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Testi-lelki egészségben
A társadalom alapve-
tõ értékmérõje,mi-
lyen mértékû szociá-
lis és egészségügyi
ellátást nyújt állam-
polgárai részére, kü-
lönösen akkor, ami-

kor növekszik a gondoskodásra
szorulók, az idõskorúak száma.
Meghatározó az önkormányzatok
szerepe. E heti összeállításunk a
nyugdíjasokról szól. 7-10. oldal

Az egymilliomodik látogató
Kedd délelõtt az
egymilliomodik láto-
gatót köszöntötték a
Királyi Kastélyban. A
történelmi mûemlék
helyreállított részeit
öt évvel ezelõtt nyi-

tották meg a nagyközönség elõtt,
azóta az egymilliomodik belépõje-
gyet Malcsiner Ferenc, a Magyar
Rádió nyugalmazott hangtech-
nikusa váltotta meg. 12. oldal

Jön a 25 éves Kormorán!
Egy élõ rocklegenda
látogat el 10-én,
szombaton este 8
órakor az egyetem
aulájába: a Kormo-
rán. Az együttes vá-
rosunkban ünnepli

25. születésnapját, �Tiltott dalok
tiltott hangszereken� címû kon-
certjével. A folkzene kedvelõi
nagy élményre számíthatnak, amit
kár lenne kihagyni� 10. oldalFotó: Magyar Bertalan
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Elgondolkodtam márElgondolkodtam már, milyen le, milyen le--
het a Halottak napja Délen, virulóhet a Halottak napja Délen, viruló
tavasszal. Nem tudom elképzelnitavasszal. Nem tudom elképzelni
sem.sem.
De az biztos, hogy nekünk itt könyDe az biztos, hogy nekünk itt köny--
nyebb megünnepelni. Hiszen aznyebb megünnepelni. Hiszen az
elmúlás vesz körül a temetõben,elmúlás vesz körül a temetõben,
amint a kertben, az erdõben is.amint a kertben, az erdõben is.
Érezzük, jön a tél, meg-megborÉrezzük, jön a tél, meg-megbor--
zongunk bele, de várjuk. S hogyzongunk bele, de várjuk. S hogy
érezzük: jó látni, milyen szép; jóérezzük: jó látni, milyen szép; jó
� még inkább csak � tudni: e sár� még inkább csak � tudni: e sár--
ga-piros, szelíd nyugalom nyoga-piros, szelíd nyugalom nyo--
mában hiába jön fehér fagy: majdmában hiába jön fehér fagy: majd
a tavasz, a Fa tavasz, a Feltámadás, az új életeltámadás, az új élet
is eljön.is eljön.
Most azonban a természet rendMost azonban a természet rend--
jében, a temetõbe megyünk, emjében, a temetõbe megyünk, em--
lékezni azokra, akik a télben vanlékezni azokra, akik a télben van--
nak. Gyertyát gyújtunk és rájuknak. Gyertyát gyújtunk és rájuk
gondolunk, noha itt õk nem porgondolunk, noha itt õk nem por--
ladnak, csak a testük. Vladnak, csak a testük. Velük: szüelük: szü--
leinkkel, testvéreinkkel, gyerekeleinkkel, testvéreinkkel, gyereke--
inkkel, hitünk, hazánk hõseivelinkkel, hitünk, hazánk hõseivel
nem is itt voltunk együtt utoljára,nem is itt voltunk együtt utoljára,
s nem is itt leszünk majd a Ts nem is itt leszünk majd a Tavaava--
szon; s most sem itt vannak, de aszon; s most sem itt vannak, de a
Télben � de a szívünkben. Csak aTélben � de a szívünkben. Csak a
testük van i t t :  a  matér ia  és atestük van i t t :  a  matér ia  és a
megszokás.megszokás.
Kibetûzzük a kereszt lábán azKibetûzzük a kereszt lábán az
írást: Fiat voluntas Tírást: Fiat voluntas Tua. Amen:ua. Amen:
legyen meg a Tlegyen meg a Te akaratod, velünke akaratod, velünk
is. Lesöpörjük a halott leveleket,is. Lesöpörjük a halott leveleket,
gyertyát gyújtunk; magunknak,gyertyát gyújtunk; magunknak,
értük. Meg magunkért is, óhatatértük. Meg magunkért is, óhatat--
lanul.lanul.

Magyar BertalanMagyar Bertalan

FFotók: a szerzõotók: a szerzõ

Halottak naHalottak na
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Fénylik a novemberi nap, de már nem melegít. Dideregnek az élõk a temetõben. Aztán egyszerre békesség szállja meg
szívüket, és már nem fáznak. Halottjaik, mint életükben tették oly sokszor, megfogják a kezük.
Lobognak a mécsek, hajladoznak a gyertyák lángjai, fújja a szél a krizantémok keskeny selyem szirmát. A koszorúk lá-
gyan megülnek a sírokon. A fejfákon név, évszám� Minden mulandó és örök ugyanakkor. Hogy lehet? Elborít a titok, és
meg sem próbáljuk megfejteni.
Mint más években, most is kivonultak a Halottak napjához legközelebbi vasárnap délelõtti szentmisét követõn a hívek a
premontrei templomból a régi kis, erdõ koszorúzta premontrei temetõbe. Imádkoztak szemközt a Fadrusz feszülettel,
mint az õket vezetõ Balogh Piusz atya mondta: Isten minden alkotásáért, mert a megváltás egyetemes.
�Örök világosság fényeskedjék neki�� Lobognak a mécsek, hajladoznak a gyertyák lángjai.

Nádudvari Anna

Hõsökre
emlékezve
Október 30-án este a világháborúk áldoza-
taira emlékezve gyújtottak gyertyát az egy-
begyûltek a Szabadság téren, az elsõ és a
második világháború hõseinek emlékmû-
veinél. A hõsök emléke elõtt tisztelgõkhöz
Rétfalvi Antalné önkormányzati képviselõ,
a Szent Imre Katolikus Általános Iskola
igazgatója szólt, majd Prém Katalin, Neu-
mann Nándor és Rehorovszky Gábor ver-
sekkel és dalokkal szolgálta az emlékezést.
Városunk önkormányzata képviseletében
Six Edit és Fábián Zsolt alpolgármesterek
és Rétfalvi Antalné képviselõ helyezett el
koszorút az ünnepi alkalomra díszõrséggel
ellátott hõsi emlékmûveknél, majd a Ma-
gyar Honvédség, a társadalmi szervezetek
és az iskolák koszorúztak.

Kép és szöveg: Radó Gábor

A Fadrusz-feszületnélA Fadrusz-feszületnél
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Az önkormányzati területi képviselõk
beszámolói, 2001:
Guba Lajos: november 19., 1800, 3. sz.
Óvoda, Kazinczy krt. 32.
Kis Antal: november 20., 1800, Montágh
Imre Általános Iskola
Six Edit: november 21., 1800, Petõfi Sán-
dor Általános Iskola
Rétfalvi Antalné, Pesti Rudolfné: no-
vember 22., 1800, Damjanich János Álta-
lános Iskola
Dr. Fábián Zsolt: november 26., 1800,
Erkel Ferenc Általános Iskola
Máthé László: nov. 27., 1800, ÖNO, Blaha
Halász Levente, Varga Árpád, dr.
Krassay László: november 28., 1800,
Hajós Alfréd Általános Iskola
Dr. Szkalák Ilona: nov. 29., 1800, IPOSZ

Tíz kilométer csatorna
Kertváros: képviselõi beszámoló ANYAKÖNYVI HÍREK

Születtek: Szabó Levente, Serbán Cintia,
Dian Dominik, Kiss Dániel, Pépel
Boglárka Csenge, Fejes Paula, Kalászi
Melinda, Lóczi Nikolett, Dávid
Alexandra, Dániel Márk Richárd, Oláh
Ivett, Kerényi Zoltán, Radics Roland
Márk, Tóth Márk, Rózsahegyi Gábor,
Andrasics Anett, Ladvenicza Henriett,
Pajor Kristóf Tamás, Mizik Alexandra,
Lengyel Dalma, Kroneraff Gábor, Gáspár
Anna, Farkas Kinga, Udvardi Ádám, Al-
Makswi Zeid Ruben, Mihály Slomit,
Erdélyi Balázs, Braun Bence, Zsoldos
Bea Viktória, Rábi Ágoston Mihály,
Petrák Zita, Molnár Gergely Erden
Házasságot kötöttek: Kiss Dávid és
Szénási Szilvia, Boldizar Jozef és Juriss
Györgyi Ágnes, Jónás János és Nyemc
Erika, Zeitvogel János és László Anita,
Patkó István és Pintea Mihaela
Meghaltak: Novák Alajosné  Récsei
Márta Palota-kert 10., Kehrer Istvánné
Õszi Aranka Batthyány u. 31., Czáder
Ferenc, Dózsa Gy. u. 65. Dudás Pál
Zombor u.1., Tóth Jánosné Kormos Izolda
Szent János utca 23/B, dr.Jancsók Pál
Tamásné dr.Köveskuti Aranka Ligeti J. u.
10. Berend Frigyes Miklósné Németh
Margit Eszter Palota-kert 10. Berze
György Márton Alkotmány u. 15. Pintér
Józsefné Miháczy Irén Dózsa Gy. u. 65.
Schmidt Antalné Kucsera Piroska, Palota-
kert 12. Miklovicz József Dózsa Gy .u. 56.
Bagdány Péter György Ádám u. 19. Bankó
Ferencné Lucsányi Erzsébet  Szabadság
u.157., Pintes József Városmajor u.12.
Pápai Sándorné Matuz Erzsébet , Dózsa
Gy. u. 1-3.

ÖNKORMÁNYZAT

Lapzártánkkor, hétfõn este a Mátyás
király úti iskolában tartotta beszá-
molóját Köles László, aki városunk
önkormányzatában a Kertváros lakó-
it képviseli.

A termet zsúfolásig megtöltõ polgáro-
kat köszöntve Köles László elmondta:
városunk legnagyobb területû válasz-
tókörzetérõl van szó, ami az autópá-
lyától a Szabadság útig terjed. Éppen
ezért a körzet déli részének lakosai
számára is lesz egy külön beszámoló
november 30-án, a Forrás Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat épületében.

A beszámoló fõ témája a csatornázás
volt: az idei munkálatok a körzet negy-
venkét utcájából huszonhármat érintet-
tek; mintegy tíz kilométernyi csõveze-
ték épült ki.

A megjelentek részérõl a legtöbb kér-
dés az elkövetkezendõ útépítésekre vo-
natkozott. A beszámolón jelen lévõ Fábi-
án Zsolt alpolgármester elmondta: a még
hátralévõ csatornázások a következõ két
évben befejezõdhetnek a városban, a már
csatornázott utcákban azonban közben
megkezdõdik az útépítés. Jelenleg tizen-

öt gödöllõi utca terve van engedélyezte-
tés alatt, január elsejétõl újabb utcák ter-
vezése kezdõdik. Fábián Zsolt arra emlé-
keztetett, hogy az elmúlt tíz évben a vá-
ros infrastruktúrájából a villany-, a tele-
fon-, a víz- és a gázvezetékek teljesen ki-
épültek, most az önkormányzat a csator-
názásra és az útépítésre tudja koncentrál-
ni az erõket. Az útépítések 2006-2007-re
fejezõdhetnek be városunkban.

Köles László arról a javaslatról tájé-
koztatta az egybegyûlteket, mely szerint
azoknál az utaknál, ahol már elkészült a
szennyvízcsatorna, ideiglenes megoldás-
ként stabilizált útfelületet alakítanának
ki. Mindezt a következõ évi költségve-
tésben lehetne tervezni. A szilárd útbur-
kolatnál lényegesen kisebb bekerülési
költséggel kialakítható útfelület mérsé-
kelné a port addig is, amíg az útépítés el-
éri a kérdéses területet. A képviselõ el-
mondta: folyamatosan történik a csapa-
dékvizet elvezetõ árkok karbantartása, az
Ádám utcában pedig várhatóan az év vé-
gére befejezõdik a zárt csapadékvíz-el-
vezetõ csatorna építése; a beruházás
költsége húszmillió forint.

R. G.

Osztálytalálkozó�
November 2-án újra megszólalt a csengõ a
Török Ignác Gimnázium régi épületében.
30 éve hagyta el az Alma Matert az akkori
angol tagozatos 4. b osztály. Bálványosi
Kálmánné Kati néni osztályfõnök az osz-
tálynévsorral kezében fogadta az egykori
tanítványokat és volt kedves kollégáit.

Az elmúlt évek nem csökkentették az
egymásra találás örömét. A közel ötven
éves felnõttek néhány órára ismét diáknak
érezték magukat. Lelkesen járták végig az
egykori intézmény környékét. A résztve-
võkbõl sorra törtek elõ az emlékek. Ez nem
csoda, hiszen megjelent köztük olyan osz-
tálytárs is, aki 30 év óta elõször volt jelen,
mert az óriási távolság megszakította e kap-
csolatot. A már-már elveszettnek hitt osz-
tálytárs a találkozó miatt jött haza a világ
másik végérõl, Los Angelesbõl. . 

A középiskolás kor mindannyiunk szá-
mára meghatározó volt. A mai napig mél-
tán nagy nevû gimnázium a tanulás, a ko-
moly munka mellett példát és lehetõséget

adott a szabadidõ hasznos eltöltésére. A
sok-sok sportverseny, kirándulás, színházlá-
togatás, klubdélután, építõtábor felejthetet-
len emlék mindenki számára. 

Az élménybeszámolókból kiderült, hogy
az elvetett mag jó talajra került. Kevés ki-
vételtõl eltekintve szinte mindenki azonnal
magasabb iskolába került, aminek eredmé-
nyeképpen az osztály 98 százaléka egy
vagy több diplomát szerzett. Többségünk a
pedagóguspályát választotta (tanáraink pél-
dáját követve): a bölcsõdétõl az egyetemig
az oktatási rendszer minden lépcsõfokán
dolgozunk. Kisebb hányad a mûszaki pá-
lyán ért el eredményeket; többen a közélet-
ben is sikeresek lettek (polgármesterek,
képviselõ), de van köztünk zongoramûvész
is, aki most is külföldi hangversenykörútra
indult még az est folyamán. 

Tanulságos lehet az a tény, hogy válasz-
tott szakmánkkal és választott családjukkal
megelégedetten élünk, mert terveinket va-
lóra tudtuk váltani. Az osztálylétszám fele
a mai napig városunkban él és dolgozik.

Kecskésné Horváth Katalin
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Október 29., hétfõ
Veresegyházon három marosvásárhelyi
illetõ egy vállalkozót saját családi házá-
ban megkötözött, majd bántalmazott. A
folyamat befejezéseképpen pedig ma-
gukhoz vették a tulajdonos 200 ezer fo-
rintját, illetve a mobiltelefonját, majd tá-
voztak a helyszínrõl.

Családi perpatvar fulladt késelésbe Kere-
pesen. Az élettársi kapcsolatban lévõ két
személy nõi tagja a veszekedés végeztével
úgy vett elégtételt, hogy az elsõ, keze ügyé-
be kerülõ kést belemártotta párjába, aki
nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett. Az áldozat nem kérte az eljárás
lefolytatását szívszerelme rovására.

Október 30., kedd
Lõfegyverrel való visszaélés esete történt
Isaszegen. Egy nõ tett bejelentést a rendõr-
ségen, hogy lakóházukban a veje egy fegy-
vernek látszó tárggyal fenyegeti a családta-
gokat. A helyszínre érkezõ járõrök a felin-
dult férfinál egy PA 63 típusú, kibiztosított
maroklõfegyvert találtak, benne hét darab
lõszerrel. A nyomozás során kiderült, hogy
a fegyver lopott volt, amit a BRFK már egy
ideje körözött.

Október 31., szerda
Súlyos közlekedési baleset történt Erdõ-
kertesen. A fõúton lévõ vegyesbolt bejára-
tánál, egy rakodó tehergépkocsi takarása
következtében egy helyi asszony körülte-
kintés nélkül lépett ki az úttestre, ahol egy
érkezõ személyautó elütötte. A gyalogost
súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Síremléket rongáltak meg ismeretlen
személyek az aszódi evangélikus teme-
tõben. Az elkövetõk, feltehetõleg lopá-
si szándékkal, leemelték az egyik sír-
követ borító márványlapot. Az elköve-
tõk azonban nem jól mérhették fel a
tárgy súlyát, mert elcipelni csak a te-
metõ bejáratáig tudták, tovább nem. A
rongálási kár 30 ezer forint.

November 1., csütörtök
Nagyértékû betörés történt Mogyoród
egyik családi házában. Az ismeretlen
tettesek kihasználva azt, hogy a tulaj-
donosok nincsenek otthon, a ház abla-
kán keresztül hatoltak be az épületbe,
ahonnan 2 millió 400 ezer forint érték-
ben mûszaki cikkeket, arany ékszere-
ket és készpénzt vittek el.

November 2., péntek
A hidegebb, zordabb idõ beköszöntével
ismét elszaporodtak a hétvégi ház betöré-
sek a környéken. Ezen a napon 7 bejelen-
tés is érkezett Mogyoród és Dány térsé-
gébõl, hogy ismeretlen tettesek betörtek
hozzájuk. A rossz, elavult minõségû zár-
szerkezetekkel ellátott hétvégi lakokból
általában mûszaki cikkeket, ruhanemûket
és különbözõ szerszámokat vittek el.

November 3., szombat
Az Ikladi temetõ elõtt, a Készenléti Rend-
õrség járõrszolgálata kábítószerrel való
visszaélés gyanúja miatt fogott el egy
gödöllõiekbõl és helyi lakosokból álló
csoportot. A gyanúsítottak személygépko-
csijának átvizsgálása során a rendõrök ta-
láltak egy tolltartót, amelyben üres tasa-
kok voltak, illetve egy táskában egy porral
teli zacskóra is rábukkantak. A szakértõi
vizsgálat még folyik annak megállapításá-
ra, hogy milyen drogról is van szó.

November 5., hétfõ
A délutáni órákban ismeretlen személyek
betörtek a 202. sz. Madách Imre Szak-
munkásképzõ és Szakközépiskolába. Az
elkövetõk az épület ajtajának befeszítésé-
vel jutottak be az objektumba, ahonnan
viszont nem vittek el semmit. A rongálá-
si kár 10 ezer forintot tesz ki.

-ch-

Rendõrségi hírek

A megkéselt férfi megbocsátott 

Közlekedésbiztonsági Nap

A Pest Megyei Közlekedési Felügyelet
Gödöllõi Kirendeltsége és a Gödöllõi
Rendõrkapitányság Baleset megelõzési
Bizottsága közlekedés-biztonsági napot
tart 2001. november 10-én, 7 és 14 óra
között. A közlekedés-biztonsági napon
lehetõség nyílik a gépjármûvek ingyenes
mûszaki állapotának felmérésére. A
vizsgálat során a felügyelet munkatársai
a kisebb beállításokat is elvégzik.
Helyszín: Gödöllõ, Haraszti u. 2/a sz.
vizsgálóállomás.

Amelyik gépjármû állapota megfelel a
jogszabály elõírásainak, a tulajdonos vagy
meghatalmazottja kérésére a forgalmi en-
gedély érvényességi idejét meghosszab-
bítják a mûszaki vizsgadíj és az érvénye-
sítõ címke díjának befizetése ellenében.

Az akcióval a közlekedési felügyelet és a
rendõrség a téli közlekedésre történõ felké-
szülés fontosságára kívánja felhívni a gép-
jármûvezetõk figyelmét. Bõvebb felvilágo-
sítás a  410-048-as telefonszámon kapható.

Tájékoztatás
Gödöllõ Város Polgármesteri Hivata-
la tájékoztatja a város lakosságát,
hogy Gödöllõn a Dózsa György úti
nyárfasor elöregedett, az ebbõl adódó
balesetek megelõzése érdekében kivá-
gása indokolttá vált.

Szeles idõben, vagy nyáron az esõvíz-
zel telített lombkorona súlya miatt, il-
letve télen a jeges rárakódás miatt
vastag ágak törnek le róla, veszélyez-
tetve ezzel a gépjármûforgalomban
résztvevõk épségét.

A fák közelében több esetben vég-
zett közmûfektetés következtében a
fák gyökereinek egy részét elvágták,
ezért a kidõlés veszélye is fennállhat.
Ez év januárjában tûzoltók segítségét
kérve tudtunk csak egy leszakadt és
az út fölé nyúló koronában fennakadt
vastag, jéggel megrakódott ágat eltá-

volíttatni, mielõtt az lezuhanva bal-
esetet okozhatott volna. 

Szakértõi véleményt készíttettünk a
fák állapotáról, mely megerõsítette azt,
hogy a fákat mielõbb ki kell vágni.

Elkészíttettük a kivágott fasor he-
lyébe ültetendõ fák telepítési tervét,
mely alapján a jövõ év tavaszára ter-
vezzük a fák pótlását földlabdás, túl-
koros facsemetékkel.

A fák kivágását november 12. és de-
cember 21. közötti idõszakban kíván-
juk e lvégezte tni .  A munkát  a
PEMÁK Kht. idõjárástól függõen
munkanapokon 7-15 óra között félpá-
lyás forgalomterelés mellett, szükség
szerint rövid ideig tartó teljes zárás-
sal tervezi.

A forgalomkorlátozásból eredõ kelle-
metlenségek miatt minden érintett szí-
ves megértését kérjük.

Városüzemeltetési Iroda
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E heti összeállításunkban városunk
nyugdíjasainak életét igyekszünk
bemutatni. Az önkormányzat által
megvalósított, idõseket is érintõ
szociálpolitika irányelveirõl és gya-
korlatáról Vámos János önkormány-
zati képviselõt, a Népjóléti Bizottság
elnökét kérdeztük.

� Ha visszatekintünk a képviselõ-testület
ciklusprogramjaira, abban mindig ki-
emelt fontossággal szerepelt a szociálpo-
litika. Minden ciklus elején deklaráltuk,
hogy �folytatódjék az emberi méltóságot
nem sértõ, azt tiszteletben tartó, differen-
ciált rászorultsági alapon, a kialakult ko-
rábbi gyakorlatnak megfelelõen mûködõ
támogatási rendszer. Kiemelt terület le-
gyen a gyermekek és idõsek támogatá-
sa.� Az irányelv megfogalmazását az a

szándék vezérelte, hogy ne legyen senki
olyan rászoruló városunkban, akirõl nem
történik valamilyen formában gondosko-
dás. A képviselõ-testület igyekezett eh-
hez a szándékhoz hozzárendelni a pénz-
ügyi fedezetet. A program végrehajtásá-
ba természetesen bevontunk minden
egyéb forrást és karitatív tevékenységet,
ami a rászorultak segítését szolgálja és a
szociális gondoskodásban feladatot vál-
lal át az önkormányzattól. Mindennek
során az a cél vezérelt bennünket, hogy
szociális biztonságérzet alakuljon ki a rá-
szorultakban.

� Hogyan valósítja meg a támogatást
az önkormányzat?

� Rendszeres és eseti támogatási for-
mák léteznek; az elõbbire 150, az utóbbi-
ra 55 millió forintot biztosít az önkor-
mányzat ebben az évben. Vannak olyan

idõs korúak, akik rendszeres havi jára-
dékban részesülnek. Az alacsony jöve-
delmû családok közt idõsek részére is
nyújtunk fûtési, illetve lakbértámogatást.
Ugyancsak az idõseket érintõ támogatási
forma a szemétszállítási díj elengedése,
amit a hetven éven felüliek kérvényez-
hetnek. A díj kiegyenlítését az önkor-
mányzat vállalja magára. Az idült beteg-
ségben szenvedõ idõskorúak életkörül-
ményeit javítja a rendszeres havi ápolási
díj: ebben azok részesülhetnek, akik
ilyen beteg családtagot gondoznak.

� Milyen eseti támogatási formák van-
nak?

� Sokan részesülhetnek átmeneti se-
gélyben is a különféle indokok alapján.
Nyújtottunk támogatást gyógyszer és
gyógyászati segédeszköz vásárlásához; a
juttatási formák közé tartozik az élelmi-
szerutalvány és a tüzelõutalvány is. Az
elõbbire fõleg nagyobb ünnepek elõtt
van igény, az utóbbit azok igénylik, akik
hagyományos módon fûtenek.

R. G.

Kiemelt fontossággal
Szociálpolitika az idõsekért

A Gödöllõi Kertbarát Kör 1977 óta ré-
sze városunk közéletének. A mintegy
ötven fõnyi tagság az évek során
összetartó közösséggé vált, ahová
örömmel illeszkednek be az újabb be-
lépõk. Kéthetenként megtartott össze-
jöveteleiken megosztják egymással a
kertészkedésben, állattartásban szer-
zett tapasztalataikat, de sokszor az
adott téma jeles szakembereinek
meghívásával segítik elõ, hogy a kor-
szerû ismeretek birtokába jussanak.
Találkoznak egymás kertjében is,
csakúgy, mint a fehér asztal mellett,
hiszen számon tartják és megünneplik
a névnapokat, születésnapokat és a
házassági évfordulókat is.

A Gödöllõi Kertbarát Kör nem egy tagja
nyolcvan éves kor felett is aktívan kiveszi a
részét az egyesületi életbõl, terményeivel
sikerrel szerepelve a most már tizenöt éve
minden augusztus 20-án megtartott kiállítá-
son. E hagyománnyá vált bemutatón látha-
tó minden, ami csak egy kiskertben megte-
remhet, az ismert terményektõl a még csak
most honosuló, még ritkaságszámba menõ
zöldségekig és gyümölcsökig. A kiállítás

szemlélõi ámulva tapasztal-
ják, hogy mennyi ritka és kü-
lönleges gyógy- és fûszernö-
vényt is rejtenek a gödöllõi
kertek, melyeknek mûvelõi a

feldolgozás fortélyaiban is jártasak.
Lévai Mihály, aki a megalakulástól

tölti be a Gödöllõi Kertbarát Kör elnöki
tisztét, arra a legbüszkébb, hogy tavaly
nekik ítélte a képviselõ-testület a
Gödöllõ Városért Díjat.

A csendesen, szinte a háttérben tevé-
kenykedõ egyesület az országban számos
helyre vitte el városunk jó hírét a csere-

kapcsolatok révén. Gondolnak az után-
pótlásra is; a Petõfi iskola diákjainak tar-
tanak bemutatókat a gyógynövényekrõl
és a biogazdálkodás alapjairól.

A kertészkedést nem csak a kétheten-
kénti összejövetelek tarkítják: a testi-lelki
egészség megõrzésében fontos szerep jut a
kirándulásoknak és a többi közös tevé-
kenységnek, a színházlátogatásoknak csak-
úgy, mint a szalonnasütéseknek. A kertba-
rátok számára az is teljesen természetes,
hogy senki nem dohányzik közülük.

Radó Gábor
Fotó: Lévai Mihály

Testi-lelki egészségben
Gödöllõi Kertbarát Kör
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Szila Károlyné: Nyolcvanharmadik évemet
töltöttem be az idén.
Korábban Nagykani-
zsán laktam. 1996.
április 4-én ide köl-
töztem. Azóta is jól
érzem magam ebben
a városban. Hetente
kétszer könyvtáros-
ként dolgozom.

Csorba Péterné: Nagyon jól érzem itt ma-
gam, rendszeresen
dolgozom, sétálok a
városban. Sokszor
megyek bevásárolni
is. Szabadidõmben
gobelineket készítge-
tek, vasárnap pedig a
kastélytemplomba
járok.

Pintér János: Egyre jobban érzem magam
Gödöllõn,  tiszta min-
denhol, a levegõ is jó.
Kerekesszékkel köz-
lekedem, de így is
könnyen be tudok jut-
ni a városközpontba.
Szükségem is van rá,
mert másoknak segí-
tek bevásárolni.

Lédy Józsefné: Imádok itt lenni, mert csönd
van, az emberek ked-
vesek, segítõkészek
az idõsebbekkel. Min-
denki szeretetreméltó,
és ami Magyarorszá-
gon ritkaság, intelli-
gensek. És nem csak
az intézményben, ha-
nem a városban is.

Csaja Ferenc: Jól megtaláltam a helyem
ebben a városban.
Nincs olyan nap,
hogy unatkoznom
kellene, én is igyek-
szem bekapcsolódni
mindenbe. Sõt, eb-
ben az intézetben is-
mertem meg jelenle-
gi páromat.

Kép: mb szöveg: ta

MEGKÉRDEZTÜK

Milyen nálunk a nyugdíjas-élet?

Nem szerénytelenség azt állítani, hogy
Gödöllõ roppant népszerû a budapesti
idõsek körében. Nem csak a kulturális
élet és a kellemes környezet vonzza
õket, hanem, ahogyan dr. Kormosné
Lenorics Éva, a Dózsa György úton
1988 szeptembere óta mûködõ Fõvárosi
Idõsek Otthonának igazgatója megfogal-
mazta: a magyarországi egészségügyi
statisztikák szerint a kisvárosokban a
legmagasabb az átlagéletkor.

Persze nem csak emiatt jönnek szíve-
sen Gödöllõre Budapestrõl is idõsek. A
fõváros közelsége, a remek programle-
hetõségek méltán tették népszerûvé ezt
az intézményt. Ezt mi sem példázza job-
ban, mint az, hogy a várakozási listán
több mint százan szerepelnek, és általá-
ban 3-5 évet kell várni arra, hogy valaki
bekerülhessen a gödöllõi intézménybe.

� Ezt az intézményt 1958. szeptember
elsején hozta létre a Fõvárosi Tanács, és
1988-ig a királyi kastélyban mûködött -
mondta az igazgatónõ. � Ott mintegy
350 férõhely volt, ma 244-en laknak az
intézményben. 1996-ban új épülettel
gazdagodott az otthon, amelyben a felté-
telek mozgássérültek elhelyezésére is
megfelelõek. Így Gödöllõn 192-en, az
erdõkertesi épületünkben pedig 52-en él-
nek. Azonban, míg a lakók többsége Bu-
dapestrõl érkezett, a 139 alkalmazottunk
szinte mind gödöllõi, illetve környékbe-

li. A budapestiek közül sokan kérelme-
zik, hogy ide jöhessenek lakni, nagyon
népszerû ez a hely, mindannyian kelle-
mesnek tartják, szeretik a várost és a
környékét. Egyszóval, a kisváros béké-
jét.

Az idõsek otthonával háziorvos, fog-
orvos, reumatológus, angiológus, pszi-
chiáter, pszichológus, gyógytornász,
konduktor és gyógymasszõr is szerzõ-
désben van. Bár Gödöllõ városával hiva-
talos kapcsolata nincs az intézetnek, de
számos esetben dr. Gémesi György pol-
gármester közbenjárásával kapott segít-
séget. Az intézet kezdeményezésére is
építtette meg a város a Dózsa György úti
kerékpárutat, hogy a kerekesszékkel
közlekedõk kényelmesen megközelíthes-
sék a városközpontot. Az intézetnek sa-
ját gyógymedencéje is van, ám az anyagi
nehézségek miatt nem tudják üzemeltet-
ni.

A város életében a lehetõ legnagyobb
szabadságot élvezve vehetnek részt. Az
önkormányzat által szervezett ünnepsé-
geken állandó meghívottak és nagy lét-
számban jelennek meg a lakók, akik az
Egyesített Szociális Intézményben élõk-
kel szoros barátságot alakítottak ki.
Részt vesznek a közös programokon, ve-
télkedõkön.

(t.)
Fotó: a szerzõ

A kisváros békéje
Fõvárosi idõsek otthona Gödöllõn
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Minden társadalom alapvetõ érték-
mérõje, hogy milyen mértékû szoci-
ális és egészségügyi ellátást nyújt
állampolgárai részére, különösen
akkor, amikor növekszik a gondos-
kodásra szorulók, az idõskorúak
száma. Ezen a területen is megha-
tározó az önkormányzatok szerepe.
Az önkormányzat fenntartásában
mûködõ Egyesített Szociális Intéz-
mény keretében az idõsek otthona,
a gondozóház, és a területi gondo-
zó szolgálat látja el az idõskorúa-
kat. Az intézményben folyó munká-
ról, az ott lakók helyzetérõl beszél-
gettünk Ipacs Piroska intézményve-
zetõvel.

� Az Egyesített Szociális Intézmény in-
tegrált módon több ellátási formát bizto-
sít az arra rászoruló idõs embereknek. A
bentlakásos ellátáson túl, átmeneti elhe-
lyezést is tudunk eszközölni. Ez utóbbi
azt jelenti, hogy szükségszerûen néhány
hónapra vagy maximum egy évre fogad-
juk a rászoruló személyeket. Ha ezen idõ
alatt sem javul a beteg egészségi állapota
annyira, hogy haza lehessen vinni, vagy
ha nincs meg az a családi háttér, ami az
otthoni ápolást biztosítja, akkor ez az
idõpont további egy évvel meghosszab-
bítható. Vannak olyanok idõsek, akik így
kerülnek át a végleges elhelyezési formá-
ba, de szerencsére elõfordul olyan eset is,
amikor a javulás olyan mértékû, hogy az
itt tartózkodás csak néhány hétig tart.
Számukra a továbbiakban házi segítség-
nyújtást és szociális étkeztetést tudunk
alkalmazni, vagyis átvállajuk helyettük a
napi gondokkal - takarítás, bevásárlás,
fõzés, gyógyszerek beszerzése - való
megbirkózást.

� Mekkora az igény a szociális otthon-
ban való elhelyezés iránt?

� Nagyon nagy, de sajnos helyhiány
miatt nem mindenkit tudunk elhelyezni.
Jelenleg 45 személy várakozik a végle-
ges elhelyezési formára, 14-en pedig az
átmenetire. 

� Csak Gödöllõrõl fogadják az idõse-
ket?

� Nemcsak innen, hanem a környezõ
településekrõl is. A gödöllõi lakosokat
természetesen elõnyben részesítjük. Az õ
arányuk 65-70 százalék körül van.

� Hány személyt tudnak el-
helyezni?

� A bentlakásos részen 50
embernek biztosítunk végle-
ges elhelyezést, átmeneti el-
látást pedig 10 fõnek. Ezen
felül a hét minden napján
mûködtetünk az Ady Endre
sétányon, illetve a Blaháné
úton egy-egy idõsek klubját
is, 50 férõhellyel, valamint a
20 fõ befogadására alkalmas
Nefelejcs Napközi Otthonban
sérült fiatalokkal foglalko-
zunk. Várakozás ezeknél az
ellátási formáknál nincs. Ké-
nyelmes, otthonos körülmé-
nyek között a mindennapi
meleg étel mellett a másik
vonzerõt a közösség jelenti a klubtagok
számára. A családias légkör, a tartalmas
programok miatt szívesen töltenek el 6-8
órát is naponta a klubban.

� Milyen programokkal kedveskednek
az itt lakó, ide járó idõseknek?

� Tudni kell, hogy a WHO október 1-
jét nevezte ki az Idõsek Világnapjának.
Mi ezt évrõl-évre azzal toldjuk meg,
hogy egész októberre szervezünk progra-
mokat. Ezek fõként kulturális és szóra-
koztató összeállítások. Természetesen az
év többi hónapjában is sok a rendezvény,
de ekkor még az átlagosnál is több van.
Az Idõsek Otthona programsorozat is
mindig nagy sikerrel zajlik. Ezen a szü-
reti báltól kezdve, a zenés fellépéseken át
az egészség-megelõzési programokig na-
gyon színes és érdekes a paletta. A társ-
intézményekkel, így a Dózsa György úti
Szociális Otthonnal, a Veresegyházi és a
Vámosmikolai Idõsek Otthonával is van-
nak közös rendezvényeink, utóbbival
például a nyári csereüdültetést oldottuk
meg.

� Milyen támogatásban részesülnek?
� Mivel városi intézmény vagyunk, a

költségvetés ránk esõ részébõl gazdálko-
dunk, amelybõl nagy odafigyeléssel pró-
báljuk a feladatokat a tõlünk telhetõ leg-
magasabb szakmai hozzáértéssel megol-
dani. Ezen kívül léteznek egyéb támoga-
tási formák is, így például már jó ideje
mûködik az intézmény alapítványa, ami
segítséget nyújt különbözõ pályázati le-
hetõségekhez is. Sajnos az igényeket

még ezekkel sem tudjuk olyan szinten ki-
elégíteni, ahogy szeretnénk.

� Gödöllõ élénk testvérváros-
i kapcsolatokkal rendelkezik. Ezekbõl si-
kerül profitálni, akár szakmai, akár esz-
közellátás terén valamit?

� Igen. A hollandiai testvérvárossal,
Wageningennel nagyon gyümölcsözõ a
kapcsolatunk. Az intézmény rendszeres
látogatásán túl természetbeni támogatás-
sal � ruhákkal, segédeszközökkel, taka-
rókkal, játékokkal, foglalkoztatási eszkö-
zökkel, stb. � is segítik a bent elhelyezett
idõs embereket. Sõt, a jövõben Gödöllõ
belgiumi testvérvárosával, Turnhouttal is
szeretnénk hasonló szakmai munkakap-
csolatot kialakítani. Szerencsére erre
mindkét részrõl van igény.

� Milyen változások történtek az el-
múlt idõszakban?

� Ebben az évben vették fel az intéz-
mény alapítványát, az Együttérzés Köz-
hasznú Alapítványt a Nemzetközi Sza-
maritánus Szervezetbe, aminek révén ta-
lán újabb pályázati lehetõségeket fogunk
kapni. Az elmúlt két év alatt ugyanis pá-
lyázat útján több millió forintot nyertünk,
amibõl az intézet mûködési feltételeit ja-
vítottuk. A város önkormányzata révén
jelenleg is szépülünk: éppen most zajlik
a házon belüli PVC burkolat cseréje.
Úgy tûnik, hogy ebbõl az összegbõl még
a folyosók új burkolattal való ellátást is
meg tudjuk oldani.

Reményi Krisztián
Fotó: a szerzõ

Vidámabb hétköznapok
Egyesített Szociális Intézmény
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� Az önöké a város patinás civil szervezetei
közé tartozik.

� 1989-ben alakultunk; nem sokra rá, a
rendszerváltozás után pedig átalakult az
egyesület, olyanná, amilyennek valóban
szerettük volna � mondja Vass Károlyné, a
hét nyugdíjasklubot összefogó Gödöllõi
Nyugdíjasok Egyesületének elnöke. � Je-
lentõs számú tagságunk van: az alakuláskor
négy klub, összesen háromszáz tag tartozott
az egyesülethez; jelenleg már hét klubunk
van nyolcszáz taggal, de egyes programja-
ink - az Akadémia, a színházlátogatások, a
torna - ezer-ezerkétszáz embert érintenek.

� Jó az, hogy külön klubok vannak? Mi
az egyesület szerepe?

� Mindenképpen jó, hiszen így a hasonló
érdeklõdési körûek saját igényük szerint
alakíthatják a programjukat; ugyanakkor ki-
merítõen, szakszerûen tudják megszervezni
azokat a programokat, amik az õ érdeklõdé-
si körükbõl a többieket is érdekelhetik.
Klubjaink: az Õszikék (a könyvtárban van-
nak a rendezvényeik); az Általános
Nyugdíjasklub a Mûvelõdési Központban;
a Nyugdíjas Pedagógusok Klubja; az Erdé-
szeti Nyugdíjasok Klubja, az Egyetemi
Nyugdíjasklub; a Fegyveres testületek

Nyugdíjasainak Klubja; valamint az Életet
az Éveknek országos egyesület helyi klubja.
A klubok önálló életet élnek; az egyesület
nem irányítja a munkájukat, hanem koordi-
nálja: a havonkénti vezetõségi üléseken dõl
el a következõ idõszak tematikája. Az egye-
sületben nincs tagsági díj.

� Melyek a közös rendezvények?
� A legjelentõsebb az idén a 20. félévébe

lépett Gödöllõi Akadémia, amelynek elõ-
adásait, kirándulásait mindig nagy érdeklõ-
dés kíséri. Külföldi kirándulásaink mindig
valami eszméhez kötõdnek; jó példa erre
belgiumi, a passaui, vagy az idén õszi, bur-
genlandi látogatás, ahol a millennium évé-
ben kerestük azon magyarok nyomait, akik
ezer éve nyugati határunkat védték az Õrvi-
déken. Aztán a szórakozás: a farsangi bált,
a juniálist, a nyugdíjasnapi rendezvényt, a
szilveszteri mulatságot minden évben meg-
rendezzük. Ezek a rendezvények, tagságtól
függetlenül, minden nyugdíjas számára nyi-
tottak. Óriási jelentõségû az ún. látogatási
hálózatunk, amelynek révén egyre több
idõs emberrel kerülünk kapcsolatba.
Nyugdíjasnapon rendszeresen köszöntjük
azokat, akik abban az évben töltötték be a
kilencvenet; s természetesen, a város képvi-

selõivel együtt mi is köszöntjük a százéve-
seket.

� Említette, hogy nincs tagsági díj. Ho-
gyan finanszírozzák akkor ezeket a komoly
programokat?

� Fõ támogatónk az önkormányzat. Újra-
alakulásunkkor vettük fel a kapcsolatot a
várossal; azóta minden évben pályázunk tá-
mogatásért, és azt minden évben meg is
kapjuk. A pénz nagy részét szétosztjuk a
klubok között, ami az egyesületnek marad,
azt a közös programokra fordítjuk. Orszá-
gos alapokból is nyerünk néha támogatást,
de ez csak töredéke a városénak. Program-
jaink igen komolyak; nem mindig lenne
elég rájuk a pénzünk, de máshonnan is tá-
mogatnak bennünket, amikor lehet: a Mû-
velõdési Központ mindig maximális segít-
séget adott az ottani rendezvényeinkhez.

� Összességében: milyen Gödöllõn nyug-
díjasnak lenni?

� Ezt mindenki maga érzi. Nekem: jó.
Gödöllõnek pezsgõ, tartalmas kulturális éle-
te van, ezt a kultúrát, velem együtt sokan
igénylik; ez segít bennünket abban, hogy ne
�merüljünk el az öregségben�. Az egyesü-
let, elnöki tisztem pedig megadja a feladat
örömét, annak örömét, hogy közösségben
éljük meg életünknek ezt a szép, de néha
nehéz szakaszát, segítve magunkon és egy-
máson. Nekünk erõ, ha kell, gyógyító erõ
ez a közösség.

M. B.

Szanathy Júlia nyugalmazott fogor-
vos a közelmúltban vehette át rubin-
diplomáját Pécsett, ahol 1931-ben
végzett orvosként. A nem mindenna-
pi eseményhez Gémesi György pol-
gármester is gratulált. Juliska nénit,
aki 1998 óta a Gödöllõ Városért ki-
tüntetés birtokosa, az akkori fogor-
vosi képzésrõl kérdeztük.

� Az orvosi egyetem elvégzését követõ-
en a Stomatológiai Intézetben részesül-
tem fogorvosi képzésben. Abban az idõ-
ben képeztek fogorvosokat a katonaság-
nál és az Irgalmasoknál is, de a
Stomatológiai Intézet volt ebben a legki-
válóbb. Oda persze nagyon nehéz volt
bekerülni: mindössze tizennyolc jelent-
kezõt vettek fel, közülük négyen voltunk
nõk.

� Hogyan indult
Juliska néni pá-
lyája?

� Amikor fog-
orvosként dolgoz-
ni kezdtem, a biz-
tosítottakat kezel-
tem, akik után a
különbözõ biztosí-
tó társaságok térí-
tették meg a költ-
ségeket. Havonta kellett elküldeni a je-
lentéseket, hogy név szerint, kinek mi-
lyen munkát végeztünk el. Ezt aztán igen
szigorúan ellenõrizték. A betegeket kiér-
tesítették, hogy jelenjenek meg a rende-
lõben. Én csak azt vettem észre, hogy ré-
gebben kezelt páciensekkel van tele a vá-
ró. Aztán megjelent egy orvos Budapest-
rõl, és ellenõrizte, hogy valóban azokat a

kezeléseket kapták-e meg, amelyeket a
jelentésben feltüntettem. Végül nagyon
megdicsértek, mert én az akkori legjobb
anyagokat használtam. Csodálkozott is
az ellenõrzõ orvos, hogy milyen kitûnõ
állapotban vannak a két-három évvel
azelõtt készült tömések.

Radó Gábor
Fotó: a szerzõ

A közösség gyógyító erõ
Gödöllõi Nyugdíjasok Egyesülete

Pécsett, hetven éve
Rubindiplomás gödöllõi fogorvos
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Egy élõ rocklegenda látogat el 10-
én, szombaton este 8 órakor az
egyetem aulájába: a Kormorán. Az
együttes városunkban ünnepli 25.
születésnapját, �Tiltott dalok tiltott
hangszereken� címû koncertjével.

A hatvanas években kialakult új könnyûze-
nei �világnyelv�, amit akkor egyszerûen
csak beatnek hívtak, jórészt az angolszász
és az afro-amerikai népzenében gyökere-
zett. Számtalan stílusa között azonban szin-
te a kezdet kezdetétõl megjelent az ún. folk,
amely a beatet játszó zenészek, vagy kör-
nyezetük saját népzenéjét ötvözte az új mu-
zsikával. Olyan, ma már történelmi muzsi-
kusok, együttesek dalait élvezik azóta is az
egymást követõ generációk, mint a Simon
& Garfunkel; Carlos Santana; az Emerson,
Lake & Palmer, vagy hazánkban az Illés.

Az igencsak hangos új zene mûvelõi
�mellett� azonban ekkoriban már évek óta
ott dolgoztak azok a zenészek is, akik né-
pük zenéjét lehetõleg minél �eredetibben�
akarták megõrizni és továbbadni. Magyar-
országon � tegyük hozzá, igen komoly

politikai �ellenszélben� � ekkor hozták
létre a táncházakat Sebõ Ferenc és társai,
Bartók és Kodály elhivatott követõiként.
Persze, nem lehet éles határvonalat húzni
a folk-beatet játszók és a folkzenészek kö-
zött, inkább egy sokszínû palettáról be-
szélhetünk; elég csak a Tolcsvay fivérek
és zenekaraik munkásságára, vagy Szöré-
nyi Levente (kicsit késõbbi) elsõ szólóle-
mezeire emlékeznünk � s �az egyszerûség
kedvéért� � most ne is beszéljünk a városi
folkról, vagy a polbeatrõl, Dinnyés Jó-
zsefrõl, Cseh Tamásról�

A Kormorán ebben a forrongó idõben
született meg 1976-ban. Koltay Gergely
és társai (az eltelt idõben több mint hat-
van zenész, és számtalan vendégmûvész)
szinte azonnal nagyon markáns képvise-
lõivé váltak a folkmuzsikának. A magyar
mellett a kezdetektõl fogva más közép-
és délkelet-európai népek zenéjét és
hangszereit is megszólaltatták koncertjei-
ken, mintegy már elõvételezve a 80-90-
es évek világzenéjét. A hetvenes évek
végétõl bejárták egész Európát, számta-
lan fesztivál és önálló koncert sztárjai

voltak. Közönségük elsõsorban az értel-
miségi fiatalokból került ki.

1984-ben megjelent elsõ nagylemezük, a
Folk & Roll azonban már jóval szélesebb
hallgatóságot vonzott. Érdekes, a föntebb
vázoltakkal szinte ellentétes fejlõdés ered-
ményeit élvezhette ezen a lemezen a nagy-
érdemû. Míg annak idején az Illés õsi for-
rásból merítette modern szövegeinek dalla-
mát (Amikor én még kissrác voltam); vagy a
szöveghez kereste meg a zenei gyökeret (a
Koncz Zsuzsa énekelte Szondi két apródja);
addig a Kormorán Ratkó József- és Nagy
László-verset énekelt népzenére, a �teljesen
autentikus� Ilju haramia mellett�

Népszerûségük azóta is töretlen; a Folk
& Roll óta több mint 50 hanghordozójuk
jelent meg. Nagyobb lélegzetû mûveik sora
a Páskándy Géza verseire szerzett A költõ
visszatér c. rockoperával kezdõdött 1988-
ban; amit még sok hasonló követett (Elekt-
ra mindörökké, A Megfeszített, Nekünk
Mohács kell? és a többi); és pályájuk egyik
csúcsaként emlékezünk a Honfoglalás címû
film zenéjére.

Értékes, termékeny huszonöt évet foglal
tehát most össze a Kormorán � kár lenne ki-
hagyni ezt az összefoglalást. Aki teheti, men-
jen el az egyetemi aulába szombaton este; bi-
zonyos, hogy nem hiába megy oda.

(magyar)

Huszonöt éves a Kormorán

Tiltott dalok tiltott hangszereken

Gödöllő Város rendezésében

„Tiltott dalok tiltott
hangszereken"

a huszonöt éves Kormorán együttes
jubileumi hangversenye

Gödöllő, Szent istván Egyetem, Aula
(Páter Károly utca 1.)

2001. november 10 este 8 óra

Koltay Gergely, Szűts István, Szabó Miklós, Géczi Erika, Tóth Rená-
ta, Gáspár Álmos, Nagy László, Mr Basary, Zsoldos Tamás

Valamint: Jenei Szilveszter, Margit József, Hetényi Zoltán, Csillag
Endre, Patai Tamás, Németh Gábor, Sötét Gábor, Gál Péter, Nagy

Balázs, Papadimitru Athina

Mindenkit szeretettel várunk!
Belépők a gödöllői Művelődési Központ

jegypénztárában és a helyszínen válthatók!
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Kedd délelõtt az egymilliomodik
látogatót köszöntötték a Gödöllõi
Királyi Kastélyban. A történelmi
mûemlék helyreállított részeit öt
évvel ezelõtt nyitották meg a
nagyközönség elõtt, azóta az egymil-
liomodik belépõjegyet Malcsiner
Ferenc, a Magyar Rádió nyugalma-
zott hangtechnikusa váltotta meg,
aki édesanyjával kereste fel a gödöl-
lõi kastélyt.

A Budapestrõl érkezett  szerencsés
látogatókat a bejáratnál Körösvölgyi
László, a Gödöllõi Királyi Kastély
Kht .  ügyvezetõ  igazgatója  szép
ajándékcsomaggal köszöntötte. A dís-
zoklevél, könyvek és ajándéktárgyak
mellett  Malcsiner Ferenc egy két-
személyes belépõt is kapott, amivel
ezentúl díjmentesen léphet be a gödöl-
lõi kastélyba. Az egymilliomodik láto-
gató hamar felocsúdott meglepetésébõl
és készséggel nyilatkozott a sajtónak.

� Nagyon régóta tervezem a kastély-
múzeum megtekintését, már vagy három
éve megígértem ezt a kirándulást az éde-
sanyámnak is. Most végre el tudtunk
jönni, és lám, milyen óriási szerenc-
sében, megtiszteltetésben van részünk.
Ami azért is meglep, mert soha nem
szoktam nyerni a rejtvényeken, sorsolá-
sokon � de most végre �bejött�. Nnagyon

örülünk ennek a szép ajándéknak.
� Milyenek az elsõ benyomásai a

gödöllõi kastélyról?
� A termeket még nem jártuk végig,

de annyit máris látunk, hogy élõben job-
ban érvényesülnek a távlatok, mint
ahogy a televízió képernyõjén láttuk
eddig. Egyébként, már az érkezéskor
meglepõdtem, látva a sok kamerát.
Mondtam is édesanyámnak, vajon kit
várhatnak? Gondoltuk, biztosan a kor-
mánytól valakit. Arra azonban egyáltalán
nem számítottunk, hogy ránk irányul
majd a figyelem; megdöbbentem, amikor
az igazgató úr az egymilliomodik láto-
gatóként köszöntött.

Radó Gábor
Fotó: a szerzõ

Az egymilliomodik látogató

Erzsébet bajor hercegkisasszonyként
született, s még nagyon fiatalon az oszt-
rák császár, a magyar forradalommal le-
számoló Ferenc József felesége lett. Ha-
zánkban azonban mégsem mint osztrák
császárné rögzült a köztudatban. A ma-
gyarok királynéjaként emlegették már
életében is, és emléke nem halványult a
halála óta eltelt több mint száz év alatt
sem. Mi volt a titka? Ki volt valójában
ez az uralkodói ideáltól oly távol álló
nõ, akit a magyar nemzet a szívébe zárt,
s akit � nem mellesleg � a kortársak a
világ legszebb asszonyának tartottak?

A kiváló minõségben kiadott, jeles
szerzõk által fémjelzett könyv társzerzõ-
je a gödöllõi Kovács Éva.

Erzsébet, a magyarok királynéja

Kétszemélyes belépõõ
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A tavalyi évhez hasonlóan, novembertõl további jelentkezõket
várnak a szakkörre. Jelentkezni a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzatnál lehet; tel.: 415 - 779; 30 - 240 - 4297

A kastélymúzeum új szerzeményeit
november kilencedikétõl láthatják az
érdeklõdõk Gödöllõn. A királyi kas-
tély eredeti berendezése a történel-
mi viharokban szinte teljesen meg-
semmisült. A kiállítási termekben
látható berendezést, festményt,
szobrot többnyire más intézetektõl
kölcsönzik.

A folyamatos gyûjtõmunka eredmé-
nyeként az utóbbi években jó néhány
eredeti tárgyat sikerült vásárolnia a
kasté lynak.  Köztük van Wilhelm
Richter Erzsébet királyné lovon címû
festménye is. Az új szerzemény resta-
urálására már nem jutott pénz. A szük-
séges összeg elõteremtésére hagyo-
mányteremtõ szándékkal jótékonysági
árverést szerveznek.

Az Erzsébet királyné Sisi Galéria
kérésére galériák, antikvitás üzletek,
régiségboltok ajánlottak fel árverésre
egy-egy mûtárgyat. A festmények,
szobrok, porcelánok, szõnyegek és

más értékek november elején, Budán,
a Margit körút 11. alatt, november 9-

tõl 18-ig pedig a királyi kastély föld-
szinti kiállítótermében tekinthetõk
meg. Az aukció a kastély dísztermében
lesz november 18-án, vasárnap 11 óra-
kor.

(t.)

Királyi relikviák

Jótékonysági árverés

Az Erzsébet Királyné Sisi galériát prof. dr. Körösvölgyi László, a Gödöllõ Királyi Kas-
tély Kht. ügyvezetõ igazgatója nyitotta meg
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�Életet az éveknek�- nehezen lehetne
szebb elnevezést találni egy nyugdí-
jasklub számára. A Mélykúti Csabáné
által vezetett klub legutóbbi program-
ja a mûvelõdési központban megren-
dezett író-olvasó találkozó  volt,
melyre Gödöllõn élõ, Gödöllõhöz
kötõdõ írókat hívtak meg: Katona
Szabó Istvánt, Nádudvari Annát,
Szántai Sándort.

Mélykúti Csaba helytörténész ismertette
munkásságukat, tett fel kérdéseket nekik
a népes közönséget vonzó összejövetelen. 

Késõbb érdeklõdésünkre elmondta,

hogy klubjuk jövõre lesz tizenöt éves.
Közel száz tagjuk van � õk minden je-
lentkezõt felvesznek, függetlenül attól,
mi volt a foglalkozása nyugdíjba
vonulása elõtt. Általában havonta egy
klubnapot tartanak és egy utazást
tesznek. Tagjaik hetven százaléka a
Tájak-Korok-Múzeumok mozgalomba is
bekapcsolódott, szívesen keresi fel
hazánk � és persze a határon túli, a
történelmi Magyarországhoz tartozott
területek � természeti szépségekben
bõvelkedõ vidékeit, mûemlékeit,
legkülönbözõbb érdekességeit.
Felfogásuk: ismerd meg Gödöllõt és

környékét, ismerd meg megyédet, ismerd
meg hazádat. Az utóbbi két év elsõsor-
ban a millennium jegyében zajlott, meg-
néztek Árpád-kori emlékeket, szeptem-
beri útjukon például Tar, Bélapátfalva
Árpád-korból maradt templomait.

Mivel az idõjárás már nem kedvez a
hosszabb utazásoknak, legközelebb,
november 19-én Budapestre mennek, a
Magyar Tudományos Akadémia
múzeumába és könyvtárába. 

Év elején összegyûjtik a kívánságokat,
aztán összeállítják, kiadják a programot.
De talán még fontosabb: a tagok
érezhessék, hogy tartoznak valahová. Hogy
gondjaikban számíthatnak valakikre.
Megemlékeznek névnapokról, születés-
napokról. És, nem utolsósorban: a nyugdí-
jak esetleges rendezéséért is közbenjárnak.

N. A. 

Kenyát igazán csak Regina szerette
meg a családból, Regina, aki ötéves
korától tizennégy éves koráig ebben
az országban nevelkedett.

A Redlich család nem választotta
hazájául Kenyát. Nem úgy kerültek oda,
hogy vágytak Afrikába, aztán végre sike-
rült megvalósítaniuk a vágyukat. Õk
menekültek, 1938-ban Németországból,
a kezdõdõ zsidóüldözések elõl. 

A Hontalanul Afrikában szerzõnõje:
Regina. Apja emlékének ajánlja a mûvét.
Jól emlékszik mindenre. Õ a körülöttük
élõ bennszülöttek jóvoltából több afrikai
nyelvet is megismert, meg a szokásokat, a

hiedelmeket, meg Mungót, a fekete Istent.
Három rétegbõl tevõdik össze

önéletrajzi regénye. Beleélve magát szülei
és a többi felnõtt menekült helyzetébe,
emlékeibe, tudósít Németországról, annak
közelmúltjáról, és akkori, az õ afrikai
éveik alatti idejérõl, leírja, hogyan aggód-
tak a magukat biztonságban tudhatók
otthon maradt szeretteikért, hogyan
vágyódtak hajdani életük után, milyen
kínokat álltak ki az otthontalanságtól.

A kenyai angolok, akik akkor az orszá-
got uralták, irányították, világa is megje-
lenik. Feltûnik az iskolaigazgató, aki két
emberbõl állt, s az egyik, a szeretetreméltó
lénye Dickens hõsnõt látott idegen kis

tanítványában. A hivatalnokok, a katonák a
második világháború kitörésekor nehezen
tudták eldönteni, hogy a német menekültek-
ben ellenségeket � kémeket � vagy velük
szövetséges, használható embereket lás-
sanak-e, s hol így, hol úgy kezelték õket.

Végül a bennszülöttek. Az õ világuk
csodavilágot jelentett a kislány számára.
Átvette szemléletmódjukat, mindazt, ami
jellemzõ volt rájuk.

De kénytelen volt a szüleit követni. Apja
mindenáron haza törekedett. S meg is
érkezett a levél, mely mindennél nagyobb
örömöt jelentett a számára: állást kap
Frankfurtban, folytathatja jogászi munkáját. 

Így lett Reginából � Stefanie Zweigbõl
� irodalmi szerkesztõ egy frankfurti lap-
nál, ifjúsági regények szerzõje, nem
pedig kenyai farmer. De így legalább
megírhatta ezt a különös történetet.

- nád -  

Stefanie Zweig:

Hontalanul Afrikában

�Életet az éveknek�

Író-olvasó találkozó a klubban

NGE hírek:

Az Egyesület Martinovics utcai raktárában
burgonyavásárt tart.
A vásár idõpontja:
nov.  9. péntek 8 órától 18 óráig
nov.  10. szombat 8 órától 12 óráig.

A burgonya 30 kg-os zsákokban kapható
850 Ft-os áron.

A kedvezményes vásárlásra a tagsági iga-
zolvány jogosít.
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Vasárnap a Szent István Egyetem au-
lájában nagy sikerû, teltházas kon-
certet adott a Gödöllõi Városi Fúvós-
zenekar. Az 1991-ben alakult zenekar
tíz éves, jubileumi fellépése egyben
minõsítõ hangverseny is volt; a zsûrit
Dohos László, a Magyar Fúvószenei
Szövetség elnöke vezette. A koncert
után Ella Attila karmester nyilatko-
zott lapunknak.

� Az amatõr zenekarok számára négy ka-
tegóriában van lehetõség a megmérette-
tésre, mi a C kategóriában indultunk. A
klasszikus fúvószenében arany fokozatot,
a szórakoztató, show-zenében pedig ki-
emelt arany fokozatot értünk el.
� Milyen terveik vannak a továbbiakra?
� A közeljövõre nem tervezünk külö-
nösebbet, ugyanis a felkészülés erre a
koncertre az együttes tagjainak idejét
és munkabíró képességét egy kissé ki-

merítette: nagyon sok próbát tartottunk
ehhez a hangversenyhez. A jövõ ta-
vasszal külföldön fogunk szerepelni,
de természetesen addig is meg kíván-

juk tartani a zenekar jó hírét, közremû-
ködésünkkel hozzájárulva a városi ren-
dezvények sikeréhez.

Radó Gábor

Tíz éves a Városi Fúvószenekar

Arany és kiemelt arany

A Gödöllõi Premontrei Szent Norbert
Gimnáziumban az idén több rendez-
vényen is megemlékeztünk az 1956-
os forradalom és szabadságharcról.
45 évvel ezelõtt nagyon sok hozzánk
hasonló korú fiatal vett részt a har-
cokban. Az emlékezések kapcsán
nem kerülhettük meg a kérdést: Vajon
mi helytállnánk-e hasonló helyzetben
akár az életünket is kockára téve?

Az emlékezés a Premontrei Esték elõadás-
sorozat elsõ alkalmán kezdõdött, amikor
Csete Örs az 1956: arcok, sorsok címû
könyv szerzõje  az 1956-os szabadsághar-
cosok közül, néhánynak bemutatta sorsát
A történelem órákon hallott adatok (hány
ember, meddig tartotta a Corvin közt, hány
hadosztállyal támadtak az oroszok, hány
embert ítéltek el a Kádár-rendszerben)
most teltek meg valódi tartalommal. Em-
beri tragédiák bontakoztak ki elõttünk, pl.
azé a szabadságharcosé, aki csak azért állt
a felkelõk közé, mert szerelmes lett egy
lányba, aki már részt vett a harcokban, és
késõbb, a megtorlás idején pont ez a lány

vallott ellene a tárgyaláson, többek közt az
õ vallomása alapján ítélték a fiút halálra.
Az elõadáson átéltük, ami történt, így sok-
kal közelebb kerültünk lélekben 1956-hoz. 

Ez volt a célja annak a filmvetítésnek
is, ahol Mészáros Márta Napló anyám-
nak, apámnak címû filmjét néztük meg.
1956 október 23-ának a hangulatát át-
érezhettük, a film után sok kérdésünkre
tanáraink adtak magyarázatot.

Az iskolai ünnepséget október 20-án tar-
tottuk, a mûsort a 10. A osztályosok készí-
tették. Formabontó volt a megemlékezés,
mert a zenei betéteket rock-együttesek szá-
maiból válogatták össze East, Beatrice,
Republic számokat és az �56-os életképeket
megjelenítõ visszaemlékezéseket � pl. Ta-
mási Áronét hallgatva idézõdhetett fel ben-
nünk a kérdés, amit Ady Endre fogalmazott
meg: �Mit ér az ember, ha magyar?�

A rendezvénysorozat okt. 27-én zárult
az immár hagyománnyá váló népdalének-
lési versennyel. Az osztályok közösen ad-
tak elõ egy-egy népdalcsokrot, végül még
tanáraink is megleptek bennünket és dalra
fakadtak. A vándorkorsót az alsóbb évfo-
lyamosok közül a 6. A osztály, míg a felsõ-
sök közül a 10. B osztály nyerte. A 10. A-
sok megvédték tavalyi elsõ helyüket, idén
bordalokat és mulató nótákat adtak elõ.

Sz. T.

Október

Emlékezés hónapja
Gödöllõ Város Önkormányzatának
12. sz. rendelete � a városi díjak
alapításáról és adományozásának
rendjérõl � értelmében 2002. ja-
nuár 22-én, a Magyar Kultúra
Napján kerül átadásra a

GÖDÖLLÕ
KULTÚRÁJÁÉRT

DÍJ
�A rendelet alapján, a GÖDÖLLÕ
KULTÚRÁJÁÉRT díjban évente leg-
feljebb egy személy és egy közös-
ség, illetve szervezet részesíthetõ�.

Tisztelettel kérjük, hogy javasla-
tával segítse a bizottság döntést
elõkészítõ munkáját.
A javaslatokat a Polgármesteri
Hivatal Közoktatási, Mûvelõdési
és Sport Irodájára szíveskedjenek
megküldeni.

Határidõ: 2001. november 23.

FELHÍVÁS
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A rádió egyéves születésnapján kit
is szólaltathatnék meg, mint egy
olyan embert, aki a kezdetek óta
részt vesz a munkában, és eddig
több témával gazdagította a rádió
mûsorát. Õ a Pelikán Rádió egyik
mûsorvezetõje, Madarassy Péter.

� Hogyan kezdõdött?
� Tavaly, október 29-én volt az elsõ adás.
Egész más körülmények között kezdtünk
el dolgozni, mint ahogy most folyik a
munka. Mindenki hozta otthonról, amilye
volt, az ötletét, a CD-ket, hogy zenélni
tudjunk, és a többi. Azt gondolom, hogy
nagyon sokat fejlõdött ez a rádió, és re-
mélem, hogy ez a folyamat nem áll meg!
� A Pelikán Rádió tehát így kezdte bon-
togatni szárnyait. De vajon Madarassy
Péter mikor és hol kezdte ugyanezt?
� 1960 augusztus 23-án születtem. Itt ta-
nultam Gödöllõn, itt élek és szerencsére
itt is dolgozom. A szereplés már régóta
nem idegen tõlem, hiszen tíz évig tanul-
tam gitározni, csellózni, és ezt a tudáso-
mat helyi együttesekben, zenekarokban
kamatoztattam. Több mint tíz évig tagja
voltam a Városi Vegyeskarnak is.
� Ha jól tudom, nem csak a Pelikán Rá-
dióban dolgozol. Mivel foglalkozol még?
� Az Universitas Iskolai Szövetkezet
gödöllõi kirendeltségének a vezetõje va-
gyok. Ez a szövetkezet azzal foglalkozik,
hogy egyrészt cégeknek biztosít munka-
erõt, másrészt diákoknak munkát.
� Akkor nem véletlen, hogy a rádióban is
foglalkoztál diákoknak szóló témával�

� Azt hiszem, a Tini Partyra gondolsz.
Ez alatt az egy év alatt több témát is
megpróbáltam bemutatni. Nagyon lelke-
sen vetettem magam a rádiózásba, az
eredeti célt, azt, hogy a rádió Gödöllõnek
szóljon a gödöllõiekrõl, igazán magamé-
nak vallottam. Jelenlegi mûsorom a Kü-
löncjárat címû magazinmûsor, ahol ext-
rém és egyéb sportok a fõ téma, de sze-
retném ezt a palettát bõvíteni. A mûsor-
vezetés mellett foglalkozom reklám- és
rendezvényszervezéssel is. Ilyen alkalom
volt például a májusi Gyermeknapi Ka-
valkád, melyet feleségemmel együtt
szerveztünk. De ezzel még nincs vége.
Célom, a város lakosságát minél több-
ször és többféleképpen megmozgatni, a
vérkeringést kicsit felpezsdíteni.
� Hogy mindez hogyan sikerült, arról
majd a rádió második születésnapján be-
szélgetünk�

Bátori Csenge

Állandó mûsorok:

Hirek: 6 óra, 6.30, 7, 7.30, 8, 8.30, 9,
9.30, 10, majd minden órában 22 óráig
Sport: 6, 10, 12, 15, 18, 20, 22

Közlekedési hírek: 6.45, 9.45, 11.45,
15.45, 17.45, 19.45

10óra: Ejtõzõ: Gödöllõi és Gal-
gamenti kulturális ajánló, 14 óra:
Gödöllõi teadálután, 16 órától kíván-
ságmûsor, 17.15-tõl gazdasági hírek,
17.35: Kastélypercek a Gödöllõi Ki-
rályi Kastély programajánlata.

Magazinmûsorok:

Hétfõ,  18: Különcjárat
22: Rocklexikon

Kedd,  18: Lotfi Behnam mûsora
22: Electro

Szerda,18: Alma Mater
20: Répássy Gábor mûsora

Csütörtök, 18: Egészségklub
20: Répássy Gábor mûsora
22: Dr. Farkas Iván
komolyzenei sorozata.

Péntek,18: Péntek esti tornádó
21: Pulzár

Szombat,  18: Pelikán Top 93,6
Vasárnap, 18: Gödöllõi kulturális
magazin � Vitéz G. Gergely 

és Michalik Judit mûsora

Pelikán Rádió FM 93.6

Elmúlt egy év�

Trafo Club (Palotakert, nyitva 19�04-
ig; web: www.trafoclub.hu; e-mail: info-
trafoclub.hu). A sörözõ nyitva: hétfõ
kivételével minden nap 16-tól 24 óráig.
A �Mi Mozink� mûsora: Nov. 8.:
Játsz/ma. Am. film. Fsz: Sean Penn,
Michael Douglas, Deborah K. Unger Nov.
13.: �Öcsögök. Magyar film. R.: Dyga
Zsombor. Fsz.: Schmied Zoltán, Tzafetás
Roland, Valonics István, Badár Sándor
Nov. 14.: Citromfej. Magyar szatíra. R.:
Bodó Viktor. Fsz.: Mucsi Zoltán, Tóth
Ildikó, Terhes S. Nov. 14., 20 óra:
Uristen@Menny.hu. Magyar filmszatíra.
Fsz.: Scherer Péter, Dióssy Gábor, Kalmár
Tamás, Lecso Péter, Rezes Judit Nov. 15.:
Feri és az édes élet. Magyar film. Fsz.:
Csákányi Eszter, Hollósi Frigyes, Bojtár
B. Endre, Éles Eszter Nov. 20.: Az igazi

Mao. Magyar áldokumentumfilm. R.:
Siklósi Szilveszter Nov. 21.: Macerás
Ügyek. Magyar film. R.: Hajdú Szabolcs.
Fsz.: Vásári József, Szabó Domokos,
Latona László Nov. 22.: Betépve. Am.
film. R.: Ted Demme. Fsz.: Johnny
Depp, Penélope Cruz, Ray Liotta
Az elõadások kezdési idõpontja: 19 óra.
A pénztár nyitva tartása: 16-24 óráig
Nov. 3., szombat 17-21-ig: Teenager
Party Dj Tégla; 22-04-ig: Funkytól az
elektronikus tánczenéig... Dj Behnam
(Sierra Tequila 1-et fizet 2-t kap akció!).
Nov. 9., péntek, 18.30.: Catharsis
(USA), Darkest Hour (USA),

Dawncore, Newborn, Kevés. Novem-
ber 10., szombat, 17-21-ig: Teenager
Party Dj Tégla; 22-04-ig: Funkytól az
elektronikus tánczenéig... Dj Behnam +
Baileys akció: 1+1=3! November 16.,
péntek: Sugarloaf, Árnyak. Nov. 17.,
szombat 17-21-ig: Teenager Party Dj
Tégla; 22-04-ig: Funkytól az elektron-
ikus tánczenéig... Dj Behnam November
23., péntek: HétköznaPI CSAlódások,
Punk-Tum, A Brigád. November 24.,
szombat 17-21-ig Teenager Party Dj
Tégla; 22-04-ig: Funkytól az elektron-
ikus tánczenéig... Dj Behnam November
30., péntek: Junkies + vendég.
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ÖN MIT GONDOL?
Múlt héten az autópálya-kérdésrõl

mondhatták el véleményüket. Arra vol-
tunk kíváncsiak, hogy Önök szerint szük-
ség van-e Magyarországon több autópá-
lyára, illetve egyetértenek-e a díjfizetéses
használattal. Természetesen szó esett a
megépített, majd lebontásra ítélt kapuk-
ról, és az esetleges ingyenes autópálya-
használatról Gödöllõ és Budapest között.

Ne feledjék, a vélemények mellett kér-
déseket is feltehetnek a város, illetve a
különbözõ intézmények vezetõinek, illet-
ve személyesen üzenhetnek családtagja-
iknak, ismerõseiknek születésnap, név-
nap, házassági évforduló, vagy más fon-
tos esemény alkalmából. 

E heti témánk: a magyar foci

VARÁZSFUVOLA ZENEKAR A KI-
RÁLYI KASTÉLYBAN

A film a zenekar október 7-i fellépé-
sén készült a Királyi Kastélyban. A Va-
rázsfuvola Zenekart 14 lelkes fiatal fuvo-
lista alkotja, akiket a zene ötvözött igaz
barátokká. �Számunkra minden fellépés

egy örömzene�- vallják.
Mûvészeti vezetõjük Román Enikõ fu-

volatanárnõ, a zenekar korrepetitora Ro-
mán Henriett zongoramûvész. A filmet
László István rendezte, akinek két koráb-
bi munkáját már láthatták a Városi Tele-
vízió mûsorán.

Mûsorainkkal kapcsolatban várjuk
észrevételeiket, javaslataikat.

Adásnap: pénteken és kedden 18
órától.

Címünk: Gödöllõ Városi Televízió,
2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1, e-mail cí-
münk: gtv@freemail.hu, tel: 28-522-037,

SMS: 30-9926-713

2001. november 7-i
mûsor:

18:00 Mûsorismertetés
18:02
GÖDÖLLÕI KRÓ-
NIKA
képes hírmagazin

18:17 HÁTTÉR
stúdióbeszélgetés
18:22 ÖN MIT
GONDOL...?
Az autópályákról
18:25 GYERMEK-
VERS

6.sz. napköziotthonos óvodából
18:30 Részlet a Gödöllõi Fúvós-
zenekar minõsítõ hangversenyébõl
18:35 SULITÉVÉ
Török Ignác Gimnázium
18:45 A HÉT VIDEOKLIPJE 
18:50 EGYETEMI ANEKDOTÁK
Dr. Seres István

18:52 MOZIAJÁNLÓ
18:55 VARÁZSFUVOLA ZENEKAR
A KIRÁLYI KASTÉLYBAN

Hozzávalók: 800 g sertéscomb, 30 g vaj,
olaj, só, bors, 1 ágacska kakukkfû, 20 db
gesztenye, 2-3 dl húsleves.
Készítés: a húst megmossuk, szárazra tö-
röljük, gyengén besózzuk és sonkaszerûen
megkötözzük. Egy tûzálló tálat kivajazunk,
beletesszük a húst, tetejét meghintjük durva
õrölt borssal, megkenjük vékonyan olajjal
és forró sütõben minden oldalán hirtelen
megkapatjuk. Hozzáadjuk az ágacska ka-
kukkfüvet vagy az õröltet, aláöntünk egy
kevés húslevest, mérsékeljük a tüzet és gya-
kori locsolgatás mellett félig készre sütjük.
Közben a bevagdosott és forró sütõben
elõsütött gesztenyét meghámozzuk, hár-
tyáitól megtisztítjuk, a hús mell dobjuk,
ráöntjük a maradék húslevest, lefedjük s
puhára pároljuk. Ha a gesztenye meg-
fõtt, kiszedjük a húslébõl, melegen tart-
juk, a húst pirosra sütjük. A visszama-
radt húslét méz sûrûségûre beforraljuk s
megöntözzük vele a felszeletelt sültet.
Gesztenyével körítve, forrón tálaljuk.

Õszi ízek

Gesztenyés sertéssült

A GTV mûsorából

Varázsfuvola Zenekar
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Rejtvényünk megfejtését levelezõlapon, novem-
ber 14-ig küldhetik be szerkesztõségünkbe:
Gödöllõi Szolgálat, 2101 Gödöllõ, Pf. 385.

A 40. szám  rejtvényének megfejtése:
�Szirmok, levelek röpködnek a légben/ Kör-

táncban az élet és a halál/ S e nagy min-
denség végtelenében/ Soha egyenlõ két
gyönge fûszál�

A Trafo Club belépõjét nyer ték: Tóbiás
Ákos, Erzsébet krt. 28. III/2.; Sassy Péter,

Fácán sor 44.; Molnár Emese, Csatka, Kos-
suth u. 51.; Dudás Tünde, Palotakert 3. I/8.   

A Városi Filmszínház 2-2 db. mozijegyét
nyerték: Budai Zsuzsanna, Aszód, Kondoros
tér 44.; László Géza, Palotakert 3. I/8. g
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Kerényi Grácia: Megint ez a köd � részlet

AZ ORVOS SZEMÉVEL

A stroke az agy mûködésének általános
vagy helyi mûködési zavara, amely leg-
alább 24 órán keresztül fennállhat, és
idejétõl függõen az agyállomány káro-
sodásához vezethet. Tünetei múló, vagy
erõsödõ beszédzavar, átmeneti látás-
vesztés, testfél-gyengeség, bénulás,
szédülés, eszméletvesztés, hir telen ha-
lál. Világszer te a halálozás és rokkant-
ság egyik vezetõ oka.

Legfontosabb kockázati tényezõi:
magas vérnyomás, fér finem, dohány-
zás, magas vérzsírszintek, stressz, túl-
súly, cukorbetegség, Több rizikófaktor
esetén a kockázat nem összeadódik,
hanem összeszorzódik. Az agyi erek ér-
elmeszesedése, elzáródása illetve meg-
repedése következtében alakul ki az
agyi keringészavar. A betegeken az
idegsejt-károsodás mér tékétõl függõen
a hibás mûködés egy része helyre áll-
hat, másik fele végleg elvész. Heveny
szakban kórházi kezelés indokolt. 23
hónapon belül gyorsan, majd ezt köve-
tõen lassan zajlik a lábadozás. A korán
elkezdett rehabilitáció a gyógyulás, a
társadalomba való visszailleszkedés
esélyét megnöveli. Megfelelõ kezeléssel
az agyi tör ténések okozta halálozás
akár 10 százalékkal csökkenthetõ len-
ne. A magas vérnyomás, magas vérzsí-
rok, cukorbetegség egész életen tar tó
gondozásával megelõzhetõ, vagy kés-
leltethetõ lenne az agyi érszövõdmé-
nyek kialakulása. Javasolt kalória- és
sószegény táplálkozás, ideális testsúly
fenntar tása, mérsékelt alkoholfogyasz-
tás, dohányzás kerülése, rendszeres
testmozgás. Bizonytalan, ismétlõdõ
rosszullétek, féloldali tünetek, beszédel-
akadás, heves, hir telen kialakuló fejfá-
jás, szédülés esetén forduljon orvos-
hoz!

A legsikeresebb kezelés a megelõzés
lenne!

Dr. Kiss Éva

El ne veszítsük a fejünk!



28 � Sport Gödöllõi Szolgálat � 2001. november 8.

Legelõször is köszönetet szeretnénk
mondani kedves testnevelés tanár-
nõnknek, Sárdi Erzsébetnek a fárad-
hatatlan segítségért a szervezésben és
a lebonyolításban. Másodsorban az
iskolának, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta az újonnan épült sportc-
sarnokot, a résztvevõ tanulóknak és a
tanároknak a rendezvény zökkenõ
mentes lebonyolításáért.

A rendezvény október 22-én kilenc órakor
kezdõdött, innentõl a végcél elérése nem
volt kérdéses: 24 óra játék egyhuzamban.
A résztvevõk�110 tanulója az
iskolánknak�keményen helytálltak. A
résztvevõk számát még gyarapították az
iskolánk tanáraiból létrejött csapat és a
végzett osztályok is. Így a megjelentek
száma elérte a 160 fõt. Az elsõ meccs 9-
kor kezdõdött, innentõl kezdve a csapatok
félóránként váltották egymást. Így
végeredményben 96 különbözõ csapat-
beosztás alakult ki. A meccsek mind az

eredményt, mind a csapat játékosainak
nemét és összeállítását tekintve vál-
tozatosak voltak. Az eredmény néha a 100
pontot is elérte, és a lányok fiúkat is
megszégyenítõ teljesítménnyel küzdöttek
a gyõzelemért. Az elfáradt és tartalékaikat
pótolni kívánó sportolók és persze az éhes
vendégek a konyhában leülhettek a
lányok által készített zsíros- és lekváros
kenyerektõl roskadozó asztalokhoz, majd

az életmentõ elemózsiát leöblíthették egy
kis teával. Az érdekesség kedvéért: csak
kenyérbõl 40 kg körül fogyott. 

Érdekesnél érdekesebb meccsek követ-
ték egymást: tanár-diák küzdelem, ahol a
tanárok tisztességesen helytálltak a fiatalab-
bakkal szemben, majd a részvevõk hatal-
mas izgalommal várták a tavaly és tava-
lyelõtt végzettek küzdelmét. A meccsek
között is feltûntetett �ALL STAR� elne-
vezésû mérkõzés is nagy izgalmat váltott ki.
Ezekben a csapatokban a kosárlabda
szerelmesei és aktív mûvelõi szerepeltek.

Nagy meglepetésünkre, az éjszakai mecs-
csek alatt mind a játékosok mind a
szurkolók végtelen kitartással küzdöttek az
álmosság és fáradtság ellen. Ennek köszön-
hetõen az éjjeli meccseken is nagy volt a
jelenlevõk aránya. Ha mégis valaki elfáradt,
megpróbálhatott a lelátón és a konditerem-
ben aludni. De erre a tanárokon kívül
mások nem nagyon kényszerültek.

Nagy meglepetésünkre, az utolsó
meccsekre sem csökkent a lelkesedés
senkiben. Végeredményben a 24 óra alatt
dobott pontok összege meghaladta a
3000-et, amelyet titokban reméltünk is.
A sors keze is benne volt a pontok elos-
zlásában. Mivel a csapatok eredményét
egybe számoltuk, így a két fél csatájának
eredménye, amelyhez mindenki hozzátett
valamennyit (ki kevesebbet, ki többet)
váratlanul alakult. A végeredmény -
habár hihetetlen- egyenlõ lett:

1516:1516. Így az összes résztvevõ
gyõztesként távozhatott. Azt hiszem, ezt
a fesztivált az új csarnok méltó �utóa-
vatójának� is nevezhetjük. Mivel hagyo-
mányteremtõ céllal fogtunk bele a ren-
dezésbe, reményeink szerint mindenki
egy olyan élménnyel gazdagodott, ame-
lyet érdemes felidézni és újraélni.

Jövõre újra találkozunk�
Vertetits Zoltán & Bukovics János

Kosárlabda

24 órás kosárfesztivál a Premiben
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