
Bár a kormány 5 százalékos in-
flációt prognosztizál 2008-ra,
az év első napjai ennél jóval
magasabb áremeléssel kö-
szöntöttek ránk. Dárgult a köz-
lekedés, az energia, emelked-
tek az élelmiszerárak. De ha
valaki alaposan körülnéz, ak-
kor persze talál olyat is, amit
olcsóbban vásárolhat meg,
mint az elmúlt évben, csök-
kent ugyanis a nyugtatók és a
vérnyomáscsökkentők ára.

A városunkban élőknek az eddigiek-
nél jóval többet kell fizetniük ha
HÉV-vel közlekednek. A BKV Zrt.
átlagosan mintegy 13 százalékos ár-
emelést hajtott végre, így az eddig
kapható 30 napos budapesti havibér-
let ára 7350 forintról 8250 forintra
emelkedett. A budapesti egyesített
havibérlet ára 9050 forint, az egye-
sített tanuló havibérlet pedig 3550
forintba kerül.

Az áremlés leginkább a 60 és 65 év
közötti nyugdíjasokat érinti. Részük-
re ugyanis megszűntek az eddigi ked-
vezmények. 2008. január elsejétől
tízszeresére emelkedett az agglome-
rációs HÉV-bérlet ára a 65 év alatti
nyugdíjasoknak az állami árkiegészí-
tés megszűnése miatt. A megszorítás

a BKV számításai
szerint 3000 utast
érint. Így annak a
65 év alatti nyugdí-
jasnak, aki az Örs
vezér teréig kíván
havibérletet venni,
12.000 forintért kell
kiegészítő bérletet
vásárolnia, vala-
mint ehhez meg
kell vennie a buda-
pesti havibérletet
3250 forintért.

Január 1-jével
megszűnt a 35 na-
pig érvényes, a hó
első napjától a kö-
vetkező hónap 5.
napjáig érvényes
bérlet. A 30 napos
bérletet ezentúl elő-
re is meg lehet vá-
sárolni, egy tetsző-
leges dátumtól ér-
vényesítve. Ezzel
egyidőben megvál-
tozott a fővárosban a jegyrendszer is:
különvált ugyanis a nappali és az éj-
szakai. A nappali vonaljegy ára 270,
az éjszakai jegyé pedig 350 forint.

A tízszeresére dráguló HÉV-bérlet
ellen tiltakozik a Magyar Önkor-

mányzatok Szövetsége (MÖSZ), a
Pest megyei önkormányzat és a Fi-
desz is. Azt sérelmezik, hogy a BKV
a drasztikus áremelésről előzetesen
nem tájékoztatta az érintett települé-
seket (az árakat csak 2007. december

21-én hozták nyilvánosságra – a
szerk.) és így még esélyt sem adtak a
tárgyalásra. A BKV viszont azzal ér-
vel, hogy a tavalyi jogszabály-mó-
dosításokból következik a drágulás.

(folytatás a 3. oldalon)

Magasabb számlák, olcsóbb nyugtatók

Drágulást hozott az újév

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992XVII. évf. 1. szám • 2008. január 10. • Terjesztői ára: 75 Ft

Hajléktalanellátás

Új helyen
Még tavaly karácsony előtt át-
adták az új szeretetkonyhát
és hajléktalanszállót a Tesse-
dik Sámuel utcában. Gödöllő
város képviselő-testülete
2007 decemberében döntött
arról, hogy az egykori ifjúsági
szállások a Forrás Szociális
Segítő és Gyermekjóléti Szol-
gálathoz kerülnek, s a jövő-
ben nem csak a hajléktalanel-
látás működik majd itt, ha-
nem maga a Forrás intézmé-
nye is.

Az új helyen a szeretetkonyha mel-
lett női és férfi szállót alakítottak ki
a szakemberek, valamint nappali
melegedő áll a rászorulók rendelke-
zésére.

Az átmeneti szállón a férfiak ré-
szére kétágyas, a női részlegben pe-
dig négyágyas szobákat alakítottak
ki, amelyek egytől-egyig zárhatóak,
s emellett főzésre, tisztálkodásra és
mosásra is lehetőség van. Egyéb-
iránt az intézményben külön helyi-
séget alakítottak ki a betegek ellá-
tására.

Mivel az épületek faszerkezetűek,
az intézmény területén minden zárt
helyen tilos a dohányzás, és bizton-
sági okokból minden helyiséget
füstérzékelővel láttak el.

(k.j.)



A hét végén jelentősen pró-
bára tette az időjárás mind a
gyalogosokat, mind az autó-
sokat, és azokat is, akiknek a
feladata az utak járhatóvá té-
tele. A ónoseső, majd az azt
követő havazás folyamatos
munkát adott a VÜSZI munka-
társainak.

A rendkívül csapadékos időjárás mi-
att valamennyi síkosításmentesítő
gépjármű dolgozott és dolgozik fo-
lyamatosan. E mellett mintegy ötven
fő, 24 órában, váltott ügyeletben
gondoskodik arról, hogy járhatóak
legyenek az utak.

Az ilyen rendkívüli időjárás ese-
tében azonban,
mint amilyen a hét-
végi volt, sok eset-
ben tehetetlenek a
szakemberek. Azo-
kon az utakon
ugyanis, ahol nincs
forgalom, a sózás
eredménytelen. A
hatékonyság felté-
tele ugyanis, hogy
a forgalom feltörje
a jeget, különben
-4 – -5 fok Celsius
körül a sós víz újra ráfagy az utak-
ra, sőt a jégréteg tetejére is.

A folyamatos munkavégzés elle-
nére Gödöllőn is gondok voltak a
lejtős utakon. Bár a hétfő délelőtti
olvadás javított valamit a helyze-
ten, a délutáni havazás tovább ne-
hezítette a közlekedést. Ennek elle-

nére, mivel a buszjáratok útvonalait
folyamatosan takarították, a busz-
közlekedésben nem volt sem fenn-
akadás, sem járatkimaradás. 

Fontos tudni azonban, hogy a
VÜSZI-nek az úttest, és az ingat-
lanhoz nem köthető útszakaszok
csúszásmentesítése a feladata. A
járdák tisztításáról a lakótelepeken
a közös képviselőknek, a kertes
övezetekben és az üzletek előtti
szakaszokon a tuljadonosoknak
kell gondoskodniuk.

(k.j.)
Fotó: a szerző
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A város idei költségvetési kon-
cepciója 8,3 milliárd forint be-
vétellel és kiadással számol. A
képviselő-testület óévi utolsó
ülésén megtudtuk, hogy Gö-
döllő állami támogatása 2 mil-
liárd 150 millió forint lesz, míg
a helyi adóbevételek ezt jócs-
kán meghaladva megközelítik
a 3 milliárd forintot.

A fejlesztési célú bevételek – a ren-
delkezésre álló 1,5 milliárd forint
szabad kötvény, a mintegy 400 mil-
lió forintra tervezhető ingatlanérté-
kesítési bevétel és egyéb források –
elérhetik a 2,2 milliárd forintot. A
kerekített számok mögött több száz
oldalnyi leírás és adat szerepel. Az
ezekből a közeljövőben megszülető
2008-as önkormányzati költségveté-
si rendelet részletekbe menően és ta-
karékosan meghatározza a városi in-
tézmények – óvodák, iskolák stb. –,
a közszolgáltatást végző társaságok
– így például a Gödöllői Távhő Kft.
és a Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pont Kht. – mindennapi munkáját, a
felújítások és beruházások körét.

A költségvetési koncepció egyik
alapelve, hogy a működési jellegű
bevételekből fedezni kell a működé-
si kiadásokat. Ez annál is fontosabb,
mert mint Gémesi György polgár-
mester elmondta, az idei állami költ-
ségvetésben az önkormányzatok tá-
mogatásának reálértéke 3,3 száza-
lékkal kevesebb a tavalyinál, de ez

az értékvesztés véleménye szerint el-
érheti a 8-10 százalékot is, ha figye-
lembe vesszük az elektromos energia
és a gáz árának várható emelkedését
és az infláció további következmé-
nyeit. A testület ennek ellenére nem
számol a közalkalmazottak és köz-
tisztviselők létszámának csökkenté-
sével. Fedezetet nyújt intézménye-
inek a növekvő energiaárak kifize-
tésére, de igyekszik energiatakaré-
kos beruházásokat is megvalósítani.

A tervezés során külön-külön ke-
zelik a működési és a fejlesztési be-
vételeket. A városi költségvetés 25
százalékára zsugorodott állami tá-
mogatásból ugyanis a közalkalma-
zottak és köztisztviselők bérének
csak közel a fele fedezhető. A helyi
adókból nagyobb bevétel, közel 3
milliárd forint táplálja a gödöllői
költségvetést. Az iparűzési adóból
2,2 milliárd forint befizetése várha-
tó. A kedvezményeket megtartva (pl.
a magánszemély tulajdonában álló
egy lakás 150 négyzetméterig adó-
mentes), a mértékek emelésével épít-
ményadóból 410, telekadóból 120
millió forint bevételt terveznek az
idén. Összesítve: a működési célú
bevételek a koncepció szerint 310
millió forinttal haladják majd meg a
múlt évi előirányzatot, így összesen
6 milliárd forintot fordíthat a város
működési célú kiadásokra, ezen be-
lül az intézmények finanszírozására,
a felvett hitelek és kötvények kamat-
költségeire.

A testület a költségvetési koncep-
cióban a lehetséges fejlesztések és
beruházások sorrendjét is meghatá-
rozta. Első helyen szerepel a szilárd
burkolatú utak és járdák építésének
folytatása. A második a Damjanich
János Általános Iskola bővítése, a
harmadik a szennyvíztelep rekonst-
rukciója. A további sorrend: akadály-
mentesítési valamint energiahaté-
konysági beruházások pályázati for-
rások bevonásával, geotermális ener-
gia hasznosítása és termálfürdő léte-
sítése, a közbiztonság javítása érde-
kében térfigyelő rendszer kiépítése.

Takarékos közszolgáltatók
Az önkormányzat gazdasági társa-

ságainak üzletiterv-koncepciói is a
képviselő-testület elé kerültek, ezek-
ről azonban most még nem született
döntés. Az már most látható, hogy
2008 tovább szigorodó feltételei
alapján az önkormányzat arra tud kö-
telezettséget vállalni, hogy a köz-
szolgáltatásokat a múlt évi szinten
megtartsa. Ennek egyik feltétele az,
hogy a társaságok saját hatáskörben
átrendezve belső erőforrásaikat meg-
teremtsék az energiahordozók és
egyéb anyagok, szolgáltatások áre-
melkedésének fedezetét.

A Kalória Kht. közüzemi díjainak
tervezésénél 30 százalékos, az üzem-
anyagköltségeknél 19 százalékos nö-
vekedéssel számol. Ezek függvényé-
ben a térítési díjak korcsoporttól füg-
gő, 11-13 százalékos emelését java-

solja. A jelenleg üze-
melő konyhák főző-
kapacitásuk csúcsán
dolgoznak, a jelenle-
gi étel adagszám nö-

velése nem lenne reális cél, de a köz-
oktatási iroda adatai alapján sem vár-
ható nagyobb létszámnövekedés az
óvodákban és iskolákban.

A Gödöllői Távhő Kft. működési
területén az elmúlt években befeje-
ződött a felszíni létesítmények nagy
részének a rekonstrukciója. A követ-
kező években anyagi, fizikai és szel-
lemi erőinek nagy részét a felszín
alatt húzódó, erősen korrodált álla-
potban lévő távhővezetékeinek a fel-
újítására összpontosítaná. A múlt év-
ben elkészült a teljes hálózatra vo-
natkozó megvalósíthatósági és kivi-
telezési terv, melyekért összesen 22
millió forintot fizetett ki. Megvaló-
sításuk csak pályázati forrás elnye-
résével és több ütemben lehetséges.
Az idén 20 millió forint értékű fej-
lesztést terveznek a legrosszabb álla-
potban lévő fogyasztói hőközpontok
cseréjével.

A Gödöllői Piac Üzemeltető és
Szolgáltató Kft. bevételeinek több
mint 70 százalékát adó bérleti díjak
átlagosan 7,38 százalékos emelésé-
ről már novemberben döntött a kép-
viselő-testület. A kft. fontos feladatá-
nak tartja a lakossági igényekből fa-
kadó kereslet korszerű, kulturált kö-
rülmények közt történő kielégítését,
a helyi és környező településeken
lévő őstermelők, kereskedelmi vál-
lalkozók kínálati pozícióinak bizto-
sítását. A vásárlóerőt sújtó megszorí-
tások, az energia és közműárak
emelkedése, a kínálat bővülése miatt

azonban csökken a bérlemények
iránti érdeklődés. Ezen a tendencián
az igény szerinti választékbővítéssel
lehet változtatni. Kedvező hatást
fejthet ki a jövőben a Pelikánház ter-
vének megvalósulása – de ezzel ter-
mészetesen az idei tervkoncepció
még nem számolhat.

Porgy és Bess, West Side Story
A Petőfi Sándor Művelődési Köz-

pont Kht. üzleti tervkoncepciója
egy kicsit mindig izgalmasabb a
többi társaságénál, hiszen abban
gyakorlatilag már a következő idő-
szak kulturális programajánlója is
megtalálható. (Itt említjük meg,
hogy az intézmény sikeresen és
nagy példányszámban útjára indí-
totta a negyedévente igényes tála-
lásban megjelenő műsorfüzetét.)

A kínálatban a hagyományos ese-
mények (mint például az idén is je-
lentkező Gödöllői Tavaszi Napok)
mellett megtalálhatók olyan ínyenc-
ségek, mint Gershwin Porgy és Bess
című operájának bemutatója a ki-
emelten támogatott művészeti cso-
portokkal (Talamba Ütőegyüttes,
Magyar Balettszínház Gödöllő, Vá-
rosi Vegyeskar) és Bernstein West
Side Strory című művének bemu-
tatása. Az utóbbi közreműködői a
Talamba Ütőegyüttes és a Magyar
Balettszínház Gödöllő.

Csak remélni tudjuk, hogy a kht.
pályázati tevékenysége is eredmé-
nyes lesz a célok megvalósításához.
A tervkoncepcióból ugyanis kitű-
nik, a pályázati pénzekhez egyre ne-
hezebb hozzájutni. Tavaly 8 pályá-
zatot nyújtottak be, s ebből csak
kettő nyert.

Az idén is elsőbbséget élvez az útprogram 

Leépítés nélkül építkezik az önkormányzat

Pályázati hirdetmény

Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabad-
ság tér 7.) kizárólag a meghirdetés időpontjában
Gödöllő város közigazgatási területén életvitelsze-
rűen lakó és költségelvű lakbérrel bérbe adott ön-
kormányzati tulajdonú lakásra bérlői, bérlőtársi
joggal nem rendelkező, vagy a városban tevé-
kenységet folytató munkáltatónál határozatlan
idejű munkaviszonyban foglalkoztatott személyek
részére PPÁLYÁZATOT HIRDET
a GGödöllő, Kazinczy krt. 9. IV/16. számú, két szo-
bás, 60 m2, valamint 
a SSzt. János u. 19. II/8. számú, egy és két fél szo-
bás, 50 m2 alapterületű, komfortos lakások költ-
ségelvű lakbérrel, öt éves időtartamra történő bér-
beadására.
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 ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Lakos-
ságszolgálati vagy a Vagyongazdálkodási Irodáján
vehetők át. A lakások alaprajzai ugyanitt megte-
kinthetők.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE:
A pályázatnak maradéktalanul meg kell felelnie 

az írásos pályázati tájékoz-
tatóban megfogalmazott fel-
tételeknek.
A Kazinczy krt-i lakás bérbe-
vételére kizárólag gyermekte-
len, fiatal házaspárok, házas-
pár egy, vagy két kiskorú gyermekkel, egyedülálló
szülő egy, vagy két, vagy három kiskorú gyermek-
kel nyújthat be pályázatot. A gyermektelen házas-
párok mindkét tagja 35. év alatti életkorú kell,
hogy legyen a pályázat benyújtásának napján. A
Szt. János utcai lakásra kizárólag a két, vagy há-
rom kiskorú gyermek neveléséről gondoskodó há-
zaspárok, illetőleg a két, három, vagy négy kiskorú
gyermeket nevelő egyedülálló szülő nyújthat be
pályázatot. Kiskorú gyermek alatt a 18. életévét a
pályázat beadásának napján még be nem töltött
gyermek értendő.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HA-
TÁRIDEJE: Városháza (Gödöllő, Szabadság tér 7.),
Vagyongazdálkodási Iroda 232. számú helyisé-
gében hétfői vagy szerdai napokon 8 és 12, va-
lamint 12.30 és 16 óra között, 2008. január 30.,
12 óráig.
A pályázatokat a Képviselő-testület Gazdasági Bi-
zottsága bírálja el, a lakások bérlőit ezen bizottság
javaslata alapján a Képviselő-testület választja ki.

Gödöllői Szolgálat:
ismét az interneten

2008-tól egy apró újítással szolgálunk
kedves Olvasóinknak. A Gödöllői Szolgálat
anyagai újra olvashatóak az interneten. A
lehetőségeinkhez mérten igyekszünk
azoknak a kedvében járni, akik a világ-
hálón szeretnék elérni hetilapunkat.
Egyelőre PDF formátumban érhető el,
amit a http://gszolga.extra.hu cí-
men lehet letölteni.

A szerkesztőség

Ónoseső nehezítette a közlekedést

Csúszós utakon
A Gödöllői Rendőrkapitányság na-
gyobb értékre elkövetett lopás bűntett
megalapozott gyanúja miatt folytat el-
járást előzetes letartóztatásuk mellett öt
bagi lakhelyű férfi, valamint további
három társuk ellen, akik 2007 júliusá-
ban Gödöllő különböző utcáiban az In-
vitel Zrt. tulajdonát képező, földben lé-
vő telefonkábeleket eltulajdonították.
A bűncselekménnyel az elkövetők több
millió forintos anyagi kárt okoztak a
szolgáltató cégnek, nem beszélve a
presztízsveszteségükről, illetve az elő-
fizetőket ért bosszúságról.

A kábellopás elkövetőit a Gödöllői
Rendőrkapitányság nyomozóinak 2007.
augusztus elején sikerült elfogniuk.

Az ügyben végzett sikeres nyomo-
zás elismeréseként, illetve a további
hatékony bűnüldözői, bűnmegelőzési
munkát segítendően 2007. december
19-én Gödöllőn a Polgármesteri Hiva-
tal dísztermében Sárecz Zsolt, az Invi-
tel Távközlési Szolgáltató Zrt. Üzemel-
tetési Vezérigazgató-helyettese a Gö-
döllői Rendőrkapitányság anyagi, tech-
nikai feltételeinek javítása céljából
pénzadományt adott át Fendler Osz-
kárnak, a Veresegyház és Környéke
Közbiztonságáért Kiemelkedően Köz-
hasznú Közalapítvány Elnökének.

A rendezvényen jelen volt még Pin-
tér Zoltán, Gödöllő város alpolgármes-
tere, illetve Tóth Csaba r.alezredes, a

Gödöllői Rendőrkapitányság közrend-
védelmi osztályvezetője is.

A Gödöllői Rendőrkapitányság eljá-
rást nagyobb értékre elkövetett lopás
bűntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen,
aki 2007. november 23-án 12.50 és
12.55 óra közötti időben Gödöllőn a
Rákóczi utcában lezárt állapotban par-
koló Renault személygépkocsi szélvé-
dőjét betörte, majd a csomagtartóban
lévő, szadai férfi tulajdonát képező
bőrtáskát eltulajdonította. A táskában
személyes iratok és 500.000 Ft kész-
pénz volt, amit a sértett a bűncselek-
mény elkövetése előtt vett fel egy gö-
döllői bankfiókban.

A pénzfelvételt a bankban az alábbi
felvételen szereplő személy láthatta:

Az ügyben indult eredményes nyo-
mozáshoz szükségessé vált a képen lát-
ható férfi meghallgatása, ezért a Gö-
döllő Rendőrkapitányság kéri, hogy
aki a felvételen látható személyt (akár
saját magát is) felismeri, jelenlegi tar-
tózkodási helyével vagy a bűncselek-
ménnyel kapcsolatban érdemleges in-
formációval rendelkezik, az hívja a
28/514-655 vagy az ingyenesen hívha-
tó 107-es, 112-es segélyhívó telefon-
számok valamelyikét.

Köszönet az eredményes munkáért

Rendőrségi hírek
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Sokan kezdik fogadkozásokkal az
új évet. Egyesek aggodalommal
néznek az új feladatok, kihívások
elé, míg mások reményekkel telve
várják sorsuk jobbrafordulását.
Kíváncsiak voltunk:
– Ön mit vár a 2008-as eszten-
dőtől? 

„Túl vagyok már azon, hogy bármit
is „várjak” egy-egy új esztendőtől.
Ilyenkor nem teszek fogadalmakat
sem, mert azokat a legritkább eset-
ben tartja be az ember, de mindig ki-
tűzök magam elé egy célt, amit sze-
retnék megvalósítani, s ez majdnem
mindig sikerül is, mert keményen
dolgozom az eléréséért…” V.F.

„Az elmúlt években annyi rossz
köszöntött ránk, hogy már hinni sem
mer az ember abban, hogy jobb is
jön. Nekem elsősorban a kiszámít-
hatóság a fontos, mert anélkül sem
tervezni nem lehet, sem megvalósí-
tani az elképzeléseinket…” 
(S.P.)

„…Egészséget, mert az egészségügyi
ellátást már nem lehet megfizetni. Már
egy kisebb megbetegedés is felborít-
hatja egy átlagos család pénzügyi
helyzetét…” Kováts Károly

„…Ha kívánni lehetne valamit, én
mindenképpen egészséget és több pi-
henést kívánnék, mint 2007-ben.
Egészséget, mert ha megbetegszem
nem lesz aki eltartsa a családot, és
pihenést, mert arra már egyáltalán
nem marad idő a munka mellett…”
Sajdi Lajosné

„…Tisztességes embereket szeretnék
látni magam körül és a politikában. No
meg kifizethető számlákat, értékálló fi-
zetést és nyugdíjat és sorolhatnám to-
vább mindazt, ami manapság hiányzik
az életünkből. De ha az emberi tisztes-
ség, az alapvető er-kölcsi normák job-
ban érvényesülnek, már az is sokat je-
lentene…“ Tóth  K.
A hét kérdése:
– Ön mit szól ahhoz, hogy a
nyugdíjasoknak a 2007-es év-
hez képest tízszeresét kell fi-
zetni a BKV kiegészítő bérle-
tért? 

A hét kérdése

(folytatás az 1. oldalról)

Annak ellenére, hogy a kormány a
múlt évben többször is kijelentette: az
áram ára nem fog az inflációnál na-
gyobb mértékben emelkedni, már
most január elsejével is, a tervezett in-
flációnál magasabb, mintegy 9,8 szá-
zalékos drágulásra került sor a lakos-
sági fogyasztók körében. A közintéz-
ményeknél ez az emelés15-20 száza-
lék közötti lesz, de a vállalkozások-
nak 15-30 százalékkal kell majd töb-
bet fizetni, mint 2007-ben.

A gödöllői önkormányzati intéz-
mények esetében ez az áremelés éves
szinten csaknem 10 millió forint, pon-
tosan 9 millió 967 000 forint többlet
kiadást jelent. 

A gáz ára 5 százalékkal emelkedik
január elsejétől, de 2008 folyamán to-
vábbi emelések lesznek.

12-15 százalékos áremelést hajta-
nak végre a sütő- és tejipari vállalatok
az év első hónapjaiban az energia és
élelmiszer-alapanyagok magas világ-
piaci ára miatt. A pékeknél főleg a mi-
nimálbéremelés és az energiadrágu-
lás, a tejágazatban az alapanyagárak
változása kényszeríti ki a változást. A

hús ára is majdnem az infláció kétsze-
resével emelkedik.

Januártól drágulnak a postai szol-
gáltatások. A levélfeladásért átla-
gosan 6,9 százalékkal kell többet
fizetni, a csomagküldés díja pedig 3,9
százalékkal emelkedik.

A nyugdíjak emelkedése nem lesz
arányban az árakéval. Januártól 5
százalékkal, azaz a várható infláció-
val emelkednek. A közszolgák is csak
a pénzromlással megegyező bér-
emelésre számíthatnak. Ez a szinten-
tartásra lehet elég, de ha év közben
megugrik az infláció, akkor 2008-ban
is csökkenő reálbérekkel kell számol-
niuk. 

Még az inflációt sem éri el a családi
pótlék emelkedése azok esetében,
ahol egy vagy két gyermeket nevel-
nek. Az ilyen gyermekes családban
élő gyermekek családi pótléka átla-
gosan 4,5 százalékkal, gyermeken-
ként havi 500-600 Ft-tal emelkedik.
Az egyedülálló szülők által nevelt és
a három és több gyermekes családban
élő gyermekek családi pótléka ennél
gyorsabban, 7-8 százalékkal, átla-
gosan havi 1000-1100 Ft-tal emel-
kedik.

Az elmúlt esztendőben teljes
egészében parlamenti képvi-
selői feladataira koncentrált
Fogarasiné Deák Valéria, kör-
zetünk egyéniben megválasz-
tott országgyűlési képviselője.
Legalábbis ez derül ki abból az
interjúból, amelyet az MSZP
helyi szervezetének decemberi
lapja közölt a képviselő asz-
szonnyal. 

A lap által „profi politikusnak” tartott
képviselő a parlament Emberijogi,
Kisebbségi, Civil és Vallásügyi Bi-

zottságának alelnöke, valamint az
MSZP Pest Megyei Szervezetének
egyik alelnöke. „Hogy profi vagyok-
e, azt nem az én tisztem megítélni.
Mindenesetre főállásban végzem ezt a
munkát. Nincs más olyan munkám,
ami elvenné az időmet és energiámat
a képviselői feladataimtól.” – nyilat-
kozta . 

Megvonva az elmúlt hónapok mér-
legét, áttekintettük a képviselő asz-
szony tevékenységét is. Fogarasiné
Deák Valéria a parlament őszi ülés-
szakán mintegy tizenhat alkalommal
szólalt fel a Tisztelt Házban, ezek kö-
zött egy technikai jellegű  felszólalása
volt. E mellett hat indítvány benyúj-
tása kapcsolható a nevéhez, és egy
önálló indítvány. Ezek közül azonban
egyetlen egy sem foglalkozott Gödöl-
lővel, gödöllői, illetve választó-

kerületi témákkal. Sokan
nehezményezik azt is,
hogy a minden idejét kép-
viselői munkájának szen-
telő politikus asszonyt a

megválasztása óta egyre ritkábban
látni városunkban. Az elmúlt évben a
legtöbb kiemelt kulturális rendez-
vényről és ünnepségről távol maradt,
de ami méginkább sokakat meglep,
hogy 2007-ben a gödöllői képviselő-
testületi üléseken sem vett részt,
pedig korábban minden alkalommal
jelen volt azokon. Az elmúlt évben
mindössze egyetlen alkalommal vett
részt a tanácskozáson, amikor beszá-
molt parlamenti tevékenységéről.
Ezen a találkozón kifejtette: háromfe-
lé kell figyelnie: a kormányra, a fő-
városra, végül más vidéki térségekre.

A meghallgatás
végén a képvi-
selők feltett
kérdéseik mel-
lett mindössze
egyetlen dolgot
nehezményez-
tek: a képvise-
lő asszony fel-
sorolásából ki-
maradt Gödöl-
lő. Ennek el-
lenére bíztak és
bíznak az
együttműködés-

ben. Segítségét kérték a Damjanich
János Általános Iskola felújítá-
sához beadott pályázattal kapcso-
latban. Azóta már tudjuk, hogy az
nem kapta meg a kormány támo-
gatását.

Több megkeresést kapott országos
érintettségű ügyekben is,  a gyógyszer-
kereskedelem liberalizációjával kap-
csolatban a választókerület gyógysze-
részeinek képviselői kérték: a lakos-
ság biztonságos ellátása érdekében,
ne támogassa a liberalizációt. Leg-
utóbb az egészségbiztosítás átalakítá-
sáról szóló törvény megszavazása
előtt helyi civilek fordultak Fogarasi-
né Deák Valériához azzal a kéréssel,
ne szavazza meg a törvényt. Ennek el-
lenére a képviselő asszony – aki az
önkormányzati meghallgatás során
azt mondta: vállalja a felelősséget

döntéseiért – az elmúlt parlamenti
ciklus valamennyi megszorító intéz-
kedését megszavazta. 

Parlamenti tevékenységéért bruttó
441.600,- Ft tiszteletdíjat, valamint
nettó 187.680,- Ft költségtérítési
átalányt, és 110.400,- Ft szállásköltsé-
get vesz fel. 

Fogarasiné Deák Valéria az elmúlt
esztendőben egyetlen alkalommal
döntött úgy, hogy képviselőként a
választópolgárok mellé áll. Amikor
2007 januárjában, minden előzetes
bejelentés nélkül drasztikus HÉV 
jegyáremelést hajtott végre a BKV, ő
is részt vett abban az összefogásban,
amelynek sikerült elérnie, hogy a
BKV visszavonja a díjemelést. Az 
agglomerációban élő településveze-
tők már akkor arra kérték, hasson oda,
hogy egy év múlva ne kelljen hasonló
problémával szembesülniük. Ezt
azonban nem sikerült elérnie, hiszen
– mint arról egy másik írásunkban
részletesen beszámolunk – január
elsejével tízszeresére emelhette a 65
év alatti nyugdíjasok bérleteinek árát
a cég. 

Vannak azonban más területek, pá-
lyázatok, amelyeken fontos a város-
vezetés és a képviselő asszony össze-
fogása, s ennek hatására 2008-ban
születhetnek Gödöllő számára kedve-
ző eredmények.

Levélben fordult hatvankét köz-
életi szereplő a magyar választó-
polgárokhoz, arra kérve őket,
hogy keressék fel képviselőiket
és hozzák tudomásukra, hogy a
magyar társadalom elutasítja az
egészségbiztosítás üzleti alapok-
ra helyezését. A levelet a többek
között aláírta Mádl Ferenc volt
köztársasági elnök is.

„A kormány diktatórikus eszközökhöz
folyamodott, hogy üzleti tervét teljesítse.
Olyan, az ország jövőjét hosszú távra
meghatározó intézkedéseket vitt keresz-
tül a törvényhozásban, amelyekre vá-
lasztási programjában nem kért és nem
kapott felhatalmazást. Semmibe vette az
országos tiltakozást, a szakmai és tudo-
mányos testületek súlyos érvekkel meg-
alapozott ellenvéleményét. Lelkiismere-
tük elleni szavazásra kényszerített sok
kormánypárti képviselőt. A törvény vég-
leges szövege a társadalmi egyeztetés
megkerülésével, a kormánypártok és az
üzleti biztosítók közötti háttéralkuban
született, még a képviselők is csak köz-
vetlenül a szavazás előtt kapták kézhez.

A „fékek és ellensúlyok“ demokra-
tikus rendszerét így hatályon kívül he-
lyezték. A képviselők nem választóiknak,
hanem a pártvezetésnek (és üzleti ér-
dekcsoportoknak) felelnek, akárcsak a
rendszerváltozás előtt.

A köztársaság elnökének döntése fél-
reérthetetlenül utal a kialakult alkotmá-
nyos válságra. A pártállami módszerek
visszatérése ellen azonban nem az alkot-

mányjogászoknak, hanem a társada-
lomnak kell fellépnie. A kormány visz-
szaél hatalmával, és súlyos károkat
okoz az országnak. Jogunk és állam-
polgári kötelességünk, hogy ezt meg-
akadályozzuk.

A jogállam nem működik, ha in-
tézményeit nem működtetjük. Ezért e
levél aláírói a Magyar Köztársaság
állampolgáraihoz fordulnak. Kérjük a
választópolgárokat: keressék fel kép-
viselőiket és hozzák tudomásukra,
hogy a magyar társadalom elutasítja
az egészségbiztosítás üzleti alapokra
helyezését.

Követeljék, hogy szavazzanak nem-
mel, ha a törvény ismét napirendre
kerül. Adjanak időt széleskörű társa-
dalmi egyeztetésen alapuló, szakmai-
lag megalapozott reformkoncepció ki-
dolgozására. Támogassák a törvény
visszavonására irányuló kezdeménye-
zéseket!

Vegyük fel a harcot a közöny és a
tehetetlen beletörődés ellen, demok-
ratikus vívmányaink védelmében!”

Az aláírók között van többek
között Czakó Gábor író, Dárday
István filmrendező, Fábry Sándor hu-
morista, Hegedüs Zsuzsa szocioló-
gus, Lukács András, a Levegő Mun-
kacsoport elnöke, Mádl Ferenc, a Ma-
gyar Köztársaság volt elnöke, Ma-
kovecz Imre építész, valamint több
polgármester és országyűlési kép-
viselő.  A listán három gödöllői név is
olvasható: dr. Gémesi György pol-

gármester, Ángyán József ország-
gyűlési képviselő,  és Ö. Kovács Jó-
zsef történész is csatlakozott a kez-
deményezéshez. 

***
A kezdeményezéshez csatlakozva a

Magyar Önkormányzatok Szövetsége
külön nyilatkozatot adott ki, melyben
arra szólítja fel a polgármestereket,
tegyenek meg mindent, hogy a terü-
letileg illetékes országgyűlési képvi-
selők a törvény újratárgyalásakor
nemmel szavazzanak.

2008 január 1-jétől megválto-
zott a nyugdíjak kiszámítása, a
korábbi szabályokhoz képest
6-8 százalékkal csökken az in-
duló nyugdíjak szintje, és szig-
orodnak az előrehozott nyugdíj
melletti munkavégzés feltéte-
lei.

A január 1-jétől érvényes szabályok
szerint az induló nyugdíjakat nem-
csak a személyi jövedelemadóval,
hanem a járulékokkal is csökkentett
kereset alapján számolják ki. Ez csök-
kenti a nyugdíjak szintjét. Emelheti
ugyanakkor a nyugdíjszintet, hogy
míg korábban az előző évek keresetét
csak a nyugdíjazást megelőző máso-
dik év szintjére számolták át, az éves
nettó keresetnövekedés beszámításá-
val, addig a jövőben ezt a nyugdíja-
zást közvetlenül megelőző évig vég-
zik el. Ez a szabály a korábbiakhoz
képest a nyugdíjazást megelőző év
nettó keresetnövekedésének mértéké-
vel növeli a nyugdíj alapját.

Mindössze fél százalékkal, 1,5-ről
2 százalékra emelkedik a 40 évnél

több szolgálati idővel rendelkezők ese-
tén a nyugdíjaknál évenként figyelembe
vehető plusz százalék. Így például, ha
valaki 42 év munkaviszony után
megy nyugdíjba, akkor korábban a
nyugdíj alapjául szolgáló keresetének
83 százalékát kapta, 2008-tól 84 szá-
zalékra számíthat.

Szigorúbb szabályok vonatkoznak
a nyugdíj igénybevételével együtt
végzett munkára 2008-tól. Január 1-
jétől az előrehozott nyugdíjnál legfel-
jebb csak az éves minimálbért jelentő
munkajövedelem szerezhető. Az éves
keretösszeg elérését követő hónaptól
a nyugdíj folyósításának szüneteltetését
kell kérni. A korlátozás 2010-től vala-
mennyi előrehozott nyugdíjban része-
sülőre vonatkozik majd, tehát azokra is
akik korábban vették igénybe ezt a le-
hetőséget. A korlátozás addig tart, amíg
be nem töltik a 62. évet.

A korlátozás nem vonatkozik azok-
ra, akik már betöltötték a nyugdíjko-
rhatárt, azaz elmúltak 62 évesek – ők
továbbra is munkajövedelmük korlá-
tozása nélkül kapják meg nyugdí-
jukat.

Magasabb számlák – olcsóbb nyugtatók

Drágulást hozott az új év
Aki segít, ha kérik…

A hallgatás ára

Rosszul járnak a nyugdíjasok

Szigorúbb feltételek

Elutasítják az egészségbiztosítás üzleti alapokra helyezését

Szavazzanak nemmel a képviselők

Közlemény

A Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége elnöksége egyetért és csat-
lakozik azon állampolgári kez-
deményezéshez, mely felhívja a te-
rületileg illetékes országgyűlési
képviselő figyelmét arra, hogy a
magyar társadalom elutasítja az
egészségbiztosítás üzleti alapokra
helyezését.  
Ezért a MÖSZ felkéri a települések
polgármestereit és önkormányzati
képviselőit, hogy testületileg uta-
sítsák el, a Sólyom László Köztár-
sasági Elnök által a parlamentnek
visszaküldött Egészségbiztosítási
törvényt. 
Kérjék fel a területileg illetékes or-
szággyűlési képviselőt, hogy tá-
mogassa a törvény visszavonására
irányuló kezdeményezéseket és
szavazzon nemmel, ha a törvény-
ről ismét dönteni fognak.
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December 22-én a 9., de-
cember 23-án pedig a 10.
számú választókerületben
lakók számára szervezett
karácsonyi ünnepséget a
két körzet önkormányzati
képviselője, Pelyhe József
és Varga András.
Az összejövetelről – a la-
kók odaadó gondoskodá-
sának köszönhetően –
nem hiányzott a házi ké-
szítésű sütemény, valamint
a karácsonyi bejgli sem.
Kép és szöveg: vv

December 22-én – kará-
csonyra való tekintettel – a
Gödöllői Kulturális és Szo-
ciális Közhasznú Egyesület a
Magyar Élelmiszerbank jó-
voltából 854 család között
osztott szét különböző élel-
miszereket. A rászorulók
most 7200 liter tejet, 4320 li-
ter vaníliás tejet és 2 tonna
tejport vihettek haza.

Kubatov János, a Gödöllői Kultu-
rális és Szociális Közhasznú Egye-
sület alelnöke elmondta: a Magyar
Élelmiszerbank az országban
mintegy 250 településre szállít
élelmiszert, hogy megkönnyítse a
hátrányos helyzetben lévők min-

dennapjait. Egyesületükkel kiváló
kapcsolatot ápol az élelmiszer-
bank, amit mi sem bizonyít jobban,
mint hogy 2007-ben többek között
16 tonna lisztet, 15 tonna cukrot,

több mint 10 tonna tésztát és
egyéb élelmiszereket (pékárút,
édességeket stb.) juttattak el
Gödöllőre, az egyesülethez.
Örömteli hír – fogalmazott Ku-

batov János –, hogy a 2008-as évre
is szerződést kötöttek, így a jövő-
ben is akadálytalanul hozzájuthat-
nak majd az emberek az effajta
szolgáltatáshoz.

Tisztelt Szerkesztőség!

„Néhány hónapja nagyon sokat
járok be Budapestre, többnyire
vonattal. Már megszoktam azt,
hogy a vasúti várótermet nem le-
het igénybe venni a hajléktala-
noktól, oda az ember jegyet vál-
tani is csak olyankor megy be, ha
rövid a sor a pénztárnál, mert
nem lehet megmaradni a szag
miatt. Az ősszel meglepve tapasz-
taltam, hogy már a vasútállomás
nyitott, de fedett része alatt is
„hajléktalanszálló“ működik. Az
asszony aki oda költözött, s azóta
is ott él, teljesen berendezkedett,
felkészült a hidegre, s jó nagy tér
áll a rendelkezésére, mert az ál-
lomás azon részét, ahol tartóz-
kodik, már messzire elkerülik az
utasok. 
Tudom, hogy sok a szerencsétlen
sorsú ember, akin segíteni kell.
Engem mindig megdöbbent, ami-
kor azt látom, hogy valaki ilyen
életkörülmények közé kényszerül.
Értetlenül állok az előtt, hogy
akiknek ez a feladata, miért nem
gondoskodnak róla.
Ez az asszony hónapok óta ott él,
és ez senkit nem zavar, senki sem
foglalkozik vele, hogy a megfe-
lelő helyre kerüljön. Jó lenne erre
felhívni az illetékesek figyelmét.“ 

Tisztelettel: Kiss Lajosné

Kedves Olvasónk!

Mint azt mostani lapunkban is ol-
vashatja, még decemberben átad-
ták az új hajléktalanok számára
kialakított szállót, ahol a rászo-
rulókat kényelmes, kétágyas,
zárható szobákban helyezik el, s
ahol mindenkit szeretettel várnak
a Forrás munkatársai. A hajlékta-
lanok elhelyezése egyébként már
korábban is megoldott volt Gö-
döllőn, a problémát azonban az
okozza, hogy a rászorulók sza-
badon dönthetik el, élnek-e ezzel
a lehetőséggel. A jelenlegi szabá-
lyozás értelmében ugyanis, ha a
hajléktalan nem akar, akkor nem
lehet arra kénysze-
ríteni, hogy szálló-
ra, vagy szükség 
szerint kórházba
menjen. Így, hiába
tesznek meg min-
dent a szociális
szférában dolgozók,
sajnos tehetetlenek.
Az ön által említett
asszonyt is nem
egyszer próbálták
rávenni, hogy költözzön be a
szállóra – már az új helyen is
ajánlottak neki szállást – nem haj-
landó rá. Az elmúlt hónapokban
olyan eset is előfordult, hogy a
kórházi ellátást, elhelyezést uta-
sította vissza a rászoruló hajlék-
talan, és bár arra szüksége lett
volna, a szakemberek nem tehet-
tek, és a jogszabályi háttér nélkül
a jövőben sem tehetnek semmit.

(Lapzártánkkal egyidőben kap-
tuk a hírt, hogy az asszony már
nincs az állomáson.)

Nyílt levél dr. Bucsy Lászlóhoz
és a Blaháért Egyesülethez

„Tisztelt Doktor Úr! 
Nagy örömömre szolgált, amikor
Szadára menet megpillantottam
a befagyott Úrréti tavat.
Nem sokkal később elmentem a
tóhoz és megnéztem milyen vas-
tag a jég. Meglepetésemre elég
vastag volt.
Pár nap múlva már én is kor-
csolyáztam rajta, mert Önök gyö-
nyörűen rendbehozták és meg-

tisztították. A tó mielőtt Önök
közbeléptek, csak egy mocsaras
terület volt, gondolni sem lehetett
rá, hogy ez a tó még valaha ilyen
kellemes és szép téli, nyári idő-
töltésre is alkalmat adhat. 
Kedves gödöllői lakosok! Aján-
lom Önöknek, hogy látogassák
ezt a szép és bájos kis tavat.“
Köszönettel: 
egy 12 éves gödöllői gyermek  

Kegyetlenül hamar, már az újév má-
sodik napján gyászhír érkezett a
Szent István Egyetem Gépészmérnö-
ki Karáról: életének 67. évében el-
hunyt dr. Balló Béla egyetemi do-
cens, aki több mint négy évtizeden át
volt az univerzitás köztiszteletben
álló oktatója, többek között a kerté-
szeti gépüzemeltetés területén. 
Ilyenkor, az év első napjaiban pedig
egy hagyományos szakmai sereg-
szemlére készül a kar: hosszú-hosszú
évek óta januárban randevúzik a me-
zőgazdasági gépészmérnök-társada-
lom egy kutatási és fejlesztési tanács-
kozás égisze alatt. Balló Bélával ezen
alkalmakkor is találkozni lehetett, an-
nál is inkább, mert éppen húsz évvel
ezelőtt ő kezdeményezte és állította
össze az első Mezőgépész Címjegy-
zéket, amit később rendszeresen kar-
ban tartott. S most, az idén először
éppen őt nem találják majd körükben
régi és mai kollégák, hajdani és mai
tanítványok.
Balló Béla neve a tudományos diák-
körös hallgatók körében is jól ismert
volt. Konzulensként, vagy éppen egy
mintadarab gyártásában segítőként
őrzi személyiségét a fiatalabb gé-
pészgenerációk emlékezete. 
Közéleti emberként az egyetemen és

a városban is tisztelték. Az egyete-
men úgy emlékeznek rá, mint aki a
legnehezebb időkben vállalt szak-
szervezeti vezetői munkát és konflik-
tusok árán is képviselte a dolgozók
jogos érdekeit. Hogy ezt a munkát
még hatékonyabban végezze, ugyan-
csak úttörő módon hírlevelet szer-
kesztett és juttatott el a széles közvé-
leményhez. „Civilben”, Kovács Ka-
talin gyermekorvos férjeként, kitartó
aprómunkával segített a fiatal korosztá-
lyok egészségvédelmét szolgáló kon-
ferenciák szervezésében. Az önkor-
mányzattal is kapcsolatba került, fe-
lügyelő bizottsági tagja volt a VŰSZI
Kht-nak.
Búcsúztatása január 17-én, 15 órakor
lesz a gödöllői temetőben.

Az alapítványunkat a Pest Megyei Bíróság
1.Pk.60.237/2001/2. sz. alatt 2001. június 29-én je-
gyezte be, majd 2006. március 27-én ugyanott
rögzítették a közhasznúsági végzést. Kulturális, is-
meretterjesztési, oktatási, és tudományos tevékeny-
séget fejtünk ki. 
Székhely: 2100 Gödöllő, Balaton utca 10. 
Rendezvényeinket (előadások, beszélgetések, film-
klub, szakkör) a városi könyvtárban és a művelődési
központban tartottuk.  
Adószámunk és az egyszerűsített pénzügyi mérleg a
következő: 18693403-1-13-1.

Befektetett eszközök: 155e Ft; 
Pénzeszközök: 283e; Összes eszköz: 438e Ft.
Saját tőke: 378e Ft; 
Induló tőke: 80e, Eredemény: 276e, 
Tárgyévi eredmény: 22e; 
Rövid lej. kötelezettség: 60; 
Források összesen: 438e Ft.

A 37125 Ft 1 százalékos adófelajánlást köszönve, az
összeget programjaink költségeire fordítjuk. 

Dr. Ö. Kovács József kuratóriumi elnök

Olvasóink írták

Üdítő látványosság a vizsgaidőszakban a
Szent István Egyetem gödöllői kampuszán a
Magyar Postagalamb Sportszövetség orszá-
gos kiállítása, amelyet január 5-6-ig, szom-
baton és vasárnap látogathatott a közönség
a sportcsarnokban. 

A galambászok és galambok patinás seregszemléje
sorrendben az 52. volt az idén. A nemzeti sportszövet-
séget még a Monarchia idején, 1882-ben, Európában
másodikként alapították. Gödöllőt egymás után a 8.
alkalommal választották az ötezer fős mozgalom év-
nyitó seregszemléjének színhelyéül. Az eseményen
külföldi társszövetségek képviselői is részt vettek.

Emlékezés dr. Balló Bélára

A Gödöllői Futura Szabadegyetem Közhasznú Alapítvány 
2006. évi közhasznúsági jelentése 

Újabb élelmiszerosztás Gödöllőn

Karácsonyi segítség

Választókerületi karácsonyfa-állítás

Hagyományteremtő céllal

Légipostás randevú 
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Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, vá-
rosrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot,
juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy e-mailben
(godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 20/911-8643-as
számon tudnak érdeklődni. Köszönjük!

Fadrusz-feszület, Takács Menyhért síremléke
1933 november 29-én, 72 éves korában adta vissza lelkét Teremtőjének dr.
Takács Menyhért, a Premontrei Kanonok Rend Prépost Prelátusa, a Gödöllői
Premontrei Intézet alapítója. A temetést megelőző napon a főpap koporsóját a
Horánszky utcai Norbatinumból átszállították az Egyetemi templomba, ahol közvetlenül a szentély előtt ravataloz-
ták fel. A beszentelés pénteken délelőtt 10 órakor volt. A templom, zsúfolásig megtelt az egyházmegyék püspökei-
vel, katonai hatóságok küldötteivel, közéleti előkelőségekkel és régi tanítványokkal. Engesztelő szent mise és a ko-

porsó beszentelése után a főpásztor holttestét
Gödöllőre szállították, ahol a premontrei intézet
kápolnájában fölravatalozták. A temetési szer-
tartás szombaton délelőtt 10 órakor folytatódott.
Hanauer A. István megyéspüspök a premontrei
kanonokrend segédletével engesztelő rekviemet
tartott, majd a rend sírkertjébe – élete legna-
gyobb alkotása közelében – temették el a főpa-
pot. A szertartásra az egész országból és az el-
csatolt területekről is érkeztek gyászolók. 
Közel 3 évvel Takács Menyhért halála után,
1936. június 11-én avatták föl a főpap sírem-
lékét a premontrei temetőben. A sírhalomra egy
kő keresztet állítottak, melynek korpusza Fad-
rusz János „Krisztus a keresztfán” című alkotá-
sának 2 méteres bronz másolata lett. (Fadrusz
János 1891-ben készítette el vizsgamunkáját,

mely a megfeszített Krisztust ábrázolta. A feszület a Műcsarnokban rendezett 1892-93. évi Országos Képzőművé-
szeti Kiállítás nagydíját nyerte el, mely a művészt, egy csapásra ismerté tette. A mű annyira kedvelt lett, hogy máso-
latai az ország különböző részeibe kerültek, többek közt Budapestre, Pozsonyba és Szegedre is. Végül, az 1903-ban
elhunyt szobrász Kerepesi úti temetőben lévő sírjára is, a feszü-
let bronz másolata került.) A premontrei rend, a főpap emlékét
méltó módon akarta megörökíteni. Így vetődött fel az a gondo-
lat, hogy Fadrusz János híres művének másolata kerüljön, Ta-
kács Menyhért sírjára. A premontreiek engedélyt kértek, és
kaptak a művész özvegyétől a terv megvalósítására. Az emlék-
mű felállításában, Vitai Béla és Ohmann Béla szobrászművész
is nagy szerepet játszott. A rendi temetőben a prelátus síremlé-
kének felállítása mellett, a rend másik két tagjának sírkövét is
felavatták. A felszentelési ünnepség délután 5 órakor kezdődött.
Az alkalomra nemcsak a rendtagok és az intézmény növendé-
kei gyűltek össze. Mellettük, az öregdiákok szövetsége és a
családtagok is részt vettek a felavatáson. A megemlékezők tel-
jesen megtöltötték a fácán-sori kis temetőt. Miután az intézet
növendékei zászló alatt felvonultak, megkezdődött a síremlé-
kek felszentelése, melyet Kovács Lajos vikárus végzett el. Utá-
na Strache Gusztáv budapesti királyi főügyész méltatta Takács
Menyhért érdemeit. Ezután az intézet énekkara az alkalomhoz
illő darabokat adott elő, majd a jelenlévők megkoszorúzták a
síremlékeket. A rend másik két elhunyt tagjának Lacsny Incé-
nek és Halmos Viktornak a sírjára egyházi jellegű de egysze-

rűen faragott
síremlék ke-
rült.
Takács Menyhért halálának tizedik évfordulója alkalmából, a Pre-
montrei Rend úgy határozott, hogy a Gödöllőn – ideiglenesen – el-
temetett főpapot a visszacsatolt felvidéki területen lévő Jászóvá-
ron – a premontreiek egyik legrégebben alapított rendházában –
helyezik örök nyugalomra. A prelátust exhumálták és 1943. de-
cember 1-jén szerdán, 10 órakor a Gödöllői Premontrei Gimnázi-
um előcsarnokában nagyszabású ünnepség és gyászmise kereté-
ben beszentelték. A szertartást Gerinczy Pál prépost – prelátus vé-
gezte. Az ünnepség végeztével a koporsót elindították utolsó út-
jára, melynek első állomása Kassa volt, ahol december 2-án a pre-
montrei templomban folytattak le ünnepi szertartásokat. Másnap,
december 3-án, pénteken ért a halottas menet Jászóvárra, ahol a
földi maradványokat a székesegyházban ravatalozták föl. A gyász-
mise után a főpapot a székesegyház kriptájában helyezték örök
nyugalomra. Hamvai abban a földben pihennek, ahonnan mene-
külni kényszerült, és ahová életében már nem kerülhetett vissza.

GÖDÖLLÕ ANNO

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Az elmúlt évekhez hasonlóan örök-
zöld és lombhullató fák és cserjék te-
lepítésével teltek az őszi hónapok a
gödöllői királyi kastély parkjában. A
26 hektáros természetvédelmi terület-
re több mint egymillió forint értékben
vásároltak és ültettek el kétszáznál
több fát és cserjét. A Kastélypark meg-
újulásának részeként az újonnan tele-
pített fákat már a hatékonyabb drain
csövekkel öntözik.

Örökzöldek, lombhullatók

Kastélypark

Január hatodikán tarjuk vízke-
reszt ünnepét, vagy más né-
ven háromkirályok napját. So-
kaknak erről „csak“ a kará-
csonyi ünnepkör vége és a
farsang kezdete jut eszükbe,
holott január hatodikához szá-
mos más ünnep, esemény is
kötődik.

Az ünnep legelterjedtebb elnevezé-
se: epiphania. A görög szó jelentése:
megnyilvánulás. A pogány görög
kultuszokban az istenség megjele-
nését, és annak évenkénti megün-
neplését jelentette.
Valószínűsíthető,
hogy időpontja a
pogány korban is az
év elejére esett, a
visszatérő napfényt
köszöntő téli ün-
nepkör része volt.

A római egyház
Urunk megjelené-
sének, a keleti egy-
házak Úrjelenés-
ként fordítják. Nem
szabad megfeled-
kezni arról, hogy a
kereszténység a IV.
századig januárban
ünnepelte Jézus születését. Ekkor
döntött úgy Róma, hogy Krisztus
születését a „Legyőzhetetlen Nap”
(Sol Invictus) pogány ünnepével, a
népszerű Mithras napisten születés-
napjával (december 25.) egyezteti.
Az ortodox egyházak közül számos
ma is január 7-én ünnepli a kará-
csonyt, az előző napon pedig kará-
csony vigíliáját.

A vízkereszt kifejezés a vízszente-
lés szokásából ered, de ekkor végez-
ték a tömjénszentelést, is az ünnep
előestéjén a templomokban, vala-
mint a házszentelést. A néphagyo-
mány úgy tartotta, hogy a szentelt
víz megvédte az embereket és az ál-
latokat a betegségektől, ezért gyak-
ran ittak belőle, illetve az állatok vi-
zébe is csepegtettek. A templomban
megszentelt vízből minden család
vitt haza.

A házszentelés hagyománya szé-
les körben ismert volt, először Má-
tyás király idejében említik az írá-
sok. Ennek során a plébános végig-
járta a portákat, megszentelte a házi-
akat és az állatokat, az ajtófélfára pe-
dig felírta a G+M+B monogramokat
valamint az aktuális évszámot. A há-
rom kezdőbetű a napkeleti bölcsek –
Gáspár, Menyhért, Boldizsár – nevét
takarta. A hívők így emlékeztek meg
arról, hogy Jézus születésekor a há-
rom napkeleti bölcset csillag vezette
a jászolhoz, hogy üdvözítsék a Meg-
váltót. A falvakban a pappal együtt
ment a kántor, két ministráns és az
egyházfi, aki a pénzt, az ajándékot

gyűjtötte össze. Egyes helyeken a
pap és a kántor fáradságukért sonkát,
szalonnát, tojást, gabonafélét, babot
és lélekpénzt kaptak. A szentelés
után a lelkésznek le kellett ülnie a
szobában, hogy a tyúkok kotyolja-
nak. Amikor a pap elment, a gazda
vagy a gazdasszony a helyére ült,
majd kiseperték a pitvart, hogy a
lány még abban az esztendőben férj-
hez menjen, a legény pedig meghá-
zasodjék.

A népszokásokban háromkirályjá-
rás formájában jelent meg a hagyo-
mány, amikor is a betlehemezéshez

hasonlóan a gyermekek jelmezbe öl-
töztek, házról házról jártak és kö-
szöntőket szavaltak, jutalmul pedig
ajándékot kaptak.

Ezen a napon emlékezünk meg ar-
ról is, hogy János a Jordán folyóban
keresztelte meg Jézust, mielőtt el-
kezdte a tanítását, de ehhez a naphoz
kapcsolják Jézus első csodájáról (a
víz borrá változtatásáról a kánai me-
nyegzőn) való megemlékezést, azt
tanítván, hogy e három evangéliumi
esemény Jézus istenségének első
„megnyilvánulásai”, epiphánéi. A
Születés csodája vagy a kánai me-
nyegzőé e tekintetben nem szorul-
nak külön magyarázatra. Jézus meg-
keresztelése viszont talán igen, mi-
vel nem maga az esemény, vagy Ke-
resztelő Szent János szavai nyilvá-
nítják ki Jézus istenségét keresztény
felfogás szerint, hanem a Szentlé-
lek megjelenése és az égi hang,
mely „ezt mondja vala: Ez amaz én
szerelmes fiam, a kiben én gyönyör-
ködöm.”

A keresztény naptárban a karácso-
nyi időt január 6-án az évközi idő
váltja fel. A laikus nyelvezetben ez
egyet jelent a karácsonyi ünnepek
végével és a farsang kezdetével. A
karácsonyfát is az ünnep utolsó nap-
ján, vízkeresztkor szokás leszedni.

Érdemes kiemelni, hogy a hagyo-
mányokhoz képest a katolikus naptár
eltérő időpontokban emlékezik meg
a fenti ünnepekről – például a vízke-
reszt és Krisztus megkeresztelkedése
az újév utáni első vasárnapra esik.

Ünnepek és hagyományok

Vízkereszt

A Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház
lelkigyakorlatai a Biblia évében, 2008 I. negyedév

Január 24-27. (csütörtök vacsorától vasárnap ebédig): Személyesen veze-
tett Szent Ignác-i lelkigyakorlat – vezeti: Gáspár István atya és segítői
Február 11-14. (hétfő vacsorától csütörtök ebédig): Nagyböjti lelkigyakorlat
kenyéren és vízen – vezeti: Kemenes Gábor atya
Február 20-22. (szerda ebédtől péntek ebédig): Gyakorlatok az imaélet el-
mélyítésére – Papi imamélyítő – vezeti: Nemes Ödön SJ
Február 26-29. (kedd vacsorától péntek ebédig): Nagyböjti lelkigyakorlat –
Minden korosztály számára – vezeti: Bokros Levente atya
Február 29. - március 2. (péntek vacsorától vasárnap ebédig) „Hit, amely a
szeretet által tevékeny” – lelkigyakorlat minden korosztály számára – veze-
ti: Kunszabó Zoltán állandó diakónus
Március 19-23. (szerda vacsorától vasárnap ebédig) „Ha Vele együtt meg-
halunk, Vele együtt élni fogunk!” – a Szent Három Nap – vezeti: Gáspár
István atya

Jelentkezés: Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház
Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3. Tel.: 28/420-176, 510-740,

Fax/üzenetrögzítő: 28/510-742
http: www.matersalvatoris.hu, e-mail: matersal@invitel.hu

Markó Károly: Krisztus
megkeresztelése (részlet)
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Nemigen szoktam bort inni –
mint ahogy más alkoholtartal-
mú italt sem –, de van egy szer-
tartásom, amihez hozzátarto-
zik egy pohár bor elfogyasztá-
sa. Minden év augusztusában
elmegyek nyárbúcsúztatni a
Balatonhoz, s akkor zajlik a
Balatonfüredi Borhetek prog-
ramja. Végig a parton kis fahá-
zakban termelők kínálják a bo-
raikat, X. Y. és fia, ilyen meg
olyan gazdaság, írják ki táb-
lákra, aztán még lejjebb azt,
hogy milyen fajtákat is mér-
nek. 

Tavaly nem eléggé figyeltem talán,
hogy mit kérek, s valami elképesz-
tően drága, bár meg kell hagyni, fan-
tasztikusan finom bort sikerült in-
nom. Kérdezősködtem aztán felőle, s
megtudtam, hogy „kései szüretelésű”
szőlőből készült. Olyanból, amit no-
vemberben szedtek le. Ez tehát a jó
bor titka? Sokáig, már addig, hogy
akár a fagy is megcsípje, kell az alap-
anyagát a tőkén hagyni? 

A borkészítésnek, erről a hozzá
nem értők is hallhatnak eleget, szám-
talan csínja-bínja van. De még nem-
csak a készítés, a borkóstolás is külön
mesterség, mi több, az ivás is. Ha
nem magának a fogyasztónak a ré-
széről, hát a kínálóéról. 

Sommelier – egyre inkább megis-
merkedhetünk nálunk is ezzel a kife-
jezéssel. Ő a hivatásos borkínáló.
Leginkább talán arra ügyel, hogy ösz-
szhang legyen az ételek és italok között,
fokozandó egymás élvezetét.

A most megjelent Sommelier cí-
mű, Borkínálás és kóstolás alcímű
könyvből minden – vagy majdnem
minden – megtudható, ami a borral,
továbbá a pezsgővel, de még némely
dolog abból is, ami az ásványvízzel
vagy a teával kapcsolatos. Egyszerre
szól a borkedvelőkhöz, érdeklődők-
höz és a leendő szakmabeliekhez.

Feltárja a borivás történelmét, fel-
világosítást nyújt arról, mire kell fi-
gyelni, ha egy borospalack cimkéjét
tanulmányozzuk, mihez milyen alakú
poharat válasszunk, sőt, még a poha-
rak elmosogatásának helyes módjá-

ról is. A szerző, az olasz Giuseppe
Vaccarini éppen harminc évvel eze-
lőtt – 1978-ban – nyerte meg a Portu-
gáliában rendezett A Világ Legjobb
Sommelier-je versenyt, bízvást lehet
tehát hinni neki.

A legelterjedtebb szőlőfajták…
Borkóstolás lépésről lépésre… Az
étel és a bor párosítása… Borkínálás
a gyakorlatban…

Valóban, mindezt a gyakorlatban
kell kipróbálni. Itt egyedül az elmélet
mit sem ér. Mint ahogy a helyes
gyakorlathoz sem juthatunk el elmé-
leti megalapozás nélkül.
(Giuseppe Vaccarini: Sommelier)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Borivóknak való

Születésének 100. évfor-
dulóján Wass Albert er-
délyi születésű költő-író-
ra emlékeztek a Petőfi
Sándor Művelődési Köz-
pontban január 4-én,
pénteken délután. A Gö-
döllői Református Líce-
um által szervezett ün-
nepségen Bartha József,
a Czegei Wass Albert Ala-
pítvány elnöke is részt
vett. 

A megemlékezésen Márton Danku
István előadásában részletek hangzottak
el a költő műveiből. 

Barthos Zoltánné, a Líceum igazga-
tója beszédében elmondta: rendkívül
fontos lenne, hogy Wass Albert, akinek
minden sora figyelmeztet az Isten, az
ember és a természet közötti harmónia
megbonthatatlanságára, helyet kapjon
az irodalmi oktatásban is.

A költő személyét, életének helyszí-
neit Barta József lelkész, a Czegei Wass
Albert Alapítvány elnöke elevenítette
fel, aki fájdalommal számolt be arról is,
hogy az utóbbiak kellő megbecsülés
hiányában lassan az enyészetté válnak.

Úgy fogalmazott, Wass Albert tíz évvel
ezelőtt nem halt meg, ott él mindenütt,
ahol még magyarul szólal meg a lelkiis-
meret. Figyelmünkbe ajánlotta a költő
hitvallását: Szeresd jobban nemzetedet,
mint tennmagadat!” A megemlékezésen
Maczkó Mária, Bucsyné Prém Katalin,
Bozsik Fruzsina, Drippey Ágoston, Per-
tis Szabolcs és Csobán Pál közreműkö-
dött, majd a résztvevők megkoszorúzták
Wass Albert szobrát. Gödöllő városának
nevében Gémesi György polgármester
helyezte el a tisztelet virágait. A ren-
dezvényt Koltay Gábor, filmrendező is
megtisztelte jelenlétével, akinek az író-
ról készült filmjét nemrégiben soha nem
látott érdeklődés mellett mutatták be
városunkban. -bj-

László Lilla festőművész ka-
mara-kiállítása látható 2008.
február 20-ig a Városi Könyv-
tár és Információs Központ
folyóirat-olvasójában.

„Gödöllőről nem tudok elszakadni,
a 45 év nem véshető ki belőlem. A
gyökerek idekötnek erős, mély szá-
lakkal. Állandóan kijárok – HÉV-
vel, vonattal – rajzolni, festeni, váz-
latokat készíteni. Csodálatos tájak
vannak még itt, amiket még nem
fedeztem fel, melyek feltétlenül
vászonra, kartonra kívánkoznak.

Tájak minden évszakban, a környe-
ző tanyák lovaival, a víz szeretete, a
Malom-tó és az azt követő tavak
szépsége, a víz vibrálása, állandó

változása, az Arborétum évszakai, a
perőczi táj, Babat, a kastélyunk és
annak parkja mindig más és más –

ezt kell észrevenni,
meglátni és megfes-
teni.” Ezeket a lelkes
mondatokat hallottam
László Lillától a kiál-
lítás rendezése köz-
ben. 
László Lilla Rudnay
Gyula unokahúga
apai ágon. Techniká-
juk, életfelfogásuk
természetesen külön-
bözik, hisz más kor-

ban éltek-élnek, de sok hasonlóság
is van életükben. A szenvedés, a
nélkülözés, a magány, az önálló út-
keresés. Ilyen módon találta meg

László Lilla is a maga önálló hang-
vételét.
„Járom a magyar tájakat, Gödöllő,

az Alföld, Debrecen
környékét és a Bala-
ton-felvidéket.Az utób-
bi tájon szerettem meg
a víz állandó változását,
mozgását a nap minden
szakában. Ezek gyer-
mekkori élmények, s
művészként ma is
ezekből táplálkozom.
Minden évszakot sze-
retek rajzolni, festeni,

olajjal, pasztellel, krétával és temperá-
val.”
László Lilla első zsűrizett kiállítása
Gödöllőn volt 1961-ben a Járási Hi-
vatal nagytermében. Azóta százon
felül van az önálló és közös kiállítá-
sainak a száma.
Tagja a Független Magyar Szalonnak,
a Művészet és Barátai Társaságának, a
Rudnay Gyula Baráti Társaságbak, a
Budai Művészek Társaságának, me-
lyekkel állandó jelleggel részt vesz kö-
zös kiállításokon. Gödöllői barátai, is-
merősei, volt tanítványai bizonyára
szívesen megnézik ezt a kamara-kiál-
lítást. A kiállított képek a helyszínen
megvásárolhatók. -vk-

Az aukción kalapács
alá került az egykori
Gödöllői Művésztelep
alkotóinak három mű-
ve is. Nagy Sándor és
Kriesch Laura „Tün-
dérkert című fali-
szőnyege 5 millió 500
ezer forintért, azaz
kikiáltási áron kelt el.
Id. Remsey Jenő „Ba-
rátnők”című festmé-

nye 800 000 forintért (kikiáltási ár:
500 000 Ft), valamint Körösfői Kri-
esch Aladár „ Vásár” című képe 400
000 (320 000) forintért talált új
gazdára.

Visszatekintve az elmúlt évek ha-
sonló árveréseire, megállapítható,
hogy  a régi gödöllői művészek al-
kotásai jelentősen felértékelődtek a
műtárgypiacon és áruk töretlenül
emelkedő irányzatú.  

dr. K.P.

László Lilla kiállítása a Városi Könyvtárban

„Gödöllőről nem tudok elszakadni…”

Értékesek a Gödöllői Művésztelep alkotásai

A hazai aukciós piac új felfedezettjei
A magyar műtárgy-kereskedelem egyik legjelentősebb szereplő-
je, az országos, sőt már nemzetközi ismertségnek is örvendő bu-
dapesti Kieselbach Galéria és Aukciósház karácsony előtt bonyo-
lította le 36. festményárverését a Vígszínházban.

Aki jobban szerette nemzetét mint önmagát

100 éve született Wass Albert
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GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY 

2008. január 7-től 

karbantartás miatt 
zárva.

Nyitás február 5-én, kedden, 
10 órakor!

Tervezett új időszaki kiállításaink 2008-ban:

Február 9-től  augusztus 24-ig: 
Toroczkai-Wigand Ede (1870-1945) 

Szeptember 6-tól november 23-ig: Molnár-Bagley Emese pápua gyűjteménye

November 28-tól december 23-ig: Művészeti kiállítás és vásár gödöllői alkotásokból

Gödöllői Városi Múzeum, Szabadság tér 5. 

Tel.: 422-003, 421-997. godolloi.muzeum@vnet.hu

www.museum.hu/godollo/varosi

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY

2008. január 25-én (péntek) 18 óra Gerzson Pál kétszeres

Munkácsy-díjas festőművész, Érdemes Művész 

kiállításának megnyitója

A művész születésének 77. évfordulóján 

Köszöntőt mond: Orosz István grafikusművész

Megnyitja: dr. Feledy Balázs művészeti író

Hegedűn közreműködik: Kovács Flóra

Megtekinthető: 2008. március 30-ig, szombaton és vasárnap 

14-17 óráig, előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.

Cím: GIM-Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15-17., 

telefon: 28-419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu

Gödöllői Városi Múzeum

A FRÉDÉRIC CHOPIN 
ZENEISKOLA 

programja

Január 10. csütörtök 16.30
Várnai Miklósné növendékei-
nek hangversenye (fagott, furu-
lya)
Január 10. csütörtök 19 óra
Bali János zeneszerzés tansza-
kának hangversenye
Január 12. szombat 10.30
Ferenczi Anna és Sári Erika nö-
vendékeinek hangversenye
(zongora)
Január 16. szerda 18 óra
Kósáné Szabó Beáta növendé-
keinek hangversenye (gitár)
Január 17. csütörtök 17 óra
A népzene tanszak hangver-
senye
Január 19. szombat 11 óra
Gábor Erzsébet és Nuszbaum
Ferenc növendékeinek hang-
versenye (gitár)
Január 21. hétfő 18 óra
Tóthné Borovy Klára növen-
dékeinek hangversenye (furu-
lya, fuvola)
Január 23. szerda 18 óra
A jazz tanszak hangversenye



Idén új sorozatot indítunk, nem
csak kertészeknek címmel.
Hiszen sokan tartanak otthon,
lakásban is dísznövényt, vagy a
balkonon nevelgetik virágaikat.
Nekik is adunk tanácsokat, de
természetesen kerti témáink is
megmaradnak.

Az irodákba való növényektől elvár-
juk, hogy magas díszítőértékük mel-
lett legyenek viszonylag igénytele-
nek, ellenállóak, viseljék el, sőt tisz-
títsák a levegőt. Az öntözésről azon-
ban csak a művirágok esetében
mondhatunk le. A növények elrende-
zésére is oda kell figyelni.

Lépcsőházba, munkahelyre, irodá-
ba, szállodákba, kiállítási termekbe
kiválóan alkalmas a Ficus benjami-
na, kis levelű, csüngő levelű fikusz.
Bár rokonságban áll a szobafikusz-
szal, de könnyedebb, levelei rövid le-
vélnyélről csüngenek a lehajló ágak-
ról. Szobanövényként maximum 2,5
m magasra nő. Nagyon kedveltek tar-
ka levelű változatai, például a sze-
rény igényű „Starlight“. Szűrt napon
érzi magát a legjobban, de rosszul vi-
seli a nyári tűző napot. Nem kedveli a
nagy hőingadozást sem. Azaz tempe-
rált hőmérsékletű, világos irodákba
kiváló. A tarka levelű fajtái fényigé-
nyesebbek. Másik előnye, hogy vi-
szonylag kis edényt igényel, és átül-
tetni sem kell hosszú ideig. Egyenle-
tes vízellátásra van szüksége. A növe-
kedési időszakban kéthetente tápoz-
zuk. Ha meleg helységben van, nem
árt permetezni, esetleg kaviccsal
megszórt tálcára állíthatjuk, amelyet
gyakran nedvesítünk.

Rendkívül ellenálló, a környezetre
kevésbé érzékeny sárkányfa (Draca-
nea deremensis). 120-130 cm magas-
ra nőhet. Levélrozettáit fás szára kö-
rül fejleszti. Ha elhanyagoljuk, felko-
paszodik! A Dracanea-nemzetség
legszebb fajai a széles levelű, levélle-
mezén zöld-fehér csíkokat viselő de-
remensis és a keskenyebb levelű, vé-
kony törzsű marginata, amelynek
zöld, sárga, vagy piros levelű válto-
zatai is kaphatóak. Szűrt fényt, vagy

félárnyékos helyet válasszunk neki.
Bőségesen öntözzük, kéthetente tá-
pozzuk. Nyáron permetezzük, és ál-
lítsuk cserepét nedves kavicságyra. A
növény vízigénye télen csökken.

Tágas, napos, egyenletesen meleg
helyiségben, irodában, előcsarnokok-
ban kedvelt növény a zöld, bordó,

vörös, piros, sárga, rózsaszín le-
velű csodacserje (Kroton, Codi-
aeum variegatum). Akár egy mé-
terre is megnőhet. Változatos
formájú és színű leveleivel dí-
szít. Levélszíne megőrzéséhez
világos helyre, ablakba állítsuk.
Megfelelő fejlődéshez egyenle-
tes, kielégítő vízellátásra, nagy
páratartalomra és melegre, két-
hetenkénti tápoldatozásra van
szüksége. A téli nyugalmi idő-
szakban állítsuk hűvösebb hely-
re és mérsékeljük az öntözést,

valamint a tápoldatozást. A pangó víz
a gyökerek károsodásához vezethet.
Leginkább egyedi növényként érvé-
nyesül.

Szokatlanul élénk levélrajzo-
lata miatt a buzogányvirág
(Dieffenbachia maculata) is
közkedvelt. Világos, nagy te-
rekben érzi jól magát. Egyenle-
tes meleget kíván. Előszeretet-
tel helyezik lépcsőházakba, ab-
lakközbe, hűvös szobába, elő-
csarnokokba, kiállítási termek-
be. Jól tűri a dohányfüstöt. A
növény a márciustól augusztu-
sig tartó növekedési periódus-
ban bőséges öntözést kíván. A
túl száraz levegő és a pangó víz
hatására a levélszélek megbar-
nulhatnak. Az idősebb levelek
még a legjobb tartási körülmé-
nyek között is leszáradnak, ez-
ért nyár elején vágjuk vissza, és
a levágott leveles részt ültessük
el újra. Levélnedve allergiás reakció-
kat válthat ki, ezért a növény meg-
érintése után mossunk kezet. Mérsé-
kelten öntözzük, és kéthetente tápoz-
zuk. 

A dekoratív szobafenyő (Araucaria
heterophylla) félárnyékos vagy vilá-
gos, hűvös, levegős helyet igénylő
növény, emellett kedveli a nagy pára-
tartalmat. (A központi fűtéses irodák
száraz levegőjét nem viseli el!) Lassú
növekedésű. Fontos a nagy helyigé-
nyű növény folytonos és egyenletes
öntözése. A pangó víztől megsárgul-
hat. Minden öntözés előtt várjuk
meg, amíg a talaj megszikkad, sőt ki-
szárad. Az átteleltetéshez a legmeg-
felelőbb hőmérséklet az 7-10°C,
ilyenkor csak ritkán kell öntözni.
Alacsony hőmérsékletigénye miatt
meleg, száraz levegőjű helyeken ha-

mar felkopaszodik. Egyedül mutat a
legjobban, viszonylag kis fényigé-
nyének köszönhetően kiválóan alkal-
mas arra, hogy felvidítsa az egyhan-
gú sarkokat.

A flamingóvirág (Anthurium and-
raeanum) dekoratív, tartós szobanö-
vény, amely nemcsak virágjával, ha-
nem levelével is díszít. Különös virá-
gai sárga torzsát képezve ágaskodnak
a hosszú virágzati tengelyek végein,
és színes fellevél övezi őket, amely-
nek formája a legtöbb esetben meg-
nyúlt szívalakú. Hosszan virágzik. A
flamingóvirág árnyéktűrő, félárnyé-
kos környezetben jobban fejlődik.
Hosszabb-rövidebb ideig az árnyé-
kos helyeket is elvisel. Bőségesen
öntözzük, kéthetente tápozzuk. A jól
fejlődő, egészséges növény nevelésé-
nek egyetlen titka az egyenletes,
nagy páratartalomban rejlik, ami nem
csak a növény növekedését fokozza,
hanem a virágképződést is serkenti.
Októbertől 6-8 héten keresztül, ha te-
hetjük, tartsuk 15°C körüli hőmér-
sékleten, később állítsuk újra szoba-
hőmérsékletű helységbe. A szobában
tartott növényeket nyáron 3-4, télen
5-6 naponként öntözzük meg. Ügyel-
jünk ara, hogy talaja mindig nedves

legyen. Önállóan díszít, színes virá-
gaival magára vonva a tekintetet.

A szobaborostyánnal (Hedera ca-
nariensis) az iroda fényszegényebb
zugait tehetjük barátságosabbá. A bo-
rostyán szűrt napfénybe vagy félár-
nyékba való növény. A közvetlen
napfénytől azonban óvni kell. Kelet-
re vagy nyugatra néző ablak az ide-
ális helye, ugyanis a kelő nap vagy
nyugvó nap szórt sugarait kedveli.
Rendkívül nagy az alkalmazkodóké-
pessége. Igazán akkor pompás, ha le-
vegős, szellős helyre tesszük. A nyári
időszakban viszonylag nagyobb a
vízigénye, ekkor tartsuk talaját folya-
matosan nedvesen. Kerüljük a cse-
répben pangó vizet, ez ugyanis elzár-
ja a gyökereket a levegőtől. Bam-
buszrúd köré tekerhetjük, extrava-
gáns zöld oszlopot kialakítva.

Mondhatnánk, hogy mi szóltunk előre,
de hagyjuk az okoskodást! Néhány
üvegszilánk, lakástűz, egy szem, egy
fül, egy dobhártya, egy kézfej és egy
hasbalövés a szilveszter orvosi petárda-
mérlege. És emellett állattartók ezrei él-
ték át rettegve az ünnepet. A rémülettől
világgá ment állatok száma több ezerre
tehető. Egy részük országutakra szalad-
va lelte, leli halálát, más részük kóborrá
vált. A szerencsésebbek menhelyekre
kerültek, így van esély, hogy gazdájuk
egyszer rájuk talál.

Az utóbbi időben egyre többször
halljuk: tilos a petárdázás, a tűzijátékok
használata pedig csak szilveszter éjsza-
ka engedélyezett. De mindannyian tud-
juk, hogy ennek fele sem igaz. A dur-
rogtatni vágyók élvezettel dobálják a
petárdát, lövik a tűzijátékot, akár a
szomszéd kertjébe is, nem kérdezik,
hogy zavar-e minket. Sajnos, december
szinte minden napján megszokott a
hangos durrogtatás, így a felelős állat-
tartó még csak fel sem tud készülni,
hogy megóvja és védje kedvencét. Ren-
geteg kutya próbál menekülni a hangos
robbanások elől, biztonságosabb helyet
keresve, és így egyre távolabb kerülnek
otthonuktól. Van, aki a kutyáját féltve
bezárja otthonába, de a szegény állat
otthon egyedül a félelemtől saját magá-
ban és persze a lakásban tesz kárt.

Idén ismét több ezer kutya menekült
el a tűzijátékok és petárdák elől. Sajnos,
több száz örökre elveszett, de a szeren-
csésebbeket befogadták egy-egy éjsza-
kára. A gödöllői HEROSZ-menhelyre
is több kutyát vittek be szilveszter éj-

szakája után, így akinek kedvence el-
tűnt reménykedhet, hogy ott megtalálja.

Az egészséges állatok idegrendszere
erős, a civilizációs zajokat megszokták,
együtt élnek velük. Ha csikorogva fé-
kez az autó, akkor a kutya elugrik, ha
csörömpölve lezuhan a konyhában egy

edény, legfeljebb attól tartanak az álla-
tok, hogy a fejükre esik. Értik a zajok
keletkezését, tudják, honnan jönnek,
felfogják a rájuk váró következménye-
ket. A petárdadurranás azonban más! A
tűzijáték sikítása, a rakéta sistergése
vagy a petárda robbanása körülveszi az

állatokat, értelmezhetetlen számukra,
menekülési ösztönt vált ki belőlük.

Különösen a kutyákat viseli meg,
hogy nem látják a menekülés útját. A
hanghatást kísérő légnyomáshullám pe-
dig még rátesz egy lapáttal: ez termé-
szeti katasztrófákra emlékeztetve páni-
kot vált ki az élőlényekből. Az a kutya
sincs biztonságban, amelyik stabil ideg-
rendszerű, gazdája tapasztalata szerint
nem fél a durrogástól. Az állatok vál-
toznak, ösztöneik idővel a felszínre tör-
hetnek. A zajok is mások és mások, bár-
mikor „megőrjíthetik“ a korábban nor-
málisan viselkedő állatot is.

További problémát jelent az udvarba
dobott szikrázó petárda, amelyhez a
kutya, a robbanás előtt, odaszalad, eset-
leg szájába veszi. Az ablakot betörő
robbanás által a földre kerülő szilánkok
sem használnak a tappancsoknak. Az
embernek csak szimplán hangos durra-
nás a kutyának egyenesen fülsiketítő
robaj lehet; mint amikor a fülhallgató-
val zenét hallgató ember véletlenül a
maximumra állítja a hangerőt.

Ha a kutyásokat kérdeznénk arról,
mit tegyenek a petárdások, akkor előre
sejthetjük a választ, illetve annak emel-
kedett hangulatát. Ugyanakkor tény, so-
kan azt gondolják, az ünnep abból áll,
hogy olyasmit csinálunk, amit máskor
nem, és ezzel az indokkal felrázzuk em-
bertársainkat is. Aki nem hajlandó le-
mondani a petárdázásról, az gondoljon
arra, milyen sok embert zavarhat, és en-
nek megfelelően kerülje a forgalmas
helyeket és az állatok közelségét. Talán
egyszer mindenki figyelemmel lesz a
másikra. A kutyások a petárdásokra, a
petárdások pedig a kutyásokra és ter-
mészetesen többi embertársukra is.

Csip-csip csóka. Ki ne ismerné ezt a
mondókát, de ha magát a madarat kel-
lene felismerni, akkor már nagyon so-
kan bajban lennének. Pedig a csóka
(Corvus monedula) az egyik leggya-
koribb varjúfélénk. Mégis kevesen
mondhatják el magukról, hogy már
láttak ilyen madarat, mivel rendkívül
félénk és figyel. Eredetileg főleg a li-
getes parkokat, erdőket, réteket ked-
velte, de mára a nagyvárosok madara
lett.

Családjának legkisebb példánya.
Galambnagyságú. A varjaktól abban
különbözik, hogy csőre rövid, erős és
kevésbé hajlott. Hasa és nyakának két
oldala hamuszürke, feje, háta, szár-
nyai és farka pedig feketék. Európá-
ban és Ázsiában él. Különösen rova-
rokkal, bogyókkal (szilva, cseresznye
stb.) táplálkozik, de a városi példá-
nyok szívesen körbenéznek a szeme-

tesek tájékán is, esetleg a galambok-
kal együtt szívesen fogyasztják a ke-
nyeret. Tojása kékeszöld vagy ham-
vasszürke és pettyegetett. Régen fő-
leg fák odvaiban, esetleg varjúfészek-
ben költött, de a városba beköltözve a
házak padlásait, vagy nagyobb repe-
déseket vesz igénybe. Rendszerint ki-
sebb csapatban láthatóak, főleg csalá-
dok élnek együtt. Kíváncsi madár. Ha
az ember megfigyeli igen mókásak,
játékosak. Szívesen vesznek fel csil-
logó fém tárgyakat a földről, legyen
az pénzérme, vagy csak alufólia.

Egymás elől elrejtik,
majd egy másik kifigye-
li, ellopja és újabb helyre
rejti. Ezt akár órákon át
játsszák. Rendkívül in-
telligens madár. Érde-
kessége, hogy fogságban
megszelídül s akár meg-
tanul szavakat is kimon-
dani. Gödöllőn főleg a
nagyobb parkokban lel-
hető fel, így ritkán lát-
ható, nehéz észrevenni.

Azonban a fővárosban egyre több pél-
dánya él. Védett madár.
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HEROSZ

Vigyél haza!

1 éves labrador retriever szuka 1 éves magyar vizsla kan (ivartalanított)

Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592

Ajándék kiscicák:
28/432-487

www.poraz.hu

2 éves palotapincsi szuka

Nem csak kertészeknek...

Irodák divatos növényei

Állati dolgok

Petárdázás

Január 12-13.:

dr. Szász Viktor
Tel.: 20/584-1233

Veresegyház, Erkel u. 3/e

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2 éves keverék kan

Téli természet

A csóka

2 hónapos keverék kanok
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.:
28/430-655.

Január 7-14-ig: Ezüstkehely,
Petőfi S. út 1/a. Tel.: 416-551.
Január 14-21-ig: Kígyó, Gábor
Á. u. 3. Tel.: 430-069

M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt.,
Gödöllő, Dózsa György út 38.
Tel.: 28/410-302, 20/937-6375. 
PAX Temetkezési Iroda,
Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel:
28/430-856, 30/634-3723.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Több olvasónk megkeresésére
az e heti témánk a tartási szer-
ződés rövid magyarázata. Vál-
tozatlanul várjuk észrevételei-
ket, kérdéseiket, és témaja-
vaslataikat a már jól ismert
szolgalat@libori.hu illetve a Gö-
döllő, Pf. 112. címekre. 

A tartási szerződés 

A tartási szerződés alapvetően vissz-
terhes ügylet (azaz nem ingyenes), a
tartásra kötelezett ellenérték fejé-
ben (ingó, ingatlan) vállalja a jogo-
sult ellátását. A szerződés célja az
eltartott létfenntartásának biztosí-
tása. A Polgári Törvénykönyv azon-
ban kimondja, hogyha a körülmé-
nyekből (szerződésből) más nem kö-
vetkezik, a közeli hozzátartozók kö-
zötti tartási szerződések ingyenes
formában jönnek létre, a tartás tel-
jesítéséért ellenszolgáltatás nem jár.  

A szerződés alapján az eltartó köteles
az eltartottat megfelelően eltartani,
oly módon, hogy az eltartó köteles a
jogosultat gondozni (élelmezés, lak-

hatás, fűtés, világítás, mosás, ru-
házat), gyógyítatni, ápolni (orvosi
kezeltetés, gyógyszerek, ápolás bizto-
sítása), és halála esetén illő módon el-
temettetni. 
A „megfelelő eltartás“ nem a jogo-
sult minimális létfeltételeinek biz-
tosítását jelenti! A „megfelelőséget“
a felek körülményei, az eltartott in-
dokolt szükségletei, illetve az általa
átruházott vagyon értéke határozza
meg. A kötelezett részéről szolgálta-
tott ellátás akkor tekinthető meg-
felelőnek, ha azt folyamatosan és kel-
lő időben teljesíti. 
Javasoljuk, hogy a tartási szerződés-
ben a felek pontosítsák, hogy a gon-
dozás, ápolás, stb. keretében mi az,
amit az eltartott elvár(hat), illetve az
eltartó még vállalni tud. Tapasztala-
tunk szerint általában a szerződés
megkötése után derül ki, hogy a
feleknek mindezekről másként gon-
dolkoznak. Jobb, ha már a szerződés
aláírása előtt kiderül, hogy vélemé-
nyeik eltérőek-e tekintetben, így elke-
rülhető egy elhúzódó és mindkét fél
számára méltánytalan pereskedés.    
A tartási szerződés kizárólag írásban
köthető meg. Az eltartott – visszter-
hes szerződés esetén – a szerződés
megkötésével egyidejűleg köteles a
tulajdonában álló és ellenszolgál-
tatásként kikötött ingó vagy ingatlan
dolog tulajdonjogának átruházására,

illetve a dolog átadására. Általános-
ságban elmondható, hogy a szerző-
dések többségében az eltartott ingat-
lant ruház át az eltartóra. Természete-
sen ebben az esetben a szerződés
alapján ezt a tényt az ingatlan-nyil-
vántartásba is be kell jegyeztetni.
Azonban az eltartottnak ebben az 
esetben célszerű az ingatlan-nyilván-
tartásba a tartási és a haszonélvezeti
jogát bejegyeztetni, mely az eltartott
haláláig áll fenn. Fontos kiemelni,
hogy a tartási szerződéssel az ingatlan
tulajdonjogának átruházása nem az
eltartott halálával, hanem a szer-
ződés megkötését követően, az ingat-
lan-nyilvántartáson történő átvezetés-
sel száll át az eltartóra.
Nagyon fontos szabály, hogy a tar-
tási szerződést a bíróság bármelyik
fél kérelmére – ugyanakkor mind-
két fél érdekeit figyelembevételé-
vel – módosíthatja. 
Ha bármelyik fél magatartása vagy
körülményei folytán a természetben
való tartás lehetetlenné válik, úgy
kérhető a szerződés életjáradéki
szerződéssé való átváltoztatása.
Amennyiben a szerződés célja ilyen
módon sem valósítható meg, úgy
sor kerülhet – a felek megfelelő ki-
elégítése mellett – a szerződés
megszüntetésére is. 

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda

Szolárium hölgyeknek
a Blahán!

Gödöllő, Vőfély köz 7.

Holland ALISUN szolárium,
szuperbronz, turbó csövekkel.

Bejelentkezés alapján!

Tel.: 30/638-6270

Rövidesen elkezdődnek a fel-
vételik, a továbbtanulni szán-
dékozóknak dönteniük kell ar-
ról, milyen területen képzik to-
vább magukat. Az elmúlt évek-
ben egyre többen választják a
kommunikációval kapcsolatos
végzettséget nyújtó intézmé-
nyeket. 
A FISZ  (Felvételi Információs
Szolgálat) elmúlt években ren-
dezett mérése alapján a kö-
zépiskolások körében legis-
mertebb magán fenntartású in-
tézmény a nemrégiben névvál-
tozáson átesett Budapesti
Kommunikációs és Üzleti Fő-
iskola (BKF), amelyet 2006-
ban – az előző évekhez hason-
lóan – a középiskolás diákok a
legjobbnak választottak. 

Az intézmény a középiskolások elis-
merése mellett a felsőoktatás vilá-
gában is előkelő helyet szerzett magá-
nak. A HVG felsőoktatási 2008 rang-
sor különszámában megjelent tanul-
mány szerint a BKF a 160 vizsgált in-
tézmény közül a karok összesített hal-
lgatói rangsorán a 33. helyet, a magán
felsőoktatási intézmények között az
1. helyet szerezte meg. A felmérés 
szerint a nemzetközi gazdálkodási
szakot nézve a BKF képzési színvo-
nala alapján és az intézményi szolgál-
tatások tekintetében a legjobb felső-
oktatási intézmény, a munkaerő-piaci
kapcsolatok esetében az első a felső-
oktatási intézmények között. Gödöl-
lőről jelenleg 35 fő tanul a főiskola
valamelyik szakán. A gazdálkodási és
menedzsment szak rangsorában az in-
tézményi szolgáltatások minőségét
nézve a BKF ugyancsak az első he-
lyen áll.

Akik szeretnék még jobban megis-
merni az itt folyó munkát, azoknak jó
lehetőséget kínál a január 19-ei szom-
bati nyílt nap, amikor is 40 perces
próbaórák keretében betekintést nyer-
hetnek az itt folyó munkába. A nyílt
napok programjai keretében rendsze-

rint olyan hiteles gazdasági és média
szakemberek tartanak előadást, mint
többek között Serényi János, a Mc-
Cann-Erickson, ügyvezető igazgatója
vagy Takács Ildikó, a Reklám Vi-
lágszövetség alelnöke. A nyílt napra
előregisztrálóknak között a főiskola
értékes ajándékokat is kisorsol.

Az intézmény egyik legfontosabb
célja, hogy hallgatóit felkészítse a
munkaerőpiaci elvárásokra. A rend-
szer különböző elemei elősegítik,
hogy a hallgatók a főiskolai tanulmá-
nyaik során megismerjék önmagukat,
felmérjék képességeiket és, hogy ne
okozzon problémát számukra a nyil-
vános szereplés „a szemeszterek előtt
készségfejlesztő tréningeken vesznek
részt, a szakmai kulisszatitkokat pe-
dig a rendszeres időközönként meg-
hívott topvezetők előadásaiból és a
zártkörű workshopokból ismerhetik
meg.”

Az eddigi tapasztalatok alapján az
itt végzettek mintegy hetven százalé-
ka a diploma után három-négy hóna-
pon belül megtalálja  a számára meg-
felelő állást. Ebben segítségükre van
a KarrierCentrum, amely több mint
ötszáz céggel tart fenn kapcsolatot. 

Az ide jelentkezők az alapképzés-
ben a gazdálkodási és menedzsment,
kommunikáció és médiatudományok,
közszolgálat, valamint a nemzetközi
gazdálkodás szakok közül választ-
hatnak.

A felsőfokú szakképzésben részt
vevők az idegenforgalmi szak-
menedzser, intézményi kommuni-
kátor, kis- és középvállalkozási me-
nedzser, és reklámszervező szak-
menedzser képzésben részesülhet-
nek. Szakirányú továbbképzés ke-
retében pedig a tervek szerint Arts
& Business manager, katonai sza-
kújságíró és haditudósító, protokoll
és rendezvényszervező, PR, szóvi-
vő, televíziós újságíró, valamint
vállalatirányítási rendszermenedzs-
er szakot indítanak.

Bővebb információk: www.bkf.hu 

A Prága – Karlovy-Wary ki-
rándulás sikerén felbuzdul-
va ismét szervezünk egy
utat májusban Zakopane -
Krakkó útvonalon. 
Érdeklődni: Tóthné Anci:
30/268-5596, 28/415-685,
Jusztinné Erzsike: 28/422-
462

FELHÍVÁS

A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KHT. 
a rendezvényein történő étkeztetéshez catering 

partnert keres. 
Érdeklődni és a bemutatkozó anyagokat leadni 

2008. január 25-ig személyesen, 
a 06-28-420-331-es telefonon történt előzetes időpont-

egyeztetés után lehet. 

A TISZTA BESZÉD ALAPÍTVÁNY ezúton is
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2006. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány ja-
vára ajánlották fel. Az összeg 223 301 Ft volt, me-
lyet nagy teljesítményű fénymásoló gép vásárlásá-
ra, valamint az osztálykirándulások költségeinek
egy részére fordítottuk

Az EGYÜTTÉRZÉS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
(2100 Gödöllő, Ady E. sétány. 56.) nevében köszönjük a
18686816-1-13 adószámunkra felajánlott adójának 1 %-t.
Együttérzés Közhasznú Alapítvány számlájára a személyi
jövedelemadóból felajánlott összeg 2006. évben 174.099
Ft volt. Ebből az összegből elsősegélynyújtó tanfolyamot,
az Egyesített Szociális Intézmény (Gödöllő, Ady E. sétány
56.) lakói részére ápolást-gondozást segítő eszközöket
vásároltunk, valamint kulturális programokat szerveztünk
az idősek otthonában lakók, és az idősek klubjába járók ré-
szére. A Nefelejcs napközi otthonba a foglalkoztató beren-
dezéséhez nyújtottunk segítséget. Támogatásukra a továb-
biakban is számítunk, ezzel segítséget nyújtanak az intéz-
ményben élő idősek egészségének megőrzéséhez és életé-
nek szebbé tételéhez

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

A legjobb magánfőiskola

ÜZLET ÉS PARKOLÓ BÉRLÉSI LEHETŐSÉG
A VÁROSI PIACON 

ÉRDEKLŐDNI A 
28/422-019, VAGY A 

30/503-0777 TELEFONSZÁMOKON.
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Az elmúlt három évben sikert
sikerre halmozó Megatherm-
Gödöllői SK futsal csapatánál
egy korszak zárult le, ugyanis a
tavaly januárban kezdődő játé-
kosvándorlás tovább folytató-
dott és a sikercsapatból még
az ősszel a Bikáknál játszó já-
tékosok is távoztak, így egy tel-
jesen új csapattal vág neki a ta-
vaszi szezonnak az együttes.

Előbb 2007 janu-
árjában Lódi Ta-
más és Gyurcsá-
nyi Zsolt távozott
(Székelyudvarhe-
lyen játszanak),
majd az előző baj-
nokság megnye-
rését követően a
Madarász János,
Tóth Szabolcs
páros is vette a
kalapját és a ro-
mán bajnokság-
ban szereplő udvarhelyi csapathoz
költözött. Az utolsó mohikánnak
számító Tóth Gyula, Berkes László,
Szente Tamás, Baranyai Pál, Takó
Csaba ötösfogat a január 11-ei bajno-
ki rajtot már az Euro Mobil Trans
Győr színeiben kezdi meg, ezzel
erősítve a győriek bajnoki álmait, míg
a mieink minden bizonnyal egy
lényegesen gyengébb és fiatalabb
kerettel folytatják. A sikeredző Kis
Jánosra nem tartott igényt a klub-
vezetés, így az új csapat az U21-es
teremlabdarúgó-válogatott edzőjével,

Tóth Károllyal kezdi meg a munkát.
A dobogó 3. fokán záró Mega-

therm-GSK elnökét, Pecze Dánielt
kérdeztük a változásokról és a jövő-
beni tervekről.

– Mint mindehol, nálunk is a pénz
döntött. Nem tudtunk és nem is akar-
tunk versenyezni a győriek ajánlatá-
val, ezért igazoltak el a játékosok.
Valóban lezárult egy korszak, de a
vezetőség – a negatív vélemények el-

lenére – előrelépésként ítéli meg a
most zajló változásokat. Mindig is
előre felé haladtunk, ahogyan most is,
a fiatalítás nem egy céltalan hada-
kozás, hanem a jövő építése. Az U21-
es válogatottban már most is jó pár já-
tékosunk szerepel, az új edzőnk, Tóth
Károly érkezésével további fiatalok
ke-rülhetnek majd a látómezőbe.

– A távozókat ismerjük, kik
érkezhetnek?

– Fiatal játékosok igazolását ter-
vezzük. Első lépésként két tehetséges,
korosztályos válogatott játékos kerül-

het hozzánk, de a nevekről egyenlőre
még nem beszélnék, valamint a már
nálunk játszó tehetségek és a rutint
képviselő helyi játékosok, többek kö-
zött Tokai Norbert, Tóth László, He-
gedűs Csaba alkotják majd a keretet.
Az a célunk, hogy egy ütőképes csapa-
tot építsünk a következő bajnokságra.
Heti kettő edzéssel készülünk, és az NB
I-es mérkőzések is a felkészülés ré-
szei lesznek. Egy dolgot megígérhe-
tek, akik tavasszal kilátogatnak a
Bikák mérkőzéseire, egy szimpatikus,
motivált, fiatal csapatot láthatnak, amely
egy-két éven belül ismét az élvonal
meghatározó együttese lehet.

A tavaszi szezon, mint már említet-
tük január 11-én kezdődik az 1. fordu-
lóból elmaradt Fortuna FT elleni, ha-
zai mérkőzéssel és az alapszakasz áp-
rilis 25-én fejeződik majd be.          -tt-

Futsal – Folytatás pénteken

Új kerettel a Gödöllő

Szilveszter napján érdekes színfoltot je-
lentett városunkban a „Fussunk át 2008-
ba Lumniczer emlékfutás“. Déli 12 óra
előtt a hideg ellenére lassan, de biztosan
gyarapodott az óévet egy vidám koco-
gással búcsúztatók száma a Városháza
előtti téren. Először Dr. Makra Csaba, a
programot támogató Lumniczer Alapít-
vány kuratóriumának elnöke köszön-
tötte a résztvevőket. Pár perccel a déli
harangszót követően Gémesi György
polgármester az alkalomhoz illően pa-
pírtrombitával indította útjára a mintegy
150 fős futósereget. A legtöbben trom-
bitával, néhányan álarcban, vagy színes
fejdíszekkel fokozták a hangulatot. A
futók rendőrségi biztosítás mellett tették

meg a város utcáin a 2008 méteres távot.
Beérkezéskor a gyerekek teával és po-
gácsával, a felnőttek forraltborral pótol-
hatták az elveszett energiát. A szervezők
reményei szerint 2008 szilveszterén
még többen mennek majd el erre a jó-
kedélyű rendezvényre.

-li-

A TEVA-GRC együttese még kará-
csony előtt, december 22-én játszotta le
2007-es utolsó mérkőzését a Közép-eu-
rópai Ligában, valamint az idei évben,
már január 7-én pályára léptek a lányok.
A Hollósy László vezette hölgyek előbb
a magyar rangadón, a tavalyi magyar
bajnok és kupagyőztes Nyíregyháza
vendégei voltak és egy szenzációs mér-
kőzésen, 2–0-ás szetthátrányról fordítva
nyertek 3–2 arányban, majd hazai pá-
lyán fogadták a szlovén Nova KBM
Branik Maribor gárdáját, akiktől sima
vereséget szenvedtek a lányok (0–3).
A nyíregyházi találkozó első két szettje
maga volt a rémálom a gödöllői csapat-
nak. Ebben az időszakban görcsösen,
taktikailag szétesően játszottak a mi-
eink. Ekkor senki sem gondolta, hogy a
szeptemberi, hasonlóan alakuló gödöl-
lői találkozó megismétlődik majd. A 3.
szettre összeszedték magukat a mieink
és a tavaly még a nyírségieket erősítő
kubai légiós, Misleydis Martinez Adlum,
Gudmann Csilla, Széles Petra, Bajáriné
Pesti Anikó négyes vezérletével sikerült
megfordítani a meccset, és bravúros
győzelmet aratva oda-vissza megverték
a mieink a Betonút-NRK Nyíregyházát.
Közép-európai Liga, 10. forduló
Betonút-NRK Nyíregyháza – TEVA-
Gödöllői RC 2–3 (16, 21, -21, -22, -13)

Sima vereség kezdésként

Rövid téliszünetet követően, január 7-én
folytatta a TEVA-GRC a nemzetközi
mérkőzéseket és a SZIE sportcsarnok-
ban fogadták Kötél Dóráék a szlovén
Nova KBM Branik Maribor együttesét.
Az őszi odavágon 3–1-es vereséget
szenvedtek a mieink, tehát volt miért
elégtételt venni, valamint a két magyar
résztvevő közül, annak ellenére, hogy
mindkétszer megvertük a Nyíregyházát
jelenleg mi állunk rosszabbul a tabellán,
ami a hazai bajnokság rájátszásának
megkezdésekor lehet érdekes, hiszen a
Közép-európai Ligában jobban végző
együttes várhatja kedvezőbb pozícióból

(1. vagy 2. helyről) a hazai bajnoki küz-
delmeket majd tavasszal. A mindössze
nyolc játékossal érkező szolvének a lét-
számhiány ellenére már az elején a mi-
eink tudtára adták, hogy a győzelemért
jöttek. Az első szettet simán elveszítet-
ték a lányok, sőt a csapat egyik legjobb-
ja is kidőlt, ugyanis Bajáriné vádlisé-
rülés miatt lebicegett a pályáról és nem
tudta tovább folytatni a játékot. A má-
sodik játszmában ugyan felcsillant a
szépítés reménye (20–18-ra vezettünk),
de a végjátékokban rendre pontatlan gö-
döllői hatos alulmaradt, míg az utolsó, 3.
szettben már a lélkektanilag is előnyben
lévő maribori hölgyek lezárták a mér-
kőzést és simán nyerték a találkozót. A
vereséggel a mieink lépéshátrányba ke-
rültek a Nyíregyházával szemben, akik
nagy bravúrt elérve nyerni tudtak a lis-
tavezető Novo Mesto ellen.
Közép-európai Liga, 11. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Nova KBM
Branik Maribor (szlovén) 0–3 (-14, -24,
-17)
Másik magyar érdekeltségű mérkő-
zésen:
Betonút NRK Nyíregyháza – Novo
Mesto (szlovén) 3–2

Misleydis jött, látott, majd távo-
zott

Az utóbbi időben újra régi formájához
közelítő, alig kettő hónappal ezelőtt
leigazolt kubai légiós, Misleydis Marti-
nez Adlum és menedzsre új döntött,
hogy távozik a gödöllői klubtól és a ro-
mán bajnokság 6. helyén álló Maros-
vásárhely gárdáját erősíti a jövőben. Az
idegenlégiós mindössze 5 tétmérkő-
zésen erősítette Hollósy László
együttesét. -tl-

Pest Megye Közgyűlése idén is
elismerésben részesítette azokat
a Pest megyei sportembereket -
legyenek ők általános vagy kö-
zépiskolások, szabadidős sport-
szervezetekben tevékenykedők,
vagy profi versenyzők – akik
2007-ben kiemelkedő eredmé-
nyeket értek el.

A Pesti Vármegyeháza dísztermében
december 21-én megrendezett ünnepsé-
gen részt vett Szűcs Lajos, Pest Megye
Közgyűlésének elnöke, Sinkovicz Lász-
ló és Wentzel Ferenc, a közgyűlés alel-
nökei, valamint díszvendégként megje-
lent Molnár Zoltán, a Magyar Olimpia
Bizottság ügyvezető igazgatója, vala-
mint dr. Konrád János és dr. Kárpáti
György, olimpiai bajnok vízilabdázók. 

A díjazottakat Szűcs Lajos köszöntöt-
te, majd átadták az idei kitüntetéseket. A
gödöllői díjazottak listáját és nacionáléit
alább közöljük:

Pest megye Önkormányzata spe-
ciális sportágak kategóriában az Év
legeredményesebb sportszervezet:

III. DÍJ elismerésben részesítette a
Gödöllői Montágh Imre Általános Isko-
la és Készségfejlesztő Speciális Szakis-
kolát, akik atlétika, labdarúgás és kosár-
labda sportágakban értek el kiemelkedő
eredményt. Versenyzőik az év folyamán
szinte valamennyi megyei és országos
versenyen részt vettek. Sikereiket 28
arany, 26 ezüst és 32 bronzérem jelzi.
Két versenyzőjük tagja volt az Európa-
bajnokságon aranyérmes magyar csap-
atnak. Edzők: Bárdos Istvánné, Hajdú
Tiborné és Tóth Tibor.

Az utánpótlás korosztályban az Év
legjobb Pest megyei csapata:

II. DÍJ elismerésben részesült a Gö-
döllői Egyetemi Atlétikai Club Kadet
férfi tőr csapata. A Steiner Dániel, Ko-
vács Márk, Galambos Gábor, Zarkóczy
Zoltán összetételű kadet férfi tőr csapat
az idén megnyerte a Kadet Magyar Baj-
nokságot és a Junior Magyar Bajnoksá-
got egyaránt. A csapat edzője Fekete
Gábor. 

I. DÍJ elismerésben részesült a TEVA-
Gödöllői Röplabda Klub női junior csa-
pata. Az együttes a 2006/2007. évi ma-
gyar bajnokságban aranyérmet nyert, a
Magyar Ifjúsági Kupán második helye-
zést értek el. A csapatból négy játékos
tagja a magyar válogatottnak. A csapat
edzője Hollósi László. 

A középiskolás korosztályban az Év
legjobb Pest megyei diáksportolója:

III. DÍJ elismerésben részesült Szeke-
res Tamás atléta, a gödöllői Török Ignác
Gimnázium tanulója, a GEAC verseny-
zője. Szekeres Tamás Diákolimpián 
diszkoszvetésben első helyezést ért el,
az Ifjúsági Országos Bajnokságon
aranyérmet nyert. A magyar válogatott
tagjaként részt vett az Európai Ifjúsági
Olimpián.

II. DÍJ elismerésben részesült Nagy
Petra vívó, a gödöllői Török Ignác Gim-
názium tanulója, a GEAC versenyzője.
Nagy Petra a diákolimpián kard egyé-
niben bajnoki címet nyert, valamint tag-
ja volt a Kadet Európa-bajnokság ezüst-
érmes kardcsapatának. Edzője Kuricz
Balázs, testnevelője Pásztorné Bilincsi
Erika. 

Az általános iskolás korosztályban
az Év legjobb Pest megyei diákspor-
tolója:

I. DÍJ elismerésben részesült Deák
Nagy Marcell atléta, gödöllői Török Ig-
nác Gimnázium tanulója, a GEAC ver-
senyzője. Deák Nagy Marcell a diák-
olimpián 300 méteren országos serdülő
csúccsal első helyezett lett. A Serdülő

Országos Bajnokságon 200 és 400 mé-
ter síkfutásban, valamint 300 méteres
gátfutásban aranyérmet nyert, a Fedett-
pályás Országos Bajnokságon 300 mé-
teres síkfutásban első helyezést ért el.
Edzője Benkő Ákos, testnevelője Gőz Ti-
bor.

A női utánpótlás korosztályban az
Év legjobb sportolója:

I. DÍJ elismerésben részesült Végvári
Dóra atléta, a GEAC versenyzője. Vég-
vári Dóra a Fedettpályás Ifjúsági Orszá-

gos bajnokságon 60 mé-
teres síkfutásban, 60 és
100 méteres gátfutásban,
távolugrásban és össze-
tettben egyaránt aranyér-
met nyert. A Fedettpá-
lyás Felnőtt Országos
Bajnokságon összetett-
ben első, az Ifi VB-én
távolugrásban pedig ha-
todik helyezést ért el.
Edzője Fülöp Péter.

A felnőtt korosztály-
ban az Év legjobb csa-

pata: II. DÍJ elismerésben részesült a
Megatherm-Gödöllői SK futsal csapata.
A 2005/2006 évi NBI bajnokság meg-
nyerése után a 2006/2007 évi magyar
bajnokságban is az első helyen végzett a
csapat. A nemhivatalos világbajnoksá-
gon sikeresen szereplő magyar váloga-
tottban több játékossal is képviseltette
magát a klub. Edzőjük Kis János. 

A női felnőtt korosztályban az Év
legjobb sportolója: 

II. DÍJ elismerésben részesült Erdélyi
Zsófia atléta, a GEAC sportolója. Erdé-
lyi Zsófia a felnőtt országos bajnoksá-
gon 1500 és 5000 méteren első helyezett
lett, 4x400 méteren pedig ezüstérmet
nyert. A junior Ob-én 1500, 3000, 5000
és 10.000 méteren egyaránt első helye-
zést ért el. Az U23-as Európa Bajnoksá-
gon 5000 méteren hatodik helyezett lett.
Edzője Csoma Ferenc.

Az Év edzője Fülöp Péter, a GEAC
atlétika szakosztályának edzője lett. Ta-
nítványai az év során kiemelkedő hazai
és nemzetközi eredményeket értek el.
Versenyzői a magyar bajnokságokon
12 első, 5 második és 1 harmadik he-
lyezést értek el utánpótlás és felnőtt
korosztályban. -tt-

A CSAPAT TAVASZI, HAZAI PROGRAMJA:
1. fordulóból elmaradt mérk.: 
Január 11., péntek:
(Hazai mérkőzések helye és időpontja: SZIE
sportcsarnok, 19 óra):
Megatherm-Gödöllői SK – Fortuna FT 
13. forduló: jjanuár 16., péntek:
Megatherm-Gödöllői SK – Újbuda
14. forduló: ffebruár 1., péntek:
Megatherm-Gödöllői SK – Üllő FC Cső-Montage
16. forduló: ffebruár 8., péntek: 
Megatherm-Gödöllői SK – Mezei-Vill FC
18. forduló: mmárcius 7., péntek:
Megatherm-Gödöllői SK – Első Beton Szeged
20. forduló: mmárcius 31., hétfő:
Megatherm-Gödöllői SK – Legrand-Metalcom
Szentes
22. forduló: ááprilis 25., péntek: 
Megatherm-Gödöllői SK – Arrabona FC Győr

A teljes program és egyéb érdekesség az
egyesület honlapján megtalálható:

www.gbulls.hu

Átadták Pest megye sportdíjait

Taroltak a GEAC sportolói

Csumi is a többiek után indult…Elhunyt Markó Gábor

Volt egyszer egy Nagy Csapat, ízig-vérig gödöllői, ízig-
vérig demokratikus, hiszen gyermekkorunkban legfel-
jebb a klotnadrágunk színe volt különböző, de az anyaga
egyforma. És egyforma volt a lelkünk, amely diktálta
azokat az érzelmeket, aminek következtében becsültük,
tiszteltük, szerettük egymást. És Gödöllő is szeretett ben-
nünket, és szerette Markó Gábort, a Csumit is, aki ennek
a Nagy Csapatnak a jobbszélsője volt.
Gyors, eredményes, nagy küzdő, a sípszóig lelkét is kitevő spíler. Igazi kö-
zösségi ember. A pályán és azon kívül is minden megmozdulás résztvevője,
segítője.
Stabil csapattag volt…és mi történik?—A Sors, az érzelem- és igazságtudat
nélküli nagy kapitány, csere nélkül végleg lehívja a pályáról. Miért? Miért?
- kiáltanak fel játékosok és szurkolók egyaránt, hiszen mindig jól és becsü-
letesen játszott? De a Sors, a mindent eldöntő nagy kapitány rideg tekintete
sugallta a megváltozhatatlant. Ugyanúgy, mint amikor meghatározó játé-
kostársainkat is elszólította, még a „nagy mérkőzés” befejezése előtt: Holé-
nyi Gabit, Sárközi Zolit, Csontos Palit, Dudás Palit…még játszhattak vol-
na…mint ahogy Markó Gabi is, de nem.
Csumi is a többiek után indult…a régi játszótársak szeretete kísérjen uta-
don!Isten  Veled! Benkő Ákos

Trombitaszóval indult, forraltborral ért véget

Szilveszteri futás

Röplabda – Bravúr Nyíregyházán

Sikeres évzárás
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Beküldési határidő:
2008. január 17.

A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft értékű vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Boross
Marianna, Dalmady u. 7.,
Fődi Szilvia, Gyöngyvirág
u. 1.

A Városi Mozi előadására
belépőt nyert: Németh
Istvánné, Alkotmány u. 9.,
Nándori Albertné, Szőlő u.
24.

A besnyői Gazdaáruház
1000 Ft értékű vásárlási
utalványát nyerte: Sebő
Györgyné, Semmelweis u.
2., Tóth József, Rigó u. 39.


