
Sebestyén Márta vehette át idén a Ma-
gyar Szabadságért Díjat azon az ünnep-
ségen, melyet szombaton tartottak a
kastély dísztermében. Az elismerést ha-
gyományosan a Magyar Szabadság
Napján adta át Gémesi György a díj ala-
pítója. Az elmúlt években Nemeskürty
István író, Antall Józsefné, a Kormorán
együttes, Mako-
vecz Imre épí-
tész, Csoóri
Sándor író, Cse-
dő Csaba Csík-
szereda polgár-
mestere, Duray
Miklós, a szlo-
vákiai Magyar
Koalíció Pártja alelnöke, és Pozsgay
Imre kapta meg a díjat.

Sebestyén Márta népdalénekes a
Liszt- és a Kossuth-díj mellett számta-
lan hazai és külföldi elismerésben része-
sült. Szinte hihetetlen, hogy harmicnhá-
rom éve van a pályán, amelyen mindig
nagyfokú igényességgel, elhivatottság-
gal tolmácsolta a magyar népdal, a ma-
gyar népzene üzeneteit.

(folytatás a 3. oldalon)

A Beke Sándor rendezte műsorban
fellépett a Magyar Balettszínház Gö-
döllő (Táncosok: Bogdán Petronella,
Szirmai Irén, Bitó Sándor, Kéri Nagy
Béla, Svidró Viktor, Zaka Tamás), a
Talamba ütőegyüttes (Grünvald
László, Kiss István, Szitha Miklós, V.
Nagy Tamás, Zombor Levente), a Gö-
döllő Táncegyüttes, továbbá Sas Éva
és Balczó Péter operaénekesek, ifj.
Kathy Horváth Lajos hegedűművész,
Lovász Irén népdalénekes, Csurka
László Jászai Mari-díjas színművész,
valamint Popova Aleszja Kossuth-dí-
jas balettművész.

Köszöntőt mondott dr. Gémesi
György polgármester. A meghívott
vendégek között a helyszínen nézte
meg az ünnepi előadást Mádl Dalma,
az egykori köztársasági elnök felesé-
ge, Harrach Péter az Országgyűlés

alelnöke, és
több parla-
menti képvi-
selő.

A mostani
műsor szerke-
zete jelentő-
sen eltért a
korábbiakban
megszokottól.
Az idén több-
ségében gö-
döllői művé-
szeti csopor-
tok mutatták
be tudásukat.

G é m e s i
György és Salamon László 2000-ben
nyújtotta be törvényjavaslatát, hogy
június utolsó szombatját nyilvánítsák
a Magyar Szabadság Napjává, emlé-

ket állítva annak, hogy 1991 júniusá-
ban az utolsó szovjet katona is el-
hagyta Magyarország területét. Az
országgyűlés 2001-ben a törvényja-

vaslatot 92 százalékos többséggel
elfogadta.

(fotóösszeállításunk az 3. oldalon)

17. alkalommal ünnepelhettünk az Alsóparkban

Magyar Szabadság Napja
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Június 30-án, szombaton este nagy siker-
rel mutatták be a Magyar Szabadság Napja
alkalmából rendezett ünnepi műsort. A gö-
döllői Alsóparkban több ezren nézték
meg, a Magyar Televízió jóvoltából pedig
további százezrek is láthatták élőben az
előadást. A magyar kultúra értékeinek be-
mutatásával immáron 17. alkalommal ün-
nepelhettük meg, hogy Magyarország sza-
bad, független állam, s területén nincse-
nek idegen megszálló csapatok.

Popova Aleszja, Zaka Tamás és Lovász Irén

A népzene elismerése

Szabadságért díj

Kedves Olvasóink!
A Gödöllői Szolgálat

július 5-től augusztus 16-ig
kéthetente jelenik meg.
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– Ön szerint hányan, és hogyan ün-
neplik ma a Magyar Szabadság
Napját? – tettük fel a kérdést kedves
olvasóinknak a múlt héten. Íme né-
hány a beérkezett válaszok közül. 

„Azt hiszem, nem igazán került még
a helyére ez az ünnep. Ha megnéz-
zük országosan, csak néhány telepü-
lésen emlékeznek meg méltó módon
erről a napról. Sokan túl hamar el-
felejtették, mit is jelentett a szovjet
megszállás…“ 

Takács Péter

„Ezt a napot azok tudják igazán ér-
tékelni, akik testközelből megta-
pasztalták, mit is jelentett a szovjet
csapatok jelenléte: meggyalázott asz-
szonyokat, lepusztított épületeket, ál-
lamot az államban. De sokan sajnos
csak arra emlékeznek, milyen jól le-
hetett üzletelni az ide vezényelt kis-
katonákkal…“ 

V. M.

„Nem ez az első alkalom, hogy Gö-
döllő példát mutat, és bár lassan, de

egyre több településen emlékeznek
meg erről a napról. Igaz, nem min-
denhol az önkormányzat, van, ahol a
civilek szerveznek programot. Egy
azonban biztos, a Magyar Szabad-
ság Napjáról mindenkinek a gödöl-
lői rendezvény jut az eszébe…“ 

Sánta Károly

„Jól tudom, hogy nagyon sokan van-
nak, akik nem mennek el a rendez-
vényekre, de minden évben megné-
zik a televízióban a gödöllői közve-
títést. Nem egy olyan véleményt hal-
lottam, hogy ez az egyik legszínvona-
lasabb műsora a tévének…“ 

Szakács F.

„Sokan jönnek Gödöllőre más tele-
pülésekről is, ahol nincs megemléke-
zés. Jó példa erre a Kárpát-medencei
zarándoklat is. Ez is azt mutatja, van
rá igény, és vannak, akik még emlé-
keznek arra, hogy Magyarország nem
mindig volt szabad és független…“ 
Kassai M.

A hét kérdése:
– Ön szerint méltó módon őrzi
szülötteinek emlékét Gödöl-
lő?

A hét kérdése

Városunkban ünnepelte mega-
lakulásának 80. évfordulóját a
Zöldkeresztes Védőnői Szolgá-
lat. A tanácskozáson a megem-
lékezés mellett áttekintették
az aktuális szakmai kérdése-
ket is, és elismeréseket adtak
át a kimagasló szakmai mun-
kát végző védőnőknek. 

A Magyar Védőnők Egyesülete és a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
szervezésében megtartott jubileumi
konferencián mind a szakmai kollé-gi-
um, mind a szakdolgozói kamara kép-
viseltette magát. Gödöllő nem először
adott otthont a védőnők konferenciájá-

nak, szívesen jönnek ide, hiszen az egy-
kori 1927-ben megalakult egészségügyi
mintajárásban országosan is első helyen
kezdte meg működését a védőnői szol-
gálat, amely később, 1930-ban  az akkor
átadott  egészségházban kapott helyet.
Országosan is kiemelkedő volt a munka,
amelyet az itt dolgozók végzetek, s amit
elhivatott munkatársai a háború alatt és
után is folytattak, akkor is, amikor a
Zöldkeresztes Védőnői Szolgálatot
1941-ben átszervezték, majd hét évvel
később megszüntették. Ezt igazolja az

is, hogy ha-
zánk két Kos-
suth-díjjal ki-
tüntetett védő-
nője közül az
egyik gödöl-
lői. Megyeri
E n d r é n é
1954-ben ve-
hette át az el-
ismerést áldozatos munkájáért. A jubi-
leumi rendezvényen is lehetőség nyílt a
kiváló munkát végző védőnők díjazá-
sára.  A miniszteri dícséretek mellett ket-
ten a MÖSZ által alapított aranygyűrű
díjban részesültek. Ezt Pernisné dr.
Rimóczi Judit és a gödöllői dr. Kertész

Jánosné vehette át. A kiállítással egybe-
kötött egésznapos tanácskozáson a 
visszatekintés mellett természetesen az
aktuális szakmai kérdések is helyet kap-
tak. A gyermekszegénység, a területi-,
az iskola-egészségügyi ellátás valamint
a védőnőképzés jelene és jövője kérdé-
sében cserélték ki tapasztalataikat a
résztvevők. A konferencián jelentették
be, hogy a szakmai kollégium kérésére
június 18. A Védőnők napjává nyilvání-
tották. Ezt első alkalommal 2008-ban
ünnepelheti meg a szakma. -jb-

Semmelweis Ignácra emlékez-
tek születésének évfordulóján.
A múlt héten csütörtökön meg-
tartott ünnepségen a váro-
sunkban kiemelkedő munkát
végzett egészségügyi dolgo-
zók elismerést vehettek át. 

A Városháza dísztermében tartották
meg a Semmelweis napi ünnepséget,
amelyen az anyák megmentője mel-
lett a 120 éve született gödöllői orvos-
ról, Berente Istvánról is megemlékez-
tek. A ma is nagy tiszteletnek örvendő
doktor életútját unokája, dr. Fülessy
Emil ismertette. 

A megemlékezéseket követően dr.
Gémesi György polgármester átadta a
Gödöllő Egészségügyéért díjakat, va-
lamint a polgármesteri elismeréseket
azoknak a szakembereknek, akik
városunk egészségügyi ellátásában
kiemelkedő munkát végeznek. A Gö-
döllő Egészségügyéért díjat az idén
dr. Solymos Katalin házi gyermekor-
vosnak a csecsemő- és gyermekgyó-
gyászat területén végzett, több évti-
zedes, lelkiismeretes, példaértékű te-
vékenységéért,  Varga Miklósné kör-
zeti nővérnek az egészségügyi alapel-
látás terén végzett szolgálatkész, pél-
daértékű, kiváló tevékenységéért, va-
lamint  az 1. sz. Városi Bölcsőde (Pa-
lotakert) Szakmai Közösségének a
bölcsődei ellátás terén végzett  példa-
értékű, kiváló tevékenységéért ítélte
oda a képviselő-testület.

Gémesi György polgármester elis-
merő oklevelét öten vehették át, Gábor
Edina a Nefelejcs  Napközi Otthonának
vezetője, Samu Jánosné, az Egyesített
Szociális Intézmény Idősek Otthona 
részlegén dolgozó szociális nővér, Lau-

kó Zoltánné körzeti nővér, Szabóné Sza-
bó Judit sebészeti  asszisztens és  Vári
Melinda körzeti védőnő.

Dr. Solymos Katalin orvosi dip-
lomáját Debrecenben szerezte. A vá-
sárosnaményi kórház gyermekosztá-
lyán és a debreceni gyermekklinika
fertőző osztályán eltöltött gyakorlati

idő után szakvizsgázott csecsemő- és
gyermekgyógyászatból. 16 évig kör-
zeti gyermekorvosként dolgozott Ti-
szaújvárosban, 1988 óta pedig területi
ellátási kötelezettségű gyermekorvos-
ként városunkban. Házi gyermekor-
vosi tevékenységén túl  ellátja a böl-
csőde orvosi teendőket is. 2006. év-
ben nyugdíjba vonult. Több évtizedes
gyógyító munkáját mindig a legna-
gyobb hivatástudattal, jól megalapo-
zott szaktudással végezte. 

Varga Miklósné 27 éve dolgozik
az egészségügyben. Körzeti nővéri te-
vékenységét a Rendelőintézetben,
majd dr. Makra László mellett vé-
gezte 18 évig. Jelenleg dr. Oravecz
László háziorvos körzeti nővére ki-

lenc éve. Szakmai továbbfejlődése ér-
dekében folyamatosan képezi magát.
Foglalkozás-egészségügyi nővér és
gyógymasszőri képesítést is szerzett
az elmúlt években. Tevékenységét a
lelkiismeretesség, elhivatottság, meg-
bízhatóság jellemzi.

A palotakerti Városi Bölcsőde eb-
ben az évben ünnepli fennállásának
30. évfordulóját. A kisgyermekek tes-
ti és pszichés fejlődését, önállóságuk
kialakítását, nyugodt, kiegyensúlyo-
zott gyermekcsoportok megteremté-

sét 15 fő szakképzett gondozónő biz-
tosítja, gondozói tevékenységüket
magas szakmai színvonalon végzik,
Kovács Józsefné intézményvezetői
munkájának hatékony segítői. A szak-
emberek a jogszabályban előírt akkre-
ditált továbbképzéseken folyamato-
san részt vesznek, mely hozzájárul az
intézmény magas szintű tevékenysé-
ge ellátásához.

A dolgozók nagy része 20-25 éve a
szakmai közösség tagja. A gondo-
zónők és szülők kapcsolata napra-
kész, együttműködő, ami alapvető
fontosságú a személyre szóló bölcső-
dei gondozás-nevelés kialakításában
és a családokat is segíti a gyermekek
nevelésében.                Kép és szöveg: -kj-

A hét végén visszaállt az eredeti for-
galmi rend a Szabadság téren és a
környező utcákban. A volt Járási Hi-
vatal környékén már csak a mélyga-
rázs lehajtója és az épület előtti jár-
daszakasz maradt továbbra is lezár-
va a gyalogosforgalom elől. A Sza-
badság tér mindkét irányban átjár-
ható, a forgalom a mélygarázs-le-
járó két oldalán halad. Az elsőbbsé-
gi rendről forgalomirányító táblák
tájékoztatják a közlekedőket. Ezzel
egy időben megszűnt a Gábor Áron
utca átjárhatósága, a teret a Sulyán
cukrászda előtt ismét lezárták. A Pe-
tőfi utca és az üzletház közötti sza-
kaszon befelé egyirányú, míg az üz-
letház és a lezárás közötti szakaszon
kétirányú a közlekedés. Kihajtani a

Petőfi tér felé közvetlenül nem le-
het, a gépkocsik az üzletház melletti
parkolón keresztül hagyhatják el a
területet. 
Folyamatos az útburkolat javítása a

városi utakon; szórt technológiával
a héten az Ady sétányon dolgoznak
a szakemberek. Rövidesen megkez-
dődnek az aszfaltozások. Az első
ütemben a Százszorszép, az Örök-

zöld és a Kert utca kap
új burkolatot. 
Folyamatosan végzik
a patak meder rendbe-
tételét. A szakembe-
rek folyamatosan ja-
vítják a mederburko-
latot, valamint a pa-
tak-meder oldalfalá-
nak hiányosságait is
pótolják. 
A vasútállomáson biz-
tonságosabbá válik a
peron. Az elmúlt hé-

ten a bontási munkák zajlottak, a
napokban azonban már végeznek a
felújított szegélyrész és a lejárók ki-
alakításával. A munkák nem okoz-
nak fennakadást. -bj-

LAKOSSÁGI FÓRUM
A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KHT.
tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt

2007. július 10-én 17 órára a kastély Barokk Termében 
tartandó TERVISMERTETŐJÉRE. 

Az előadás témája: A kastély park megújulása
Előadó: dr. Örsi Károly táj-és kertépítész

Június 30-án, szombaton Nyílt Napot
tartottak a GlaxoSmithKline Biologicals
gödöllői telephelyén. A rendezvény cél-
ja az volt, hogy megmutassák a kollé-
gáknak, családtagoknak, és a vendé-
geknek: a világszínvonalú oltóanyagot
gyártó cég milyen fejlődésen ment
keresztül az elmúlt négy év során – jó
lehetőségek nyújtva a jól képzett ma-
gyarországi és gödöllői dolgozók szá-
mára.

A GSK gödöllői üzeme látja el a vilá-
got nagy hatékonyságú és biztonságos
vakcinával, amit gyerekeknek és felnőt-
teknek is készítenek – a legmagasabb
szintű gyógyszeripari szabványoknak
megfelelően – a cég munkatársai. Ez a

gyártó üzem állítja elő, el-
lenőrzi és szállítja a diftéria,
a tetanusz és a szamárkö-
högés antigént további fel-
dolgozásra, letöltésre, és

végső kiszerelésre, amit a
belga kollégák végeznek. A
belgiumi logisztikai köz-
pontból a kombinált dif-
téria, tetanus, szamárkö-
högés vakcinákat, valamint
hepatitis B, haemophilus
influenza B típust az
UNICEF, WHO és Egész-
ségügyi Hatóságok együtt-
működésén keresztül szál-
lítanak a világnak.

A Nyílt Nap legfonto-
sabb része a gyárlátogatás volt, ahol az
érdeklődők betekintést nyerhettek a
gyár mindennapi működésébe. Persze
mindemellett jutott idő a kikapcsolódás-

ra is. A kisgyermekeket totyogó várta, a
nagyobbakat pedig kézműves alkotó-
ház, minigolf, motoros gördeszkázás.
A felnőtteket frissítő masszázs, kávézó
és grafológus várta. A jó hangulatról a

Gödöllői Fúvószenekar, az Alma
együttes és a 4 for dance táncegyüttes is
gondoskodott.

(t.a.)

Egészségügyi kitüntetések

Semmelweis nap 2007
80 éves a Zöldkeresztes Védőnői Szolgálat

Jubileumi ülés Gödöllőn

GSK Biologicals – Gödöllő

Nyílt Nap

Új forgalmi rend a belvárosban

Dolgoznak az utakon

Megyeri Endréné
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(folytatás az 1. oldalról)
Sebestyén Márta számtalan kel-

lemes emléket őriz magában Gö-
döllőről. Több alkalommal is fellé-
pett a Magyar Szabadság Napján,
de már kisgyermekként is nem egy-
szer megfordult városunkban.

– Édesapám vendégprofesszor
volt az agrártudományi egyetemen,
gyakran vizsgáztatott itt, s ilyenkor,
néha engem is magával hozott –
elevenítette fel a régi emlékeket. –
Érdekes, ahogy bennem, mint gye-
reklányban a szabadság és a sza-
badságharcos férfiaknak a képe
egybefonódott. Nemes alkatú baju-
szos férfiak... Külön megkértem az
édesapámat, hogy a bajuszos bá-
csiknak feltétlenül ötöst adjon,
mert ők megérdemlik... Furcsa,
hogy a gyermekek milyen érzel-
mek által jutnak el a hazaszeretet
fogalmáig. Én hálás lehetek a szü-
leimnek, mert olyan családban nőt-
tem fel, ahol ez magától értetődő
volt, s ez minden gondolatukban,
cselekedetükben benne volt. Ezt

lenne jó a mai
gyerekeknek is
átadni. Ez na-
gyon nehéz fela-
dat, de nem lehe-

tetlen. Beléjük kell oltani ennek a
kérdésnek a fontosságát a hétköz-
napokban is: hogy mi a szabadság,
hogy becsüljük meg nagyon, ha
van, és tűrhetet-
len ha nincs.
Ugyanez vonat-
kozik a szellem
és a gondolat
szabadságára .
Én azért vagyok
nagyon boldog,
mert a gondola-
toknak a dalo-
kon át a szabad-
ságot mindig is
ki tudtam vívni a
színpadról. Mert
mindig én dön-
töttem el, hogy
kinek s mit éne-
kelek. Soha sen-
ki ebben nem
szabhatott ne-
kem gátat, in-
kább nem vállaltam el valamit, ha
ezt nem láttam biztosítottnak. A

magyarság évszázado-
kon át mindig is küzdött
a szabadságáért, s ezek-
nek a lenyomatai mind
ott vannak a népze-
nénkben. Ezt nem lehet
elfogulatlanul, átélés
nélkül, érzelemmente-
sen énekelni, s így átad-
ni a közönségnek. Azt
hiszem, hogy ez az én
valódi kötelezettségem,
a hivatásom. Nagyon
örülök, hogy ilyen for-
mán a szabadság esz-
ményét a dalokon ke-
resztül is képviselhe-
tem.

– Édesanyja zene-
pedagógus és Kodály
Zoltán tanítványa.

Önt is kötik hozzá személyes em-
lékek. Hogyan látja ma Kodály
Zoltán örökségét, zenei világunk-
ban az őt megillető helyet foglalja
el a népzene?

– Szerencsére ma a népzene sok-
kal jobb helyzetben van, mint volt a
tanár úr életében. A hetvenes évek-
ben kibomló táncházmozgalom, a

gyökerek újra felfedezése adott egy
óriási lendületet ennek az ügynek.
Az óvodás kortól a főiskolás korig
megtalálhatjuk azokat az intézmé-
nyeket, ahol lehet népzenét tanulni,
és ennek ma már rangja van. Ami-
kor én voltam diák, akkor kinevet-
tek, hogy ezért rajongok, mert nem
láttak mögé, és fogalmuk sem volt
arról, hogy mi minden érzés, mi-
lyen évszázados bánatok, a ma-
gyarság nagy történelmi kérdései
vannak ezekben a zenékben. Úgy
látom, ma igazából a kórusok ügyé-
vel, illetve a mindennapi ének taní-
tással vannak nagyon komoly prob-
lémák. Ezen a fronton volna sürgő-
sen tennivaló. A hatvanas hevenes
években édesanyámhoz naponta
jártak külföldi delegációk a Ko-
dály-módszert tanulmányozni és
csodáni, s most éppen mi hagyjuk
ezt a kezünkből kicsúszni.        (ny.f.)

A népzene elismerése

Szabadságért díj

17. alkalommal ünnepelhettünk az Alsóparkban

Magyar Szabadság Napja

Gémesi György és Sebestyén Márta

Popova Aleszja és
Zaka Tamás

Svidró Viktor és
Bogdán Petronella

Szirmai Irén

Talamba ütőegyüttes

ifj. Kathy
Horváth Lajos

Csurka László

Sas Éva és Balczó Péter
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Gödöllő Táncegyüttes

Széphalmi Zoltán
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„Tisztelt Szerkesztőség!
Nagyon szeretem a zenét, ezért
nagy örömmel láttam, hogy a kas-
tély programjai között rendkívül sok
koncert program van. Az elmúlt hé-
ten  szombaton ismerősökkel men-
tünk el meghallgatni a nemzetközi
kórusfesztivál műsorát. Hamar át-
láttuk, a fellépők  elsősorban a kö-
zös éneklés öröméért jöttek el.  Tu-
domásul vettük, hogy nem zene-
akadémiai produkciókat hallga-
tunk, ettől még lehetett volna egy
kellemes délutánunk. Rettenetesen
megdöbbentünk, amikor az első ál-
talunk hallott konferáláskor a szö-
veg nem hangzott el magyarul. Elő-
ször azt hittük, csak valami baki le-
het, s majd a végén korrigálják.
Azonban  a következő kórus cseré-
nél kiderült, nem tévedés, a műsor-
közlő magyarul nem mondta be sem
a programot, sem az együttest! Csa-
ládom tagjai, és barátaink is jól be-

szélnek angolul, így nem okozott
problémát, hogy megértsük, de
rendkívül felháborodtunk. Teljesen
rendjén való, hogy egy ilyen intéz-
ményben mint a kastély, ahol sok
turista fordul meg, van idegen
nyelvű konferálás egy programon,
pláne, ha az egy nemzetközi fesztiv-
ál, de az megengedhetetlen, hogy
saját nyelvünkön ez elmarad! Ez
több mint nagyfokú udvariatlanság!
Szívből remélem, hogy ez csak egy
egyszeri eset volt, s a kastély és a
város vezetése nem teszi lehetővé,
hogy gyakorlattá váljon.“ 
Tisztelettel: Bánfalvi Ottília

„Tisztelt Gödöllői Szolgálat!
Év közben nem nagyon van időm
járni a várost, csak ilyenkor nyá-
ron. Így lehet, hogy csak nekem volt
újdonság a művelődési központ új
terasza, de mindenképpen szeretnék
hangot adni az ezzel kapcsolatos
örömömnek. Már az elmúlt ősszel is
néztem, milyen jó kis helyet alakí-
tottak ki az épület oldalában, s pont

arra gondoltam, milyen hangulatos
kis presszó részt lehetne ott csinál-
ni. Nagyon örülök neki, hogy ilyen
kellemes kulturált hely lett, s az
különösen nagy érdeme, hogy nincs
fogyasztáshoz kötve, hogy valaki ott
elüldögéljen. 
Egy új, üde színfoltja lett Gödöl-
lőnek. A fiam úgy fogalmazott: vég-
re van valami, ami jól néz ki ezen az
épületen.“ 
Kiss Lászlóné 

Helyreigazítás

Elmúlt heti számunkban adtunk hírt
róla, hogy a képviselő-testület utcát
nevezett el Tamás atyáról. A hír mel-
lett néhány sorban megemlékeztünk
róla, azonban sajnálatos módon té-
vesen közöltük halálának időpontját.
Nem 1999-ben, hanem 2000 decem-
ber 19-én távozott közülünk.  Té-
vedésünkért  elnézést kérünk, s kö-
szönjük valamennyi kedves olva-
sónknak, aki felhívta rá figyelmün-
ket. 

Fórum

T iszte l t  Gödö l lő iek !
Immáron sokéves hagyománya városunknak,
hogy Wageningenből két évenként testvérvárosi
küldöttséget fogad. Vendégeink részére kere-
sünk szállásadó családokat, olyanokat, akik
szívesen alakítanának ki baráti kapcsolatokat az
érkezőkkel.

VENDÉGEINK ITTARTÓZKODÁSA
2007. október 4. és 7. között lesz 

(csütörtök délutáni érkezéssel és vasárnap délelőtti távozással). 

A szállásadás mellett reggeli, és esetenként vacsora biztosítását kérjük, ill. a
hollandok reggeli elszállítását programjaikra, este pedig hazavitelüket.

TOVÁBBI RÉSZLETES INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS:
Mészöly Beatrixnál, a Polgármesteri Hivatalban. 
(Tel.: 28/529-140, e-mail: mbea@godollo.hu )

Gloserné Szabó Györgyi  
A Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke

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

FELHÍVÁS
A GÖDÖLLŐI VÉDŐNŐI

SZOLGÁLAT 

munkatársai sok szeretettel 

meghívják Önt az 

ANYATEJ 

VILÁGNAPJA 

alkalmából rendezett ünnepségre.

Időpontja:

2007. július 13., 10 óra

Helyszíne: 

A Polgármesteri Hivatal díszterme

A Lumniczer Alapítvány kez-
deményezése – Emléktábla
egy gyógyító embernek

Berente István (1887-1958) községi
orvos, helytörténet-kutató emléktáb-
láját leplezték le június 29-én a Dózsa
György út 30. szám alatti épület hom-
lokzatán, ott, ahol egykori háza állt. A
120 éve született orvosra és lokálpa-
triótára Vámos János emlékezett, aki-
nek gyermekkorában orvosa, felnőtt-
ként kollégája, később pedig betege
volt.

– Berente Istvánt szakmai felké-
szültsége mellett emberi magatartása
miatt is szerették a gödöllőiek. Azok
sorába tartozott, akiket úgy emleget-
nek a legöregebbek, hogy „Ők voltak
az igazi orvosok“ – hangsúlyozta Vá-
mos János. – 1919-ben lett helyettes
községi orvos, 1920-tól nyugdíjba vo-
nulásáig megszakítás nélkül dolgo-
zott. Gyógyító munkáját színesebbé,
emberi kapcsolatait gazdagabbá tette,
amikor a premontrei rend felkérte a
tanárok és a diákok orvosi ellátására.
Gödöllőn született, itt élte le életét,
szerette a községet. Minden jelentő-
sebb eseményen részt vett. A Gödöl-
lői Hírlapban részletekben jelentette

meg a Gödöllőről és környékéről
szóló ta-nulmányát. 1942-ben Egy-
házművészeti és Történeti Múzeumot
hozott létre a Grassalkovich-kastély-
ban, amely a világháború alatt telje-
sen megsemmisült. 

– Életünk eseményei, történései

nem múlnak el nyomtalanul felettünk.
Isten embernek adott egyik legneme-
sebb ajándéka, hogy életünk esemé-
nyeit elraktározhatjuk agyunkban.

Mire megöregszünk, tele a könyvtár, s
amikor végigsétálunk lelkünk színes
könyvtártermeiben, akkor emléke-
zünk – kezdte az önkormányzat nevé-
ben mondott köszöntőjét Pintér Zol-
tán alpolgármester. – Most olyan em-
berre emlékezünk, aki nemcsak is-
merte, hanem maga is alakította a
község sorsát – tetteivel, munkássá-
gával. E bensőséges ünnepség alkal-
mával szeretném kifejezni tisztelete-
met a Lumniczer Sándor Alapítvány-
nak, amely az idei esztendőt Berente-
emlékévnek nyilvánította, s addig
munkálkodott, hogy felavathatjuk az
egykori kiváló orvos emléktábláját.
Azért is külön öröm számomra e tábla
felavatása, mert sajnos meglepően ke-
vés emlék utal nagyságainkra. Más-
felől pedig egymásra talál a múlt
tisztelete a város elképzeléseiben,
szellemiségében egy civil szervezet
kivitelezésében. Amikor leleplezzük
az emléktáblát, az a remény munkál
bennem, hogy Berente Istvánnak

olyan követői akadnak majd, akik
hozzá hasonlóan végzik hivatásukat, s
hagynak maguk után feledhetetlen
múltat, évtizedeket.

A polgári létforma egyik fontos
sajátossága, hogy a közfeladatok
ellátásából – a hivatalos intéz-
ményrendszeren kívül – kiveszik
a részüket önszerveződő csopor-
tok, baráti körök, egyesületek is.
Gödöllőn több mint hetven civil
szervezet működik, amelyek az
élet legkülönbözőbb – kulturális,
honismereti, sport, érdekképvi-
seleti vagy karitatív – területein
fejtik ki áldásos tevékenységü-
ket. 

Gödöllői civilek
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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!

Gödöllő régi strandfürdői
Beköszöntött a nyár. Gödöllőn ma csak az 1950-es évek
végén létrehozott egyetemi strandon lehet felüdülést ta-
lálni. A XX. században azonban jóval több strandfürdő
szolgálta a gödöllőiek és az idelátogató nyaralók kényel-
mét: Blaha Lujza-fürdő, Gizella-fürdő, Fenyvesfürdő.
Egy kicsit távolabb ugyan, de fürdőzésre alkalmasok
voltak a következő tavak: a babati,  a szentja-
kabi, az isaszegi úti és az úrréti.

Blaha Lujza-fürdő:
A Gödöllővel egykoron összeépült nyaralóhe-
lyet Blahánéról, a „nemzet csalogányáról“ ne-
vezték el. Blaha Lujza gyakran töltötte itt sza-
badidejét egy őspark közepén álló villájában.
Halála után a városrészt róla nevezték el. Az
egykor ott létezett strandfürdő árnyas, füves,
1600 négyzetméteres parkban terült el. A für-
dőt a Rákos-patak forrásvize – valamint két
később létesített fúrt kút – táplálta, s medencé-
je 65 x 25 méteres volt. A fürdőhelyet 1926-
ban alakították ki az Öreghegyen. Az építést az
Öreghegyi Társaság kezdeményezte, és akko-
riban főleg a blahai részen épült villák lakói hasz-
nálták. A strand 1972-ben szűnt meg, mert a Rákos-
patak vízhozama jelentősen lecsökkent az autópálya
építése miatt, valamint az egyik kút megsemmisült a

II. világháború-
ban. A folyamato-
san romló vízmi-
nőség miatt kel-
lett végleg bezár-
ni.
A blahai strand te-
rülete az 1990-es
évek végén ma-
gántulajdonba ke-
rült. A medence
ma is jól kivehető,
körbe is lehet jár-
ni, de a gaz be-
nőtte, és a mélye-
dés törmelékkel
van feltöltve.

Gizella-fürdő:
Az egykori Gizella út (ma Isaszegi út) mentén, a Ha-
jós-iskola mai tornapályájának helyén fekvő strandot
főként a helybéliek látogatták, hiszen az Alvégben
jól megközelíthető helyen volt. Emlékét azonban
már csak a Fürdő utca neve őrzi. A strandfürdőt
1936-ban átépítették, 1937-ben pedig megna-
gyobbíttatták a medencéjét; az addigi 300 négy-
zetméteres helyett 525-ös lett. A medence – ivó-
víz minőségű – vizét egy bőséges forrású kút
adta. A strandot a 60-as évek végén zárták be.
Fenyvesfürdő:
Sajnos nem sok mindent tudunk a máriabesnyői
fürdőről, melynek medencéje a mai főút köze-
lében helyezkedett el. Az 1933-as cserkész jam-
boree-ra kiadott térképen is szerepel, s a Gödöl-
lőn táborozók egyik tisztálkodó helye volt – a
fentebb említett fürdőkkel egyetemben. A fürdő
a mai Máriabesnyőn az ún. „laposban“ volt, a
terület mára teljesen beépült.

Fontos még megemlíteni, hogy a két világhá-
ború közötti időszakban voltak olyan tervek, elképzelések, hogy az Erzsébet-park területén alakítsanak ki egy mo-
dern, nagy alapterületű strandfürdőt. Ezt azzal indokolták, hogy a budapesti közönség a jó megközelíthetőség miatt
tömegesen járt volna ki Gödöllőre.

GÖDÖLLÕ ANNO
Város–Kép

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Szentjakab A babati tó a fürdőházzal

Fenyvesfürdő

Gizella-strand, 1932

Gizella-strand, 1929

Blaha Lujza-strand

A blahai strand romjai ma

A múlt év nyarán a Blahárt Társaság kezdeményezésére folyamatos munká-
val rendbe tették az Úrréti tó egyik partszakaszát. A második lépésben ősszel
játszóteret alakított ki a parton, és egy magánszemély ajándékaként taviró-
zsák kerültek a vizbe. A környéken élők régóta várták, mikor pillantják meg
az első virágokat, míg végre az elmúlt napokban kinyitották szirmaikat.
A folyamatosan végzett munkának – amelyet már az idén is folytattak a bla-
haiak – azonban nem csak ez az eredménye. A tó feléledt, a part mentén
horgászóknak nem csak a jó fogás szerez örömet, hanem az is, hogy egyre
gyakrabban jelennek meg vadkacsák, siklók, mocsári teknősök a vizen.

Feléledt az Úrréti tó

Kinyílt a tavirózsa

Szombaton megkezdődtek
a fenyvesi játszótér kiala-
kításának munkálatai. A
Fenyvesért Egyesület az
önkormányzat tulajdoná-
ban lévő területet arra a
célra kérte, hogy itt játszó-
teret alakíthasson ki. Mi-
után a helyszínt az önkor-
mányzat saját költségén ki-
takaríttatta, megkezdődhe-
tett a munka. A hét végén
elvégezték a szükséges
földmunkákat, s a tervek
szerint a nyár folyamán ül-
tetik be növényekkel.
Az egyesület vállalta,
hogy biztosítja a ját-
szótéri játékokat, és és
öt évig üzemelteti a
zárt rendszerű játszó-
teret. Az egyesület ve-
zetője Gara Mária el-
mondta, reméli, hogy
ősszel már a kész ját-
szóteret adhatják át a
területen élő gyerme-
keknek.

(c)

Őszre tervezik az átadást

Készül a fenyvesi játszótér

Az idei esztendőben elsősorban a felvidékről érkeztek a hívek Máriabesnyőre a
Magyar Szabadság Napján megtartott zarándoklaton. Léváról, Párkányból, Po-
zsonyból, Nagyszombatról jöttek sokan, hogy közösen imádkozzanak az anya-
országi hívekkel.

A környező településekről
is többen útra keltek, Rákos-
szentmihályról, Pécelről pél-
dául többen gyalogosan jár-
ták végig az utat a kegytemp-
lomig.

Szombaton este hat órakor
szentmisével kezdődött a
kétnapos program, majd este
kilenc órakor az Alsópark-
ban folytatódott az ünnepi
műsor megtekintésével. Ezt követően keresztútjárásra, majd szentségimádásra
került sor, éjfélkor pedig a máriabesnyői temetőben halottainkért imátkoztak az
egybegyűltek. Az első napi program zárásaként a trianoni emlékkeresztnél tar-
tottak megemlékezést.

A kétnapos zarándoklat résztvevői a vasárnap délelőtti nagymise után,
melyet Orosch János Pozsony-nagyszombati segédpüspök celebrált, délután
fél kettőkor litániával búcsúztak Gödöllőtől.

Kárpát-medencei zarándoklat

Megtelt a templom
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Feltételezhetően a kedves olva-
sók közül is többeket öldösnek
azokkal a telefonhívásokkal, me-
lyekkel üdüléseket ajánlanak:
vegyenek egy házban, szállodá-
ban üdülési jogot, és így tovább.
Szokott-e üdülni? – hangzik álta-
lában a csevelyt indító kérdés, s
én, ha minden helyzetben meg-
őrzött higgadtságom és velem
született jó modorom vissza
nem tartana, üvöltve tiltakoznék:
ne-e-em! Menjen a…! Lehet, hogy
túlélném, ha napról napra csak
valami vízparton, vagy hasonló
nyugalmas helyen kéne heve-
résznem, de még sose próbál-
tam ki. 

Mert menni, menni, menni szeretek.
Látni. Tapasztalni. Sokat. Mindig mást.
Legszívesebben a nagyvárosok útvesz-
tőibe vetem be magam. Ott minden
egyes sarok mögött új és új csoda vár.
„Párizs az én Bakonyom“ – írta Ady
Endre. A nagyváros a vadon, a dzsun-
gel. A felfedezni, élményeket gyűjteni
vágyó ember legjobb vadászterülete.

London. Bár mostanában nem éppen
a legbiztonságosabb terepnek tűnik, de
olyan jó húsz évi távlatból úgy emlék-
szem Londonra, mint az Édenkertre.
Emlékszem a mindig udvarias embe-
rekre. A kalauzra az emeletes piros bu-
szon, a múzeumőrre a Towerben, akik
kéretlenül, mindössze az ügyetlenke-
désem láttán a legnagyobb buzgalom-
mal segítettek. A nagy életre a Trafalgar
téren álló Szent Márton temploma a
mezőn elnevezésű istenházában. Haj-

léktalanok pihentek meg ott, nem haj-
tották ki őket, mintegy értelmezve a
„nem az ember van a szombatért,
hanem a szombat az emberért“ jézusi
mondást olyképpen: nem az ember van
a templomért, hanem a templom az em-
berért. Ha sok időt tölthetnék London-
ban, biztosan végigjárnám azt a har-
minc útvonalat, melyet Andrew Dun-
can ajánl számunkra Londoni séták cí-
mű könyvében. Harminc séta London-
ban és környékén – így az alcím, s mint-
egy kézenfogva vezeti leírásaiban az ol-
vasót a szerző. Ha itt befordul, lát egy
ilyen színű házat, ha amarra tart, szinte
beleütközik ebbe és abba. 

Melyik metrómegállóban szálljon ki,
ha bizonyos vidéket be akar barangol-
ni… Jaj, hát a londoni metró maga a tö-
kély! Amíg Londonban nem jártam, azt
hittem, a párizsi metró a csúcs, de nem,
a londoni még jobb, még könnyebben
el lehet benne igazodni. Van egy pólóm,
rajta a londoni metró térképével, a hely-
színen vettem, nem hordom, emlék. 

A könyvben minden sétához kis tér-
kép mellékeltetik, vastag kék vonal je-
löli rajta az éppen aktuális sétát megte-
vőnek az útvonalát. Egészen találomra
kinyitva a kötetet, idemásolom a bekez-
dést, melyre az első pillantásom esett.
Tehát így képzeljék el az idegenveze-
tést: „Menjen át a St. Peter Streeten,
majd kövesse balra az Essex Road felé
vezető Colebrook Roadot. Az Essex
Roadnál forduljon jobbra, és sétáljon el
a bal oldalon található King's Head pub
felé. Keljen át a zebrán, majd térjen rá a
pub mentén húzódó St. Mary ösvényre.

Közvetlenül a Church Cottage előtt for-
duljon jobbra, a St. Mary plébániatemp-
lom mögötti kertbe.“

A vezetés során mindenféle történe-
tek is ékelődnek a szövegbe, az idézett
bekezdés felett például vérfagyasztó el-
beszélést olvashatunk az islingtoni bo-
londokházával kapcsolatosan. Megtud-
juk, hol volt adósok börtönébe csukva
Dickens apja, melyik templomban tar-
totta az esküvőjét maga Dickens. Sha-
kespeare korába térhetünk vissza kép-
zeletben, ha ott bóklászunk, ahol négy
színház is működött akkoriban, a Globe
színházon kívül a Hope, a Rose, és a
Swan, s mostanra, amennyire lehet fel-
tárták, bemutatják őket. 

Csoportosítva is vannak a séták:
panorámaséták, vízparti séták, bevá-
sárlókörutak… Egy kis történelem ol-
vasható, s részletesen a látnivalók 
nyitvatartási ideje. Nem maradnak el
természetesen a fotók sem. London,
Good bye!
(Andrew Duncan: Londoni séták)   -nád-      

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Nagyvárosi varázs

Július 1-jén nyílt meg a Gödöl-
lői Új Művészet Közalapítvány
és a Gödöllői Iparművészeti
Műhely Vizi-kert című képző-
és iparművészeti kiállítása a
GIM-Házban. A megnyitót öl-
tözék-bemutatóval színesítet-
ték a szervezők, melyet F.
Dózsa Katalin művészettörté-
nész előadása vezetett fel.

Katona Szabó Erzsébet, a program
kurátora elmondta: 14 ruhatervező

művész és 23 fes-
tő, grafikus, kera-
mikus és textil-
művész állítja ki
munkáit a GIM-
Házban és annak
kertjében. A kiállí-
tást immáron hete-
dik éve rendezik
meg, nagy siker-
rel.
A ruhatervezők
között olyan neves

művészek mutatták be nyári kollek-
ciójuk egy-egy darabját, mint a kö-
tött anyagokkal dolgozó Bányász Ju-
dit, Balázs Klári vagy Nyári Ildikó,
könnyű, nyári színekben pompázó
selymekből készített ruháikat Göbö-
lyös Márta, Manninger Mária és
Tankó Judit.
A kiállító művészek között három
Kossuth-díjas kárpitművész: Hager
Ritta, Polgár Rózsa és Solti Gizella
munkái is láthatóak, Kun Éva ke-
ramikus kék csobogója pedig a kert-
ben áll. Ezen kívül Bikácsi Daniella
fűsakkot festett, Smetana Ágnes
üvegművész üveglovacskái bodzát
legelésznek, Karsai Zsófia kerami-
kus jósdát állított fel. Kodolányi Lász-

ló szobrász Eső veri, szél fújja című
fémszobrán – a kertben – csilingel-
nek a láncok. Katona Szabó Erzsébet
Szajna című bőrmunkáját állította ki.
Az öltözék-bemutatót megtekintette

Sebestyén Márta népdalénekes is,
aki szombat délután vette át a Ma-
gyar Szabadságért díjat a királyi kas-
tély dísztermében.
A kiállítás december 16-ig látogatható.

Kép és szöveg: -r-

Kiállítás és öltözék-bemutató a GIM-Házban

Víz és kert

Június 30-án a törteli katolikus temlomban nyílt meg Szek-
eres Erzsébet kiállítása. Itt láthatja a közönség első alka-
lommal együtt az Árpád-házi szenteket és boldoggá ava-
tottakat bemutató falikép sorozatot. A „Szentek és églakók
földi kárpitokon“ c. kiállítás szőnyegei hitéletünk égi és
földi alakjait, a magyarság neves és névtelen szentjeit a vé-
dő és üzenethozó angyalokat örökítik meg. Mivel a 2007.
esztendő Szent Erzsébet születésének 800., Szent Imre
születésének 1000. évfordulója, ennek apropóján Szekeres
Erzsébet fontosnak és szükségesnek látta megjeleníteni
minden Árpád-házból származó szent legendáját. A kiál-
lítás – amelyet Kovács Gergelyné kultúrtörténész nyitott
meg –  július 14-ig tekinthető meg a törteli templomban.

Árpád-házi szentek és boldogok
Szekeres Erzsébet kiállítása
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Gödöllői Királyi Kastély

A nyári idény legkiemelkedőbb szabadtéri hangversenye

amelyet a világhírű karmester, JURIJ SZIMONOV vezényel.

JÚLIUS 13. 19 ÓRAKOR, A DÍSZUDVARON
a Liszt-Wagner Zenekar gálakoncertje
Km.: Szabadi Vilmos -hegedűművész

JEGYEK VÁLTHATÓK 3000, illetve
diákoknak és nyugdíjasoknak 2500 Ft-ért

a kastély pénztárában
a hét minden napján, 10-17 óra között.

A hangversenyt rossz idő esetén a lovardában tartják meg!

Tel.: 06-28-414-124, informacio@kiralyikastely.hu
www.kiralyikastely.hu

A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP (1901-1920) EREDETI HELYSZÍNEIN 
(1 KM-RE A MÚZEUMTÓL)

Nagy Sándor háza
Belmonte Leo háza

Körösfői-Kriesch Aladár háza
A szövőiskola épülete

Remsey Jenő háza
A kortárs gödöllői iparművészek alkotóháza

Idegenvezetést biztosítunk magyar nyelven
Legalább 10 fő esetén, előzetes bejelentkezés alapján

Ára : 630 Ft/fő

Jelentkezés:
Gödöllői Városi Múzeum, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

Tel.: 28/421-997 és 06-20-330-6155 (Tóbiás Csaba programfelelős), 
E-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

„VIZI-KERT“
csoportos képző- és iparművészeti 

kiállítás

Kiállító művészek: Anti Szabó János, Bikácsi Daniella,
Bódis Erzsébet, Farkas Éva, Fábián Dénes Zoltán, F. Orosz
Sára, Gulyás Éva, Háger Ritta, Karsai Zsófia, Katona Sz-
abó Erzsébet, Kiss Miklós, Kodolányi László, Kováts Al-
bert, Kun Éva, Orosz István, Pannonhalmi Zsuzsa, Polgár
Rózsa, Remsey Flóra, Sigmond Géza, Smetana Ágnes,
Solti Gizella, Szuppán Irén

Résztvevő iparművész tervezők: Bányász Judit, Balázs
Klári, Bein Klári, Egressy Teri, Göbölyös Márta, Katona
Szabó Erzsébet, Kecseti Gabriella, Kozma Vera,
Madarászné Kathy Margit, Manninger Mária, Mészáros 
Éva, Molnár Imre, Nyári Ildikó, Tankó Judit 

A kiállítás megtekinthető: 2007. december 16-ig, szombat és vasárnap 14.00-18.00 óráig, 
november 1. és december 16. között 14.00 órától 17.00 óráig, illetve előzetes bejelentkezés 
alapján más napokon is!

GIM-HÁZ, Gödöllő, Körösfői utca 15-17., tel/fax: 28/419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
SZECESSZIÓS TÚRA



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

A fecskefarkú lepke (papilo ma-
chaon) a pillangók családjába tar-
tozik. Teste karcsú, a feje kicsi a
nappali lepkékre jellemző módon.
Csápjának a vége megvastagodott, ez az
úgynevezett csápbunkó. Lábának hosz-
szú szőrszálait fésűként a fej tiszogatá-
sára használja. Ívelt hátulsó szárnyait
farokszerű nyúlvány díszíti. Az elülső
szárnyszegély hossza elérheti a 3,5 cm-t
is. Szárnyai alapszíne élénk citrom-
vagy mustársárga, szép fekete rajzolat-
tal. Nyitott és bozótos területeken min-

denhol fellelhető, hazánk-
ban gyakori. Évente két, rit-
kábban három nemzedék

fejlődik áprilistól októberig. A lepkék
csupán néhány hétig élnek. A megter-

mékenyített nőstény peterakás után ha-
marosan elpusztul. Virágnektárt és har-
matot szívogatnak. Sokszor csapatosan
üldögélnek a nedves földön, ásványi só-
kat szívogatva. A hernyója első nem-
zedéke május – június, a másodiké au-
gusztus – szeptemberben található. Kez-
detben a fekete hernyó hátán piros du-
dorok és nagy fehér folt van. Később az
alapszín világoszöld, feketén gyűrűzött,
minden szelvényen hat piros pöttyel. Ha
veszélyben érzi magát, feje mögül na-
rancsszínű, kellemetlen illatot árasztó
szarvacskát tol ki. Többféle ernyős vi-
rágzatú növényekkel, leginkább kapor,
sárgarépa és petrezselyem leveleivel
táplálkozik. A fecskefarkú lepke egyike
a hazai, közel kettőszáz védett lepkefaj-
nak.

Ha konyhakertünkben hernyójával
találkozunk ne pusztítsuk el, inkább
gyönyörködjünk ahogy egy szép és kü-
lönleges lepkévé fejlődik.
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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.

Kertünk burkolt területeit, így a kerti
utakat, a medence partját és a teraszt
konténeres növényekkel tehetjük izgal-
massá. A konténerek anyaga lehet fes-
tett vagy kezelt fa, agyag, kő, esetleg
műanyag. Az árudák ma már hatalmas
kínálattal állnak rendelkezésünkre.

A konténerekbe ültetéskor ügyeljünk
arra, hogy növényeinket tavasztól őszig
naponta öntözzük, sőt a konténerekben
nevelt, fagytűrő vagy télálló növények
– főleg az örökzöldek – száraz teleken
is igénylik az öntözést. A konténeres
növények számára tápanyagpótlás is
szükséges. Virágzáskor és termésérle-
léskor hetente, egyébként tavasztól
őszig 3-4 hetente tápoldatozzunk. Az
oldatokat speciálisan a növényünk szá-
mára válasszuk, és egy-egy szezonban
szükség szerint változtassuk is. Lehető-
leg ne alkalmazzunk általános tápolda-

tot, hisz’ ez nem min-
den növény számára
megfelelő, sőt ta-
vasszal és ősszel a
növények más tápa-

nyagokat kívánnak.
Mit ültessünk a konténerbe? Egy-

nyári és mediterrán növények konténe-
res nevelése ma már általános, de is-
merkedjünk meg a konténerbe ültethe-
tő, nálunk honos – vagy a mi klímánkat
elviselő – fákkal, cserjékkel, hagymá-
sokkal és évelőkkel is.

A konténerbe válasszunk lassan nö-
vő, kisméretű fákat és cserjéket. Árnyé-
kos és félárnyékos teraszokon sok ker-
tész sikerrel nevel konténerben pusz-
pángot, fuksziát és tiszafát, de szépen
mutat a számtalan tarka levelű- és tör-
zses nevelésű változatot felvonultató ja-
pán kecskerágó is. Félárnyékos teraszo-
kon érzi jól magát az örökzöld sárga-
pöttyös levelű babérsom és a különle-
ges japán juhar. E növény kisebb fává
vagy legfeljebb 2 méteres cserjévé fej-
lődik. A legtöbb változata gyönyörű
őszi színével, vagy látványos tavaszi
rügyfakadásával kápráztat el bennün-
ket. Félárnyékos teraszokon örökzöld
rododendronokat és lombhullató azale-
ákat mindenképpen neveljünk, hiszen e
növények buja és élénk virágaikkal el-
kápráztatnak.

Napos teraszokon – konténerbe ülte-
tésre alkalmas, klímánknak megfelelő
cserjék és fák között, szinte elveszhe-
tünk – választhatunk lassan növő örök-
zöldeket, így babérmeggyet, borókafé-
léket, törpe fenyőket, vagy egyes tuja-
fajtákat. De napos helyen nevelhetünk
törpe gyöngyvessző-változatokat, illa-
tos levendulát, cserjés pimpót, zanótot,
orbáncfüvet, kékszakállt vagy törpe
borbolyát, esetleg télen virágzó erikát.
Napos teraszok legszebbjei az illatos,
többször is virágot bontó, lila, sárga,
narancs, bordó, pink és piros törzsesró-

zsák, de konténeres nevelésre alkalma-
sak a park és a teahibrid rózsák is. Ha
igazi fára vágyunk a teraszon, akkor ül-
tethetünk napos helyekre pendula dísz-
almát vagy tarkalevelű japánfüzet. A
díszalma koratavaszi látványos virág-
zásával, őszi narancsos levélszíneződé-
sével és apró, de mutatós terméseivel
egész évben dísze teraszunknak.

Hagymás, teleltetést nem igénylő,
konténerbe ültethető virágok a tulipá-
nok, a nárciszok, a krókuszok és a jácin-
tok. Minden kertbarát talál köztük ked-
vére valót. Évelőink szinte kivétel nél-
kül jól érzik magukat konténerben is,
így bármelyik hosszú virágzású, vagy
illatos levelű, esetleg levelével díszítő
évelőnk alkalmas teraszunk díszítésére.

A burkolt felületekre helyezett kon-
téneres növények egész évben látvá-
nyossá tehetik kertrészeinket, pihenőin-
ket. Klímánkat jól tűrő növények mellé,
válasszunk egész nyáron virágzó egy-
nyári és mediterrán növényeket is. (g.m.)

Egyszer minden családban eljön az
idő, mikor a kiskorú családtag kisál-
lat után kiált. Honnan tudjuk, hogy
valóban komolyan gondolja? Már
hetek óta nyúzza érte a család felnőtt
tagjait, ábrándos tekintettel néz az

égre, hátha megpillant egy tovaszálló
madarat, és minden második monda-
tában szerepel a madár szó. Ekkor ér-
demes megfontolni – már csak a bé-
kesség kedvéért is – egy szárnyas be-
szerzését. Családi kupaktanács ösz-
szeül, anya és apa felsóhajt, összenéz
és elmegy a boltba madarat venni. A
dolog egyszerűsége azonban itt be is
fejeződik, a későbbi kritikus helyze-
tek elkerülése érdekében nem árt
megfogadni pár tanácsot!

Minden csoda, 3 napig tart...
Arra ne is számítsunk, hogy a gye-

rek korábbi ígéreteinek megfelelően
majd odaadóan fogja gondozni a jó-
szágot, feltehetően az újdonság vará-
zsának elmúltával egyre gyakrabban
hagyja majd a szülőkre az etetést,
tisztítást, úgyhogy csak akkor adjuk
be a derekunkat, ha van időnk foglal-
kozni vele. A foglalkozás nem merül
ki annyiban, hogy naponta megetet-
jük, és néha kitisztítjuk a kalitkát! A
madarak is igénylik a napi kapcsola-
tot, játékot, ha ezt elmulasztjuk, ak-
kor a madár könnyen búskomor lesz,
egy depressziós madár pedig nem
szerez sok örömöt, arról nem is be-
szélve, hogy elég szörnyű látvány
egy tollát tépkedő állat.

A választás
Ha úgy érezzük, hogy ezt a felté-

telt teljesíteni tudjuk, akkor jöhet a
faj kiválasztása. Ha kezdők vagyunk,

akkor elsőre semmi eset-
re se kényes, ritka szár-
nyast válasszunk, mert
könnyen lehet, hogy a
madár nem értékeli az

erőfeszítéseinket és csendes tüntetés-
ként az örök kölesmezőkre költözik!
Ez pedig roppant kellemetlen lesz,
már ha csak a dolog anyagi oldalát
nézzük, akkor is, és akkor még nem
is beszéltünk a gyermek személyi-
ségfejlődésében bekövetkezett visz-
szafordíthatatlan változásokról.

Vannak olyan fajok, amelyek jól
bírják a piszkálást, sőt, mintha az
evolúció direkt kisgyermekes csalá-
doknak fejlesztette volna ki őket.
Ilyenek például az aranypapagáj, tör-
pepapagáj, hullámos papagáj, nimfa-
papagáj, a különböző pintyfélék és a
kanári. A nimfák különösen jól beil-
leszkednek a családi közösségbe,
strapabírók is, köszönhetően annak,
hogy több mint 100 éve háziasították
őket. A kanáriknak és a pintyeknek
már a puszta létük is szórakoztató,
így a gyerekek is szeretik őket órákig
bámulni.

Persze azért ez nem azt jelenti,
hogy a gyerek kedvére macerálhatja
a csőrösöket. Sajnos a kicsik hajla-
mosak segédeszközöket is igénybe
venni, hogy felhívják magukra az ál-
lat figyelmét: mindenféle apróbb dol-
gokat bedugnak a rácsok közé, töb-
bek között a saját ujjukat is. Ez már
csak az ujjak épsége miatt sem túl jó,
mert a madár vagy megijed és azért
csíp, vagy jutalomfalatnak véli és az-
ért csíp bele. Ez pedig többnyire nem
mélyíti el a madár-gyermek kapcso-
latot. Tudatosítani kell a gyerekek-
ben, hogy a madár nem tolerálja any-
nyira az emberi közeledést és simo-
gatást, mint egy hörcsög vagy kutya.
Ha mégsem tudja legyőzni a készte-
tést a simogatásra, dögönyözésre, ak-
kor inkább válasszunk más állatot
vagy plüssmadarat. Azért persze egy-
egy kézbevételt kibírnak a madarak
is, de ekkor mindig adjunk neki juta-
lomfalatot, hogy az emberi érintést
pozitív élményként könyvelje el.

Természetesen ezeken túl még a
vásárlás előtt tájékozódjunk a kivá-
lasztott madár tűrőképességéről, hő-
mérsékleti igényeiről és táplálkozási
szokásairól, nehogy otthon derüljön
ki, hogy lakásunk és családunk alka-
lmatlan a madártartásra.

(háziállat online)

Állati dolgok

Az első madárka

Kertész leszek...

Dézsás növények
HEROSZ

Vigyél haza!

5 éves keverék kan 2 éves németjuhász keverék szuka

8 hónapos keverék szuka1 éves keverék kan

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Ajándék kiscicák: 20/340-4861,
20/534-4863, 20/343-1119.

www.poraz.hu 2 éves németjuhász keverék kan

Július 7-8.:

dr. Horváth Márk
Gödöllő, Szabadság u. 97.

Tel.: 20/385-5726

Július 14-15.:

dr. Csernai Ferenc
Mogyoród, Rákóczi u. 7.

Tel.: 20/945-7816

Július 21-22.:

dr. Bölcskey Molnár 
Antal

Veresegyház, Erkel F. u. 3/E.

Tel.: 20/975-0599

Állatorvosi ügyelet

Kertünk lakói

50 000 forint a
nyomravezető-
nek! Keresem
áprilisban eltűnt
yorkie szuka ku-
tyám!
Tel.: 30/378-8596

Fukszia

Rododendron

Kékszakáll

Japán juhar
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Badenban
adták át az
O s z t r á k
Szövetségi
Ipari és

Munkaügyi Minisztérium innovációs
díját június 26-án, melynek Tér és
Környezet kategóriájában a  Recora
projekt „A szelektív hulladékgyűjtés
bevezetése Gödöllőn“ alprojektjét ta-
lálták a legjobbnak az osztrák szak-
emberek. A pályázatra, melyen inter-
reg projektek mutatkoztak be, tullni
partnerünk nevezett be, s a mintegy
negyvenöt induló közül találtatott a
legjobbnak a gödöllői és tullni együtt-
működés.

2007 első félévében a projekt kere-
tében Tullnban és Gödöllőn is folytak
munkacsoportos megbeszélések, va-

lamint városunk iskoláiból 12-18 év
közötti diákok jártak az osztrák part-
nernél szakmai kiránduláson. Mint-

egy nyolcvan gödöllői vett részt a
programban. 

A díjat hatodik alkalommal adták át

négy témakörben: Ember és kultúra,
Tér és környezet, Gazdaság, valamint
a Leginnovatívabb kategóriában dí-

jazták a pályázatokat. 
A díjjal járó kétezer
eurós pénzösszegből
újabb gyermekek és
ifjúsági csoportok ta-
pasztalatcseréjének
támogatása valósul
meg a közeljövőben. 

Az átadáson
Gödöllő városát Fá-
bián Zsolt önkor-
mányzati főtanác-
sadó, Bokor Árpád, a
projektben résztvevő

VÜSZI Kht. vezetője, és Karácsony
Zita projekmenedzser képviselte.

VÜSZI Kht. 

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

Július 2-9-ig: Egyetemi, Egyetem
tér 1. Tel.: 420-243.
Júl. 9-16-ig: Máriabesnyő,  Sza-
badság út 167. Tel.: 419-749.
Júl. 16-23-ig: Medicina, Dózsa
Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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

Innovációs díjak kapott Gödöllő

Recora project
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) 
kizárólag gödöllői állandó bejelentett lakcímmel, vagy 
Gödöllőn tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan
időtartamú munkaviszonnyal rendelkező személyek részére
PÁLYÁZATOT HIRDET a Gödöllő, Deák F. tér 1., 2. és 3. szám alatti
épületekben lévő 2 db 60 m2-es, 2 db 59 m2-es és 2 db 46 m2-es, 1 m2-es
kizárólagos használatú földszinti tárolóval rendelkező lakásainak költ-
ségelvű lakbérrel történő bérbeadására.

A pályázaton a lakások öt éves időtartamra szóló bérleti joga nyerhető el.
A pályázatok kizárólag formanyomtatványon nyújthatók be, melyhez 
mellékelni kell az abban előírt dokumentumokat.
A formanyomtatványok és a lakások bérbevételével kapcsolatban 
további információkat tartalmazó írásos tájékoztatók ügyfélfogadási időben
a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati vagy a Vagyongazdálkodási
Irodáján vehetők át. 

A lakások alaprajzai ugyanitt megtekinthetők.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE
A pályázatnak maradéktalanul meg kell felelnie az írásos pályázati tájékoz-
tatóban megfogalmazott feltételeknek.
A négy db nagy alapterületű lakás bérbevételére kizárólag két, három kisko-
rú gyermeket nevelő házaspár, illetőleg két, három, négy kiskorú gyermeket
nevelő egyedülálló szülő pályázhat.
A két kis alapterületű lakásra kizárólag gyermektelen fiatal házaspárok,
házaspárok egy, két kiskorú gyermekkel, egyedülálló szülő egy, két, három
kiskorú gyermekkel pályázhat. A gyermektelen házaspárok mindkét tagja 
35. év alatti életkorú kell, hogy legyen.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Városháza (Gödöllő, Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda 232.
számú helyiségében hétfői vagy szerdai napokon 8 és 12, valamint 12.30 és
16 óra között 2007. augusztus 31. 12 óráig

A pályázatokat a Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága bírálja el, a laká-
sok bérlőit ezen bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület választja ki. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Gödöllői Városi Múzeum (Gö-
döllő, Szabadság tér 5.) pályáza-
tot hirdet épületének földszintjén
található, a Szabadság térre nyíló,
30 négyzetméter alapterületű mú-
zeumi bolt bérleti jogának
megszerzésére 2007. szeptember
1-jétől egyéves időtartamra, to-
vábbi szerződéshosszabbítás lehe-
tőségével. Az üzletben a múzeumi
kiadványokon kívül ajándéktár-
gyak, a múzeumhoz illő kultúrter-
mékek 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 határide-
je: 2007. augusztus 15.

Fájdalommal tudatjuk, hogy DR.
GERGELY ZOLTÁNNÉ, szüle-
tett Klier Mária életének 71. évében
2007. június. 19-én elhunyt. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik szerették és tisztelték,
hogy KEMÉNY GYÖRGY nyelv-
tanár 2007. június 1-jén, életének
82. évében elhunyt. Felejthetetlen
halottunk földi maradványait, ké-
résének megfelelően szűk családi
körben, folyó év június 22-én he-
lyeztük örök nyugalomra. 

A gyászoló család

A szervezet az alapító okiratban
megfogalmazottak szerint folyama-
tosan működik és végzi közhasznú
tevékenységét. 
A közalapítvány kuratóriuma öt
tagból áll, összetétele változatlan. 
A közalapítvány célja a városban
élő segítségre szoruló családok tá-
mogatása, amely az Önkormányzat
államigazgatási eljárása során nem
megoldható, vagy nem elégséges.
A szervezet gazdálkodása során
elért eredményét nem osztja fel, az
alapító okiratban meghatározott
közhasznú tevékenységre fordítja. 
Vállalkozási tevékenységből szár-

mazó jövedelme nincs a köz-
alapítványnak. 
Az alapítvány 2006-ban nem nyúj-
tott vezető tisztségviselőinek jutta-
tást.
Nyitó egyenleg 2006. január 1.: 
6 711 287 Ft
Elszámolási betét: 511 287 Ft 
Lekötött betét: 6 200 000 Ft
Pénztár: 0 Ft
2006. évi bevételek: 1 743 207 Ft
Városi önkormányzat támogatása:
1 500 000 Ft
APEH SZJA 1% : 31 772 Ft
Lekötött betét kamatai: 211 435 Ft
2006. évi kiadások: 1 367 256 Ft

Segélyek: 0 Ft
Közműhátralék kiutalása: 973 313
Ft
Természetbeni támogatás: 0 Ft
bankköltség: 39 943 Ft
Könyvviteli szolgáltatások: 
354 000 Ft (nem pénzforgalmi adat
60 000 Ft)
Záróegyenleg 2006. december 31.:
7 087 238 Ft
Elszámolási betét: 887 238 Ft
Lekötött betét: 6 200 000 Ft
Pénztár: 0 Ft
Gödöllő, 2007. május 11. 

Six Edit titkár
Bárdy Péter elnök

Az alapítvány célja Gödöllő és kör-
nyéke lakossága közbiztonsági hely-
zetének javítása az illetékességi te-
rületen működő gazdálkodó szerve-
zetek, pénzintézetek, a lakosság va-
gyonbiztonsági helyzetének javítá-
sa, valamint bűnmegelőzési tevé-
kenység hatékonyabbá tétele a köz-
alapítvány speciális eszközeivel. 
A Közalapítvány vagyonát hat tagú
kuratórium kezeli. 
A Budapest Banknál továbbra is 3
000 000 Ft. van lekötve a Közalapít-
ványnak és 2 000 000 Ft. kamatait

használjuk fel. A közbiztonság javí-
tása közhasznú tevékenységben
közreműködők tevékenységüket tár-
sadalmi munkában végezték azért
sem pénzbeni, sem természetbeni el-
lenszolgáltatásban nem részesültek. 
Közhasznú tevékenysége során 0 Ft
vállalkozási bevétel és 0 Ft vállal-
kozási kiadás,  5383 e Ft közhasznú
bevétel, 5423 e Ft közhasznú ki-
adás került elszámolásra, melyből
adódóan  - 40 e Ft vagyonváltozás
történt.
A szervezet a mérlegforduló-napon

15505 e Ft eszközzel rendelkezett,
melyből 7629 e Ft pénzeszköz volt.
A szervezet a mérlegforduló-napon
0 e forint kötelezettséget tartott 
nyilván. 

Támogatások: 
Helyi önkormányzat és szervei: 500
e Ft
Jogi személyiségű gazdasági tár-
saság: 3 480 e Ft
APEH SZJA 1% 35 e Ft

Gallyas Attila 
kuratóriumi elnök

A Segítség Közalapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése

A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány
közhasznúsági jelentése

CSATLAKOZZ A TESCO CSAPATÁHOZ !

Jelentkezni lehet a Tesco Áruház recepcióján található jelentkezési
lapon, vagy Önéletrajz beküldésével az alábbi címre

Tesco Áruház,  2100 Gödöllő  Thegze Lajos u. 2.

GÖDÖLLŐI hipermarketünkbe az alábbi munkakörökbe
keresünk munkatársakat:

KERESKEDELMI OSZTÁLYVEZETŐKET
friss áru területre

Szükséges szakismeret, képesség:
– Legalább középfokú végzettség
– Alapfokú számítástechnikai ismeretek
– Jó kommunikációs képesség
– Kereskedelemben szerzett tapasztalat, szakirányú végzettség előnyt jelent
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Beküldési
határidő: július 19.

A Bagoly könyvesbolt
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:
Hegedűs Éva, Nagy Sándor
köz 2., Szabó Lajos, Tátra
u. 5.
A Trafo Club belépőjét
nyerte:
Bukodi Miklósné, 2117 Isa-
szeg, Petőfi u. 12.. Kalász
Karina, Bethlen G. u. 20.
A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte:
Bagyinka Pálné, Jókai
Mór u. 6., Rusznák
Melinda, Akácfa u. 31.

Kedves Olvasóink!
A Gödöllői Szolgálat

július 5-től augusztus 16-ig
kéthetente jelenik meg.


