avatta / XI. Pius Pápa / 1934. május 20-án“
A kompozíció, a szökőkút mészkő medencéjének hátoldalán áll. A medence,
félkörívben hajlik előre, rajta barokkos díszítések és feliratok. Jobb oldalán a
következő idézet olvasható Szent Konrádtól: „Amit a szegényeknek adunk,
mind megtérül.“ A medence középső részén a „Szent Konrád testvér kútja
1818-1894“ szöveg olvasható, a bal oldalán pedig az „Ifjú koromtól növeke-
dett bennem a részvét“ idézet látható.

GÖDÖLLÕ ANNO
Város–Kép

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Árpád-év: történelmi lovas zarándoklat

Ezeregyszáz év

Árpád fejedelem: A dinasztiaalapító Álmos
fejedelem fia, akiről a 895-1301 között magyar
nagyfejedelmi és királyi trónon ülő nemzetsé-
get elnevezték. VII. Konsztantinosz 950 körül
keletkezett munkája szerint a magyarok első
fejedelme volt a 890 körüli években, akit a ma-
gyarok Levedi ajánlása szerint a kazárok szoká-
sa szerint választottak nagyfejedelemmé, apja
Álmos halála után. Dinasztiája 28 uralkodót
adott a magyar nemzetnek. A törzsszövetség
élén valószínűleg a kende méltóságot töltötte
be, de emellett a hét törzs egyike is minden bi-
zonnyal az ő irányítása alatt állt. Ő irányította a
magyarok Kárpát-medencei honszerző harcait,
a fennmaradt történelmi források alapján hoz-
závetőleg ötvenöt éven át vezette népét. Egyes
források szerint fő szálláshelyéül Csepel szige-
tét választotta. Feleségét nem ismerjük, de Zul-
ta fiáról tudjuk, hogy 896 táján születhetett.
Idősebb gyermekei Tarkacsu (Tarhos), Jeleg
(Üllő), Jutocsa (Jutas), és Levente még atyjuk
életében meghaltak, így Zulta követte fejede-
lemként, aki 947-ig uralkodott. Anonymus sze-
rint Árpád 907-ben költözött el ebből a világból.

Árpád fejedelem Munkácsy
Mihály Honfoglalás című festményén

Megváltozott, megszépült a Pe-
tőfi Sándor Művelődési Köz-
pont környéke az elmúlt egy év
alatt. Tavaly felújították az in-
tézmény parkolóját, és az egy-
kori hepehupás, sokszor törede-
zett burkolat helyén teraszt ala-
kított ki az önkormányzat. Itt az
idén nyáron már a pihenni vá-
gyókat várják, akik egy könyv,
egy újság vagy egy kávé mellett
tölthetik el az időt. Az épület
oldalában lévő terasz mellett a
Cabrio bárral is bővült a műve-
lődési központ. Az épület háta
mögötti egykori parkoló helyén
kialakított kerthelyiségben rendszeres kulturáris, művészeti és egyéb zenei programokkal várják a kikapcsolódni
vágyókat. Mint azt megtudtuk, a fejlesztések nem állnak le a jövőben sem, a tervek között a színházterem fel-
újítása és egy dohányzásmentes ifjúsági klub kialakítása szerepel. (ny.f.)

Fejlesztések a Petőfi Sándor Művelődési Központban

Megnyílt a terasz és bár
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Értekeztem már ebben a rovat-
ban arról, hogy az újságírónak
annyi helyre kell elmennie, any-
nyi téma iránt érdeklődést ta-
núsítania, hogy óhatatlanul be-
következik a csömör: végül
semmi sem érdekli tulajdon-
képpen. Előállhat az is, hogy
úgy indul el valahová, valaki-
hez, mintha a fogát húzatni
kelne útra, aztán utólag örül:
mégis, milyen jó volt, hogy ezt
megnéztem. Milyen jó volt,
hogy beszélgettem ezzel az
emberrel. 

Nem ismerem személyesen Schäffer
Erzsébetet, a Nők lapja főmunkatár-
sát, nem tudhatom, hogy ő esetleg
már előre is örömújságíró-e, olyan,
aki mindig szívesen veszi a nyakába
a lábát, akit mindig hajt a megismerni
vágyás láza. Számos riport, interjú,
emlékezés, elmélkedés, megfigyelés
olvasható legújabb, az Ómama és a
főpincérek címet kapott kötetében. 

Először is, ki az az ómama? Hát
nagymama, csak Temesváron óma-
mának hívják. Időről-időre a szerző
visszatér a könyvben az ómamához,
Temesvár színes, soknemzetiségű vi-
lágába, Temesvár sose volt színma-
gyar, még talán túlnyomóan magyar
város sem, ott magyar, román, német,

szerb szó kavarog, egy
temesvári illetőségű
magyar színész mondta
nekem nemrég, hogy
nem örülnek a maros-
vásárhelyi színművészeti főiskolán, ha
Temesvárról jelentkezik oda valaki,
mert nem tud igazán jól magyarul.

Tehát az ómamához vissza-vissza-
térő, mintegy belőle erőt merítő em-
lékezés vezeti be a kötet részeit. A
nehéz, vagy legalábbis sose könnyű
emberi sorsokról szóló történeteket, a
megfigyelés vagy jóízű beszélgetés
alapján íródottakat. Majd, a második
részben híres emberekkel, színé-
szekkel, írókkal, képzőművészekkel
készült interjúk következnek.

És jön a határon túl, Gyimes, Csík,
a Vajdaság, Csallóköz, s még tovább,
a Csángóföld, a csángók, akik nem
éltek Trianon előtt sem az ország ha-
tárán belül, mégis magyarul beszél-
nek, ki tudja, miért, hogy kitartanak
ebben, pedig a templomban sem
imádkozhatnak így, az iskolában is
román nyelven sajátítják el a nebulók
a tudományokat, de újra és újra neki-
lendülnek, és magyar papért folya-
modnak, a pápához, a Jóistenhez, és
magyar iskolát szerveznek fészerben,
garázsban, szobácskákban. 

Halálra készül Polcz Alaine, a leg-
inkább a halállal, annak a lélektaná-

val foglalkozó pszichológusnő, most
nem a másokéra, a magáéra. Azt
mondja 2006 őszén: minden bizony-
nyal ez az utolsó ősze. Ugyan ezt már
kötve hiszi az ember, aki nem min-
dennapi erejéről leckét kapott innen-
onnan. 

Elbúcsúzik tőle az újságíró egy
öleléssel, aztán elmegy Makóra utá-
nanézni, melyen az igazi jó hagyma,
meg elmegy a Bükkbe, hogy tanul-
mányozza a gyógynövénygyűjtés
csínját-bínját, megpróbálja kifür-
készni a rózsakertészkedés titkait egy
kéthektáros rózsakertben, és ó, jaj,
ómama, mennyi csoda is van még
ezen az áldott szép világon!
(Schäffer Erzsébet: Ómama és a fő-
pincérek)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A Monarchián innen és túl

Második alkalommal rendezett ze-
nei fesztivált a Református Líceum,
a Török Ignác és a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium diákjaiből szer-
veződött egyesület a művelődési köz-
pont melletti területen. A rendezők
célja az volt, hogy az összejövete-
len szinte kivétel nélkül kezdő, fia-
tal zenekarok lépjenek fel. Mellet-
tük természetesen a profik is szóhoz
jutottak, így klasszikus rock, ír és
magyar népzenét ötvöző IRMA zenekar is a húrokba csapott. A koncertek
mellett táncbemutatók is színesítették a programokat.

Az idei tanév végén rendezték
meg Vácott a VII. Bartók Béla
Hegedű-duó Versenyt, melynek
célja az együttmuzsikálás meg-
szerettetése és a Bartók Béla
Hegedű-duók népszerűsítése a
diákok körében. A versenyen
előzetes válogatók nélkül 35
zeneiskolából 61 duó adta elő
műsorát.

Bartók Béla nemzetiségek zenéjét és
népdalait dolgozta át két hegedűre,
melyekben a dallam többnyire felvált-
va vagy megosztva, kánonban, vagy
imitációként szólal meg. Nem egyszerű
feladat a tanár számára megtanítani, és
még nehezebb a tanulóknak tisztán és
pontosan, szöveg nélkül hegedűn
„elénekelni“ őket. Ezért vagyunk kü-
lönösen büszkék a gödöllői Frederic
Chopin Zeneiskola vonós tanszaká-
nak három duójára, akik tudásuk leg-
javát nyújtva mindannyian díjazott-
ként térhettek haza, ami országosan

példa nélküli teljesítmény.
Elismerést és köszönetet
érdemel ezért Gál Márta
és Deák Tamara 5.b osztá-
lyos tanulók, akik I. díjat
nyertek, felkészítő taná-
raik: Gálné Bagi Márta és
Juniki Spartakus; Lázár
Bíborka és Bréda Zsófia
(1.o.), II. helyezettek, fk.
tanáruk: Gálné Bagi Már-
ta; Albert Julianna és Retz-
ler Zsófia (2.o.), III. helye-
zettek, fk. tanáruk: Béres
Ágota. 
A hegedűművészekből
álló zsűri a legeredménye-
sebb felkészítő tanárok
munkáját is jutalmazta.
Tanári díjban részesült Ju-
niki Spartakus, Gálné Bagi
Márta munkáját pedig ta-
nári különdíjjal ismerték
el. 

Béres Ágota

A lengyelországi Łódzban rendezték meg a
XII. Nemzetközi Textiltriennálét, ahol a világ
minden részéről 180 művész gyűlt össze.
Magyarországot három meghívott alkotó
képviselte egy-egy művel, köztük Katona
Szabó Erzsébet, aki a szakma elismerésé-
vel tért vissza Gödöllőre. 
A textilművész a nemzetközi megmérette-
tésen „A fal“ című munkáját mutatta be. A
monumentális alkotást teljes egészében
2003-ban a Vigadóban állították ki, jelenleg
egy részlete a Városi Könyvtárban tekint-
hető meg. 
Katona Szabó Erzsébet alkotását a szakma
különdíjjal jutalmazta Lengyelországban.

Hegedűseink országos sikere

Öt díj egy versenyen

SZAKMAI ELISMERÉS KATONA SZABÓ ERZSÉBETNEK

II. Gödöllői könnyűzenei fesztivál
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Múzeumok éjszakája Erzsébet királynéval
Természetesen Gödöllőn, a kastélyban, ahol egész évben rá emlékeznek.
Erzsébet legismertebb életrajzírója, Brigitte Hamann osztrák történész, aki-
vel 19 órától lehet találkozni, már több kérdés érkezett az internetről. A ma-
gyar-német nyelvű beszélgetés után az állandó kiállításokon kosztümös  tár-
latvezetés keretében lehet megtekinteni Sisi négy híres öltözéke - menyasszonyi, koronázási,
lovagló és a tüllruha másolatát. 
Az Erzsébet királyné mítosza című időszakos kiállításon viszont egyik eredetei ruhája  látha-
tó. Méghozzá az a vajszínű, pókháló vékonyságú selyemruha, amit 1889 decemberében, ked-
venc lánya, Mária Valéria kedvéért vett föl, megszakítva haláláig tartó gyászát. Fia, Rudolf
trónörökös halála után a királyné mindig feketében járt. A világos ruhát Monika Levaytól köl-
csönözték, aki az Elisabeth című világsikert aratott musical zeneszerzőjének, a magyar szár-
mazású Sylvester Levaynak a felesége.
További érdekesség két Gödöllőre visszatért tárgy, az egyik éppen a döntően Gödöllőn nevel-
kedett Mária Valéria, krókuszt ábrázoló ceruzarajza. A másik szintén Bécsből kölcsönzött pe-
csétnyomó, amit csak a kastélyban használt a királyné.
Az időszaki kiállításon egyébként mintegy 300 darab műtárgyat láthatnak az érdeklődők, eze-
ket huszonegy különböző hazai és külföldi gyűjteményből hoztak Gödöllőre. Egyébként min-
den szerencsés századik látogatónak feketével kedveskednek a kastélykávézóban.
Ha Erzsébet királyné, akkor nem hiányozhat Ferenc József sem, egyik hasonmása tart majd
audenciát a múzeumok éjszakáján a Gödöllői Királyi Kastélyban, ahol levetítik a Sissi film-
trilógiát is, Romy Schneiderrel a címszerepben. www.kiralyikastely.hu

Középpontban: a 3 helyszínes 
A gödöllői szőnyeg 100 éve című kiállítás
Mindhárom helyszín (a Városi Múzeum, a Műve-
lődési Központ, és a GIM-Alkotóház ) ingyenes nyit-
va tartással 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 megje-
lenő madarakhoz (sas, holló, sólyom) kapcsolódó ma-
dárbemutató (a pelikános kút körül).
–19 órakor: a korábban meghirdetett szőnyegterv-rajzpá-
lyázat eredményhirdetése, négy kategóriában, díjakkal.

–19.30: a ma-
gyar-hun mondakörhöz kapcsolódó, íjakról szóló be-
mutató előadás.
– 21 órakor Hervey Sándor: „Legyen könnyes füvem
rejtélye“. Versek, fordítások című kötetét bemutatja:
Dr. Lencsés György címzetes egyetemi docens, or-
szágismereti vezető.
– 20 órától 24 óráig: egy omnibusz, a múzeumtól in-
dulva, a  3 szőnyeg-kiállításos helyszín között (kisebb
várakozásokkal) folyamatosan közlekedve (félórán-
ként indulva) ingyenesen szállítja az érdeklődőket.
– 22 órától 24 óráig: élőzenés táncház a Szederinda
nevű népi együttes kíséretével.
 Minden program ingyenes!

Támogatók: Aranysün, Árkus, Biopatika, Csokoládé
bolt, Csongorádi Ágnes, Diddl-shop, Dimensió,
Fáma, Fuji-fotócentrum, Galéria büfé, Hamvay-
kávézó, Kecskés Zoltán, Kiss Textil, Könyvesház,
Lux Fotóstúdió, Monarchia Rétesház, Nebuló, Su-
lyán Cukrászda, Városi Mozi, OKM, ÖTM, NKA

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!

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Múzeumok Éjszakája

2007. június 23. szombat 17-02 óráig



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 májusi cserebogár (melolontha
melolontha) egy viszonylag gyakori
bogárfajta. A faj kifejlett állapotban
23-30 milliméter hosszú. A fej, a tor
és a potroh szürkésfekete, a szárnyfe-
dők barnák, a szárnyfedőkön fehér
szőrfoltok vannak. A farfedő hosszú
nyúlványban végződik.

A cserebogár lárvája, 4-5 centimé-
teresre is megnövő a pajor piszkosfe-
hér színű, hátsó része felé sötétedik és
vastagszik, lábai a test elején, a barna
fej közelében vannak. Erős rágói van-
nak. A májusi cserebogár teljes áta-
lakulással fejlődik. Az imágók május-
júniusban jelennek meg tömegesen,

levelekkel táplálkoznak és
alig 5-7 hétig élnek. Elsőd-
leges szerepük a pároso-

dás, amelyre általában az első-máso-
dik hétben sor kerül. A nőstény 10-20
centiméteres mélységben egyesével
helyezi el 60-80 petéjét a föld felszíne
alatt.

A pajornak nevezett lárvák 4-6 hé-
ten belül kelnek ki, és egyetlen fel-
adatuk a táplálkozás. Erős szájszer-
vükkel különféle növények gyökereit
fogyasztják, amivel komoly mező-
gazdasági kárt tudnak okozni. A pajo-
rok 3 év után ősszel bebábozódnak, és
mintegy 6 hét alatt fejlődnek ki. A
már kifejlett állatok a föld alatt telel-
nek át, majd tavasszal kiássák magu-
kat a felszínre, újrakezdve a szaporo-
dási ciklust. Egy nagyobb, 30 éves
ciklus is létezik, amikor különösen
nagy számban jelennek meg a csere-
bogarak.

Az óriási étvággyal megáldott bo-
garak mind pajorként, mind kifejlett
állapotában problémát jelentenek a
mező- és erdőgazdaságok számára.
Kertjeinkben is nagy kárt tesznek.
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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 szabá-
lyok ismertetésével közelítjük
meg, hanem bemutatunk né-
hány példát, melyből sok ötletet
elleshetünk. További segítséget
nyújtunk a www.fenyveskerte-
szet.hu honlapon is.

Miért alakítsunk ki kerti pihenőket? E
pihenők alkalmasak az elrejtőzésre,
vagy a grillezésre, hangulatos vacso-
rákra, esetleg reggeli kávézásunk szín-
terei. Mindegyik lehetőség más helyet
és más kialakítást kíván.

A rejtett, védett zugokat hozhatunk
létre a háztól távol, cserjékkel, árnyas
fákkal, vagy pergolára futtatott növé-
nyekkel. A kíváncsi tekintetek elöl vé-
dett pihenőkbe helyezzünk el egy pa-
dot, vagy egy kényelmes széket asztal-
lal. A pihenőhelyünk burkolata fű,
gyöngykavics, fa vagy kő legyen, mert
a természetes anyagok fontosak a ro-
mantikus hangulat megteremtéséhez. E
hangulatos pihenők mellé illatos növé-
nyeket ültessünk, és törekedjünk arra,
hogy a virágok színe visszafogott le-
gyen. Válasszuk a kék és a rózsaszín ár-
nyalatait és a fehéret, vagy ha mozgal-

masságra vágyunk a kék-sárga összha-
tást. Az élénk sárga-piros párost az
ilyen pihenőknél mellőzzük. Illatos és
buja cserjék megfelelnek a rejtett zugok

kialakítására, így ül-
tessünk e pihenők
mellé rózsát, virág-
loncot, orgonát,
gyöngyvirág cserjét,

jezsáment és pillangóinknak nyá-
ri orgonát. Az illatos és szép fű-
szernövényekről sem feledkezhe-
tünk meg, a levendula klasszikus
kísérője a rózsának, míg a kék-
virágú rozmaring, a kakukkfű, a
citromfű és a hosszan virágzó zsá-
lya bódító illata elvarázsol.

A kerti partik, grillezések más kiala-
kítást igényelnek. Az ilyen pihenő he-
lyét úgy válasszuk meg, hogy a kony-

hánkhoz közel legyen, de a grillező
füstje ne kerüljön be a házba. E pihenők
burkolata kő, kavics vagy térkő legyen.
Az asztalok és székek kiválasztása ma
már a sokszínű kínálat miatt nehéz, de
mindenképpen időtálló fa, fém vagy fo-
nott bútorokat javaslunk. Praktikus, ha
a választott bútor összecsukható vagy
rakásolható. Az ilyen pihenők mellé ne
ültessünk magas növényeket, alakítsuk

úgy a környezetet, hogy beláthas-
suk az egész kertet. Ültethetünk
színes évelőket, de a könnyen gon-
dozható törpecserjék is nagyon
hangulatosak. Törpe cserjék közül
választhatjuk a puszpángot, a tör-
pefenyő-féléket, egyes gyöngy-
vessző-fajtákat, a törpe orgonát, a
törpe rózsaloncot, a pimpók sárga,
piros és narancs virágú fajtáit,
vagy a levendulát. A rózsakedve-
lők számtalan törpe-, talajtakaró-
vagy parkrózsa közül választhat-
nak, melyek magassága nem éri el

az egy métert. Az alacsony cserjék közé
ültethetünk alacsony évelőket vagy
egynyári növényeket is, melyek tovább
színesítik ágyásunkat. Bájos egynyári

növény a sárga bársonyvirág, a kék
lobélia, az illatos vaníliavirág, a légies
borzaskata vagy a rózsszín pillangóvi-

rág. Alacsony vagy közép-
magas, hosszan virágzó
évelő a szegfűk számtalan
változata, a bájos pipitér, a
havasi gerebcsin, az őszi-
rózsa több fajtája, a me-
nyecskeszem, a romanti-
kus gólyaorr, az élénksár-
ga ligetszépe vagy a cip-
ruska.

A grillező és a rejtett
zug mellett lehet több pi-
henőhelyünk is, hiszen a
kertben bárhol elhelyezhe-
tünk egy asztalt kényelmes

székkel, melynek helyét hétről-hétre
változtatjuk. Mindig a leghangulato-
sabb, legérdekesebb ágyás szomszédsá-
gában pihenhetünk meg egy kávé mel-
lett, gyönyörködhetünk kertünkben,
hallgathatjuk a madarak dalát.

(g.m.)

Bársonyosan puha bundájával, nagy
fekete cipőgombszemeivel és kedves
viselkedésével méltán került a leg-
kedveltebb kisemlős első dobogós
helyére az aranyhörcsög, pontosab-
ban a szíriai aranyhörcsög.

Ezt az apró rágcsálót alig 100 éve
fedezték fel a hobbiállattartók. Ez
alatt a rövid idő alatt az eredetileg
sárgásbarna, félénk állatka színezet-
ben és szőrzete minőségében is olyan
változatosságot hozott létre, amit ke-
vés más háziasított állat esetében
mondhatunk el.

A kifejlett állat hossza 16-18 cm,
súlya 8 dkg. Fülei kerekdedek, farka
ugyan látszik, de rövid, feltűnően fej-
lett bajuszkái ébrenlétekor örökös
mozgásban vannak. Az aranyhörcsög
szinte minden állatkereskedésben be-
szerezhető. Az egészséges példányok
szeme tisztán csillog, prémjük puha,
selymes tapintású.

Elhelyezésükre tökéletesen meg-
felel egy kisebb terrárium, amelynek
aljára két ujjnyi vastagon faforgácsot
terítünk. Ha egy maréknyi szénát is
adunk nekik, igen gyors ütemben ta-
karos fészket építenek belőle maguk-
nak, amiben jókat tudnak aludni.

Ha nincs kéz-
nél megfelelő ter-
rárium és nem áll
módunkban újat
beszerezni, hör-

csögtartásra megfelel egy műanyag
edény vagy nagyobb öblösüveg is.

Ha magányosan tartjuk az állatkát
– és kellően fiatal példányhoz jutot-
tunk – hamar kezessé válik. Mielőtt
megfognánk, mindig óvatosan érint-
sük meg, simítsuk végig, mert érzé-
keny, ijedős természete miatt esetleg
megharaphatja kezünket. Fogai külö-
nösen élesek.

A kapott eleséget azonnal, nagy
buzgalommal odahordja az egyik –
általa kiválasztott – sarokba és elrak-
tározza. Ha megéhezik, odamegy en-

ni. Az éléskamrájá-
ban felgyülemlett
tartalékból azonnal
következtethetünk
rá, nem adunk-e ne-
ki túl sokat egy-
szerre? Az adagot
mindig ennek meg-
felelően kell mére-
tezni. Elesége meg-
egyezik a tengeri-
malacnál leírtakkal
azzal a kiegészítés-
sel, hogy a növényi
eredetű táplálékon

kívül ez az állatka esetenként szíve-
sen elfogyasztja a sajtdarabkát, te-
héntúró-golyócskát, de még az ele-
ven szöcskét is!

Feltűnően tiszta állat! Bundája
ápolt, mindig ugyanabban a sarokban
végzi a dolgát, ezért a naponta törté-
nő takarításkor elegendő ebből a sa-
rokból eltávolítani az almot, és csak
ide kell friss almot tenni. Ugyanez a
takarékosság jellemzi az étkezése te-
kintetében is!

Éjszakai állat, ezért lehetőleg ne
zaklassuk, ha napközben alszik. Az
állatkát ne napoztassuk , mert – külö-
nösen a nyári melegek idején – mire

észbe kapnánk, már
végez is vele a hőguta!
Nem bírja a meleget.

Az aranyhörcsög
élete mindössze 2-3 év,
tehát már beszerzése-
kor is kalkuláljuk be,
hogy sokáig nem él-
vezhetjük kedvencünk
társaságát.

(háziállat online)

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...

Kerti pihenők
HEROSZ

Vigyél haza!

1 éves keverék kan Féléves keverék szuka

1 éves keverék szuka7 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 23-24.:

dr. Kurucz Marianna
Erdőkertes, Csillag u. 5/a.

Tel.: 20/341-6655

Állatorvosi ügyelet

Kertünk lakói

Kertünk lakói közül szívesen fo-
gyasztják a denevérek, a sünök, a cic-
kányok és a madarak, pajor állapotá-
ban pedig a vakondok kedvenc táplá-
léka. A 20. században a rovarirtósze-
rek erősen megritkították a faj létszá-
mát, de a vegyszerhasználat más álla-
tokat is pusztított. Annak korlátozása
miatt a példányszám ismét emelkedő-
ben van. Ez a klímaváltozással is ösz-
szefügghet.
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Az Interreg III C program Recora pro-
jektjén belül kidolgozott, a szelektív
hulladékgyűjtést előkészítő tudatfor-
málási tevékenységre fókuszáló al-
projekttel nyert innovációs díjat az al-
só-ausztriai GVA Tulln (Tullni Régió
Önkormányzatainak Hulladékgazdál-
kodási Szövetsége). 2007 első félévé-
ben az osztrák kisváros és Gödöllő
között lebonyolított munkacsoportos
megbeszélések, valamint Gödöllő
összes iskolájából 12-18 év közötti
diákok szakmai kirándulásai, ami szin-
tén ebből a keretből került megszer-
vezésre, mintegy 80 gödöllői részt-
vevőt érintett. 

Az Alsó-ausztriai Regionális Me-
nedzsment hatodik alkalommal adja
át az Euregio Innovációs Díjat. Idén
az „összekötni-összekapcsolni-egye-
síteni: Alsó-Ausztria Európa szívé-
ben“ témában benyújtott ötletek és
projektek kerülnek díjazásra. Ebben
az évben különös sikerrel zárult a pá-
lyázat, hiszen 45 példaértékű projek-
tet nyújtottak be. A beadott pályáza-
tok témái a határokon átnyúló Művé-
szeti- és Kulturális Rendezvényektől
a Felkészítő- és Továbbképzési Prog-
ramokon keresztül az önkormányza-
tok valamint a kis- és középvállalko-
zások közös fejlesztési stratégiák ki-

dolgozásáig széles palettán mozog-
tak. Az „Innovációs-díj 2007“-et négy
kategóriában ítélik oda:
– Ember és Kultúra - projekt
– Tér és Környezet - projekt
– Gazdaság - projekt
– Leginnovatívabb - projekt (olyan
projekt vagy koncepció, ami különö-
sen innovatív kezdeményezés)
A pályázatot projektpartnerként meg-
nevezve Gödöllő Önkormányzatát az
alsó-ausztriai GVA Tulln nyújtotta be
a következő tartalommal: „2008-ban
vezetik be Gödöllőn és a környező ré-
gióban a szelektív hulladékgyűjtés és
-ártalmatlanítási rendszer. Ezen a te-

rületen a GVA Tulln 17 éves tapaszta-
latot és sikereket tud felmutatni. Ez
idő alatt világosan kiderült, hogy egy
működőképes hulladékgyűjtési rend-
szernek kulcsfontosságú eleme a nyil-
vánossági munka. Az Interreg IIIC
Recora projekt során  (főkoordinátor
GVA Tulln, Gödöllő mint projektpart-
ner) párhuzamok mutatkoztak a két
szervezet között és mindkét fél elha-
tározta, hogy közösen kidolgoznak
egy PR-koncepciót a Gödöllőn  tör-
ténő szelektív hulladékgyűjtés beve-
zetésére vonatkozóan.
Kétszer két napos szakmai értekezés
keretein belül (egyszer Tullnban, egy-
szer pedig Gödöllőn) az osztrák és
magyar – a téma iránt elkötelezett-
hulladékgazdálkodási szakemberek
cserélték ki tapasztalataikat és szaktu-
dásukat, valamint ötleteket gyűjtöttek

a beve-
zető nyil-
vánossági
m u n k á -
hoz. A munkacsoporttagok a munka
során átfogó képet kaptak a polgárok
hozzáállásáról. 
Az összegyűjtött ötletekről egy kézi-
könyv készül a szelektív hulladék-
gyűjtés bevezetéséhez. Magyar di-
ákok és tanárok szakmai kirándulásán
nagy egyetértés alakult ki azzal kap-
csolatban, hogy a jövőben Tulln és
Gödöllő között diákcsere-programot
dolgozzanak ki.“
2007. június 26-án, kedden kerül sor a
Casino Badenben az Euregio Innová-
ciós Díj ünnepélyes átadására. A ki-
hirdetésen Mag. Johanna Mikl-Leit-
ner, a tartományi tanács tagja is jelen
lesz.

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

Június 18-25-ig: Kígyó, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Június 25-július 2-ig: Sanitas (Tesco, Thegze L. u.2. Tel.: 28/545-585.

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 – 4 kategóriában döntenek

Euregio Innovációs díj 2007

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁR-
VERÉST HIRDET NEM LAKÁS CÉLÚ ÉPÜ-
LET, VALAMINT ÜZLETHELYISÉG BÉR-
LETI JOGA MEGSZERZÉSÉRE.

A bérbevehető ingatlanok ismerte-
tése:
I. Az 5849/1 hrsz-ú, 10 m2 hasz-
nos alapterületű, Gödöllő, Ady sé-
tányon található, jelenleg vegyes
élelmiszer kereskedésként haszno-
sított épület 
II. A 297/4/A/5 hrsz-ú, 37 m2 alap-
területű, Gödöllő, Szabadság tér 6.
számú társasházban lévő, legutóbb
virágboltként működött helyiség
egyaránt  10-10 évre vehető bérbe,
a bérbeadó ezt követően további
10-10 évre szóló előbérleti jogot
biztosít. 
Az épület és a helyiségcsoport is
vízzel, elektromos árammal ellá-
tott, csatornahálózatra kötött.
Kiinduló bérleti díjak, amelyekről
a licitálások 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, Város-
háza (Szabadság tér 7. II. em. 229. sz.)

Az árverés ideje:
2007. július 10., 14 óra

Az árverésre jelent-
kezés feltétele: Bá-
natpénz címén bérle-
ményenként a három havi kiinduló
bérleti díjaknak megfelelő összeg,
azaz 72.000 Ft, illetőleg 540.000 Ft
befizetése a Vagyongazdálkodási
Iroda által biztosított csekken és a
befizetés megtörténtének igazolása
a jelentkezési határidőben.

Az árverésen történő részvételre
2007. július 9-én, 16 óráig lehet
jelentkezni a Gödöllői Polgármes-
teri Hivatal Vagyongazdálkodási
Irodáján (Városháza II. emelet) a
232. sz. helyiségben.
Az érdeklődők részére részletes
tájékoztatást Tóthné Pervai Katal-
in ad. Telefon: 28/529-148, Tele-
fax: 28/529-251
E-mail: pervai@godollo.hu

A nem lakás célú épületben műkö-
dő üzlet a nyitvatartási ideje alatt a
jelenlegi bérlővel, a nem lakás célú
helyiség pedig a hivatal fent meg-
nevezett munkatársával történő elő-
zetes egyeztetést követően tekint-
hető meg.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Garázsbérlési lehetőség a
piaci mélygarázsban!

24 órás hozzáférhetőség,
biztonsági őrizet, 

kedvező bérleti díj!
Érdeklődés:
28-422/019 

06/30/503-0777

Munkakezdés:
június 18-tól, heti 5 napos
turnusokban, (egy hét vál-
lalható)
Utolsó hét: 
július 9-től 
Munkaidő:
napi 6 óra, 6.00 órától 12.00
óráig

Felvételhez szükséges:
– iskolalátogatási igazolás
(2006/2007 tanévről)
– adóigazolvány száma

– TB igazolvány száma
– személyi igazolvány
– lakcímet azonosító kártya
– írásbeli szülői engedély
(16 éves korig)
Jelentkezni lehet: Merényi-
né Bordás Évánál a 28/420-
773 telefonszámon, vagy
személyesen a VÜSZI Kht-
nél (Gödöllő, Dózsa Gy. út
69.), a  titkárságon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Gödöllői Városi Múzeum (Gödöllő, Szabadság tér 5.) pályázatot hirdet
épületének földszintjén található, a Szabadság térre nyíló, 30 négyzetméter
alapterületű múzeumi bolt bérleti jogának megszerzésére 2007. szeptem-
ber 1-jétől egyéves időtartamra, további szerződéshosszabbítás lehetősé-
gével. Az üzletben a múzeumi kiadványokon kívül ajándéktárgyak, a mú-
zeumhoz illő kultúrtermékek árusíthatók. A bérlemény megtekinthető hétfő
kivételével mindennap 10 és 18 óra között. 
Bérleti díj: 115.000.-Ft bruttó/hó, mely a rezsiköltséget is tartalmazza.
Bővebb felvilágosítás: a múzeum igazgatójánál, Gaálné dr. Merva
Máriánál. Tel.: 06-28/421-999

A pályázat benyújtási határideje: 2007. augusztus 15.

TISZTELT GÖDÖLLŐI POLGÁROK!

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA „GÖDÖL-
LŐ VÁLLALKOZÓJA“ DÍJAT ADOMÁNYOZ azoknak
a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak, tár-
sas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosai-
nak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve mo-
dern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági
életében, a lakosság ellátásában tartósan kiemelkedőnek és színvonalasnak
minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgál-
tatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel.
„Gödöllő Vállalkozója“ Díj évente két személynek adományozható.

Kérem, hogy javaslatával segítse a döntéshozókat. Indoklással alátá-
masztott javaslatát 2007. július 2-ig szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal
Közoktatási, Művelődési és Sport Irodájára eljuttatni.

Segítő együttműködését kérve
Tisztelettel:                                   Halász Levente a Gazdasági Bizottság elnöke sk.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A „Játékkuckó“ Kht. (2100. Gödöllő, Mik-
száth K. u.10 ) 2006. évi működéséről:
A „Játékkuckó“ Kht. Az alapító okiratban
foglalt célok megvalósítása érdekében mű-
ködik 2003.szeptember 1-jétől.
A Kht. Közhasznúsági jelentése az éves
beszámoló mérlege (eszközök- aktívák, for-
rások - passzívák és az összköltségi eljárás-
sal készített eredmény kimutatása) alapján
készült.
Az üzleti év mérlegforduló napja 2006. de-
cember 31.

A tétel megnevezése Adatok E Ft-ban

Befektetett eszközök 2 439   
Tárgyi eszközök 2 439
Forgó eszközök 1 719
Követelések 1
Pénzeszközök 1 718         
Eszközök összesen: 4 158
Saját tőke 2 342
Jegyzett tőke 3 000
Eredménytartalék 299                                                                                                   
Mérleg szerinti eredmény  -757 
Kötelezettségek 1 616
Források összesen: 4 158

Értékesítés nettó árbevétele 19 446
Anyagi jellegű ráfordítások 9 290
Személyi jellegű ráfordítások 10 506
Értékcsökkenési leírás 315
Egyéb ráfordítások 74
Üzleti tevékenység eredménye: - 739
Pénzügyi műveletek ráfordításai 18
Pénzügyi műveletek eredménye - 18
Szokásos vállalkozási eredmény  - 757
Adózás előtti eredmény - 757
Adózott eredmény - 757
Mérleg szerinti eredmény  - 757

Jakus Csaba ügyvezető

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A 2006. évről a Gödöllői Kazinczy Körúti Óvoda
Gyermekeiért Alapítvány
Engedély száma: 1. Pk.60.104./2001/5.
Adószám: 18691360-1-13
1. Számviteli beszámoló (adatok e Ft-ban)

2. Az alapítvány részére központi állami támo-
gatásból, a személyi jövedelemadó 1 %-ából be-

folyt   összeg: 395 e Ft.
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Induló tőke (2001. 05. 31.) 78 e Ft
Tárgyévi eredmény 301 e Ft
Tárgyi eszköz vásárlás 315 e Ft
4. Az alapítvány 2006. évben a közhasznú
tevékenység keretében nem nyújtott pénzbeli
juttatásokat.
5. Az alapítvány központi költségvetési szervtől,
az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkor-
mányzattól, önkormányzati társulástól és min-
dezek szerveitől támogatást nem kapott.
6. A vezető tisztségviselők 2006. évben juttatás-
ban nem részesültek.

7.  Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékeny-
ségről
Az alapítványi célnak megfelelően udvari játéksz-
ereket, csoportszobai fejlesztő eszközöket
vásároltunk.
Köszönjük a támogatásokat, melyek segítik gyer-
mekeink személyiségfejlesztését. A jövőben is
várjuk, és köszönettel fogadjuk a sikeres
működésünket segítő felajánlásokat.
Az alapítványi cél megvalósítása érdekében
2007. évben is folytatjuk az adományok
gyűjtését.
Számlaszámunk: 65600168-11047832

Az alapítvány kuratóriuma

ESZKÖZÖK  694
A. Befektetett 
eszközök 0
B. Forgóeszközök 694                       
E. Céltartalék

FORRÁSOK 694
C. Saját tőke 694
D. Tartalék 0
F. Kötelezettségek 0

A VÜSZI GÖDÖLLŐI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS 
SZOLGÁLTATÓ KHT. (2100 GÖDÖLLŐ, DÓZSA

GYÖRGY ÚT 69.), PARKBAN VÉGZENDŐ, 
KÖ NNYŰ FIZIKAI MUNKÁRA, 

ELSŐSORBAN 

GÖDÖLLŐI DIÁKOKAT, 15 ÉVES KORTÓL



Pest megyei I. osztály –
Bentmaradás és újabb
aranyérem a GSK-nál

Véget értek a 2006/2007-es me-
gyei első osztályú bajnokság küz-
delmei. A Gödöllői Sport Klub csa-
pata az utolsó játéknapon a Duna-
haraszti vendége volt. A Gödöllő
számára már tét nélküli mérkőzé-
sen (már bent maradt a csapat) töb-
ben már „szabadságukat“ töltötték
a játékosok közül, ami végül nagy
arányú vereséget eredményezett.
Ennek ellenére nagy tettet hajtott
végre a Gödöllői SK azzal, hogy az
ősz második felének gyenge szerep-
lése után, néhány tavaszi bravúrnak
köszönhetően, bent tudott maradni
a megyei I. osztályban.
A Dobes Attila edzette ifisták még
nagyobb tettet hajtottak végre az-
zal, hogy 10 év gödöllői nagypá-
lyás sikertelenség után bajnoksá-
got tudtak nyerni. A fiataloknak
mindenképpen nyerniük kellett a
nagy riválisuk otthonában (a for-
duló előtt kettő ponttal vezette a

Dunaharaszti a tabellát), ami egy
remek és izgalmas csatát hozó ta-
lálkozón sikerült is nekik. Ezzel a
GSK futsal szakosztályának ara-
nyai után újabb első helynek örül-
het a klub a 2006/2007-es szezon-
ban. A csapat legeredményesebb
játékosa Száraz Szabolcs lett 35
góllal, aki keretbe foglalva egész
éves remek szereplését, aranyér-
met jelenő gólt szerzett a haraszti
ellen 11-esből. Az U19-es gárda
következő megmérettetése a Pest
megyei Ifi Bajnokok Tornája lesz
június 23-án Erdőkertesen, ahol a
három megyei II. osztályú korosz-
tályos bajnok ellen küzdenek a gö-
döllőiek a megye legjobb ifjúsági
csapata címért. Az ifjúsági és a fel-
nőtt gárda 2006/2007-es idényéről
következő számunkban olvashat-
ják majd Dobes Attila edző érté-
kelését.
Pest megyei I. osztály, 30. forduló
Dunaharaszti - Gödöllői SK 8-0
Ifi: Dunaharaszti - Gödöllői SK 1-
2 (0-1) Gólok: Nagy R., Száraz Sz.

-tt.-

Ismét hasznos, élményt nyújtó
viadalt vívtak fiataljaink a jú-
nius 9-én megrendezett cseh
és szlovák ifjúsági válogatottak
elleni viadalon, a 18 éven aluli-
ak korosztályában. A nemze-
tek közötti pontverseny szoros
és izgalmas csatát hozott, ahol
a fiú alakulatunk győzött, míg a
lányok a második helyen vé-
geztek.

A csehországi Uherske Hradisteben,
gyönyörű környezetben rendezett via-
dalon fiataljaink 13 győzelmet sze-
reztek, akik között a GEAC korosztá-
lyos válogatottja, Végvári Dóra is ott
szerepelt. A gödöllői versenyző 100

méteres gátfutásban bizonyult a leg-
jobbnak.

Június 13-án, Eszéken az U20-as
horváth-cseh-szolvén-magyar válo-
gatottak közötti atlétika viadalát ren-
dezték meg. A nemzetek közötti pont-
versenyben a férfiak a második, míg a
nők a harmadik helyet szerezték meg.
A GEAC korosztályos válogatott atlé-
tái közül a fiúknál Horváth Bálint
1500 méteren a negyedik, míg Vár-
szegi Tamás a harmadik helyen vég-
zett magasugrásban. A nőknél Vágó
Mónika negyedik és ötödik lett 100 és
200 méter síkfutásban, a 4x100 váltó
tagjaként pedig bronzérmet szerzett.
Magasugrásban Székely Nóra a har-
madik helyen végzett. -li-

A GEAC II, amely döntően a
korábbi években a SZIE-en
végzett, illetve jelenleg is itt
dolgozó „öregfiúk“ játéko-
sokból áll, az egyesület törté-
netében labdajátékok terén
példa nélküli sikersorozatot
tudhat maga mögött a Pest
megyei kosárlabda bajnok-
ság felnőtt „A“ kategóriájá-
ban. A csapat sorozatban 5.
bajnoki címét szerezte meg.

A június 7-én és 13-án lejátszott me-
gyei bajnoki döntőben a Vác Re-
ménység csapata ellen meggyőző fö-
lénnyel, kettős győzelemmel szerez-
ték meg megyei bajnoki címüket,
mellyel jelentősen öregbítették a
mostanában nehéz helyzetben lévő
Gödöllői Egyetemi Atlétikai Klub és
ezáltal a Szent István Egyetem hír-
nevét. 
A csapat az egész idény során (24 tét-

mérkőzést játszott), mindössze há-
romszor hagyta el vesztesen a par-

kettet, amely figyelembe véve a 35
év feletti átlagéletkort, figyelemre
méltó teljesítmény. Érdemes meg-
említeni, hogy a GEAC I. csapata,
amely döntően a jelenlegi egyete-
mistákra épül, ugyanezen bajnokság-

ban a negyedik helyet szerezte meg.
Női kadett és serdülő korcsoportban
a Gödöllői Bocskai SE szerezte meg
a Pest megyei bajnoki címet. 
A GEAC II.: dr. Kriszt Balázs csa-
patkapitány, Rácz Péter, Bucsai Zol-
tán, Táborszki Attlia, Rúzs-Molnár

Ákos, Dr. Géczi Gábor, Rúzs-Mol-
nár Sándor, Privler Zoltán, Ferwagn-
er László, Sasvári József, Szil
Szilárd, Szil Barnabás, Köves
Tamás, Eölyüs Endre, Tóth F. Gábor.

-ll-

Véget értek a 2006/2007-es városi kispá-
lyás salakos labdarúgó-bajnokság küzdel-
mei. Az már ismert volt, hogy a másodosztály
küzdelmeit a Vitech nyerte és időközben az el-
ső osztályú bajnokság is véget ért. Itt némi
meglepetésre a Móres és a Seven FC sok
éves egyeduarlmát megtörve a BF. Vill vég-
zett az első helyen. A további dobogós sor-
rend: 2. Móres, 3. Seven FC.
BALATON KUPA - MÓRES I. A GYŐZTES
Az idén is megrendezték, az immáron 15 al-

kalommal minden év júniusában kiírásra ke-
rülő Balaton Kupát. A Balatonlellén megren-
dezett kispályás tornán összesen 7 csapat
vett részt. A körmérkőzéses lebonyolításban
a Móres I. gárdája bizonyult a legjobbnak,
akik mindössze egy döntetlent engedélyez-
tek ellenfeleiknek. A torna gólkirálya
Sztriskó István (Móres I.) lett 11 góllal, a leg-
jobb kapus címet Fodor Péter (Műszertech-
nika), míg a legjobb játékosét Nagy László
(Ex-Rém) érdemelte ki.                                 -li-

A drogprobléma mindannyiunk
ügye. Nem kerülhetjük ki, nem
mehetünk el mellette, mert egy
idő után nem lesz hova kitérni
előle. Magyarországon eddig
sosem látott méretű maraton
futás, és az ehhez kapcsolódó
rendezvény-sorozat keretében
hívták fel a szervezők immáron
hatodik alakalommal a drogfo-
gyasztás veszélyeire a figyelmet.

Hazánkban a diákok körülbelül 10
százaléka ismerkedik csak meg a
különböző drogellenes programok-
kal, ami figyelemre méltóan alacsony
adat. A 6. alkalommal kiírt kezdemé-
nyezés április 21-én vette kezdetét és
Budapestről indulva az ország összes
megyéjén áthaladva 42 napon át tar-
tott, ezalatt 300 településen hirdette
és kampányolt a drogmentes Magyar-
országért. A távot 11 vállalkozó szel-
lemű ember tette meg, ami összesen
2100 kilométert jelentett. A futók vál-
tófutásban (fejenként 10 km-ert futot-
tak) napi 50-60 km-et teljesítettek.

Minden érintett településen az is-
kolák segítségével hirdették a szlo-
gent, amelyet egy drogmentes eskü-
vel zártak a szervezők. Ezen a gyere-
kek nyilvánosan mondtak Nemet a

drogoknak 7 pontban és átvehették a
„drogmentes kapitány“ oklevelet. Gö-
döllőre május 31-én értek el a futók,
de mivel az iskolák vezetői nem je-
lentkeztek a rendezvényre a szerve-
zőknél, városunkon csak áthaladtak a
futók. A 42 napos váltófutás június
elő hétvégéjén érte el célállomását, a
budapesti Városligetet, ahol a befutó
az Egészségsziget rendezvény egyik
programjaként zárult.

Braun Mónika, a szervezet elnöke
elmondta: – Minden olyan település-
re, ahol tudtuk, hogy áthaladunk, elő-
zetesen küldtünk egy tájékoztatót,
amelyben kértük az iskolák vezetőit,

hogy ha tudnak, csatlakozzanak a
mozgalomhoz és fussanak velünk kö-
rülbelül egy kilométert a településen
belül. Így volt ez a gödöllői intézmé-
nyeknél is, de sajnos nem jeleztek
vissza egyik helyről sem, így itt nem
tudtunk felhívni a figyelmet erre a vi-
lágméretű problémára. Természetesen
hozzá kell tenni, hogy az önkormány-
zatot nem értesítettük, ami utólagosan
elismerve nagy hiba volt. Pintér Zol-
tán alpolgármester, aki fogadta a de-
legációnkat megerősített, hogy a jö-
vőben mindenképpen csatlakozik Gö-
döllő is a mozgalomhoz.

-tt-

Labdarúgás

10 év után bajnok az ifi

A nemrég befe-
jeződött női NB
I-es röplabda
bajnokságban
remekül szerep-
lő TEVA-Gödöl-
lői Röplabda
Club játékosai
megérdemelt
szabadságukat
töltik. 
A háttérben vi-
szont nagyban
tervezgetik a jö-
vőt a klubnál,
amiről Hollósy László vezetőed-
zőt kérdeztük.

– Az előző kiírásban szereztek egy
felnőtt bajnoki ezüstöt, egy magyar
kupa bronzot, valamint verhetet-
lennek bizonyultak a junior lányok.
Lehet ezt még fokozni?

– Minden sportoló a bajnoki címről
álmodozik, ez nálunk sincsen más-
képpen. Arra törekszünk, hogy jövőre
még sikeresebbek legyünk, úgyhogy

ennek a szellemében dolgozunk a jö-
vőben, és főtámogatónk, a TEVA is
maximálisan mellettünk van.

– Mikor kezdik a felkészülést és
lesznek-e érkezők, esetleg távozók?

– Július 30-án kezdjük majd az ed-
zéseket. Kovács Tímea és Kötél Zsa-
nett biztosan távozik tőlünk. Előbbi a
BSE-be, az utóbbi a Vasasba igazol.
Az érkezők listája még nem publikus.
Elsősorban egy center és egy szélső
ütőt szeretnék igazolni a csapathoz.

– Ha jól értesültünk, nem a magyar
bajnokságban kezdi az évet a csa-
pat. Akkor hol is?

– Ez így van. Az Interligába ne-
veztünk be, amely szeptember köze-
pétől március elejéig tart majd. Raj-
tunk kívül a Nyíregyháza nevezett
még magyar csapatként. A cél, hogy
minél több nemzetközi meccset tud-
junk játszani, ez azért is fontos, mert
az Európai Röplabda Szövetség által
kiírt Challenge kupán is indulunk (ez
a harmadik számú kupa Európában).
Itt azon a jogon veszünk részt, hogy
másodikok lettünk a bajnokságban. Az
sem mellékes, hogy az Interligában sze-
replő csapatként, a kiírás értelmében a
magyar bajnokságban automatikusan a
rájátszás résztvevői leszünk. 

– Kik ellen fog szerepelni a TE-
VA-GRC?

– Az Interligában cseh, szlovák, oszt-
rák, szlovén és horvát csapatok ellen
küzdünk majd a minél jobb helyezésért.
A másik kupában még nem volt sorso-
lás. Az első évben a tapasztalatszerzés
lesz az elsődleges. Az nem titok hogy
erősebb együttesek alkotják a mezőnyt,
mint a hazai bajnokság, de még nem is-
merem teljesen az erőviszonyokat. Min-
denesetre jó erőfelmérő lesz a számunk-
ra a nemzetközi szereplés. -lt-

Június 13-án, szerdán a városházán
köszöntötte Gémesi György polgár-
mester és Pintér Zoltán alpolgár-
mester a TEVA-Gödöllői Röplabda
Club és a Gödöllői Sport Klub futsal
csapatának játékosait és vezetőit.
A város polgármestere gratulált mind-
két klubnak a sikeres bajnoki és kupa-
szerepléshez. A röplabdás hölgyek
egy-egy szál virágot, míg a teremlab-
darúgók egy-egy üveg bort vehettek
át, valamint mindkét csapat kapott egy
Gödöllő címerrel ellátott üvegtálat.
Csak emlékeztetőül: a röpabdázók az
idei bajnokságban érték el fenállásuk
legnagyobb sikerét. Az első osztály-
ban második, míg a Magyar Kupában
a harmadik helyen végeztek. Emellett
a junior csapat veretlenül lett orszá-
gos bajnok, valamint a diákolimpiá-
kon is remekeltek korosztályos csapa-
taik.

A futsal csapat a tavalyi évhez hason-
lóan triplázott a 2006/2007-es kiírás-
ban. Az NB I-es bajnokságot és a te-
remlabdarúgó Magyar kupát is elhó-
dította, valamint az ezzel járó Szuper-
kupa is ismét a gödöllői teremfocisták
birtokába került. A klub fennállása so-
rán első ízben szerepelt (a 2006/2007-
es kiírásben) az UEFA Futsal Kupa
sorozaton és mindjárt a kontinens leg-
jobb 16 bajnokcsapata közé került.

-lt-

VI. Drogmentes Magyarországért Maraton

2100 kilométer a drog ellen

Atlétika – korosztályos válogatott sikerek

Végvári Dóra aranya
Kosárlabda – Férfi megyei bajnokság

Ötödször bajnok a GEAC II

Röplabda – TEVA GRC

Az Interligában indulnak

Röplabdás és futsalos elismerések

Sikeres évadot zártak

Kispályás foci – trónfosztás történt

BF Vill nyerte az első osztályt
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Beküldési
határidő: június 28.

A Bagoly könyvesbolt
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:
Bagyinka Pálné, Jókai u.
6., Selmeczi Zsolt,
Szabadság út 101.
A Trafo Club belépőjét
nyerte:
Pálmainé Szekeres Anikó,
Fűzfa u. 3., Fürjes Kálmán,
Kaffka Margit u. 3.
A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:
Blaskó Gergely, Bethlen
Gábor u. 20., id. Kalász
Károly, Hétház u. 1.


