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Törvény
A Magyar Szabadság Napjáról

120 éves a Vöröskereszt

Gödöllõn több helyütt tartottak megemlékezést az alkalomból, hogy a civil
szervezet több mint
egy évszázada az
emberiesség mintaképe. Múlt pénteken megkoszorúzták Ivánka Imre, a hazai Vöröskereszt egyik megalapítójának
máriabesnyõi síremlékét.
(11. oldal)

Élmény és eszmény

Mádl Ferenc a fõvédnöke annak a kiállításnak, amely pénteken nyitottak meg a
kastélyban. A címe:
Élmény és eszmény.
A kortárs mûvészet
jeles alkotásait állították ki a fennállásának 100. évfordulóját ünneplõ Gödöllõi Mûvésztelep elõtt tisztelegvén.
(11. oldal)

Röplabda

A gödöllõi nõi csapat
városunk
legnagyobb sikerét érte el
azzal, hogy az Extraligában az ötödik helyen zárták a bajnoki
rájátszást. A következõ idényben is számítani lehet
hasonló kiemelkedõ szereplésre,
bár az együttest valószínûleg új
edzõ fogja irányítani.
(27. oldal)

2  Közélet

Gödöllõi Szolgálat  2001. május 10.

sem: elsõként az általános iskolák csapati
mérték össze tudásbeli erejüket, folytatásként pedig a közönséget is sikerült belevonni a nyereményjátékba. Szerencsére
jelentkezõkben nem volt hiány, a félénkség ezen a napon nem jelentkezett.
A Gödöllõi Cigány Kisebbségi Önkormányzat immár harmadik alkalommal
rendezte meg a majálist, ezúttal is a megszokott helyen. A már hagyományosnak
számító rendezvényen idén a Budapesti
Flash Dance Táncegyüttes mûsorát is
megtekinthette a nagyszámú érdeklõdõ.
Az együttesnek gödöllõi tagjai is vannak,
így a produkció részben hazainak tekinthetõ. A pergõ ritmusú elõadást követõen nagy sikert aratott a fiatal zenei tehetségek bemutatkozása. Volt kabarémû-

Majális
Balogh Gyula, a cigány önkormányzat
elnöke, fiával

Az Alsóparkban rendezett
idei majálison a Pelikán RáVámos János képviselõ és felesége
dió stábja saját színpaddal
Gémesi Györggyel beszélget
jelent meg, ahol a rádió
munkatársai színes és változatos progra- sor, fellépett a Gödöllõi Cigány Kisebbmokkal kedveskedtek a kilátogatóknak. ségi Önkormányzat Népi Zenekara, majd
A gödöllõi általános iskolák diákjai kü- Bari István tánczenekarának szórakoztalönbözõ mûvészeti produkciókkal jelent- tó mûsora következett: a táncolni vágyók
keztek (például argentin tangó), amik estig rophatták. A jól megszervezett,
szép sikert arattak. Az érdeklõdõk láthat- színvonalas rendezvényen nem csak citak ritmikus gimnasztikai gyakorlatokat, gányok vettek részt; õk a közönség felét
továbbá néptáncot is. Természetesen nem alkották.
maradhattak ki a mûsorból a kvízjátékok
(chrg)

Tánc hátulnézetben
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Elsöprõ többséggel elfogadták dr. Gémesi György indítványát

Törvény a Magyar Szabadság Napjáról
Tíz évvel ezelõtt, 1991. június 19-én
hagyta el az utolsó idegen katona Magyarország területét, és június 30-án ünnepeltük elõször országos rendezvény
keretében Gödöllõn a Magyar Szabadság Napját. Ezen alkalomból arra emlékezünk, hogy hazánk területén hosszú
évszázadok óta elõször nincsenek idegen, megszálló csapatok.

Azóta tíz esztendõ telt el, és minden év júniusának utolsó szombatján országos rendezvény keretében Gödöllõ adott otthont a
jeles napra emlékezõ ünnepségnek. Ezen a
megemlékezésen a magyar kultúra értékeinek bemutatásával tisztelgünk az elõtt,
hogy Magyarország szabad, független állam lett. A tizedik évforduló alkalmával az
Országgyûlés törvényerõre emelte azt a
képviselõi indítványt, amelyet dr. Gémesi
György (MDF), valamint két képviselõtársa, dr. Orosházi György (FKGP) és dr. Salamon László (Fidesz) terjesztett a Parlament
elé. A törvény június 19-ét Nemzeti Emléknappá, június utolsó hétvégéjének szombatját pedig a Magyar Szabadság Napjává
nyilvánította.
Idén szintén június 30-án lesz az ünnep,
éppen úgy, mint 1991-ben. Az országos
rendezvény keretében emlékezünk meg a

Magyar Szabadság Napjáról, amelyen újfent õsbemutatót láthat a közönség. A Szabad Tér Színház elõadásában, Koltay Gergely rendezésében bemutatják A reménység temploma címû zenés történelmi játé-

kát. Az eseményt természetesen a televízió
is élõben közvetíti, így nem csak az idelátogató 15-20 ezer ember, hanem az egész országban több millióan is részesei lehetnek
az ünnepségnek.
(t. a.)

Törvény az ország szabadsága
visszaszerzésének jelentõségérõl
és a Magyar Szabadság napjáról:
1. §
Az Országgyûlés az ország szuverenitása visszaszerzésének emlékét
és jelentõségét törvényben örökíti meg.
2. §
1991. június 19-ének, az utolsó idegen megszálló katona hazánkból
történt eltávozása napjának emlékére június 19-ét nemzeti emléknappá nyilvánítja.
3. §
Szabadságküzdelmeink vívmányának, a kivívott szabadság tiszteletére június hó utolsó szombatját a Magyar Szabadság napjává nyilvánítja.
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Visszaélnek az önkormányzat nevével

Ál-közvéleménykutatók Gödöllõn!
Úgy tûnik jobb lesz óvatosnak lenni!
Egyesek ugyanis Gödöllõ lakosságát
az esti órákban zavarva azzal keresik
fel, hogy hivatalos közvélemény-kutatást végeznek. Azonban, mivel semmilyen igazolványt nem tudnak felmutatni, úgy tüntetik fel magukat, mintha az
önkormányzat megbízásából dolgoznának. Nem csak azért, mert így
könnyebben bejutnak a házakba, lakásokba, hanem azért is, mert ezzel bátrabban föltehetnek olyan kérdéseket,
amelyekre amúgy nem szívesen válaszolnak az emberek. Abban a hiszemben, hogy hivatalos kérdezõbiztos van
náluk, mégis rászánják magukat olyan
válaszokra, amelyek az adatvédelmi
törvény hatálya alatt állnak.

A Polgármesteri Hivatalba bejelentés érkezett, hogy utcánként egy-egy odavalósi
adatgyûjtõ felkeresi a lakosokat, akikkel
egy kétoldalas kérdõívet töltet ki, amelyek
egyértelmûen az önkormányzat munkájára vonatkoznak. (Elégedett-e Gödöllõ város képviselõ-testületének munkájával?,
Elégedett-e a város elmúlt években történt
fejlõdésével?, Milyen szervezetnek tulajdonítja az elért eredményeket?, Mit tart a
legfontosabb megoldásra váró problémának?, És még több olyan kérdést, amely
az adatvédelmi törvény hatálya alá tartozik.) Félõ, hogy a háttérben álló  önmagát civil szervezetnek nevezõ  csoport
visszaél a begyûjtött adatokkal, hiszen az
ál-közvéleménykutatóik semmilyen igazolást nem tudnak felmutatni.

Rendõrségi hírek

Hová vezet a zenei ízléskülönbség?
Április 27.

A közlekedési balesetek számának
megugrása miatt a gödöllõi kapitányság
közlekedési akciót szervezett Pécel,
Kistarcsa és Aszód területén. A rendõrség az akció során 11 szabálysértõt jelentett fel, egy személyt elfogott, továbbá
nyolc forgalmi és négy vezetõi engedélyt
vont be a helyszínen.
Április 29.

A délelõtti órákban Galgahévízen, egy
családi ház nyitott ajtaján besurrant egy fiatal nõ és onnan 150 ezer forint értékû arany
ékszerrel akart kereket oldani. A tulajdonos
szerencsére észrevette a hívatlan látogatót
és a rendõrség kiérkezéséig visszatartotta a
berceli illetõségû elkövetõt.
Nagyobb csetepaté helyszíne volt a
kerepesi HÉV-megálló. Egy három fõbõl
álló társaság hangosan énekelt, ami nem
igazán tetszett egy arra járó másik triónak. Az illuminált állapotban lévõk másodpercek alatt összeszólalkoztak, majd
tettlegességre került sor, melynek végén
a dalos csapat egyik tagját megverték.
Az alulmaradtak nem hagyták annyiban
a dolgot, és egyikük elment segítséget
hívni, ami hamarosan meg is érkezett. A
verekedés ideje alatt körülbelül harminc-

fõs társaság gyûlt össze a helyszínen,
harci kutyákkal és kéziszerszámokkal
felfegyverkezve. Az összecsapást a kiérkezõ rendõrök szakították félbe.
Május 2.

Este 20 órakor Erdõkertesen, a fõúton
egy motoros haladt szabályosan, amikor
egy balra ívelõ kanyarban elvesztette
uralmát a jármû felett és elesett, majd nekicsúszott egy álló személygépkocsinak.
A baleset következtében a motorkerékpár
vezetõjét súlyos sérülésekkel szállították
kórházba. A rendõrség az érintett területen egyébként két esetben állított elõ két
olyan személyt, akik ittas állapotban vezették gépjármûvüket.
Május 3.

Veresegyházon, egy családi házba hatolt be ismeretlen tettes úgy, hogy kifeszítette a ház ajtaját. Az elkövetõ 140
ezer forint értékû mûszaki cikkel és
arany ékszerrel távozott a helyszínrõl. A
rongálási kár 20 ezer forint.

Május 4.

A Veresegyház és Õrbottyán közötti
szakaszon egy személygépkocsi egy keresztezõdésben nem megfelelõ sebesség-

Muszáj felhívni a figyelmet arra,
hogy az ál-közvéleménykutatók mûködése teljesen törvénytelen és ilyen
formában komoly veszélyt jelent a
gödöllõiekre! A kiadott adatokkal
ugyanis könnyedén visszaélhetnek, hiába mondják, hogy a kérdõíveket név
nélkül töltik ki. Gondoljunk csak bele,
hogy amint kilépnek az ajtón, egyszerûen ráírják a kérdõívre a válaszadó
nevét, és a beszélgetés alatt milyen
adatokat írhatnak még össze Aztán
ki tudja, hogy mihez kezdenek vele,
vagy mire használják fel. A közvéleménykutatásnak megvannak a
t ö r v é n y i e l õ í r á s a i , a m i n e k l e gfontosabb eleme, hogy hivatalos
okmányt mutassanak fel.
Javasoljuk, minden ilyen esetben kérjenek hivatalos megbízólevelet az adatgyûjtõktõl. Az üggyel kapcsolatban várjuk észrevételeiket.
T. A.

gel próbált kanyarodni, minek következtében felborult. A vezetõ könnyû sérüléseket szenvedett.
Ugyancsak a nem megfelelõ sebesség
használata okozta azt a balesetet az M3-as
autópályán, amiben az érintett személyautó az árokba borult. A vezetõt súlyos sérülésekkel kellett kórházba szállítani.
Szadán, a délutáni órákban ismeretlen
tettes ajtóbefeszítéssel behatolt egy családi házba és onnan 2 millió forint értékben arany ékszert, mûszaki cikkeket, ruhát, illetve készpénzt tulajdonított el. A
rongálási kár 15 ezer forint.
Figyelem!

A jó idõ elérkeztével, sajnos, igen nagy
mértékben megemelkedtek Gödöllõn és
környékén a sorozatos betörések. A hétvégi házakat általában csak egy lakat
vagy zár biztosítja, ami egyáltalán nem
okoz nehézséget a betörõknek. Az ellopandók listáján általában mûszaki cikkek
és kerti szerszámok szerepelnek, de általánosságban el lehet mondani, hogy ami
mozdítható, azt el is viszik. A rendõrség
kéri a tulajdonosokat, hogy jobban figyeljenek oda értékeik védelmére. Ugyanez a
kérés vonatkozik azokra, akik éppen építkeznek és a még félkész állapotban lévõ
családi házuk õrizetlenül marad, így az
otthagyott nagy értékû szerelvények, nyílászárók és egyéb berendezések szinte
felkínálják magukat a tolvajoknak.
-ch-
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Csanak: összefog a város és az építtetõ

Hogy az esõvíz elfolyhasson
Rövidesen megoldódik a város egyik
gondja, mégpedig úgy, hogy annak
csak egy része kerül az adófizetõk
pénzébe. Elõreláthatólag a nyáron elkezdõdik a Batthyány utca és környéke csapadékvíz-elvezetésének megépítése  tudtuk meg múlt csütörtökön, a Damjanich iskolában rendezett
lakossági fórumon.

Az érdeklõdõket Rétfalvi Antalné, a körzet képviselõje; Fábián Zsolt alpolgármester; Dudás László, a VÜZI munkatársa és Piukovits Gábor, a Csanaki Lakóparkot építtetõ G68-B Kft. ügyvezetõje
tájékoztatta. Mint elmondták: a csanaki
lakópark csapadékvizét természetes úton
a Batthyány utcán lehet elvezetni. Ezt az
építtetõ készíti el, természetesen a saját
költségén. A G68-B Kft. és a város megállapodásának értelmében azonban úgy
vitelezik ki a közmûvet, hogy arra a környezõ utcákból a város rá tudjon csatlakozni. Így a fõvezeték nem kerül pénzbe
az önkormányzatnak, miáltal jóval elõbb
megoldódhat a probléma. Az elvezetés a
Mohács utcában zárt csapadékvíz-csatorna, a Batthány utcában nyílt árok lesz.
A környékbeli lakosok, mint kérdéseikbõl kiderült, elsõsorban amiatt aggódtak, hogy a saját portáik elé, önerõbõl
épített átereszhidaknak, kapubejáróknak
mi lesz a sorsa. Dudás László elmondta:

minden ilyen létesítményt rendbe hoznak
és helyreállítanak, ez a lakosságnak nem
kerül plusz pénzébe. Szükséges azonban,
hogy rendbe hozzák az átereszeket, hiszen azoknak pontosan be kell állítani a
fenékszintjét, hogy a lefolyó víz útja akadálytalan legyen, és a hordalék, homok
ne tömje el a nyílásokat. Ugyancsak
rendbe kell hozni a néhol szükségtelenül
magas feljárókat, mert azok meg az úttestrõl lefolyó vizet fogják meg  márpe-

dig az út halála a víz. Arra a kérdésre,
hogy a csapadékvíz által hordott homokkal mi lesz, a szakemberek ezt felelték: a
végsõ megoldás az ide torkolló utak aszfaltozása és a csapadékvíz-elvezetésük
megfelelõ biztosítása lesz; addig is sokat
segít azonban a megfelelõen szintezett
árok, valamint az, hogy a VÜSZI rendszeresen tisztítja az átereszeket.
A beruházás összértéke 350-400 millió
forint. A beruházó már csak a vízügyi és
a környezetvédelmi hatóság engedélyeire
vár; azok megérkeztével, elõreláthatólag
a nyár folyamán elkezdõdik a munka.
(m. b.)
Fotó: a szerzõ

Batthyány utca, zivatar után: ez az állapot hamarosan megszûnik

Tisztelt Lakosság!

Elkészült a Városközpont Részletes Rendezési Tervének módosítása, amely a Lumniczer utca Bethlen Gábor utca - Szõlõ utca - Bajcsy Zsilinszky utca által határolt területre vonatkozik.
A módosított rendezési tervet az érdeklõdõk a Lakosságszolgálati Irodán 2001. május 7-tõl tekinthetik meg. A tervvel kapcsolatos észrevételeket és
javaslatokat június 7-ig, ügyfélfogadási napokon
lehet megtenni a Lakosságszolgálati-, illetve a Fõépítészi Irodán.
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Koszorúrás Ivánka Imre sírjánál

Szentimrések a Börzsönyben

120 éves a Vöröskereszt

Edzetten és eltökélten

A Vöröskereszt megalakulásának 120.
évfordulója alkalmából helyi megemlékezést tartottak Gödöllõn, felelevenítve
a múltat, jelent és jövõt. Hatalmas teljesítmény, hogy egy ekkora civil szervezet ilyen hosszú idõn keresztül is fenn
tudott maradni, meg tudta õrizni hagyományait és eleget tudott tenni szociális
és egyéb kötelességeinek, határon innen
és határon túl. Nemes feladat az övék,
akik az emberiesség, pártatlanság, önkéntesség (és még lehetne folytatni) jegyében próbálták és próbálják meg felsorakoztatni a társadalom erejét bajba
jutott embertársaik megsegítésére. Feladatuknak tekintik a rászorulók iránt 
sajnos ma igen nagy mértékben  jelentkezõ közömbösség megszüntetését, illetve ráébreszteni az embereket arra,
hogy segíteni máskon mindennél többet
ér. A Vöröskereszt gödöllõi szervezete a
jeles alkalomból megemlékezett Ivánka
Imre, az 1848/49-es szabadságharc
tiszjének, és a hazai Vöröskereszt egyik
megalapítûjának máriabesnyõi síremlékénél, ahol rövid ünnepség után koszo-

rúkat helyeztek el. Az ünnepségen városunkat Six Edit alpolgármester képviselte.

Április 30-án a Szent Imre Katolikus Általános Iskola edzett és eltökélt diákjai
Varga András és Pál István tanárok vezetésével kerékpárral indultak túrázni a
Börzsönybe. Királyrétrõl gyalogosan rajtolva még egy tíz kilométeres akadálypályát is leküzdöttek hegyen-völgyön, jó
eredménnyel. Visszatérve Királyrétre, a
régmúltat idézõ erdei úton Kóspallagra
kerekeztek, ahonnan már a mûút szédítõ
kanyarjain száguldva ereszkedtek le a
Dunához. Innen a kerékpárúton haladtak
Vácig. Ott ismét Gödöllõ felé fordultak,
ahová száztíz kilométernyi kerekezés
után érkeztek vissza.
Kép és szöveg:

Fotó: Tatár Attila

Radó Gábor

Strandfelújítás
A terveknek megfelelõen, a képviselõ-testület által Gödöllõ költségvetésében meghatározott összegbõl folyik a városi üzemeltetésû egyetemi strand felújítása. Elvégzik a
vízforgató rendszer elöregedett csöveinek
cseréjét, teljes vízgépészeti cserét és csempézést a kismedencénél, új, korszerû lábmosókat alakítanak ki, a nagymedence balesetveszélyessé vált felsõ betonkoszorúját
visszabontották és újat készítenek. Sor kerül
a szokásos festésekre is. A feladatokkal idõben elkészülnek: megfelelõ idõjárás esetén
május utolsó hetében megnyílhat a strand.
R. G.

Lovas ballagás
A szokásosnál kevesebb lóval, de az idén is megérkeztek az egyetem végzõs agrármérnökei a Városháza elé, hogy öt év után búcsút vegyenek Gödöllõtõl. Six Edit alpolgármester asszony kenyérrel és borral bocsátotta útjukra a lovas ballagás résztvevõit
Fotó: Balázs Gusztáv
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Családi nap
Kistarcsán

Gyermeknap három dimenzióban
Újabb csemegével gazdagodott a mûvelõdési központ és a Pelikán Rádió által szervezett
gyermeknapi mûsor kínálata. Both Lajos, a repülõtér vezetõje lapunknak elmondta: a repülõtér és a gödöllõi RAIR Aero Club is hozzájárul a gyermekek szórakozásához: 27-én
ugyanis beszállítják a repülõtérrõl az ejtõernyõsök kiképzésére szolgáló két forgókeretet. A jövõ nemzedékének kalandvágyó tagjai - természetesen felügyelet mellett - kipróbálhatják a földön, milyen érzés szabadon pörögni-forogni a levegõben; s azt, hogyan lehet ezt a háromdimenziós mozgást szabályozni, stabilizálni. Bizonyára sokan lesznek kíváncsiak erre az érzésre
Fotó: Magyar Bertalan

Phare 2000 képzési program

Újabb kis lépés az Unió felé
Az Európai Unióhoz közeledve megszaporodnak azok a tudományos és
ismeretterjesztõ fórumok, továbbképzések, amelyek hazánk önkormányzati
szakembereit, vállalkozóit, civil szervezetek képviselõit készítik fel azokra
az elvárásokra, amelyeket majd az
uniós tagság támaszt irányukba pályázati pénzek megszerzése esetén.

A fentiek szellemében a Pest Megyei
Phare 2000 képzési programnak második
alkalommal adott otthont Gödöllõ. A Városházán megjelent szakembereket Six
Edit alpolgármester asszony köszöntötte.
A jelenlevõk bemutatkozása után
Répássy Helga, a BME Területfejlesztési
Kutatási Központ igazgatója vezetésével
folytatódott a tanácskozás. Halász Levente, a Galgamenti és Gödöllõ Környéki Önkormányzatok Társulásának menedzsere ismertette a résztvevõkkel azt a
három kistérségi fejlesztési dokumentu-

mot, amely az elmúlt években különbözõ
szerzõktõl született. Az ismertetõ után
Monori Mónika, a Mûegyetem munkatársa tudományos alapossággal összehasonlította a három anyag egymáshoz való
illeszkedését, rámutatott a munkákon belüli egyes ellentmondásokra. Ezt követte
Fogarasi Gyula, a Pro Régio Kht irodavezetõjének az elõadása, aki ismertette a
Közép-Magyarországi Régió 2001-2006
közötti stratégiai tervét. Elhangzott, az
uniós fejlesztési források megszerzésére
csak az a vállalkozó, önkormányzat pályázhat sikeresen, amely a nemzeti szintrõl visszabontott regionális és kistérségi
stratégiákhoz illeszkedõ témával próbálkozik. Ezért nagyon fontos, ezeknek a
dokumentumoknak a megismerése, illetve annak a módszernek az elsajátítása,
amely a sikeres pályázatírás elengedhetetlen alapfeltétele.
A szakemberek két, kistérségünket
különösen érintõ terv gyakorlati kidol-

A Nagycsaládosok Kistarcsai
Napfény Csoportja és Szilárdi
László mûvelõdésszervezõ
2001. május 19-én családi napot rendez. A Csigaházban 10
órától a miskolci Csodamalom
színház elõadását tekinthetjük
meg s ebéd elõtt a családi vetélkedõn is részt vehetünk. Változatos programok közül választhatunk délután. A szervezõk
gyermekdivat-bemutatóval, aerobic-bemutatóval, bohóc-elõadással, táncházzal, játszóházzal várják az érdeklõdõket.
További információ kérhetõ
Szilárdi László telefonszámán: 06-28-470-711 valamint
06-28-473-212.
gozásába kezdtek. Az egyik egy romaprogram volt, Balogh Gyulának, a
Gödöllõi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetõjének a javaslatára,
amely Kistérségi Kisebbségi Napok rendezvény sorozat keretén belül több helyszínen mutatná be a cigány kultúra évszázados eredményeit a ma élõ cigány
mûvészek munkái, muzsikája mellett. A
másik projekt, Bárd Istvánnak, a
GKRTE titkárának a javaslatára egy turisztikai minõségbiztosítási rendszer kialakítása volt. A munka során a Pharetípusú pályázatkészítés alapelveit ismerhették meg a vendégek, és azt a szempontrendszert, amely alapján ezek a pályázatok elbírálásra kerülnek, hiszen
idén 3 milliárd forint nyerhetõ el a mi
Közép-Magyarországi Régiónkban.
A tanácskozás konklúziója az volt,
hogy az uniós tagság közeledtével egyre
nõ a megpályázható források köre és
nagysága, de a pénzek megszerzésének
módszere is jelentõsen eltér az eddig
megszokottól. Aki sikeres szeretne lenni,
annak meg kell tanulni ezeket az új technikákat.
Halász Levente
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A poénözön nagymestere: Maksa Zoltán

Ritka vendég
Egy idõben gyakran megfordult Gödöllõn, ám az élet úgy
rendezte, hogy mostanában
nem túl sûrûn fordul meg városunkban. Maksa Zoltán, az
országszerte (el)ismert humorista kedvelt személyiség
volt az egyetemi gólyabálokon. Az elõadók zsúfolásig
tele voltak, amikor az õ mûsora következett. Aztán egyik
pillanatról a másikra, elmaradt A múlt héten azonban
ismét feltûnt. A mûvelõdési
központban rendezett DUEfesztivál vendégeként egy rövid fellépés erejéig ismét
látható volt. A színfalak mögött sikerült egy rövid beszélgetésre
megállítanunk.

 Nem kerülhetjük meg a kérdést. Fogjuk
még önt újra látni és hallani valamelyik
egyetemi gólyabálon?
 Nem valószínû. Sajnos, a legutóbbi fellépésem alkalmával meglehetõsen csúfos
dolgok történtek. Egyre kevesebben jöttek
el meghallgatni, és azok a diákok is illuminált állapotban voltak, és botrányosan viselkedtek. Kell ez nekem?

 Ez világos. Pedig eleinte nagy sikere
volt.
 Igen, de az elsõ években a diákok még
tudtak kulturáltan viselkedni. A gyerekek,
képletesen szólva, a csilláron is lógtak, csak
hogy hallhassanak engem. A bejövõ évfolyamokkal azonban egyre romlott a helyzet.
Ez persze nem csak itt, hanem mindenhol
az országban tapasztalható. Pedig, õszintén
mondom, nagyon szeretek itt fellépni, hiszen az egész városban szeretik a kultúrát, a
mûvészetet, így a humort is.

Csilla a magyaroknak énekel
Az elmúlt héten Gödöllõn megrendezett VIII. Országos Ifjúsági Sajtófesztivál zenei palettáját színesítette fellépésével Auth Csilla énekesnõ is. Az idén,
az Emerton-díj megszerzésével az év
legjobb énekesnõjévé választott igen
dekoratív hölgy 10 évesen kezdett el
énekelni (korábban zongorázott is, de
ezzel már felhagyott). Ez a dolog persze nem a véletlen mûve, hiszen édesapja, Auth Ede zeneszerzõ révén szinte beleszületett a muzsikába.

Pályafutása kezdetén több ismert zenekarban (például Rapülõk), illetve énekesek mellett (Demjén Ferenc) vokálozott, majd úgy döntött, hogy önálló útra
lép és megpróbálja a szólópályát. Döntése helyesnek bizonyult, hiszen lemezei jól fogynak és rengeteg fellépésnek

kell eleget tennie. A 29
éves mûvésznõ elmondta,
hogy ha hívják, akkor bárhol fellép, legyen az az ország bármely pontján.
Ezért örült a gödöllõi fellépés lehetõségének is, hiszen korábban még soha
nem járt itt, sem mint mûvész, sem mint magánember. Boldog, ha dalait országszerte minél szélesebb körben megismerik.
Külföld felé nem akar
nyitni, hiszen õ magyar,
számait magyarul énekli,
õ a magyar embereket szeretné dalaival megörvendeztetni.
-ch-

 Viszont a tévében sem nagyon látjuk, pedig a Maksa-híradó igen népszerû találmány
 Tudom, és magam is nagyon
sajnálom, hogy így alakult. Poénosan szólva, stand by-állapot
van. A híradóm 1991-ben jelentkezett elõször, és elég nagy sikert
ért el. Azonban mostanra odáig
jutott a helyzet, hogy az a cég,
amelyik birtokolja a híradó jogait,
az nem engedi, hogy máshol szerepeljek vele. A tévé pedig nem
tud fizetni.
 Akkor nem fogjuk önt látni
többé?
 Nem tudom, mit hoz a jövõ.
Kivárok. Az utánpótlás biztosított,
Tímea lányom is kezdi azt a jó értelemben vett hülyeséget, amivel
én is ki tudtam kergetni szüleimet
a vilgából. Biztos, hogy ez a fajta
humor nem vész ki.
 Milyen más magyar humoristáéhoz
tudná az ön mûfaját hasonlítani?
 Szerintem, ez a fajta humor nem igazán terjedt el nálunk, de még külföldön sem
ismerek olyan humoristát, aki egy az egyben ezt a stílust képviseli. Idehaza talán két
humoristát tudnék megemlíteni, akik közel
állnak az én mûfajomhoz. Az egyik Hofi
Géza, a másik pedig Sándor György. Mindketten amolyan beszélgetõs, szövegelõs
mûvészek.
Tatár Attila
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30 éves a városi vegyeskar

Hangozzék a táj!
Örömmel ismeri fel valaki a nézõtéren
mellettem ülõ hölgyet, megkérdezi tõle:
Egyenesen Amerikából érkezett? És kifejezetten erre az alkalomra?

Harmincéves a Gödöllõi Városi Vegyeskar.
Harminc éve az Erkel Ferenc Általános Iskola akkor létesült zenei tagozata elsõ osztályosainak szüleibõl alakult meg, karnagya
Újváry Géza, az iskola igazgatója lett, s vezette aztán huszonöt éven át. Távozása
után sem oszlott fel a kórus. Mert énekelni
jó. Együtt énekelni még jobb. 1997 márciusától Pechan Kornél vette át a karvezetést,
aki maga is énekes, a budapesti Tomkins
Énekegyüttes alapító tagjai közé tartozott,
jelenleg pedig a Magyar Rádió Énekkarában mûködik közre.
Május 4-én este a mûvelõdési központ
színháztermében került sor a kórus harmincéves fennállása alkalmából rendezett
ünnepi hangversenyre.
Tapasztalhattam már máskor is, hogy
mindjárt a kezdéskor mennyire képes megteremteni az elõttünk levõ est hangulatát az
együttes. Most angol reneszánsz dallal, vadászok bevonuló énekével jöttek elõre a
színpadon: Fújd vadász a kürtöt, hangozzék a táj...! A következõ mûsorblokkot
madrigálok alkották, majd operakórusokat
hallgathattunk.
Színpadra lépett az Erkel Ferenc Általános Iskola gyermekkórusa, az õ szereplésüket Újváryné Balogh Zsuzsanna vezényelte. Eztán a konferáló Szabó Zoltán, maga is
kórustag, a hangverseny elsõ felének záró
részét ismertette, az angolul elhangzó spiri-

tuálé feldolgozásoknak elõre elmondta a
magyar szövegét Nádas Péter - kell-e mondanunk, hogy szintén a kórus tagja? - fordításában.
A szünet után, a hangverseny második
fele kiemelkedõ részét jelentette Györe
Zoltán, Gödöllõn élõ zeneszerzõ Nagy
László Négy õszi ének címû verseire írt
mûvének õsbemutatója. Más magyar kórusmûvek, Kodály Zoltán, Kocsár Miklós
szerzeményei között hangzott el. Mozart
Missa Brevisének és Esterházy Pál
Ascendit deus in jubilo címet viselõ kórusának elõadásában közremûködött a Gödöllõi
Kamarazenekar, valamint a Magyar Rádió
több szólistája.
S eztán, végül sokasodott meg a színpadon levõk, a most harminc kórustag száma.
Csak vonultak, csak vonultak fel a nézõtérrõl a régi tagok. Indulj, szép égi szekér,
hazafelé vezet egy út... énekelték együtt,
és énekelték Kodály Esti dalát, ami szintén
a hazatérés dala. Köszöntötték az alapítástól fogva kitartókat, kik már többezer órájukat adták a közös munkába. Köszöntötték
Pechan Kornélt, karmestertársát, Székely
Juditot, a gyerekkórus vezetõjét, Újváryné
Balogh Zsuzsannát, a zongorán kísérõ
Bartha Katalint, a Zeneiskola tanárát.
Végül kiállítás várta a résztvevõket, szerreplésekrõl, utazásokról készült fotókkal,
újságcikkekkel , s a meglepetés, a próbabábukon feszülõ hajdani egyenruhák, a torta
a harminc gyertyával, a beszélgetés, az
öröm, Pechan Kornél meghatott mondatai,
melyeket az indított, hogy mennyien, talán
valamennyien visszatértek, akik valaha ebben a kórusban énekeltek. Mert énekelni
jó. Együtt énekelni még jobb. Az már
olyan, mint otthon lenni valahol.
N. A.

Bevásárlóközpontban és templomban

Választások, Hollandiából
Április 29-én a Shirchadasj nevet viselõ
holland egyházi kórus adott koncertet a
gödöllõi református templomban. A mintegy száztagú társulat tizenhét esztendeje
minden évben turnézik Magyarországon is.
Idei körútjuk tizenegy hazai települést érint;
Budapesten a Campona Bevásárlóközpontban koncerteztek. Gödöllõre Bugyiból érkeztek, innnen Csengerbe mentek tovább.
A társulat nem csupán a produkció miatt
nem tekinthetõ amatõrnek: hogy elkerüljék
a több tucat reflektor és erõsítõ üzemelése

érdekében szükséges, hosszadalmas villanyszerelést, kamionon hozták saját áramfejlesztõjüket.
A Choices (Választások) címû, a hazai
egyházi rendezvények közönsége számára
szokatlan elemeket is tartalmazó mûsorukkal
az életünk során felmerülõ döntéseket világították meg. Ahogy Bert Leeuwis, a társulat
mûvészeti vezetõje fogalmazott, jó tudni,
hogy valaki már rég mellettünk döntött
R. G.
Fotó: a szerzõ

Öregbetûs könyvek

Hol a szemüvegem?
A Fekete Sas Kiadó most elindult sorozatának  melyet jó ügynek tartva, a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Soros
Alapítvány, mint ezt is
megjelölték a bevezetõben, az Olvasás éve alkalmából, egyaránt
anyagi támogatásban részesített  köszönhetõen talán nem is lesz már kérdés a fenti
kérdés. Jó nagy betûkkel nyomattak a sorozat már megjelent elsõ kötetei, és nyomatnak majd a továbbiak is. Egyelõre három könyvet vehetünk a szemüvegrõl akár
meg is feledkezve kézbe.
Benedek Elek meséinek gyûjteményét,
A griffmadár címmel. A négy évtizede
bemutatott, s azóta alkalomadtán újra és
újra végignevetett, Louis de Funes fõszereplésével készült francia film, a Horgász
a pácban irodalmi alapanyagát ismerhetjük meg Alphonse Allais A Blaireau-ügy
címû regényébõl. Végül, akirõl azt hittük, mindent tudunk, Jókai Mór új oldaláról mutatkozik be  legalábbis azoknak
közülünk, akik nem ismertük eddig ezt a
mûvét  A debreceni lunátikus címû elbeszélése lapjain. Nem csupán könnyen
olvashatóságuk miatt, de témáik szerint
is, jó szórakozásban részeltetnek az
Öregbetûs könyvek.
- nád -

Május 14-én, hétfõn Friderikusz sándor a Fáma könyvesboltban délután
fél ötkor Az én mozim címû könyvét
dedikálja.
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 De elõzõleg szerepeltél a Szomszédok
címû tv-sorozatban.
Oda hogyan kerültél?
 Földessy Margit
stúdiójába jártam és onnan is válogattak szereplõket. De visszatérve
Gödöllõre, A pillangók
szabadok címû színdarabot adtuk itt elõ kétszer is,
nagy sikerrel. Azóta érzem úgy, hogy közöm
van a városhoz. Az itteni
mûvelõdési központ
egyébként is színvonalas,
országos jelentõségû eseményeket szervez. De
több barátom is van
Gödöllõn, általános iskolai osztálytársaim is költöztek ide az évek folyamán. Régi barátom Gémesi György is, akit a kultúrát szeretõ, fontosnak tartó embernek ismertem
meg. Az évek során szerepeltem a városban a Magyar Szabadság Napja rendezvényein, illetve vezettem a mûsorokat.
 Mostanában a Barátok közt címû
szappanopera nézõi is láthatnak. Az
ilyen sorozatokat sokan vegyes érzelmekkel fogadják.
 Tíz éve foglalkozom a pályával és
sok tapasztalatot szereztem. De tudom,
hogy még a pályakezdés harmadik lépcsõfokán vagyok. Azt mondom, szükség
van erre a népszerûségre, amikor naponta milliónyi nézõvel kerülhet kapcsolatba
az ember. Természetesen felmerül a minõség és a mennyiség kérdése. Én azon-

A mosoly a legrövidebb út
Németh Kristóf színmûvész már számos
gödöllõi rendezvény létrehozásában mûködött
közre. Legutóbb az árvízkárosultak megsegítéséért bemutatott gálamûsor szervezésében
vett részt, amelynek
eddigi eredménye több
mint másfélmillió forint.
Feltûnt a gödöllõi majálison is; a népszerû fiatal színésszel ekkor beszélgettünk

 Középiskolás koromban kerültem kapcsolatba Gödöllõvel: a mûvelõdési központban nyertem meg a Petõfi Sándor versmondó versenyt. Akkor minden szavalóversenyen indulni akartam, aminek az lett
az eredménye, hogy három év alatt hét országos szavalóversenyt nyertem meg; középiskolásként kaptam Kazinczy-díjat
Gyõrben. A Ki mit tud? középdöntõjében
azonban kiestem, és így kerültem ismét
Gödöllõre.. Ugyanis a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban szerveztek egy gálamûsort, amibe azokat hívták meg, akik nem
kerültek a döntõbe. Akkor Áprily Lajos
Szilencium címû versét adtam elõ  most is
ezt mondtam el, az árvízkárosultakért rendezett mûsorban. A Ki mit tud? után felvettek a Színmûvészeti Fõiskolára

Az elsõ teljes földolgozás

Gödöllõ irodalmi emlékei
Gödöllõ nem csak történelmünkben és
a magyar mûvészetben töltött be fontos szerepet: városunknak számos, a
helyi jelentõségen túlmutató irodalmi
vonatkozása is van. Így régi hiányt pótol az a nagy érdeklõdéssel várt könyv,
ami Halászné Várady Ildikó munkája.

A tanárnõ elmondta lapunknak, hogy 1955tõl, városunkba kerülésétõl kezdve kutatta
az írók és költõk gödöllõi kötõdéseit, illetve
az irodalmi élet városunkból indult, vagy itt
alkotó szereplõinek munkásságát. Kutatásának eredményeivel kiegészítette, színesebbé

tette az irodalomórákat; igyekezett felkelteni tanítványai érdeklõdését szûkebb pátriájuk értékei iránt.
A forrásértékû munka az elsõ, teljes feldolgozása Gödöllõ irodalmának. Halászné
Várady Ildikó azonban a kötet elõszavában
mindenkit arra bíztat és kér, hogy segítsen
városunk további, lappangó irodalmi értékeinek felkutatásában és közreadásában.
A könyv bemutatója szeptemberben, a
Lokálpatrióta Klub rendezvényén lesz, de
már mostantól megvásárolható a Városi
Múzeum boltjában, ezer forintos áron.
R. G.

ban felelõsséggel veszek részt ebben.
Elõször is, egy igazi színész számára
nem lehet különbség; mindig a legjobbat
kell nyújtania. Másrészt, igaz, hogy negatív hõsként szerepelek, de le kellett
buknunk; a filmben a bûn nem marad
büntetés nélkül. A Budapesti Kamaraszínház mûvésze vagyok, ahol személyesen találkozom a közönséggel. Tapasztalom, hogy a sorozat nézõi közül sok fiatal kezdett el színházba járni, Schiller,
vagy éppen Szakonyi színmûveit olvasni.
A színész felelõs: jóra kell használni azt
az erõt, ami a birtokunkban van.
 Köztudott, hogy oroszlánrészt vállaltál az árvízkárosultakért elõadott mûsor
szervezésében. Mi volt ebben számodra a
legfontosabb?
 A közönségtõl nagyon sok szeretetet
kapunk, amit kötelességünk viszonozni.
Református lelkész keresztapám szokta
mondani, hogy két ember között a legrövidebb út a mosoly. Ennyibe került nekünk, az estnek azonban komoly bevétele van, ami a megfelelõ helyre jut el.
 Milyen feladatok várnak a nyáron és
az új évadban?
 Nyáron a Bánk Bánban fogok szerepelni Gyulán; már megkezdõdtek a próbák. De természetesen elõbb részt veszek
a Magyar Szabadság Napján. A következõ évadra is szerzõdtem a Budapesti Kamaraszínházba, de új szerepet nem vállaltam. Ugyanis komoly, nagy volumenû
dologra készülök: ha a pályázatom eredményes lesz, õsztõl nem csak színészként
veszek részt a kulturális életben.
Radó Gábor
Fotó: a szerzõ
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A kortárs mûvészet tisztelgése

MEGKÉRDEZTÜK

Élmény és eszmény

A kortárs mûvészetrõl

Péntek délután a kastélyban nyílt
meg az a kortárs képzõ- és iparmûvészeti kiállítás, amit a Gödöllõi Mûvésztelep centenáriumának tiszteletére rendezett a Gödöllõi Új Mûvészet Közalapítvány, Élmény és eszmény címmel. A kiállítás fõvédnöke
Mádl Ferenc köztársasági elnök,
védnökei Rockenbauer Zoltán, a
Nemzeti Kulturális Örökség minisztere, Járai Zsigmond, a Magyar
Nemzeti Bank elnöke, Gémesi
György, Gödöllõ város polgármestere, országgyûlési képviselõ és
Körösvölgyi László, a Gödöllõi Királyi Kastély Kht..
ügyvezetõ
igazgatója.

A
kast é l y
egykori
lovardáját
zsúfolásig megtöltötték a kiállítás megnyitására
egybegyûlt érdeklõdõk. Körösvölgyi
László a közönséget köszöntve elmondta: nagy megtiszteltetés számára,
hogy az annyiszor mellõzött mûvésztelep centenáriumán nagyszabású kiállítással emlékeznek meg ezen a helyszínen a mai alkotók. Gémesi György
arra emlékeztetett, hogy városunk törekvései fejezõdnek ki a Gödöllõi Új
Mûvészet Közalapítvány és a
Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhely tevékenységében. Mint mondta, ma felénk
fordul a Kárpát-medence; a megkezdett munkát folytatva felénk fordulhat

Európa és a világ figyelme is. Járai
Zsigmond a 20. század pusztításaira
utalt, majd annak a reményének adott
hangot, hogy a 21. század szellemisége visszatér ahhoz a harmóniához,
amit a gödöllõiek kerestek. Devich János, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma fõosztályvezetõje az
egykori mûvésztelep szellemiségét és
törekvéseit méltatta. Végül a kiállítást
rendezõ Gödöllõi Új Mûvészet Közalapítvány nevében Katona Szabó Erzsébet, a kuratórium elnöke köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követõen díjak átadására került
sor. A Gödöllõi Iparmûvészeti
Mûhely alkotói közül
Remsey Flóra a Magyar
Alkotómûvészek
Egyesületének díját, Kun Éva a
M a g y a r I p a rmûvészet címû folyóirat
díját kapta.
A megnyitó
Ittzés Gergely fuvolamûvész
és az Andor
Ilona Baráti
Társaság Kodály Kórusának mûsorával
fejezõdött be.
Az Élmény és
eszmény címû kortárs képzõ- és iparmûvészeti kiállítás határon inneni és túli alkotók munkáit vonultatja fel; a nagyszabású tárlat június
3-ig tekinthetõ meg. A kastély Lovas
és Lónyay termeiben grafikákat, kisplasztikákat és érmeket láthatunk. A
Lovarda az autonóm textilmûvészetet
mutatja be, a belsõ térben szobrokat és
öltözékeket állítottak ki. A Márványistállóban a kiállítás kerámia és üvegmûvészeti anyagát láthatjuk, a Kocsiszínben a festményeket helyezték el. A
kastélynak ezek az épületrészei a felújítás elõtt utoljára adnak helyet ilyen
nagyszabású kiállításnak.
Radó Gábor
Fotó: a szerzõ

Fenyvesi László

Azt az ér zésvilágot
láthatjuk itt, ami benne
van ma az emberekben. Ami számomra
érdekes, az az, hogy a
magyar motívumok is
megjelennek.
A
helyünket, az érzésvilágunkat fejezik ki az
itt látható mûvek.
Varga János

Én úgy látom, egyre
jobban benne van a
mai életünkben a
kor társ mûvészet. Ha
figyelemmel kísérjük az
ár veréseket, ott is
egyre többször találkozunk ezekkel a mûvekkel. Az emberek
kezdik felfedezni ezeket az értékeket.
Radó Ákos

Szerintem kevéssé
van jelen életünkben
a kor társ mûvészet.
Az emberek nemigen
jár nak el a kiállításokra. Pedig láthatnák, hogy mennyi
élmény sûrûsödhet ezekbe a szép
alkotásokba.
Harmati Béla

A kor társ mûvészet
mindig probléma volt
Magyarországon, de
egész Európában is,
Nálunk sok fiatal tehetség van, amibõl látható:
az elkövetkezõ idõkben
is van helyünk az európai mûvészetben.
Hudák Péterné

Én úgy látom, hogy
egyelõre nem része
mindennapjainknak a
kor társ mûvészet.
Ezért fontos ez a kiállítás, az egész országnak, nem csak a
gödöllõieknek. Aki
eljön ide, az elgondolkodhat, hiszen sok
szép dolgot látni itt együtt.
Kép és szöveg:

R. G.
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Terítéken: lecsós-burgonyás sertésborda

Egytálétel az asztalon
Ezen a héten egy újabb recepttel próbáljuk meg fölkelteni érdeklõdésüket a fõzõcskézés iránt. Bízunk benne, hogy
már az ezt megelõzõ számainkban föllelhetõ leírásainkkal meghoztuk a kedvet
hozzá. Ebben a számunkban egy egytálétellel foglalkozunk, amely talán csak elsõ ránézésre tûnik bonyolultnak. A végeredmény viszont annál felségesebb. Az
egytálételek elõnye, hogy laktatóak, s
nem kell a körettel külön bíbelõdni.
Hozzávalók: 8

szelet sertésborda, 600 g burgonya, 500 g zöldpaprika, 250 g paradi-

csom, 1 közepes fej hagyma, 50 g füstölt
szalonna, 1 gerezd fokhagyma, só, bors, kevés liszt, a sütéshez olaj, 1 mokkáskanál
enyhén csípõs pirospaprika.
Elkészítés: a húst megmossuk, besózzuk, fél
óra múltán szárazra töröljük, lisztbe forgatjuk és kevés felhevített olajon, mindkét oldalán hirtelen elõsütjük, itatóspapírra szedjük, félretesszük.
A burgonyát megmossuk, héjában megfõzzük, még melegen meghámozzuk, ha kihûlt, felkarikázzuk.
A szalonnát apró kockákra vágjuk, zsírjára pirítjuk, megfonnyasztjuk benne a

megtisztított, megmosott, vékonyan felkarikázott hagymát. Megszórjuk a pirospaprikával, rádobjuk a hámozott, gerezdekre
vágott paradicsomot, néhány percig fedõ
nélkül rotyogtatjuk, majd hozzáadjuk a
megmosott, kicsumázott, karikára vágott
zöldpaprikát, a zúzott fokhagymát; ízlés
szerint sózzuk, borsozzuk, fedõ alatt, mérsékelt tûzön félpuhára pároljuk. A szeletelt
gombát, a kicsumázott, karikára vágott paprikát, a hámozott, cikkekre vágott paradicsomot, a zúzott fokhagymát, ízlés szerint
sózzuk, borsozzuk, fedõ alatt puhára pároljuk, rövid lére sütjük. Közben meghámozzuk, megmossuk a burgonyát, apró kockákra vágjuk, és forró, bõ olajban kisütjük, itatóspapíron lecsepegtetjük. Az aprópecsenyéhez keverjük, és a salátalevéllel díszített
tálra púpozva azonnal tálaljuk.

Kedves olvasónk!

Gasztronómiai rovatunk minden héten valamilyen érdekességgel szeretné meglepni
önöket. Idõrõl idõre meglátogatunk egy éttermet, hogy a szakma is elmondhassa a
véleményét, és egyúttal megossza önökkel egyik ételének receptúráját. Ebben a
rovatban azonban más ételek leírását is
megtalálhatják, hiszen szerkesztõségünk
tagjai sem vetik a kulináris élvezeteket.
Persze örömmel várjuk az önök receptjeit,
amelyekrõl úgy gondolják, hogy szívesen
megosztanák olvasótársaikkal. A recepteket és ha van, az ételekrõl készült fotókat a
2101 Gödöllõ, pf. 385-ös címre várjuk.

A Kastélymúzeum új szerzeménye:

kezésre. Annyit mindenesetre
tudunk, hogy a ráragasztott leltári cédula szerint Õ Császári
és Királyi Fennsége Erzsébet"
tulajdonából való. A kép kicsomagolásakor még egy, az elõzõnél is érdekesebb cédulát találtunk hátul, a vakkeretre ragasztva, amelyen Erzsébet címere és egy levakart felirat is látható. A
felirat felsõ sora olvashatatlan, talán a
leltári szám szerepelt rajta; az alsó sor
viszont csak részben sérült: Schloss
ö szerepel rajta. Mivel Erzsébettel kapcsolatban más ö-re végzõdõ
nevû kastélyról nem tudunk, szinte biztosra vehetõ, hogy egy eredetileg
Gödöllõrõl elszármazott dísztárgy került
vissza falaink közé. A kép májustól lesz
látható a kastély állandó kiállításán,
Ferenczy Ida lakosztályában.

Festmény Erzsébet királyné tulajdonából
Friedrich v. Kaulbach (1822-1903) német festõ, a hannoveri Technische
Hochschule tanára volt. A kor divatjának megfelelõ konvencionális felfogású, aprólékos kidolgozású történeti képeket és elegáns arcképeket festett.
Ez a portréja valószínûleg Erzsébet
megrendelésére készült és Elise
Petzoldot  udvari körökben Elise Renz
néven ismerték  ábrázolja. A Renz cirkusz mûvésznõje vértes egyenruhában
üli meg Lord Byronnak, a királyné
egyik kedvenc lovának nyergét.

Erzsébet apjától, Miksától örökölte
lovasszenvedélyét, amely az 1870-es

években mindennél jobban eluralta õt.
Felújíttatta a gödöllõi lovardát, ahol cirkuszi lovakkal dolgozott: magasiskolát
lovagolt és különbözõ mutatványokat tanult meg. Ezeket a kunsztokat a Renzcirkusz mûlovarnõi, Emilie Loiset és
Elise Petzold tanították neki be. Elise különösen gyakran volt Gödöllõn, a királyné bizalmasává vált. Erzsébet még egyik
lovát is nekiajándékozta, a képen is látható Lord Byront. (F. Kaulbach: Elise
Renz cirkuszi mûlovarnõ portréja. Olaj,
vászon, 104 x 106 cm)
A festményt a Kastélymúzeum árverésen vásárolta, így a származásáról
még nem állnak további adatok rendel-

Kovács Éva, muzeológus
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A városi televízió mûsorából

Az érték nem
vész el
A Gödöllõ Városi Televízió legutóbbi
mûsorát hiába várták a nézõk, mert
technikai okok miatt az nem került
adásba. Amikor gépek dolgoznak az
emberek helyett, a munka könnyítése,
gyorsítása mellett a kiszolgáltatottság
is egyre nagyobb mértékû. Az, hogy
technikai okok miatt elmarad egy
adás, mûsor vagy színházi elõadás
sajnos már nem különleges dolog, bár
a nézõ számára sokszor misztikus, és
nem kevésbé bosszantó. Jelen esetben az történt, hogy a számítógép
operációs rendszerének leíró adatbázisa és annak biztonsági másolata is
megsérült, és a gép leállt, amit a
szervízelõ cég szakembere sem tudott a helyszínen újraindítani. A gépen
lévõ adatok, tehát az összeállított mûsor, nem vesztek el, csak a hozzáférés
vált lehetetlenné.

Így ezek a mûsorok, köztük a Gödöllõi
Krónika aktuális adása, a következõ

adásnapon május
11-én kerülnek képernyõre, mert szeretnénk a városban
történt fontosabb
eseményekrõl beszámolni, még ha
kicsit megkésve is.
Gödöllõi krónika Mûsorvezetõ: Gergely László
Az azóta történt
eseményekrõl szintén igyekszünk beszá- 2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1, e-mail
molni, ezért természetesen ezen a héten címünk: gtv@freemail.hu, tel: 28-522is forgatunk híradót. Így május 11-én, il- 037, SMS: 30-9926-713
letve a május 15-i ismétléskor, a
Gödöllõi Krónika két adását láthatják a
2001. május 11-i mûsor:
nézõk, illetve az édesanyákat is kicsit
18:00 Mûsorismertetés
megkésve köszöntjük egy rövid dallal.
18:02 GÖDÖLLÕI KRÓNIKA
A gépet szervizelõ céggel együttmû18:42 HÁTTÉR, stúdióbeszélgetés
ködve azon dolgozunk, hogy a további18:47 ÜNNEPEINK, Anyák napja
akban ilyen problémák ne forduljanak
18:50 NÕI PRAKTIKÁK
elõ, és Önök minden héten egyre tartal19:00 NÜNÜKE KALANDJAI,
masabb és színvonalasabb új mûsorokat
Nünüke videót néz
láthassanak.
19:05 SZALON, Mravik Tamás társalgója
Adásnap: pénteken és kedden 18 órá19:20 6 VÁROS, folytatásos fejtörõ
tól. Címünk: Gödöllõ Városi Televízió,

PELIKÁN TOP40

Slágerlista
Tel.: 28-511-936
2001. május 1  május 7.
Lotfi Begi

1. LUNITED  Hajnalban még a nap is más
2. GIGI DAGOSTINO  La Passion
3. LEANN RIMES  Cant fight the moonlight
4. ROBBIE WILLIAMS  Supreme
5. PLANETFUNK  Chase the sun
6. THE UNDERDOG PROJECT  Summer Jam
7. FRAGMA - Everytime you need me
8. R. MARTIN & C. AGULIERA  Nobody wants...
9. EMINEM&ELTON JHON  Stan(LIVE FROM GRAMMY)
10. SONIQUE  I put a spell on you
11. DJ BOBO  What a feeling
12. JENNIFER LOPEZ  Love dont cost a thing
13. DESTINYS CHILD  Indepent woman part I.
14. BROOKLIN BOUNCE  Bass Beats Melodies
15. CRAIG DAVID  Walkin away
16. LIQUID  ORLANDO DOWN
17. BACKSTREET BOYS  The call
18. HELP - LÉTEZEL
19. ANITA  ELKÉPZELT SZERELEM
20. V-TECH - ÁLMODOZTAM

21. BRITNEY SPEARS  Stronger
22. SAFRI DUO  PLAYED A LIVE
23. EROS RAMAZOTTI  Fuoco nel fuoco
24. DAFT PUNK vs SOULSEARCHER  One more time
25 ÁMOKFUTÓK  Érted fáj
26. WESTLIFE  Uptown Girl
27. SPILLER  Groovjet
28. NATALIA OREIRO  Original Sound Track
29. BERY feat. VÁCZI ESZTER - Egyedül
30. SPOOKS  Things ive seen
31. FAIT HILL  THE WAY YOU LOVE ME
32. BERY feat. VÁCZI ESZTER  Egyedül
33. MODJO  Lady( 2STEP REMIX)
34. GANXTA ZOLEE és a KARTEL  Döglégy for prezident
35. ATC  Why oh Why
36. MEL B  Feel so good
37. TNT  Miért vagy szomorú
38. LORY B  Végítélet
39. GI GI AGOSTINO - Super
40. JAY PROJECT  Mást Játszom

Trafo Club (Palotakert, nyitva 1904-ig; web:
www.trafoclub.hu; e-mail: info@trafoclub.hu).
Változás: péntek rock", szombat pop"... Május
11., 21 óra: Vidámpark, Balaton, Green Peach, Mind1.
Május 12: Pop Szombat: Funkytól az elektronikus
tánczenéig...+ egyet fizet kettõt kap Becherovka
akció! Május 18., 20 óra: III."Éljen a háború" ellenes
fesztivál. Körzeti megbízott, Malacka és a Tahó,
Boogie Mama, Entropia, Hátsó Szándék. Május 19.:
Pop Szombat: Funkytól az elektronikus tánczenéig...
Trafo Mozi Május 10.: Pengeélen (Sling Blade).
Am. film R: Billy Bob Thornton fsz: Billy Bob
Thornton, J.T. Walsh, Robert Duvall. Oscar-díj
1998: Legjobb Forgatókönyv! Május 15.: Levelek
Perzsiából. Iráni-magyar film R: Rambod Lotfi. Fsz:
Demjén Noémi, Eperjes Károly, Szolltani Jahanbaksh.
A vetítést követõ közönségtalálkozó vendége a film
rendezõje! Május 16.: Krokodilok bölcsessége (The
Wisdom Of Crocodiles). Angol film. Fsz: Jude Law,
Elina Löwensohn, Timothy Spall, Kerry Fox
Május 17.: Rekviem egy álomért (Requiem for a
Dream). Amerikai film. R.: David Aronofsky. Fsz: Jared
Leto, Jennifer Connelly, Ellen Burstyn.
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AZ ORVOS SZEMÉVEL

Tavasz és nyár közt
Ady Endre Május címû versének részlete
VARRÓESZKÖZ

BENNE VAN

1

SZÖRME
FORDÍTVA

GÖRÖG
BETÛ
HELYRAG

A napfény árnyoldalai

NEM ELÖL
JOULE

BOCI
MONDJA

DÉL

ÉLJEN!

î

HAJAS
FEJBÕR

IPSZILON

HELYRAG

2

3

KÖZTERÜLET

HANGTALAN
ROLÓ

4
ÉS

5
KEVERT
EURO!
AZONOS
BETÛK

NÉMA SOR!
ALMOM
Ö.K.É.

KEVERT IZÉ

AFRIKAI
ORSZÁG
NAGYNÉNE

RÓMAI 50

BÓR

FARMERMÁRKA
VOLT

SMILING!

PÉTER
(SAKKOZÓ)

TÜZEL
TEMPUS
FÉL EGY!

BOLTOKAT

HARCOL

PROBLÉMÁK
SZÁM

KIEJTETT
BETÛK
HANDS !

NAPNYUGTÁRA
PÁZSITJA

AZ EGYIK
SZÜLÕ
OROSZ
FOLYÓ

KUNG

IZMOS

KELET

VÉRTANÚ
PÜSPÖK V.
ÉSZAK

ELHALADTAK
MELLETE

FOSZFOR
KERTI
SZERSZÁM
KEVERT ÁVO

TINÓBÓL
LESZ

KÉN

MISKOLC
HEGYE
KGB EGYIK
ELÕDJE

CSÜCSÜL

UGYANAZ
RÖVIDÍTVE

NYÁRI ÉTEL

TÖR-

ESÕBEN
ÁLLOK

MAKACS

TÁVOLSÁG
RÖVIDEN
EGYF. FÛTÕANYAGOT

FÖLDET
MÛVELTET
PEST M-I
KÖZSÉGBE
RÉGI
Y.Ó.
LÓGIA

ÁLLÓVÍZ

NÉVELÕ

OXIGÉN

MENYASZSZONY

AUTÓ MÁRKA

ELÕKELÕ
SPANYOL
AUTÓJEL
A.D.Z.

KÖRMÖLÕ

BALATON
TÖRLÕGUMI
GRAMM

ZAMAT

SUGÁR

OSZTRÁK
AUTÓJEL

KÁLIUM

î

gárban énekelnék/ Minden este morzsára,
búzára/ Visszaszállnék anyám ablakára.
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerték: Berze Tiborné, Magyar Kázmér köz
cinke volnék, útra kelnék/ Hömpölygõ su- 2.; Gál Eszter, Méhészet 16.; Kovács Réka,
Rejtvényünk megfejtését levelezõlapon, május
17-ig küldhetik be szerkesztõségünkbe:
Gödöllõi Szolgálat, 2101 Gödöllõ, Pf. 385.
A 17. szám rejtvényének megfejtése: Ó ha

Bõrünket több millió apró sejt alkotja. Havonta
egyszer megújul az egész bõrfelszín. Bõrünk
színét a melanin adja, mely a felhámban található barnás-fekete anyag. Elnyeli az ultraibolya
sugarakat, megvédi szervezetünket azok károsító hatásától. UV-fény hatására fokozódik a
festéktermelés, lebarnul a bõr. Mindenki aszerint reagál a napsugárzásra, hogy bõre mennyi
melanint tartalmaz. A szõke vagy vörös hajú,
fehér bõrû, kék szemû emberek nagyon rövid
napozást követõen leéghetnek. Legkevésbé a
barna bõrû, barna, vagy fekete hajú emberek
bõre ég le, viszont könnyen lebarnulnak. Tekintettel arra, hogy a napfény hatására képzõdik a
szervezetünkben a D vitamin, a napsugárzás
hat az immunrendszerre, a központi idegrendszer mûködésére is, nem mondhatjuk, hogy ne
menjünk napra
Az ózonpajzs károsodása következtében nõ
az UV-B sugárzás. Ez bõrdaganatot, szürkehályogot okozhat. Ezért a napozás megkezdése
elõtt nagy faktorszámú napozó krémmel kenjük
be magunkat, és ezt rendszeresen ismételjük
meg. Délelõtt 11 óra és délután 3 óra között ne
menjünk napra. Az orr, váll, arc bõre fokozottan
érzékeny, ezért külön figyelmet kell fordítani
ezek fényvédelmére. Ne tegyünk növényi leveleket orrunkra, bõrünkre, mert komoly bõrgyulladás léphet fel, maradandó nyomot okozva.
Gyermekeink fokozott bõrvédelemre szorulnak!
Fürdés közben a vízben levõ testrészeinket
nagy mennyiségû szórt UV-A és -B sugárzás
éri fél méteres mélységig. Felhõs idõben, sõt
árnyékban is le lehet égni.
Amennyiben mégis leégne bõrünk, kerüljük
a napfényen való tartózkodást, és kenjük bõrünket nyugtató kenõcsökkel! Túlzásba vitt napozás során napszúrást kaphatunk, melynek
tünetei: hõemelkedés, fejfájás, hidegrázás, Iáz,
hányinger, hányás, szédülés. Súlyos esetben
kórházba kerülhet a beteg.
Minden új, gyanús bõrjelenséggel, melyet
eddig nem észleltünk, forduljunk bõrgyógyászhoz! Orvosi vizsgálat dönti el, hogy melyik elváltozás ártalmatlan, melyiket kell kezelni illetve
eltávolítani.
Dr. Kiss Éva

Gébics u. 3.; Balom Andrásné, Dózsa Gy. u.
5-7. X/77.
A Városi Filmszínház 2-2 db mozijegyét
nyer ték: Kis Dávid, Levendula u. 21.;
Cserkuti Katalin, Ranóti u. 1. g
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A honfoglalás kori íj reneszánsza

A magyarok nyilai
Ki ne emlékezne történelemkönyveinkbõl a fohászra, ami a magyar honfoglalást követõ idõket jellemezte:
 A magyarok nyilaitól ments meg,
Uram, minket!" Az Árpádok szervezõdõ állama a kor lehetõségei és gyakorlata szerint biztosította területét,
határait: a magyarok beavatkoztak közelebbi és távolabbi szomszédaik háborúiba, hogy gyengítsék a velük
szembenállók erejét. A magyar íj ekkor vált fogalommá, de az idõk változásával aztán feledésbe merült.

Az utóbbi években azonban az íjászversenyeken, bemutatókon és ünnepségeken
ismét felbukkannak a magyar íjászok. Az
egykor volt öltözékben az õsi fegyver
pontos másának idegét feszítik a harcosok, gyalog és lóhátról egyaránt. A sportként és hagyományõrzésként feléledõ
mozgalomnak jelentõs bázisa van
Gödöllõn is; minderrõl Szöllõsi Antallal,
a Magyar Terep- és Vadászíjász Egyesület Történeti Szakosztályának titkárával
beszélgettünk.
 Mikortól számíthatjuk a honfoglalás
kori magyar íj újjászületését?
 Cs. Sebestyén Károly régész és Fábián Gyula professzor munkásságát kell
említeni; az õ tevékenységük eredményeként 1939-ben már volt rekonstruált, mûködõ magyar íj. Az egyesületünk 1989ben alakult, ekkortól már lehetett kapni
üvegszálas mûanyagból készített, merev
karú reflex íjakat. Az alkalmazott anyagoknak és technikának köszönhetõen
ezeket az íjakat viszonylag kedvezõ áron
lehetett beszerezni, ami nagyban segítette a terjedésüket.
 Eredetileg mibõl és hogyan készültek
a pusztai népek íjai?
 Sokféle anyagot alkalmaztak, kiforrott tudásra volt szükség az egykori íjak
megalkotásához. Nagy szerepe volt például a szarumûvességnek, az íj egyik rétegét ugyanis szaru alkotta, amit a megfelelõ hõfokon és módon kellett alakítani. Az íj második rétege a fa, ami többféle is lehet, a harmadik réteg pedig az ínköteg. Ez származhat például a marha
nyakhajlító inából, amit enyvvel rögzítenek. Bõrbõl vagy bélbõl készült az íj idege, ami megnyúlt, ha megázott. Eleink
nem kockáztattak: a hosszabb, komo-

lyabb vállalkozásokra
mindig több
íjjal indultak
az egykori
vitézek.
 A pusztaiak íja legendás fegyver volt, a
bizánciak
alkalmazták
is hadseregükben

A
faragottfaíjnak valóban
kisebb volt
a hatásfoka,
és azt is számításba kell
vennünk,
hogy a merev karú reflex íj lóhátról is alkalmazható. Az
igazi jelentõségét az
adta, hogy
mások nem rendelkeztek lóhátról távolra
ható fegyverrel. A hadi sikereket nem
csak az íj eredményezte, azokban szerepe
volt a gyors mozgásnak és a hadmûveletek szervezettségének is. A hadgyakorlatok szerepét sokszor a vadászatok töltötték be, ezek során kiválasztódtak a vezetésre alkalmas emberek.
 Ez a harcmodor azonban hamar feledésbe merült. Gondoljunk csak a muhi
csatára  aminek a tatárjárás lett a következménye.
 A megváltozott életmód következtében veszett el ez a tudás: már nem voltak
tömegek, akik állandóan a nyeregben ültek. Hiányzott a lovas harcmodorhoz
szükséges edzettség és a tapasztalatok továbbadása is megszakadt.
 Magyarországon a török hódoltság
végére az íjászat is feledésbe merült, hiszen a tûzfegyverek egyre tökéletesebbé
váltak.
 Koreában, Mongóliában, de még Törökországban is készítenek hagyományos
íjakat. Nálunk a viszonylag olcsó üveg-

szálas íjak terjednek, amelyek külsõ
megjelenésükben és mûködésükben a
honfoglalás kori íjak pontos másai. Ma
már úgynevezett kompozíciós (fa és mûanyag) íjak is vannak; ezek gyorsabbak.
 Az íjak erejét a hozzájuk szükséges
feszítõerõ fontban megadott értékével
mérik. Milyen íjat vegyen a kezébe, aki
elõször próbálkozik?
 Egy nyolcvankilós ember nyugodtan
kezdhet egy negyven fontos íjjal. De
megemlítem, hogy véleményem szerint
az õsmagyar hadi íj százfontos lehetett
Az edzést ne csak az íjjal folytassuk:
fontos a gimnasztika, a vállöv és a hát
erõsítése, a gumikötél-húzogatás.
 Láthatóan terjedõ mozgalomról van
szó: a honfoglalás kori íjak ott büszkélkednek egyre több üzlet kirakatában.
 Ma már sok klub és szakosztály fogja össze a hagyományõrzõket, akik egyre
több, külsõségekben is látványos versenyen találkozhatnak.
Radó Gábor
Fotók: a szerzõ
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LOMTALANÍTÁS
Kihelyezés május 14.:
Dózsa Gy. u.76. sz. Széchenyi u-i
buszmegálló1 db
Dózsa Gy. u.-ra Vízmûtõl vissza a
3. ház elé 1 db
Röges u. 23. sz. elé 1 db
Röges u. végére 1 db
Kazinczy u.8. sz. elé 1 db
Körösfõi K. A. u. - Dózsa u. sarok 1 db
Petõfi tér 1. sz. elé 1 db
Bajcsy Zs. u. közepe 1 db
Bajcsy Zs. u. borozónál 1 db
Kihelyezés május 18.:
Szilhát utcába - eleje - vége 2 db
Surin I. u. 6-8. elé 1 db
Ripka F. u. 14. elé 1 db
Bethlen G. u. páros-páratlan oldal 4 db
Munkácsy M. u. Szabadság u. sarok 1 db
Kihelyezés: május 18..:
Zombor u. sarok 1 db
Szabadka u. - Munkácsy sarok 1 db
Tompa u. - Fiume u. sarok 1 db
Munkácsy M. u. - Szabadka u. sarok 1
db
Munkácsy M. u. - Október 6. utca sarok 1 db
Munkácsy M. u. - Március 15.u. sarok 1 db
Grassalkovich u.-ba, Árpád u. Rákóczi u. közé 2 db
Béke utcába Március 15.u. -

PIAC
Áru
Gödöllõ
Burgonya (Ft/kg)
48-88
Újburgonya
240-360
Fejeskáposzta (Ft/kg)
78
Kelkáposzta(új)
298
Újhagyma(Ft/csomó)
60
Vöröshagyma (Ft/kg)
128

Vác
90
80
300
60
130

Fokhagyma
498
Új sárgarépa (Ft/csomó) 98
Sárgarépa (Ft/kg)
160
Új fehérrépa (Ft/csomó) 180
Fehérrépa (Ft/kg)
240
Saláta (Ft/db.)
28-40
Retek (Ft/csomó)
40-78
Paradicsom
480
Uborka (kígyó)
320
Csiperke gomba (Ft/kg) 390
Alma (Ft/kg)
48-298
Körte
398
Narancs
220
Banán
168-260
Kiwi (Ft/doboz)
360
Eper
700-900

500
165
245
52
85
500
320
385
100-300
400
225
170-260
370
1000

Az Átjáró Ifjúsági
Információs és

Tanácsadó Iroda
aktuális ajánlata:
-Természetbarát szálláshelyek
-Programok ország szerte
-Fesztivál Információk

P E P S I S Z I G E T jegyek
elõvételben M Á R
KAPHATÓK

ÁTJÁRÓ
G ö d ö l l õ i I f j ú sá g i
Információs és Tanácsadó
Iroda

Gödöllõ Szabadság út 6.
Tel.:28-420-977/109

MARGITA 344,2
MÁJUSI HÍRLEVÉL
11. Express Újság hegyi félmaratoni elõnevezési
határidõ a Pulzus kerékpárboltban Nevezési díj: kb. 1500 Ft
11. 8. Dreher Maraton váltó elõnevezési határidõ a Pulzus kerékpárboltban
Nevezési díj: 6600 Ft (1 csapat = 6 fõ) I. kategória összesen max..: 114 év
II. kategória összesen min: 115 év max..: 240 év
III. kategória összesen 241 év felett
13. Autóbuszos kirándulás Mátraházára Kós Károly emléktúra
Táv: 18 km Szintemelkedés: 650 m Költség: az elsõ 45 fõnek 900 Ft
Jelentkezés: Pálffy Tibornál Tel: 28 / 421-737 vagy 06 / 302-953-666
19. Express Újság hegyi félmaratoni futóverseny
Rajt: Bp. Csillebérci szabadidõ központ 11 órakor
19. Hévízgyörk 50, 35, 20, 10, gyalogos teljesítménytúra
Rajt helye: Hévízgyörk, Öreg templom
Rajt ideje: 50 km-es táv: 6:30  8:00 a többi táv: 7:00  9:00
Nevezési díj: 50 km: 400 Ft., 35 km: 350 Ft., 20 km: 300 Ft., 10
km: 200 Ft.
20. K-100 országúti kerékpáros teljesítménytúra
Rajt: 8 - 9 óra között Táv: 110 km Szintemelkedés: 600 m
Szervezõ: Hardi László Tel: 20 / 975-42-61
26. Gyermeknapi gyalogtúra Domonyvögybe
Indulás: 9 órakor a Városháza elöl Táv: 21 km Szintemelkedés: 200 m
27. Munkatúra
Június 2. Gödöllõ 30 éjszakai teljesítménytúra
Szervezõ: Sztarenszki Róbert Tel: 28 / 415-973 3. Dreher maraton váltó
Rajt: Bp. Kossuth tér 11 órakor, 5. Klubgyûlés 18 órakor
Városháza Nyári programok megbeszélése
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Szenior futball

Menetelnek az öregfiúk
Nagy lendülettel játsszák a csapatok az
öregfiúk tavaszi bajnokságának mérkõzéseit. Az õsszel elkezdõdött bajnokság 14 csapatából a Valkó csapata
visszalépett, ezért hetente mindig van
egy szabadnapos csapat. A GLC öregfiúk csapata is folytatja õszi jó szereplését és gyûjti be a bajnoki pontokat.

A csapat tavaszi eredményei alapján
meghívást kapott a szlovákiai Zselizbe

egy négyes tornára, ahol az elsõ mérkõzésen a Magyar Parlamenti válogatottat
5-1-re, majd a döntõben a XIV. kerületi
öregfiúk válogatottat 5-4 arányban gyõzte le, ezzel megnyerve a tornát. A tornagyõzelem után a csapat folytatta a sikeres
gyõzelmi sorozatát, mert a bajnokságban
vezetõ Hévízgyörk csapatát hazai pályán
Varga 3 és Ivanovics 1 góljával 4-2
arányban legyõzte. A hátralévõ 5 forduló
is tartogat még jó mérkõzéseket a csapat

számára, hiszen május 7-én Isaszeg, 14én Pécel, 28-án Tura csapatával idegenben, majd városi rangadón május 21-én a
GEAC csapatával a Táncsics úti sporttelepen. Az utolsó fordulót június 4-én
szintén hazai pályán a Mogyoród csapatával játszák. Az eddigi jó szereplést a
következõ játékosok vívták ki: Bánhegyi,
Bankó, Baranyi, Boda, Gedei, Gémesi,
Ivanovics, Katalin, Kelemen, Kiss, Kovács, Lovrencsics, Rab P., Rab T., Rácz,
Sas, Szabad, Sztriskó, Szûcs S., Tamás,
Varga, Zagyva. Az eredményes munkát a
csapatnak Imre József, Malatinszki József és Pintér Miklós biztosítja.
P. M.

Labdarúgás

AVON-foci
Az elmúlt héten a Gödöllõi Polgármesteri Hivatal és az AVON Cosmetics
Hungary munkatársai barátságos labdarúgó mérkõzést játszottak az egyetemi sportcsarnokban. Az elsõ félidõ
egyértelmûen az Avon csapatáé volt,
akik sokkal összeszokottabban, ötletesebben játszottak, mint ellenfelük, így
megérdemelt 6-1-es vezetésre tettek
szert. A második játékrészre összekapták magukat a városháziak, de a sok elpuskázott ziccer miatt 10-5-ös vereséget szenvedtek.
Fotó: (rk)

Ritmikus gimnasztika

Nyert a Hajós
A Hajós Alfréd Általános Iskola ritmikus gimnasztikai csapata megnyerte a diákolimpia Pest megyei döntõjét. Egyéniben Csomai Renáta a 3., Fibecz Alexandra a 4. helyen végzett. Az országos
területi versenyen a csapat szintén elsõ
lett a ritmus bot gyakorlattal és bejutott a
fonyódi döntõbe. Az egyéni versenyben
Csomai Renáta, az összetett pontok alapján harmadik helyen végzett és továbbjutott. A csapat edzõje Ladányi Beatrix.Az
országos területi versenyen Vizi Dóra
(Petõfi) hatodik helyezést ért el.
Képünkön balról jobbra: Vas Fanni, Gáti
Orsolya, Kránicz Zsuzsanna, Csomai
Renáta
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Utcai kosárlabda

Rekordnevezések az elsõ két fordulóban
Egyre nagyobb népszerûségnek örvend a Pest megyei utcai kosárlabdabajnokság. Az ötödik alkalommal kiírt
versenyre Vácott 76, Székesfehérváron pedig már 86 csapat nevezett. A
hat évvel ezelõtt, csak Gödöllõn megrendezett torna szépen kinõtte magát,
hiszen idén már tíz város ad otthont a
versenysorozatnak. A hét megyei
helyszínen kívül Esztergom, Budapest
és Székesfehérvár is bekapcsolódott
a programba.

Az elsõ fordulót május elsején Vácott
rendezték meg a Duna-parton.
Gödöllõrõl 15 együttes nevezett. A rekkenõ hõségben derekasan küzdöttek a
csapatok a minél jobb helyezésekért. A
kilenc korcsoportban az elsõ helyezett
csapat 5, a második 3, a harmadik 2 pontot kapott. A kiírás szerint a többiek egyegy pontot kaptak a részvételért. A legtöbb résztvevõ (14 csapat) az idén is a
férfi négyes, nyílt korcsoportban indult.
A férfi egyesben és a vegyes kategóriában 12-12 csapat mérte össze erejét. A
férfi egyes korcsoportban monori gyõzelem született, a Zsíros kenyér lett az elsõ.
A budapesti Sasok 3, a Dunakeszi Széchenyi együttese 2 pontot kapott. A
gödöllõi Líceum fiúcsapata a kilencedik
helyet szerezte meg.
Az F 2-es kategóriában a dunakeszirõl
érkezett Erdei Fuck nyert, megelõzve a
monori Sírásókat és a fõvárosi Pataky
csapatát. Az Elkábulsz nevû gödöllõi alakulat a negyedik helyen végzett. Az F3asok versenyét az X-Ray (Dunakeszi)
nyerte. Második a szolnoki Influenza,
harmadik a Doszvidányija Dunakeszirõl.
A gödöllõi T-Sört negyedik, a Szertárkulcs a hatodik, az Azbeszt kilencedik
helyen zárta a versenyt. A nyílt kategóriában a Nem piskóták (Dunakeszi) bizonyultak a legjobbnak. Az abonyi Bad
Boys a második, a dunaújvárosi NatiGuti a harmadik helyen végzett. Az öregfiúk versenyében a Budai Traktoros
gyõzött, megelõzve a nagykõrösi
F i l t e rm a t é s a f õ v á r o s i F ö l d m ér õ c s a p a t á t . A gödöllõi Gold Boys a
negyedik helyen végzett.
A nõi egyes korcsoportban két dunaújvárosi csapat végzett az élen, a Selejt és
a Fakéz. A Zöld vadlibák néven induló

gödöllõi együttes
harmadik helyezettként két pontot szerzett. A középiskolás
lányok között a váci
Vadmacskák bizonyultak a legjobbnak. Rajtuk kívül a
gödöllõi Fallimanó
és a Dunakeszi csapata állhatott még
fel a dobogóra. A
két másik gödöllõi
csapat, a Harmadik
rész a negyedik, a
Zmrzlina a hetedik
helyen fejezte be a
versenyt. A felnõtt
nõk között három
f õ v á r o s i csapat osztozott a
dobogós helyezéseken. A Cicusok
nyertek a Földmérõ
és a Dunakavics
csapata elõtt.
A vegyes kategóriában a dunaújvárosi Nagyváltósúly
lett az elsõ. Mögöttük két monori csapat állhatott fel a
dobogóra, az MTE és az Elsõ generáció.
A gödöllõi Forever young a kilencedik
helyen fejezte be a versenyt.
Vasárnap Székesfehérváron rendezték
meg a második fordulót. A szervezõk a
Pest megyei verseny mellett olyan helyi
csapatoknak is lehetõvé tették az indulást, akik csak a fehérvári fordulóban indultak. A gödöllõi csapatok jól szerepeltek, hiszen egy elsõ és három második
helyezést szereztek. A versenyrõl csak a
dobogón végzett csapatok eredményét
kaptuk meg, így a többi gödöllõi együttes helyezésérõl nem tudunk beszámolni.
A Media Markt Áruház jóvoltából az elsõ három helyezett értékes díjakat vehetett át a szervezõktõl.
Férfi egyes: 1. Sasok (Budapest), 2.
Zsíros kenyér (Monor), 3. 8 golyó (Dunaújváros). F 2: 1. Iszén pisze kölyökmackók (Gödöllõ), 2. Pataky (Budapest),
3. Sírásók (Monor). F 3: 1. X-Ray (Dunakeszi), 2. T-Sört (Gödöllõ), 3. Influen-

za (Szolnok). F 4: 1. Nem piskóták (Dunakeszi), 2. Online 271 (Esztergom), 3.
Devils (Százhalombatta). F 5: Filtermat
(Nagykõrös), 2. Gold Boys (Gödöllõ), 3.
Földmérõ (Budapest).
Nõi egyes: 1. Selejt (Dunaújváros), 2.
Fakéz (Dunaújváros), 3. Hûha (Székesfehérvár). N 2: 1. Vadmacskák (Vác), 2.
Fallimanó (Gödöllõ), 3. Dunakeszi. N 3:
1. Földmérõ (Budapest), 2. Cicusok (Budapest), 3. Dunakavics (Budapest). Vegyes: 1. Elsõ generáció (Monor), 2. MTE
(Monor), 3. Nagyváltósúly (Dunaújváros).
A harmadik fordulót május 19-én,
szombaton Gödöllõn rendezik meg a Városháza elõtti téren. A versenysorozatra
új csapatok is jelentkezhetnek: Városháza II.emelet 224-es iroda, Pánker László
és Szabó Tamás (hétfõpéntek 816 óra
között), telefon 420-411/140-es mellék.
-esztíFotó: Kresz Albert
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Siklóernyõzés

A második Aranysas Gödöllõn
A siklóernyõ a legkönnyebb, legkisebb, legegyszerûbb légijármû. Azonban az egyszerûsége miatt a teljesítménye is a leggyengébb. Ezzel a kis
teljesítményû eszközzel nagy távolságú repüléseket végezni, nagy ügyességet igénylõ feladat. A siklóernyõsök
teljesítményét az FAI (Nemzetközi
Sportrepülõ Szövetség), bronz-, ezüstés aranysas teljesítmény-jelvényekkel
értékeli.

Az aranysas jelvény kiérdemléséhez 5
óra feletti idõtartam-repülést, 2000 m
feletti magasságnyerést, és 100 km feletti távrepülést kell teljesítenie a pilótának. Az 5 óra feletti repülés, bizonyos tudásszint elérése után inkább
csak fizikai és szellemi állóképességet
igényel. A 2000 m-es magasságnyeréshez jó idõjárást is ki kell fogni (magas
felhõalapot). A 100 km-es távrepülés
azonban már komoly feladat, ennek a
sikeres eléréséhez sok tényezõnek kell
összeállnia. Ez sikerült most Szabó Péternek, az országban huszonharmadikként, és a második gödöllõi lakosként.
(Az elsõ gödöllõi Aranysast Szabó Péter egykori tanítványa, Polyák Gyula
repülte meg 1999-ben, errõl 1999.
szeptember 16-i számunkban írtunk.)
Szabó Péter, az Amatõr Siklórepülõ
Egyesület oktatója, április 29-én Kalocsáról repült Bakonyoszlopra, 118 kmes teljesítményt érve el. Ennek a repülésnek a részleteirõl nyilatkozott lapunknak:
 A távrepülések legkedvezõbb ideje
a tavaszi hónapokra esik. Ilyenkor a
legkedvezõbb a levegõ hõmérséklete a
termikus feláramlások keletkezéséhez.
Kalocsán egy többnapos táborban vettünk rész. Itt, egy volt orosz katonai
reptér betonjáról, csörléssel emelkedtem fel 600 m-es magasságba. Az idõ
nagyon kedvezõen alakult, a megfelelõ
irányú délkeleti szél elég erõsen fújt.
Ez kedvezõ nekünk, ugyanis a hátszél
segíti a haladásunkat. Elõzõ nap szombaton már 12 órakor nagyon jó emelõ
áramlatok voltak, közel 2000 m-es magasságba tudtunk emelkedni, de akkor
alig fújt a szél.
Vasárnap elõször 13 órakor szálltam
fel, de az egy órával késõbbi indulás el-

lenére sem volt még jó a helyzet. Egy
meleglevegõ-réteg miatt csak 900 méterig tudtam emelkedni, ezért 45 perc repülõtér környéki repülés után leszálltam a repülõtéren. Várakoztunk, és egy
óra elmúltával ismét felszálltam. Ekkor
már a termikek áttörték az inverziót és
jobban lehetett emelkedni. Az elsõ fél
órában még elég nehezen haladtam,
majd a Dunát elhagyva Németkér felett
elértem az elsõ felhõt. A felhõalap 2300
m körül volt, én 2100 m fölé emelkedtem. Ettõl a ponttól viszonylag sima
utam volt, úgynevezett felhõút volt
elõttem és a 10 m/s (36 km/h) feletti
hátszél is támogatott. A navigáció sem
okozott problémát, mert hamarosan feltûnt a Balaton. Nagyon szép látvány
volt 1800-1900 m-rõl. Az erõs szelet élvezve, sok vitorlás volt a vízen. A Balatont természetesen kikerültem, az
északkeleti partja mellett repültem el
pár kilométerre. A 2000 m-en uralkodó
+9 fokos hõmérséklet szerencsére nem

okozott gondot, mert az elõzõ napi repülésem során már megtapasztaltam,
hogy fönn még nincs nyár, és kissé növeltem a kezeslábasom alatti ruharétegek számát. Várpalota mellett ért véget
a felhõutam. Onnan a Bakonyt megcélozva, 1900 m-rõl kezdtem meg a
végsiklást, és  közben még egy-két kisebb termiket megfogva  Bakonyoszlopig tudtam elrepülni.
A falu szélén, egy mezõn értem földet,
a helyi gyereksereg legnagyobb örömére.
A 118 km-es utat 3 óra 25 perc alatt tettem meg. Az átlagsebességem, az erõs
szélnek is köszönhetõen, igen magas lett:
34 km/h.
Köszönet illeti társaimat, akik értem
jöttek autóval, mivel más közlekedési lehetõségem ekkor már nem volt. A visszajuttatásomra szervezett "kirándulás" (egy
kis eltévedéssel együtt) 450 km autózást
jelentett. Hajnali egy órára értünk vissza
Kalocsára a táborba, ahol még egy kis
ünneplésre is sort kerítettünk. A hónap
elején ünnepeltem a 400. siklóernyõvel
repült órámat, és most ismét ünnepelhetek. Hosszú évek munkája hozta meg
most számomra szép gyümölcsét.

Szabó Péter, leszállás közben, Gyöngyös-Sárhegyen

(b)

Fotó: Magyar Bertalan
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Röplabda

Sikeres évet zárt a a gödöllõi csapat
Az Architekton-Gödöllõi RC extraligás
nõi csapata az ötödik helyen végzett a
2000/2001-es bajnokságban. A sikeres szereplés után az együttes megkezdte a felkészülést a következõ szezonra. Az elmúlt évrõl, a megváltozott
bajnoki rendszerrõl és a tervekrõl
Széplaki Istvánnal (kis képünkön), az
egyesület elnökével beszélgettünk.

 Sikeresnek tartja a csapat idei szereplését?
 Az Extraligában elsõ alkalommal
szereplõ csapatunk számára a biztos
bentmaradást tûztük ki célul. Ismerve a
többi csapat játékerejét, az együttes megerõsítése után úgy éreztük, hogy reálisan
az ötödik helyet szerezhetjük meg a bajnokságban. A játékosok nagyon jól szerepeltek az alapszakaszban, biztos negyedikként várták a rájátszást, ahol a Vasas volt az ellenfelük. A télen alaposan
megerõsített fõvárosi csapat remekelt a
tavaszi fordulókban és fordulatos, izgalmas csatában legyõzte a gödöllõi együttest. Nagy siker lett volna a legjobb négy
között végezni, de ebben az évben meg
kellett elégednünk az ötödik hellyel, ami
egy újonc csapattól szép teljesítmény.
Büszkék vagyunk arra, hogy a miénk az
ötödik legjobb csapat az országban. Az
elnökség nevében ezúton is gratulálunk a
játékosoknak és edzõjüknek, Dobos Jánosnak. Köszönjük valamennyi támogatónknak, hogy biztosították a klub részére a sikeres szerepléshez szükséges anyagiakat. Külön köszönöm a segítségét fõ
támogatóinknak: az Architektonnak, az
Artesznek és Gödöllõ Város Önkormányzatának. Szólnom kell a szurkolóinkról, akik óriási lelkesedéssel buzdították a csapatot a mérkõzéseken. Nekik is
szerepük van az ötödik helyezésben.
 Hogyan szerepeltek a korosztályos
csapatok?
 Az egyetemi és fõiskolai bajnokságban a gödöllõi egyetem csapata bekerült
a négyes döntõbe. A felnõtt csapatból
Árpás, Gudmann, Kurucz és Puskás szerepelt gödöllõi színekben. A juniorcsapatunk tizenegyedik helyen végzett az országos bajnokságban. A fiatal játékosok
jelentõs része még jövõre is ebben a korosztályban játszhat. Könnyen elképzelhetõ, hogy közülük ketten számításba ke-

rülnek a felnõtt
együttesnél. Az
utánpótlás csapataink közül az ifik
az OIK területi
döntõn harmadik,
a serdülõk a területi döntõn negyedik, a gyermek
csapat harmadik
helyezést ért el.
Az országos bajnokságban induló
88-as születésû Csapatkép: állnak: Kurucz Ágnes, Mester Orsolya, Tóth Zsanett,
lányok a tizedik, Dobos János, Puskás Ivett, Szurkos Bernadett, Szendrõi Ildikó, gugVillányi Zsófia, Jaczkó Krisztina, Selmeczi Zsuzsa, Bácskai
a 89-esek a kilen- golnak:
Györgyi, Gudmann Csilla, Árpás Krisztina, Scholtz Emília.
cedik, a 90-es
születésûek pedig a tizenkettedik helyet ba forint kerül majd. Vannak konkrét ígészerezték meg.
retek, remélhetõleg meglesz a pénz ah Milyen változások lesznek a követke- hoz, hogy részt vegyünk a profi bajnokzõ bajnokságban?
ságban. Ez mindenképpen szükséges az
 A Magyar Röplabdaszövetség veze- elõre lépéshez.
tõi folyamatosan dolgoztak a bajnoki
 Tervezik-e a csapat megerõsítését?
rendszer megváltoztatásán. A sporttör Az ötödik helyezést elért együttes jevény szerint kiírandó bajnokságban lenleg változatlan összetételben dolgoegyaránt szerepelhetnek profi és amatõr zik. A bajnokság befejezése után azoncsapatok. A szövetség már többször ban megkezdõdik a szokásos játékos- és
egyeztetett a klubokkal, kikérte a véle- edzõkeringõ. Számunkra öröm, hogy
ményünket. Május kilencedikén kiírták a több válogatott játékos jelezte, szívesen
profi bajnokságot. Azon dolgozunk, játszana õsztõl Gödöllõn. Természetesen
hogy megteremtsük az induláshoz szük- még a tárgyalások elején tartunk, de jó
séges feltételeket. A hónap végéig kell esélyt látok a játékos keret megerõsítéséleadni az elõzetes jelentkezést, a nevezés re. Ezt feltétlenül szükségesnek ítélem
határideje július harmincegy.
meg az elõrelépéshez.
 Milyen feltételeknek kell eleget tenni?
 Lesz-e változás a szakmai irányítás Csak néhány fontosabb feltételt ban?
emelnék ki. Át kell alakulni gazdasági
 Az idei nagyszerû szereplésben Dotársasággá, költségvetést kell benyújtani, bos Jánosnak elévülhetetlen érdemei
legalább hat játékossal kell profi szerzõ- vannak. Elismerjük a munkáját, hiszen
dést kötni, tizenkét szerzõdtetett játékos- vele érte el a gödöllõi röplabdasport
sal kell rendelkezni, tévéközvetítésre al- fennállásának legjobb eredményét. Enkalmas termet, profi körülményeket kell nek ellenére bizonyos változások lesznek
biztosítani a mérkõzéseken.
az egyesületnél. Elképzeléseink szerint
 Kemény követelmények.
Dobos János a jövõben technikai igazga Jelenleg egyeztetõ beszélgetéseket tóként dolgozik majd. Sportvezetõi képfolytatunk az egyetemmel a sportcsarnok zettséggel is rendelkezik, a klubban folyó
használatáról. Tárgyalunk lehetséges szakmai munka összefogása és irányítása
szponzorokkal és várjuk újabb támoga- lesz a feladata. Jelenleg több edzõvel tártók jelentkezését. A profiligában való in- gyalunk, döntés a hónap végére várható.
dulásunk, valamint a korosztályos csapa- Terveink szerint öt edzõ dolgozik majd a
taink versenyeztetése háromszor annyiba klubnál, a felnõtt és a junior csapat edzõkerül majd, mint az elmúlt évben. Szá- je mellett három utánpótlásedzõt foglalmokra lefordítva tavaly közel 11 millió koztatunk a jövõben.
-tamásforint volt a költségvetésünk. A követkeFotó - Fedor Gábor
zõ bajnoki idényünk legalább 30 millió-
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Gokartos alapozás után

Utcai autó a gyakorló
Benik Balázs a hazai raliversenyzés
ígéretes tehetsége: a huszonkét
éves csömöri fiatalember az idei
gyõri versenyen abszolútban második lett, Esztergomban pedig a negyedik helyet szerezte meg.

 Hogyan lesz valakibõl autóversenyzõ?
 1991-ben egyhetes gokartos képzésen vettem részt Gyõrben. Ez a tanfolyam versennyel zárult, ahol elsõ
lettem. Kiváltottam a licencet és a következõ évtõl versenyszerûen gokartoztam a kadet A-osztályban. Sikerült megszereznem az elsõ helyet az országos bajnokságon is, ezt követõen
1993-tól a 100 köbcentiméteres, kuplungos kategóriában versenyeztem öt éven át. A legjobb helyezésem az országos második

volt, részt vettem nemzetközi futamokon és Európa-bajnokságokon is.
 Ezek szerint alaposan felkészült, mielõtt az autóversenyzésbe kezdett volna
 Három évvel ezelõtt Németországban kerestem csapatot a
Forma Ford 1.8-as géposztályban. A teszteléseket követõen
1998-ban Angliában részt vehettem a világbajnokságon, ahol
egy pozíció hiányzott a döntõbe jutáshoz. A német bajnokság
évadzáró futamán azután a kategóriában megszereztem az elsõ
helyet és az abszolút harmadik helyezést.
 A következõ évben már itthon folytatta. Miért?
 Az amerikai szponzor visszalépett, ekkor hazajöttem és
raliversenyeken vettem részt. Versenyeztem Suzuki Swift 1.3as kocsival, Hévízgyörkön a Galga-kupán Lada Samarával értem el elsõ helyezést. Indultam Skoda Feliciával is, az idén pedig navigátor társammal, Somogyi Pállal Toyota Corolla WRC
kocsival állunk rajthoz.
 A kocsi a sajátja?
 Nem, csak a versenyeken van itt. Csehországból béreljük,
jön vele a szervizbusz is. A gyakorlást utcai autóval oldom
meg. Most már egyébként saját csapatunk van, aminek édesapám, Benik József a vezetõje.
 A gyakorláson kívül még mitõl függ a jó eredmény?
 A versenyre használt autón elektronikusan állítható minden. Ezeket a beállításokat kell a pályának megfelelõen elvégezni, hogy sikeresek lehessünk.
 Került már veszélyes helyzetbe?
 Gyõrben, az idei OMB tesztversenyen defektes lett a jobb
elsõ kerék. Hogy ne veszítsünk idõt, végigmentünk így a hátralévõ távon  szét is tört a felni.
 További tervek?
 Indulni szeretnék külföldi futamokon is, ehhez azonban további szponzorokra van szükség.
R. G.

