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Kormorán

M3: Sikerrel jártunk

Már csak másfél hónapig kell az M3-as
autópályát elcsúfító,
a gödöllõi lakosok
és itt dolgozók mindennapjait megnehezítõ kapus ellenõrzéseket elviselni. Elkezdték a
zajvédõ fal építését: a város autópálya melletti lakosai hamarosan
sokkal csöndesebb körülmények
közepette élhetnek.
2-4. oldal

A magyarság felemelkedéséért

Hétfõn a kastély
dísztermében tartotta ünnepi közgyûlését a Klebelsberg
Kuno Emléktársaság.
A szervezet a két világháború közötti
korszak legjelentõsebb kultúrpolitikusának máig ható munkásságát
tárja a nyilvánosság elé. A résztvevõket Gémesi György polgármester köszöntötte.
7. oldal

Ami egykor ide tartozott

Muzsikával
a magyar szabadságért

Királyi relikviák címmel a Kastélymúzeum legújabb szerzeményeibõl nyílt kiállítás pénteken. Körösvölgyi László, a
Gödöllõi Királyi Kastély Kht. ügyvezetõje arra hívta fel
a figyelmet, hogy az elpusztult berendezés és gyûjtemények pótlását folyamatosan végzi a kastély
szakembergárdája.
17. oldal
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M3-as autópálya: 2001. december 31-én megszûnik a kártyaellenõrzés

Sikerrel jártunk
rendõrség és kamerák segítségével
fogják kiszûrni.
Fontos megemlíteni azt is, hogy,
sokak örömére,
jövõre megkezdõdik a Gödöllõt elkerülõ út építésének elõkészítése,
amit nem is olyan
rég városunkban
jelentett be Fónagy János közlekedési miniszter.

Fotó: Magyar Bertalan

Épül a zajvédõ fal

Megnyugtató érzés, hogy már csak
másfél hónapig kell az M3-as autópályát elcsúfító, a gödöllõi lakosok
és itt dolgozók mindennapjait megnehezítõ kapus ellenõrzéseket elviselni. Gödöllõ város vezetése, dr.
Gémesi György polgármesterrel az
élen hosszas küzdelmet folytatott
a kapuk megépítése ellen, ám csak
a jelenlegi kormány (2185/2001. sz.
r e n d e l e t ) h a t á r o z o t t ú g y, h o g y
megszünteti a kapukat. Az M3ason több mint egy hónapja mindannyian láthatjuk, hogy bontják a
kapukat.

Orbán Viktor miniszterelnök ígéretének
megfelelõen, az M3-ason mindenütt folyamatosan szerelik szét a kapukat. A
több mint 3 milliárd forintból megépített
kapuk üzemeltetése évente csaknem 2
milliárd forintot emésztett fel. A kapuk
azonban nem vesznek kárba, hiszen a tervek szerint lehetõség lesz a hasznosításukra azokon a határátkelõkön, ahol rossz állapotban vannak az épületek. Külön említést érdemel, hogy Európa legdrágább fizetõs autópályáján, a Gyõr és
Hegyeshalom közötti M1-es szakaszon
2002. január 1-jétõl szintén akadály nélkül lehet majd közlekedni. A kormányrendelet szerint 2001. december 31-ig megszûnik a mágneskártyák ellenõrzése, és
utána már csak a matricák meglétét fogják
ellenõrizni; a díjat meg nem fizetõket a

sze lesz az M3-as Gödöllõt és Budapestet összekötõ szakasza, és mivel az M0son való közlekedés ingyenes,
Gödöllõrõl díjfizetés nélkül lehet majd
eljutni autópályán a fõvárosba.
Mindannyiónk érdekében áll, hogy minél hamarabb megépülhessen a körgyûrû ezen szakasza. Ennek elkészültének
legkésõbbi dátuma 2006.
A kormányhatározat értelmében a körgyûrû Pécel felõl, Isaszeg érintésével,
északkeleti irányban Gödöllõ felé épül
tovább és az M3-as gödöllõi csomópontjában csatlakozik majd az M3-as felhajtójához.

Fotó: Tatár Attila

M0-s

És ami még jelentõsebbé teszi ezt a
sikert! A tervek
szerint a Budapestet elkerülõ M0-s
a u t ó p á l y a
Gödöllõnél csatlakozik majd be az
M3-as pályába, és
onnan a fóti Cora
áruháznál kanyarodik majd el észak
felé. Ez azt jelenti,
hogy a körgyûrû ré-

Fotó: Magyar Bertalan

Újabb eredmény született azoknak a tárgyalásoknak köszönhetõen, amiket a város vezetõi folytattak az autópályát üzemeltetõ Állami Autópálya-kezelõ Rt. illetékeseivel. A város autópálya melletti
lakosai hamarosan sokkal csöndesebb
körülmények közepette élhetnek.
Régi vágyuk válik ugyanis valóra azzal, hogy az ÁAK Rt. már építi a zajvédõ falakat a 28+400-29+300 km
szelvények között. A részvénytársaság
a beruházást saját forrásból finanszírozza, azaz Gödöllõnek egy forintjába
sem kerül a falak megépítése. A most
épülõ falak nem csak a zajt, hanem a
környezetszennyezést is csökkentik.
T. A.
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Növekvõ gépjármûállomány

Ötrõl hatra
Bár az autópálya díjasítása és az
átmenõ forgalom megnövelte a
belsõ utak terhelését, a számok
azonban azt is bizonyítják, hogy az
elmúlt években jelentõsen megnövekedett a gödöllõi gépkocsik száma.

Lõrincz József, a Polgármesteri Hivatal
Adóirodájának vezetõje lapunk megkeresésére elmondta: 1996-ban 7864 gépjármû adózott városunkban, 2001-ben pedig
már 9283. A legnagyobb növekedést
1999-ben és 2000-ben tapasztalták, ami-

kor is 322, illetve 326 adózó jármûvel
gyarapodott Gödöllõ. Az 1996-os évet
alapnak, 100 százaléknak tekintve, az öt
év során a jármûállomány 118 százalékra
emelkedett. Ez annyit jelent, hogy ahol
öt évvel ezelõtt öt autó közlekedett és
parkolt, ott ma hattal kell számolni. A
változó, felgyorsuló élet szükségessé, a
gazdasági növekedés pedig lehetõvé teszi, hogy egyre több családban legyen
második gépkocsi is.
Lõrincz József elmondta, hogy az említett, 9283 adózó gépjármûnél mintegy
ötszázzal több közlekedik a városban,
ugyanis a költségvetési szervek, a Magyar Honvédség, a Volánbusz és az egyházak tulajdonát képezõ jármûvek adómentesek.
R. G.

JEGYZET

MEGKÉRDEZTÜK
Hogyan vélekedik az elkerülõ útról?
Györe Balázs: Az elkerülõ út megépítését

nagyon fontosnak tartom. A praktikussági
szempontokon túl a város levegõje is tisztább
lesz, ha elkerüli az átmenõ forgalom. Mindenképpen ez a jövõ útja.

Horváth Gizella: Jó ötletnek tartom, hiszen

ha Veresegyházról megyek Pestre, akkor nem
kell keresztülvergõdnöm
a szabadság téri HÉVátjárónál. Egyszerûbben
és gyorsabban tudok az
úticél felé haladni.

Pávics Krisztina: Örülnék, ha ez az út meg-

Nem volt hiábavaló a harc!
Az egész ország figyelmét 1998-ban Gödöllõre
összpontosította a kapuk
megépítése és a díjasítás
körül kialakult konfliktus. Bár már akkor sem a
díjfizetés miatt, hanem a
díj mértéke és annak beszedésének módja váltott
ki tiltakozást. Annak
eredménye az volt, hogy
a díjak a tervezettnél jóval mérsékeltebb áron
kerültek beszedésre. Az
egyszeri útra szóló jegy 120 forintba került Gödöllõig, a havi- 2000, az éves jegy
pedig 20 000 forint volt. Bár ez is jelentõs plusz terhet jelentett az autósoknak, de
ez is elviselhetõbb volt. A másik fõ kérdés a kapuk megépítése ellen irányult, ígéret az új kormány részérõl hangzott el, hogy ezt megszüntetik. Ennek megvalósítását már láthatjuk.
A mérsékeltebb díjak egységesítése is megvalósult, ami azt jelenti, hogy az
M1-es és az M3-as autópályán ugyanazokkal a feltételekkel lehet autózni. A felújítási munkálatokkal jövõre elkészülõ M7-esen is ugyanúgy használható lesz az
egységesített rendszer. Az M5-ös esetében azonban jelentõs állami hitelátvállalásra van szükség, amire 2002 után kerülhet sor.
Az autópályadíj sok gödöllõi számára, ha csak Gödöllõ-Budapest viszonylatban
is, még mindig magas. Ezt, a város vezetõinek javaslata szerint, Gödöllõtõl a fõvárosig ingyenes használhatósággal lehetne megoldani. A kapuk lebontása ezt
egyelõre nem oldja meg, de az M0-s gödöllõi csomópontba való bekötése mindenképpen azt jelenti, hogy a fõváros és az agglomeráció szerves részét képezõ
Gödöllõ közötti szakasz része lesz a körgyûrûnek, emiatt ingyenessé válik.
Így valósulhat meg az ingyenes autópályahasználat, aminek határideje a körgyûrû bekötésének ideje lehet.
(tatár)

épülne. Nemcsak gyorsabb, hanem olcsóbb is
lenne a közlekedés; a
folyamatos haladással
kevesebb benzin fogy.
Így a közlekedés is biztonságosabb lesz.

Miklós Attila: Én nem akarom elkerülni

Gödöllõt. Abban vagyok
érdekelt, hogy az M3-as
ingyenes legyen Gödöllõig, Budapestrõl járok ki
ide. Az viszont jó lenne,
ha a városon belül kisebb lenne a forgalom.

Koós Ágnes: Nagyon zsúfolt a város, külö-

nösen reggel, amikor a
gyerekeket iskolába,
óvodába visszük. Környezetvédelmi szempontból is fontosnak
tar tom az elkerülõ út
megépítését.

Székely Zoltánné: A 30-as úton nagyon

nagy a forgalom, a
buszpályaudvarnál és a
"vörös" óvoda környékén is. Az elkerülõ út
megépítésével nagymértékben csökkenne a
balesetveszély.
Szöveg: R. G.
Kép: R. K.
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Lámpák
Az autópálya díjasítása után megnövekedett forgalom következtében szembetûnõvé vált, hogy a város útszerkezete
kedvezõtlen: a HÉV-sínek és a 3-as fõútvonal kettévágja Gödöllõt. Szükségessé vált a forgalom lámpás szabályozása;
az autópálya-díj bevezetésekor városunk
önkormányzata tárgyalt a Pest Megyei
Állami Közútkezelõ Kht.-val, amely a
város javaslatait beillesztette programjába. Máriabesnyõn, az iskolánál el is készült a lámpával szabályozott gyalogátkelõ és további közlekedési lámpákra
lenne szükség a Dózsa György úton is.
Mivel a városon átvezetõ utak nem az
önkormányzat tulajdonában vannak,
ezeket a csomópontokat is állami beruházásként kellene kiépíteni. Közben
azonban napirendre került a várost elkerülõ út megépítése: ennek az útnak az
elkészültével már más lesz a belsõ forgalom szerkezete, ami más megoldásokat tesz szükségessé.
Az önkormányzat vizsgálja a lehetõséget, hogy mely csomópontok alkalmasak a korszerû körforgalmak kialakítására, de a kastély elõtt erre nincs mód.
A városon keresztülvezetõ utak esetében a fenntartó Pest Megyei Állami
Közútkezelõ Kht. a 06-1-291-2886-os,
illetve 290-1554-es telefonszámon várja
a lakossági észrevételeket.
R. G.

Elkerülõ út
Városunkban a Dózsa György út Isaszegi út, illetve a Szabadság út
vonalán az autópálya díjasítása óta
rendkívül megnövekedett az átmenõ
forgalom. Az önkormányzat kitartó
érdekérvényesítésének eredményeként a kormány kerülõutakkal kapcsolatos koncepciójába bekerült a
városunkat elkerülõ út megépítése,
ami tehermentesíti a Gödöllõt északdéli, illetve kelet-nyugati irányban átszelõ útvonalakat.

A várost elkerülõ út terveinek engedélyezése napokon belül megtörténik; az elõkészítéshez az anyagi forrásokat a minisztérium a Pest Megyei Állami Közútkezelõ Kht. rendelkezésére bocsátotta,

így az út elsõ szakaszának építése a jövõ
évben megkezdõdhet.
A gödöllõi autópálya-csomóponttól az
elkerülõ út a várost nyugatról megkerülve
az Irtványnál éri el a 3-as fõútvonalat, ahol
a tervek szerint körforgalmat alakítanak ki.
Az innen tovább épített második szakasz
az áramelosztó állomásnál felüljáróval keresztezi az Isaszegi utat és a vasutat. Az út
harmadik szakasza szintbeli keresztezéssel
halad át a valkói úton és a máriabesnyõi
templom térségében körforgalommal csatlakozik ismét a 3-as fõútvonalhoz.
A Gödöllõt háromnegyed részben körülvevõ út nem csak az észak-déli és kelet-nyugati átmenõ forgalmat vezeti el:
számos csatlakozása lesz a városba, amivel a belsõ fõútvonalak forgalma is csök-

ken. Mindezek tisztább levegõt, csendesebb, nyugalmasabb környezetet és biztonságosabb közlekedést jelentenek majd
az itt élõknek.
Gödöllõ belsõ közlekedési struktúrája
ma már nem felel meg a változó igényeknek, így az önkormányzat három lényegében a 3-as fõútvonallal párhuzamos - útvonal kiépítésével szándékozik a
város belsõ forgalmi terhelését egyenletesebbé tenni. Az egyik útszakasz az autópálya-lehajtás folytatásaként épül meg,
összekötve a Dózsa György és a Hunyadi
János utat. A tervek szerint épül egy út a
Széchenyi út folytatásaként is, a Mátyás
király utca és a Bethlen Gábor utca találkozásáig. Ennek az útszakasznak a kialakítása érdekében az önkormányzat már
több ingatlant megvásárolt. A harmadik
útvonal a Kenyérgyári út - Liget utca kiépítése a Táncsics Mihály utcáig.
R. G.
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Haraszt  dr. Vámos János beszámolója

Nyugalmasabb környezet
November nyolcadikán este dr. Vámos János, a 11. számú választókörzet, a haraszti terület képviselõje
tartott beszámolót. Az egykori állatkórházban megtartott rendezvényre
igen nagy számban látogattak el a
körzetben lakók.

Vámos János az egybegyûltek köszöntése után elmondta: Gödöllõ továbbra is dinamikusan fejlõdõ, szépülõ város. Az
önkormányzat jóvoltából a tervezett
ütemben halad az új könyvtár kialakítása,
sõt hamarosan két templom építése is elkezdõdik majd. Az oktatási, nevelési
szférához kapcsolódóan a képviselõ beszámolt arról, hogy elkészültek a tervek
egy Máriabesnyõn építendõ új óvodára
vonatkozóan is. A lakáshoz jutás gondjait pedig feltehetõleg enyhíteni fogja az a
bérlakás építési program, ami jövõ évtõl
indul majd Gödöllõn. Jelenleg azonban a
legfontosabb feladat az infrastruktúra
kérdésének megoldása. A város teljes körû csatornázottsága várhatóan 2003-ra
valósul meg. Az önkormányzat következõ lépésként pedig a városi útprogramot

indítja el, amit terveik szerint 20062007-re szeretnének befejezni.
A lakosok közül sokan fõleg aziránt
érdeklõdtek, hogy a város hogyan akar
úrrá lenni a közlekedési nehézségeken, a
zsúfoltságon. A beszámolón jelen lévõ
Fábián Zsolt alpolgármester ezzel kapcsolatban elmondta: egy körülbelül 16
km hosszú elkerülõ út megépítésével iktatják majd ki az átmenõ forgalmat a város belsõ területérõl, ami a rég óhajtott
tisztább levegõt, nyugalmasabb környezetet, és biztonságosabb közlekedést jelenti a gödöllõieknek (a Dózsa György
út tehermentesítése már az elsõ szakasz
elkészülésével megvalósulhat). Az út elsõ szakasza az M3-as autópálya és a 3-as
fõút között épül meg; a munkálatok a jövõ év második felében kezdõdnek. Az
elkerülõ út a dobogói határrészen válik
el a mostani, Vác felõl vezetõ nyomvonaltól (ami továbbra is rendelkezésre áll
majd a Gödöllõ belsõ területeire igyekvõknek), majd érinti az autópálya-csomópontot, innen pedig a várost elkerülve, az Irtvány nevû határrész keleti szegélyén haladva éri el a 3-as fõutat. A

Képviselõi beszámoló a Palotakerten

Fûtéskorszerûsítés
November hatodikán este Kollárné
Jilly Sára, a 6. számú választókörzet, a
Palotakert képviselõje tartott beszámolót. A IV. sz. óvodában megtartott
rendezvényre a korábbiaknál lényegesen nagyobb számú érdeklõdõ jött el.

A megjelent lakosok a vízdíjjal kapcsolatos
problémákat taglalták a leghosszabban, természetesen tudva azt, hogy a vízdíj leolvasása és számlázása körül kialakult helyzet
rendezése nem az önkormányzat hatásköre.
Tóth István, a Távhõ Kft. igazgatója helyt
adott a lakosok azon kérésének, hogy a továbbiakban a vízóra-állással egy idõpontban adhassák le a melegvízfogyasztást is.
Kollárné Jilly Sára tájékoztatta az egybegyûlteket, hogy a közterületen álló fák kivágása csak hatósági engedéllyel lehetséges,
így a Palotakert 14. számú ház elõtti kis
park biztonságban van. A képviselõnõ

örömmel számolt be az áruház melletti üzletek elõtt nemrég elkészült járdáról.
Többen fölvetették, hogy az Alsóparkban tartott rendezvények egy része számára
más helyszínt kellene keresni, végül azonban mindenki egyetértett abban, hogy a távolabbi helyszínek nehezen megközelíthetõk. A szórakoztató mûsorok hangerejének
szabályozásával és a mûsorzárás pontos betartásával a kellemetlenségek elkerülhetõk.
Néhányan az Alsópark pusztuló fáira
hívták fel a figyelmet. A beszámolón jelen
lévõ Fábián Zsolt alpolgármester elmondta,
hogy a kastélyhoz közvetlenül csatlakozó
Felsõpark rekonstrukciója mellett tervezik
az Alsópark megújítását is. A városunkat
elkerülõ út megépülésével lehetõség nyílik
az Ady Endre sétány lezárására az átmenõ
forgalom elõl, ezáltal az Alsópark is közvetlenül kapcsolódhat a kastélyhoz.
A fórumon elismerõ szavakkal illették a

második ütemben továbbépített út az
áramelosztó állomásnál keresztezi az
Isaszegi utat, innen továbbvezetve
Szárítópusztánál a valkói utat, majd
Gödöllõ keleti szélénél éri el ismét a 3as fõutat.
A beszámolón napirendre került a közvilágítás kérdése is. Fábián Zsolt elmondta, hogy a város a tavalyi évben 80
millió forintot költött a világítás korszerûsítésére: Gödöllõ összes elavult lámpáját modern, energiatakarékosra cserélték
ki. Ezáltal a megvilágítottság nagyobb
lett, mint a korábbi években, ráadásul az
üzemeltetés költségei is a felére estek
vissza.
Napjainkban sajnos nagyon elszaporodtak a vagyon elleni bûncselekmények,
ezen belül is fõleg a lakásbetörések száma emelkedett meg. A korszerû riasztóberendezések alkalmazása azonban nem
jelent teljes védelmet. Éppen ezért, számos nyugat-európai országhoz hasonlóan, Gödöllõ is szeretné a jövõben elindítani a Szomszédok egymásért elnevezésû
mozgalmat. Ennek lényege, hogy az egymás szomszédságában lakók az átlagosnál sokkal jobban figyelnek, vigyáznak
egymás értékeire és közvetlen lakókörnyezetükre, ezáltal is megnehezítve a bûnözõk érvényesülését.
R. K.

VÜSZI Kht.-t a palotakerti lakótelep zöldterületeinek szakszerû gondozásáért.
A lakótelep jövõjét illetõ kérdésekkel
kapcsolatosan Fábián Zsolt elmondta: városunknak lehetõsége nyílt a részvételre egy
olyan pályázaton, amit az Európai Unió
tagállamai számára írtak ki. A pályázaton
leromlott állapotú városrészek komplex,
energiatakarékos felújításának tervkoncepciójával lehet részt venni. Gödöllõ a palotakerti lakótelep felújítására írt ki pályázatot,
amit el is fogadtak Brüsszelben. Amennyiben a második forduló is kedvezõen alakul,
anyagi támogatást remélhetünk a nagyszabású munkálatokhoz. A feladat magában
foglalja a fûtõmû teljes korszerûsítését, a lakóépületek hõszigetelését és a fûtés korszerûsítését a lakásokon belül. Azonban, függetlenül az uniós pályázat eredményétõl,
más pályázatok és források segítségével az
úgynevezett primer kört mindenképpen
korszerûsíti a város.
Az Alsópark alatti termálvízzel kapcsolatos kérdésre Fábián Zsolt elmondta: a Széchenyi-terv keretében pályázunk hasznosítási terv készítésére.
R. G.
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Pesti Rudolfné és Rétfalvi Antalné beszámolója

A támfaltól a besnyõi állomásig
A hagyományos helyszínen, a
Damjanich iskolában tartotta meg
képviselõi beszámolóját Pesti
Rudolfné és Rétfalvi Antalné, a két
besnyõi választókerület képviselõje.
Az önkormányzatot a képviselõk
vendégeként Six Edit és Fábián
Zsolt alpolgármesterek is képviselték.

Rétfalvi Antalné köszöntötte a megjelenteket, majd bevezetõjében elsõként általában a város elmúlt három évét mutatta
be. Gödöllõ kiemelkedik a térség települései közül - mondta -, magas szintû városunkban az oktatás, a kulturális élet,
jók a bevásárlási-, a munkalehetõségek.
A jelen választási ciklus végére a képviselõ-testület által ígérteket teljesíteni lehet.
Saját választókerületérõl Rétfalvi
Antalné elmondta: felszámolták az emberi életre alkalmatlan lakásokat. Pályáztak az V. sz. óvoda újjáépítéséhez szükséges pénzekért; remélik, elnyerik a
szükséges támogatást. Korszerûsödött,
olcsóbbá vált a közvilágítás. A csatornaépítés elsõ üteme befejezõdött; a város
pályázott a következõ ütemhez szükséges
támogatásért, a munka remélhetõleg jövõre folytatódik. A már teljesen közmûvesített szakaszokon még ebben a ciklusban megkezdõdik az utak rendbetétele is.
A Damjanich utcai támfal elsõ szakasza
készen van, a másodikat jövõre építik

meg. A csanaki lakóterület kialakításával
párhuzamosan elkészült a Batthyány és a
környezõ utcák vízelvezetésének egy része. A Teleki téren szobrot állítottak hazánk nagy államférfiának, ahol méltó
módon emlékezhetünk rá. A talapzaton
olvasható Teleki-mondatot vallja a képviselõ-testület is: Becsületünk elõbbre
való jólétünknél -- fejezte be beszámolóját Rétfalvi Antalné.
Pesti Rudolfné a csatornaépítés állásáról számolt be elsõként; hozzátéve, hogy
a városi beruházásban elkészült szakaszok mellett nem városi beruházásként
elkészült a Jászóvár, Kert, Százszorszép,
Örökzöld utcák térségének csatornahálózata; arra is rá lehet kötni. A közvilágítás
nemcsak korszerûsödött, de bõvült is:
november 30-ára elkészül a Klapka,
Mandula, Százszorszép utcák és a
Klapka köz új világítása. Jó hír, hogy a
Klapka utcai aluljáró is megvilágosodik. Elkészültek a Besnyõ utcai járda
tervei, remélhetõleg a jövõ évi költségvetésben már a kivitelezés költsége is szerepelni fog. Az emberi lakásra alkalmatlan Panzió lebontása és a terület rendbetétele után pályázaton dõl el, ki fogja
hasznosítani azt. Pestiné - mint elmondta
- eredetileg szociális célú hasznosítást
szeretett volna, ám a fõépítészi iroda végül villa-típusú épületet írt elõ. S végül
egy igazi örömhír: többszöri halasztás
után, jövõre a város és a MÁV felújítják
a máriabesnyõi állomást. A város erre

szánt pénze egyébként eddig is megvolt;
a többszöri MÁV-vezérigazgató- és miniszterváltás, az új és új egyeztetések miatt halasztódott eddig a munka.
A beszámolók végeztével a lakossági
kérdések, észrevételek következtek, amelyekre a két alpolgármester válaszolt.
Terjedelmi okok miatt itt csak a besnyõi
érdekeltségû kérdéseket említjük. Fábián
Zsolt a kábeltelevíziót firtató kérdésre elmondta: a Vivendi tervezi decemberben
a fejlesztés megindítását, jórészt a már
meglevõ csõhálózatra támaszkodva. Ha a
szükséges engedélyeket megkapják, és a
jövõ év elsõ felében Besnyõre is eljuthat
a kábeltévé. Arra a felvetésre, hogy a tervezett Tesco-üzletközpontot akár
Besnyõn is fel lehetne építeni, az alpolgármester így válaszolt: a területet a befektetõ választja ki. Ám az egyetlen szóba jöhetõ hely (a Lapályon a fõút mellett) amúgy is kicsi lenne egy négyhektáros üzletközpontnak. Mivel azonban a
fejlesztés eddig hiányzó feltétele, a csatorna az idén megépült, egy kisebb, városközpont-jellegû létesítményhez már
minden megvan Besnyõn is. A közvilágítást a város úgy kívánja tovább fejleszteni, hogy az oszlopok területéért nem kér
az ELMÛ-tõl póznasarcot, helyette azt
kéri, hogy a szolgáltató fejlesszen, ez
egyébként neki is érdeke. Fábián Zsolt
azt kérte a lakosságtól, jelezzék a képviselõknek, hol lenne további fejlesztésre,
vagy a meglévõ lámpák sûrítésére
szükség. Végezetül az elkerülõ utakról
tájékoztatta a fórumon résztvevõket az
alpolgármester, amirõl lapunk más helyén részletesen beszámolunk.
(mb)

LEVÉL

ÖNKORMÁNYZAT

Igen tisztelt Polgármester Úr, Alpolgármester Asszony és Úr,

Az önkormányzati területi képviselõk
beszámolói, 2001:
Guba Lajos: november 19., 1800, 3. sz.

Turnhout város polgármestereként nem szeretném elmulasztani, hogy ismételten kifejezésre
juttassam mind a magam, mind a Városi Tanács és a Turnhout-Gödöllõ Tanácstestület vezetõsége, valamint látogatócsoportunk valamennyi tagjának köszönetét a kedves gödöllõi meghívásért, a közvetlen, baráti fogadtatásért és a minden igényt kielégítõ szívélyes vendéglátásért.
Köszönetünk joggal illeti meg az ellátásunk és a számunkra szervezett programok elõkészítõit és kivitelezõit is, és nem utolsó sorban a kedves lendéglátó családokat, akik oly nagy
szeretettel fogadták be magukhoz a flandriai vendégeiket.
Sok új benyomással és maradandó értékû szép emlékkel gazdagodva ez a gödöllõi látogatásunk kiváló alkalmat nyújtott arra is, hogy a városaink polgárai közvetlen, személyes
kapcsolatokat létesíthettek, barátkozhattak egymással, aminek minden bizonnyal lesz még
folytatása, amikor majd Önök látogatnak meg bennünket Turnhoutban.
A további jó együttmûködésünkben bízva tolmácsolom Önök felé valamennyiünk legszívélyesebb üdvözletét,
Marel Hendrickx, Turnhout polgármestere

Óvoda, Kazinczy krt. 32.

Kis Antal: november 20., 1800, Montágh

Imre Általános Iskola

Six Edit: november 21., 1800, Petõfi Sán-

dor Általános 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., 18 00 ,

Hajós Alfréd Általános Iskola
Dr. Szkalák Ilona: nov. 29., 1800, IPOSZ
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Klebelsberg Kuno emléke

A magyarság felemelkedéséért
Hétfõn a Gödöllõi Királyi Kastély
dísztermében tartotta ünnepi közgyûlését a Klebelsberg Kuno Emléktársaság. A szervezet a két világháború közötti korszak legjelentõsebb
kultúrpolitikusának máig ható munkásságát tárja a nyilvánosság elé.

A közgyûlés résztvevõit városunk képviseletében Gémesi György polgármester
köszöntötte. Az iskolákat építõ kultuszminiszterre emlékezve elmondta:
Gödöllõ önkormányzata kiemelt jelentõségû feladatként kezeli az oktatást; tudatában vagyunk, mennyire fontos a következõ generáció helyzetbe hozása. A középfokú oktatás ugyan nem önkormányzati feladat, de városunk stratégiai kérdésként kezeli az itt mûködõ iskolák tá-

mogatását: az önkormányzati gimnázium
és a megyei szakközépiskola mellett két
egyházi fenntartású gimnázium és egy
egyházi általános iskola is mûködik a városban. Az iskolák egymást kiegészítve,
a helyi oktatás sokszínûségét biztosítják.
A közgyûlés szünetében Erdõsi Károlyt, a Klebelsberg Kuno emléktársaság
ügyvezetõ elnökét kérdeztük.
 Társaságunk egy évvel ezelõtt,
Klebelsberg Kuno születésének százhuszonötödik évfordulóján, Pesthidegkúton
alakult: itt élt az az államférfi, aki kultuszminiszterként oly sokat tett a magyarság felemelkedéséért. Az emléktársaság három fõ területen fejt ki tevékenységet. Évente megrendezzük a Klebelsberg Kuno Napokat, amikor tudományos
konferenciákat, kulturális rendezvénye-

Elmulasztotta közölni, kinek és mi célból gyûjt adatokat

Telefonos közvélemény-kutatók
Titokzatos telefonálók hívnak fel
gödöllõi lakosokat, magukat közvélemény-kutatóknak mondva  értesültünk róla az elmúlt hetekben. Lapunk
megkérdezte az egyik hívás alanyát
(neve és címe a szerkesztõségben),
aki így foglalta össze a beszélgetést:

Az illetõ, aki felhívott, valamilyen Tamás
néven mutatkozott be; nem értettem jól a
nevét, mert elég halk a készülék, amirõl beszéltem. Azt mondta, szociológiai felmérést
készítenek, de azt nem mondta, hogy kinek
és miért. Elõször arra kért, mondjak valamit
az elmúlt hét eseményeirõl. Mondtam:
most volt október 23-a, november 4-e
vagy mire gondol? A következõ kérdése
mindjárt az volt: ha most vasárnap lennének a választások, kire szavaznék? A Fideszre - feleltem. És 94-ben kire szavaztam? Akkor is rájuk. Kire nem szavaznék?
Az MSZP-re és a MIÉP-re biztosan nem,
feleltem, és elmondtam neki, hogy friss
nyugdíjasként a bõrömön éreztem a szocialisták intézkedéseit a korosztályommal kapcsolatban; Bokros-csomag, stb. Erre azt
kérte, hogy ne térjünk el a tárgytól(?), majd
megkérdezte, ki Gödöllõn a polgármester.
Mondom: Dr. Gémesi György. És a parla-

menti képviselõ? Az is õ. Ha most vasárnap
lennének a választások, kire szavaznék?
Gémesire, feleltem. Ekkor így kérdezett
vissza: Körösfõi Lászlóra nem szavaznék?
Nem, mondtam neki, mert szerintem nem
volt jó országgyûlési képviselõ, nem tett a
városért. Miért, a mostani mit tesz?, kérdezte ekkor; aztán azt: és Ilkei Csaba? Szöget
ütött a fejembe, hogy elõször megkérdezi,
ki a képviselõ, aztán meg fejbõl mondja
azok nevét, akiket legyõzött a választáson Még egyszer elkezdtem, hogy a szocialisták nem tettek értem semmit; erre röviden elbúcsúzott és letette a telefont.
Nem lehet tudni tehát, kik és mi célból
tudakolják a gödöllõiek politikai hovatartozását, szándékait, véleményét. Az viszont
biztos, hogy az ilyen akciók az összes vonatkozó törvénybe beleütköznek. A közvélemény-kutatónak, bármilyen formában
végzi is munkáját, kötelessége hitelt érdemlõen igazolni magát és jogosultságát arra,
hogy adatot gyûjtsön, valamint azt is, hogy
kinek és milyen célból gyûjt adatokat. Ha
valaki ezek elmulasztásával próbálkozik
adatgyûjtéssel, legalábbis meggondolandó,
válaszoljunk-e neki. Pláne, ha azt nem tudja, mi a jelenlegi állapot, azt viszont tudja,
hogy mi nem
(m)

ket tartunk. A másik feladatunk az egykori Klebelsberg-kastély helyreállításának megszervezése, s ha ez sikerül, akkor az épület méltó hasznosítása. Harmadikként, egy távoktatási központot is létre szeretnénk hozni majd a kastélyban.
 Klebelsberg Kuno iskolaépítõként él
az utókor emlékezetében, hiszen kultuszminisztersége tíz éve alatt ötezer tantermet adott át. Mi az, amit ezen felül, feltétlenül tudnunk kell róla?
 Olyan sokrétû tevékenységet folytatott, hogy azt nem könnyû röviden elmondani. A sporttól az egészségügyön át
a mûvészetek támogatásáig nagyon sok
területen alkotott maradandót. A Magyar
Olimpiai Bizottságtól a Testnevelési Fõiskola megálmodásáig, a Nemzeti Sportuszoda és még sok más intézmény viseli
keze nyomát. Õ alkotta meg az Alföldprogramot, ami, a kort messze megelõzve, szerves egységként kezelte a gazdaságot és a kultúrát.
Radó Gábor

1 SZÁZALÉK
A Palotakerti Óvodáért Alapítvány
kuratóriuma tájékoztatásul közli,
hogy az alapítvány számlájára a
2000. évben a személyi jövedelemadó 1 %-ából 352.483 Ft érkezett,
melyet az alapítvány céljának megfelelõen használtunk fel. Az összeget
(2001 nyarán) támogatói befizetésekkel kiegészítve 496.139 Ft értékben,
az óvoda B épületében történt udvarépítési munkálatok egy részének
finanszírozásához adományoztuk.
Szíves felajánlásaikat ezúton köszönjük, további támogatásaikat örömmel
fogadjuk.
Számlaszámunk:
11742049-20302902

NGE hírek:
Az Egyesület Martinovics utcai raktárában burgonyavásárt tart.
A vásár idõpontja: nov. 16. péntek
8 órától 18 óráig, nov. 17. szombat
8 órától 12 óráig. A burgonya 30 kgos zsákokban kapható 850 Ft-os
áron. A kedvezményes vásárlásra a
tagsági igazolvány jogosít.
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Rendõrségi hírek

Halálos baleset Veresegyházon
November 6., kedd
Az éjszakai órákban ismeretlen tettesek
betörtek egy épülõfélben lévõ veresegyházi családi házba. A hívatlan látogatók
kerítéskivágással és ajtókifeszítéssel jutottak be az épületbe, ahonnan még be
nem szerelt radiátorokat tulajdonítottak
el. A lopási kár értéke 430 ezer forint.
November 7., szerda
Hajnali három órakor ismeretlen személyek látogattak meg egy dányi ital és élelmiszer boltot. Az elkövetõk elsõ lépésként jól körülnéztek, majd amikor meggyõzõdtek róla, hogy minden oké, befeszítették a bolt ajtaját és hopp, már bent is
voltak. Választott témakörük a dohányáru
és a szeszesital volt, az ebbõl származó
nyereményük pedig 113 ezer forint.
Este 19 óra 30 perckor halálos közúti
baleset történt Veresegyházon. A Shell
benzinkút elõtti szakaszon egy veresi férfi

Fiat 126-os személygépkocsijával éppen
Szada irányába haladt, amikor is nem adott
elsõbbséget egy Vác felé közlekedõ személyautónak, így összeütköztek. A találkozás következtében a Fiat vezetõje kiesett az
autóból és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét veszítette.
November 8., csütörtök
Este negyed nyolckor Pécelrõl is lakásbetörést jelentettek. Az ismeretlen elkövetõk ebben az esetben is a családi ház
ajtaját felfeszítve jutottak be, ahonnan
950 ezer forint értékben különbözõ mûszaki cikkeket, arany ékszereket és készpénzt vittek magukkal. A rongálási kár
80 ezer forintot tesz ki.
November 11., vasárnap
Ismeretlen tettesek rácskifeszítés és ablakbetörés módszerét alkalmazva betörtek a gödöllõi vasútállomás mellett fek-

Újabb három tûzeset az Egyetemvárosban

Vandalizmus vagy pirománia?

Az elmúlt héten három alkalommal is
gyújtogatás történt az Egyetem sportlétesítményein belül. November 7-én kedden,

a nagy raktárépület mellékhelyiségét
gyújtotta fel ismeretlen személy, de
szerencsére az ott dolgozók hamar
észlelték a tüzet és idõben eloltották
azt. Nekik köszönhetõ, hogy anyagi
kár nem keletkezett. Az elkövetõ
azonban nem adta fel. Két nappal késõbb ismét meglátogatta a szóban forgó épületet és ismeretlen gyúlékony
anyag alkalmazásával alapos pusztítást végzett: kiégett a tetõszerkezet,
az ajtó, megrongálódott egy tenisz
adogatógép, egy hegesztõtrafó, valamint számos sportkiegészítõ eszköz
és tárgy vált teljesen használhatatlanná. Ebben az esetben az anyagi kár
körülbelül 500 ezer forintra tehetõ. A
piromán tettesnek azonban még ez
sem volt elég. November 10-én, a déli
órákban a sportpályán található, speciális szivacsrétegbõl álló magasugró
dombot gyújtotta fel. A rendõrségi
szakértõi vélemény szerint, ebben a
hideg, nyirkos idõben mûvészet lehetett
lángra lobbantani az átnedvesedett szivacsot. A tûzben a magasugró dombot fedõ

võ, Hídláb névre hallgató vendéglátóipari létesítménybe. Az elkövetõk 440
ezer forint értékû dohányárut és készpénzt vettek magukhoz, majd második
lépésként a nyerõautomatákból szedtek
ki 370 ezer forintot, persze a játékszabályok durva megsértése mellett. A rongálási kár a gépek esetében 65 ezer forint, az épületben pedig 25 ezer.
Este nyolc óra magasságában súlyos
közlekedési baleset történt Kerepesen. Egy
Yamaha motorkerékpáros a Béke utcaSólyom utca keresztezõdésében nem adott
elsõbbséget egy személygépkocsinak,
aminek következtében a motoros nagy sebességgel az autó bal oldalának csapódott.
A motor vezetõje súlyos sérüléseket szenvedett. Az anyagi kár 200 ezer forint.
A jelzett napon Máriabesnyõn és
Gödöllõ egyéb részein nemes egyszerûséggel nem volt áram. E kellemetlen
és bosszantó szituáció azért következhetett be, mert ismeretlen személyek
ellõttek egy légvezetéket. Az ELMÜ
munkatársai amilyen gyorsan csak lehetett, orvosolták a problémát.
-rk-

és óvó fémház is teljesen eldeformálódott. Az okozott kár 700-800 ezer forint
körül van. Benkõ Ákos, a GEAC ügyvezetõ elnöke és a sportlétesítmények vezetõje az esettel kapcsolatban elmondta:
Sajnos nem egyedi jelenségrõl van szó.
Az elmúlt négy évben három alkalommal
is történt szándékos tûzeset: tavaly a rúdugró dombot gyújtották fel ismeretlen
személyek, elõtte pedig kétszer a magasugró dombot. Elkeserítõ, hogy a szûkös
anyagi körülmények között dolgozó szakosztályokat az ehhez hasonló károk még
lehetetlenebb helyzetbe hozzák. A GEAC
fiatal atlétái már számos világversenyen
is bizonyították tudásukat. Szomorú,
hogy a kimagasló teljesítmény, a kemény
munka révén kapott támogatásokat az effajta károk helyreállítására kénytelenek
fordítani, ahelyett, hogy a technikai feltételeket javítanák. Tudjuk, hogy a különbözõ rendészeti szervek, akik a vagyonvédelmet hivatottak biztosítani, nehéz
helyzetben vannak. Ennek ellenére valami megoldást mégiscsak kellene találni,
mert szomorú folyamatnak vagyunk tanúi: egyre gyakrabban fordulnak elõ ilyen
esetek, egyre nagyobb a kár, a sport pedig
egyre nagyobb veszélybe kerül.
chris
Fotó: Magyar Bertalan
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A Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvénye

Játék a színekkel
A mûvelõdési központban szombaton nyílt meg az a rajzkiállítás, ami a
Játék a színekkel címen egy éve indított képzõmûvészeti szakkör munkáit mutatja be. A szakköri foglalkozásokat Gödöllõ Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata kezdeményezte; az érdeklõdõkkel Bada Márta festõmûvész foglalkozik.

Az egybegyûlt szakköri tagokat, hozzátartozókat és érdeklõdõket Balogh
Gyula, a gödöllõi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, Six Edit alpolgármester és Solymosi Imre, a Pest Megyei

Roma Programiroda vezetõje
köszöntötte,
majd Törpényi Sándor
zongoramûvész és legifjabb Balogh
Gyula, a Chopin zeneiskola
növendéke
négykezest
játszott. Ezt
követõen a ki-

állított
munkákat
elbíráló
Lõrincz
Ferenc festõmûvész,
Szekeres
Erzsébet
textilmûvész
és
szakkört
vezetõ
Bada Márta festõmûvész átadták a díjakat.
A felnõttek közül Papp
Gáborné,

ifj. Balogh Gyuláné és Seres József munkái részesültek elsõ díjban; a gyerekek
közül Fehér Elemér és Seres Nikolett elsõ díjat, legifjabb Balogh Gyula, Balogh
Tamás, Balogh Richárd és Soós Mihály
második díjat, Bada Kálmán és Berki József pedig harmadik díjat kapott.
Balogh Gyula, a gödöllõi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke lapunknak elmondta: az egy éve mûködõ
képzõmûvészeti szakkör fontos feladatot lát el, hiszen jó irányba terelve, a
megfelelõ ismeretekkel segítve itt kibontakoztathatják képességeiket az ifjú és a lélekben fiatal érdeklõdõk. A
szakkörre várják a további jelentkezõket; az elmúlt egy évben tizenheten
vettek részt a tanfolyamon, gyerekek
és felnõttek is. Hogy ki kerül be, abban a tehetség dönt, nem a származás.
R. G.
Fotó: M. A.

Tisztelt Szülõk!
A GÖDÖLLÕI TÁVHÕ KFT.
KÖZLEMÉNYE:
ÉRTESÍTJÜK TISZTELT FOGYASZTÓINKAT, HOGY LAKOSSÁGI KÉRÉSRE TOVÁBBRA IS MINDEN HÓNAP 20-ÁN
KÉRJÜK LEOLVASNI ÉS AZ ÁLTALUNK KIKÜLDÖTT MÉRÕÓRA LISTÁN LEADNI A MELEGVÍZÓRA ÁLLÁSOKAT.
EGYEDÜL DECEMBERBEN
KÉRJÜK EZT A LEOLVASÁST

A Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány nevében szeretettel meghívjuk
Önöket alapítványi estünkre, melyet
2001. november 23-án 18 órai kezdettel rendezünk meg. Ezen a Szülõk
Bálján a vacsora mellett mûsorral, zenével, büfével, tombolával és kellemes beszélgetési lehetõséggel várjuk
a Kedves Szülõket. A részvételi költség 2000 Ft/fõ, mely az alábbi vacsora árát is tartalmazza: gödöllõi töltött
csirkecomb, magyaróvári sertésborda,
rántott karfiolrózsák, vegyes köret, tavaszi saláta, tartármártás, sütemény.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon a
belépési díj befizetésével együtt jelezzék részvételi szándékukat. Az
est nettó bevétele az Alapítvány
számláját gyarapítja. Amennyiben 
sajnálatunkra  nem tudnak eljönni,
de szeretnének az Alapítványnak és
rajta keresztül az iskola diákjainak
segíteni, úgy csekket küldünk
Önöknek. A tombolasorsolásra ajándéktárgyakat szívesen fogadunk.
November 16-ig várjuk visszajelzésüket. Tisztelettel és köszönettel:
az alapítvány kuratóriuma
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Muzsikával a magyar szab
Kormorán. Huszonöt év alatt több
mint hatvan zenész játszott ezen a
néven Magyarország és Európa színpadain, a lemezeken. Az alapítók közül ma már csak Koltay Gergely töröksípja, fuvolája búsong az üveghangú elektromos gitár és a döngicsélõ hegedû közt.

A mai kormoránosok több generációt
képviselnek, de zökkenõ nélkül játszottak-énekeltek tovább, amikor egy-egy
hangszert mellettük az együttes egykori
tagjai vettek kézbe.
A közönség is három generációt ívelt
át: ötvenes házaspárok éppúgy ott ültek
a zsúfolásig megtelt egyetemi aulában
szombat este, mint huszonéves fiatalok
és kisgyerekek; parlamenti képviselõk,
tanárok, adminisztrátor, rock-and-rollénekes, tûzoltó, egyetemista és hetedikes. Furcsa mód mégsem lehetett generációs, vagy érdeklõdésbeli ellentétet
érzékelni: az ismert dalokat egyként fújta mindenik az énekesekkel együtt, a mai
Kormorán énekeseivel, akik maguk is
gyerekek voltak még szinte, amikor
Koltay megalapította a zenekart.
Mi lehet az, ami így összeköt ennyiféle embert?
A magyarság, és azon belül még valami, ami régebbi huszonöt évnél, nálunk
és apáinknál, még tán anyanyelvünknél
is: a magyar zene, és a környezõ népek
zenéje. Aminek nótájára Balassi, Petõfi
is írt verset, ahogy ma Szörényi Levente
és a többiek teszik. Változhat a kor, a divat, a zeneszerszám: ha ez a génjeinkbe
írt dallam megszólal, eggyé is kovácsol.
A Kormorán ezt olyan idõkben ismerte
fel és vállalta, amikor nem volt az sem
divatos  sem veszélytelen. Mégis merték, és õket igazolta az idõ. A megállíthatatlan beatet mára megmérte és kirostálta
az idõ: értékei és értékesei megmaradtak,
a selejtje jórészt átalakult  frissebb selejtté A nép gyökereit kitépni akaró
diktátorok maguk pusztultak bele a gyökértelenségükbe  ma másoknak, máshogyan vannak útjában a gyökereink.
De tudjuk, reméljük: hiába. Mélyebben vannak azok a gyökerek. Megtartják, aki nem vágja el õket.
Magyar Bertalan
Fotók: a szerzõ

Koltay Gergely

Patai Tamás és Csillag Endre

Papadimitru Athina

Nagy Balázs

A mostani felállás. Balról: Nagy László,
Gáspár Álmos, Szabó Miklós, Tóth
Renáta, Zsoldos Tamás, Géczi Erika,
Szüts István, Mr. Basary, Koltay Gergely
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Koltay Gergely, Tóth Renáta, Mr. Basary, Géczy Erika

Szüts István és Gáspár Álmos

Jeney Szilveszter

A Magyar Szabadságért Díj átadása
Szabó Miklós, Koltay Gergely, Pál Gábor, Gémesi György

Géczi Erika

Nemeskürty István és özv. Antall Józsefné után, harmadiknak a Kormorán együttes vehette át a gödöllõi alapítású Magyar Szabadságért Díjat Pál Gábortól. Gémesi György
polgármester, a díjat odaítélõ kuratórium nevében elmondta: ezt az elismerést azok
kapják, akik életükkel, cselekedeteikkel a magyarságot, a magyar szabadságot szolgálják. A Kormorán ezt teszi  jelentette ki Gémesi György  és nemcsak az elmúlt tíz évben, amikor a Gödöllõn ünnepelt, A Magyar Szabadság Napja rendezvényein jórészt az
õ muzsikájuk szól; ezt tette a zenekar alapítása óta, az elmúlt huszonöt évben mindig
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Koltay Gergely: megelõztük stílusunkkal a világot

Ez a zene a közönségé

Koltay Gergelyt, az együttes alapító
vezetõjét arról kérdeztük, hogyan
változott az eltelt negyed évszázad
alatt a Kormorán zenéje.

 Sokat változott, de az alapkoncepciónk máig megmaradt:
vagyis, hogy rockzenét játszunk,
amelyben benne vannak a mi
magyar és közép-európai zenei
gyökereink; rock-hangszereken,
amik mellett megszólalnak a mi
népi hangszereink. Az együttes
személyi összetétele sokszor változott: több, mint hetvenen játszottak a Kormoránban hosszabb-rövidebb ideig. A zenénk is
változott, illetõleg kibõvült:
alapvetõen koncertezõ zenekarból olyanná váltunk, amely stúdiómunkát is végez. Repertoárunk pedig egy sor mûfajjal és
alkotással gazdagodott: rockoperákkal, oratóriumokkal, filmzenével, de blues-lemezzel is.
 Más hasonló mûhelyei is
voltak, vannak a magyar folkrocknak?
 Velünk egy idõben több
nagyszerû együttes játszott,
turnézott: ilyen volt a Gépfolklór, a
Barbaro. De õk egy idõ után megszûntek.
A Kormorán viszont megmaradt
 A folk kezdettõl fogva ott volt a beat

mûfajai közt. A Kormorán azonban mintha többet akart volna ennél.
 Igyekeztünk jó, eladható zenét csinálni, ez természetes. De ugyanakkor a
minket érõ hatásokat is igyekeztünk érvényesíteni, érvényesülni hagyni a muzsikánkban. Az elsõ idõkben sok verset
is megzenésítettünk. Aztán kialakult a
ránk jellemzõ nyelvezet, amely egyszerre
modern és archaikus: mai nyelven szól,
de népköltészeti alapokra építkezik. Azt
hiszem, több évvel megelõztük a világot,
hiszen amit mi mûvelünk  a ma világzenének nevezett irányzat  Nyugaton csak
tíz-tizenöt éve jött divatba.
 Hogyan tovább?
 Szeretnénk még huszonöt évig zenélni Most jelent meg a koncerttel
azonos címû hanghordozónk; jövõ nyárra
egy instrumentális lemezt tervezünk;
emellett készülünk a Megfeszített címû
rockoperánk margitszigeti bemutatójára.
Ezek a legközelebbi terveink.
 Apropó: mit jelent ez a cím: Tiltott
dalok tiltott hangszereken?
 Azt, amit mond A mi zenénk igazából mindig a közönségé volt. Ez abból
is látszik, hogy, noha nemigen játsszák a
rádiók - mintha tiltott lenne -, mégis terjed, szinte szájról szájra; ismerik az emberek és szeretik. Ezt a kettõsséget próbáltuk érzékeltetni a címmel.
(mb)
Fotó: a szerzõ

Testvérek az alkotásban is

Egy húron pendülve
Koltay Gábor filmrendezõ az együttes vezetõjének testvére. Hogyan,
mikor találkozott munkájukban a
két eltérõ mûvészeti ág?

 Már nagyon régen dolgozunk együtt,
és több mûfajban is. Három filmem: a
Julianus barát, a Honfoglalás és a Sacra
Corona zenéjét õk írták. Ezen kívül általam rendezett színpadi és szabadtéri
elõadások rockoperák zenéjét szerezték,
játsszák. S végül, de nem utolsósorban
a gödöllõi Magyar Szabadság Napja,
amelynek kuratóriumi tagja vagyok: az
eddigi rendezvények zenei gerincét a
Kormorán neve fémjelzi.
 Hogyan készül egy ilyen közös mû?
 Egy húron pendülve, sok-sok
közös gondolkodással. Egyrészt, én

súlyt helyezek arra, hogy az általam rendezett mûvek zenéje
önmagában is megálljon, akár
slágerré is válhasson. Másrészt, ezek a zenék nem utólag
készülnek, mint általában, hanem egyszerre az alapmûvel 
egy-egy jelenetet eleve úgy állítok be, hogy tudom, milyen
muzsika fogja azt aláfesteni.
Nagy könnyebbség mindkettõnk munkájában, azok összehangolásába, hogy egyet akarunk, és
együtt gondolkodunk.
 Dolgoznak most is valamin?
 Sok mindenen egyszerre. Nemrégiben készült el a millennium és a
Szent Korona ihlette Missa Sacra
Corona címû mise, ezt szeretnénk a

Margitszigeti Szabadtéri Színpadon is
bemutatni. Készülünk, természetesen,
a jövõ évi Magyar Szabadság Napjára;
s már tervezzük az én következõ történelmi játékfilmemet is.
(b)
Fotó: Mezei Attila
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Ünnepségsorozat az Erkelben

Erkel Ferenc hónapja
1980-ban vette fel az akkori Imre
utcai iskola Erkel Ferenc, a nagy
magyar zeneszerzõ nevét. Ettõl
kezdve a hagyományok egész sora
alakult ki az iskolában, melyek Erkel
Ferenc nevéhez, életéhez kötõdnek.
Az Erkel Ferenc születésnapjához
(november 7.) kapcsolódó sok rendezvény miatt a november hónapot
Erkel hónappá nyilvánítottuk. A
hagyományteremtés
évenként
gazdagodott, s lassan túlnõtt az
amúgy is gazdag " Erkel hónap"
keretein, idõtartamán.

Az idén november 6-án nyitottuk meg a
névadónkra emlékezések sorát. Tizedik
alkalommal rendeztük meg a körzet
iskolái számára hirdetett Erkel mûveltségi vetélkedõt. Nagy örömünkre szolgál, hogy a környék falvaiból egyre több
fiatal jelentkezik, akik bizonyítják
vetélkedõi szereplésükkel, hogy ismerik
névadónk életét, munkásságát. A zsûri
döntése alapján a vendégek közül az I.
helyet a vácszentlászlói iskola csapata
nyerte (Zólyomi Gergely, Juhász Zsanett,
Sziráki Katalin) . Két II. helyezett lett
egyenlõ pontszámmal, mindkettõ a galgahévízi általános iskola csapata (Hajdú
Milán, Nagy Andrea, Raffai Mariann,

Bolbás Csilla, Bibók Barbara, Pécsi
Viola), a III. helyen a gödöllõi Petõfi
Sándor Általános Iskola tanulói végeztek
(Budai Zsófia, Petényi Edina, Szaládi
Krisztina). Iskolánk diákjai mindig
versenyen kívül mérettetnek meg. Az
idén is kiemelkedõen szerepeltek, méltán
érdemelték meg a különdíjat. (Gyarmati
Laura, Vágvölgyi Zsuzsa, Herczeg
Ráhel, Csepregi Noémi, Orbán Vivien,
Szlifka Katalin).
November 7-én reggel került sor az
iskola elõkertjében álló szobor körül a
születésnapi megemlékezésre. Sándor
Lívia tanárnõ irányításával a 8/A osztály tanulói idézték fel névadónk életútját,
s Ujváry Gézáné vezetésével elénekeltek egy kevésbé ismert Erkel kórusmûvet is. Ezt követte az iskola falán
lévõ emléktábla megkoszorúzása.
Koszorút helyezett el az iskolavezetés,
az Iskolánk jövõje Alapítvány és a
Diákönkormányzat. Az osztályok
képviselõi a szobor talapzatára
helyezték el az emlékezés virágait.
Ez a nap tanításnélküli nap volt az
iskolában, de a pedagógusok gazdag programot szerveztek a gyerekeknek. Több
osztály az Országházban járt, mások a
Planetáriumban. A 8/A osztály az 5.
évfolyamosoknak megszervezte és

lebonyolította az Erkel névadó próbát.
Az ötödikesek nagyon szépen felkészültek, bizonyították ezt nem csak szóban,
hanem az elõre elkészített tablókkal is.
Nagy érdeklõdés kísérte az alsó
tagozatosok számára szervezett
hangszerbemutatót. A gödöllõi Chopin
Zeneiskola tanárai: Bartha Katalin,
Bagi Márta, Buka Enikõ és Fodor
László 10 zeneiskolás tanuló segítségével mutatta be, szólaltatta meg a
hangszereket (oboa, fagott, klarinét,
t r o m b i t a , g i t á r, z o n g o r a , h e g e d û ,
furulya). Sokan kaptak kedvet a
hangszeres tanuláshoz. A 4/A osztály
Tóth Edit tanárnõ vezetésével bebizonyította vidám összeállításában, mi
mindenre képes egy énekkar, ha tagjai
között hangszeres gyerekek is vannak
szép számmal.
Délután a napköziben érdekes
vetélkedõk, játékos feladatok megoldásával emlékeztek a névadóra.
Az Erkel hónap következõ rendezvényei: november 17-én az Erkel
megyei sakkverseny, majd 24-én a
Megyei Népdaléneklési verseny.
(ef)

Az Erkel iskola telefonszáma
megváltozott! A 420-806 telefonszám megszûnt, az új számok:
telefon: 513-025, fax: 513-026-

Egy százalék

Richard Strauss est

Telt házat vonzott szombaton a Gödöllõi Királyi Kastély Pódium Richard Strauss estje.
A nagy sikerû elõadáson Czitrovszky Ilona (zongora), Herczenik Anna (ének) és Ribli
Ilona (cselló) bûvölte el a közönséget.
Fotó: R. G.

Az Erkel Ferenc Általános iskolában mûködõ Iskolánk Jövõje Alapítvány ezúton mond köszönetet
mindazoknak, akik az elmúlt
években adójuk 1 százalékát az
alapítvány érdemi mûködéséhez
felajánlották. Az ily módon befolyt összeg 2000-ben 672 558 Ft
2001-ben 569.381 Ft
Ezen összeg felhasználásával
2001. szeptemberében az alapítvány egy projektort , és hozzá egy
dokumentum-kamerát vásárolt az
iskolai oktató munka segítésére.
Továbbra is várjuk az alapítvány
ezúton való támogatását.
Köszönettel:
az alapítvány kuratóriuma
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Dymphna Cusack:

Hõhullám Berlinben
Úgy indul a regény, mint egy lektûr.
Ifjú házaspár utazik az Indiai óceánt
szelõ luxushajón. Szépek, szerelmesek. De egyre több feszültség támad
közöttük. Talán mert egyik kikötõben
felszállt a hajóra az a német, s Joy, a
feleség beszédbe elegyedett vele.
De hiszen a férj is német. Stephen.
Joy most visszaemlékszik, hogy az
édesanyja óva intette attól, hogy feleségül menjen hozzá. Ki tudja, mit
követett el a háború alatt? Hozzájuk,
Ausztráliába menekült. De vajon miért? Mi elõl?

1950-ben minden intés ellenére összeházasodtak. Ennek kilenc éve. S most elõször látogatnak el a férj családjához, Németországba.
Berlint szokatlan hõhullám önti el
ezen a nyáron, miközben Joy egyre inkább megismeri férje családját. Találkozik a professzorral is, aki zenére tanította
még otthon, Ausztráliában. A professzor
a háború idején német haláltáborba került. Sikerült megszöknie, emigrálnia, s
Köszönõlevél
Tisztelt dr. Gémesi György polgármester úr!
Szeretném tájékoztatni Önt arról,
hogy a Városi Filmszínház nézõterének augusztusi felújítása óta eltelt két
hónapban a mozi látogatottsága mintegy 20 százalékkal növekedett. Egyértelmûen pozitív visszajelzéseket kapunk régi vendégeinktõl, de szerencsére új mozilátogatóink is vannak.
Az egész év tekintetében körülbelül
10 százalékos nézõszám-növekedés
várható, amire a gödöllõi mozi esetében a 80-as évek óta nem volt példa.
Mindezt akkor sikerült elérnünk, amikor sok hagyományos mozi a csõd
szélére került és a nemrég még sikeres
multiplex mozik látogatottsága is jelentõsen visszaesett.
E levélben szeretném megköszönni,
hogy döntéseivel, támogatásával Ön is
hozzájárult a filmszínházunk életében
bekövetkezett pozitív változásokhoz.
További támogatásában bízva, tisztelettel üdvözli: Maresch Dániel, Pannon
2001 Mozgókép Kft.

miután béke lett, a jóvátétel reményében utazott haza. Csalódnia kellett. A német társadalom nem sokat változott. A háborús bûnösök vezetõ
pozíciókban vannak.
Joy mind többet és többet tud meg a
körülötte levõ valóságról. Feltárul, kik is
valójában fényûzõ körülmények között
élõ, s hozzá oly kedves rokonai. És a férje? A férje is náci volt? Annak idején fiatal kora ellenére õ sem kerülhette el,
hogy besorozzák. Végül már gyerekek is
harcoltak Hitler eszméiért. Elhangzik a
férj vallomása. El az anyjáé, Joy anyósáé. A sógornõjének, Berthának a fia,
Hans sok családi titokba avatja bele.
A család vagyona tetemesebb, mint valaha. A családfõ, Joy apósa azt szeretné,
ha legkisebb fia, Stephen - vagy ahogy itt
nevezik, Stefan - venné át gyáraik vezetését. A legidõsebb fia, Karl Sztálingrádnál
esett el. A következõ, Horst politikával
foglalkozik. Maradjanak Berlinben végleg.
És õk megígérik. De már mindent elõkészítettek a szökéshez. Hans is velük tart
Ausztráliába. Az anya, Stephen anyja kíséri ki õket a repülõtérre. Ott váratlanul

Horsttal futnak össze, Horsttal, aki hisz a
náci újjászületésben. Sikerül lerázni. De
mi lesz az anyával? Velük nem megy. De
hogy tér majd haza? S Joy rájön, hogy
nem orvosságot, hanem ciános fiolákat
õriz a táskájában. Ciánt, gyorsan ölõ mérget, amit a háború vége felé már mind
tartottak maguknál a vezetõ németek.
Miért íródott meg ez a könyv, melyben egy ausztrál nõ nyer betekintést a
nácizmus világába, 1960 körül? Az
egyik szereplõ, a professzor lánya, aki
több idõt töltött haláltáborban, mint az
apja, szavai adhatnak magyarázatot:
Azt reméltük, hogy maguk  a szövetségesek  majd segítenek nekünk kiszabadulni a fertõbõl. De maguk önös érdekbõl visszataszítottak bennünket a
romlásba. Itt kell harcolnunk! És most
kell harcolnunk! Az olyanok, mint maga, segíthetnek nekünk, ha odahaza elmondják az igazságot...
A Hõhullám Berlinben a General
Press kiadó Nagy siker volt sorozatában jelent meg. Tervezik kiadni
Dymphna Cusack többi regényét is, a Fekete villámot, a Megperzselt fát. Bizonyára ezekben hazai, ausztráliai jelenségekrõl, gondokról, sajátosságokról is tudósítja az írónõ az olvasóit.
- nád -
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A múzeum gyûjteményében

Faragott guzsaly
A guzsaly a fonás legrégebbi eszköze,
amely arra szolgál, hogy a fonásra szánt
rostcsomót rákössék, hogy az munka
közben a kéz számára a legalkalmasabb
helyen legyen. Rúdjának felsõ részére
kötik a szöszt, melybõl bal kézzel eresztik, és állandóan nyálazva sodorják a szálat, míg jobb kézzel egyenletesen az orsóra tekerik. A guzsalynak a magyar
nyelvterületen négy fõ típusa használatos. Az övguzsaly kb. 1 méter hosszú. A
fonó nõ az övbe dugva vagy hóna alatt a
karjával magához szorítva rögzíti, így járás közben is tud róla fonni. Ezt a típust
elsõsorban a románok és a délszlávok
használják, így a magyar nyelvterület déli és keleti peremén az e népekkel keverten élõ magyarságnál fordul elõ. A rúdguzsaly az övguzsalynál jóval hosszabb.
Általában ülve, a térdek közé szorítva
fonnak róla. Erdély magyarsága, fõleg a
székelyek használják. A talpas guzsaly 
ilyen a gödöllõi is  kb. másfél méteres
rúd, alul egy- vagy kétszárnyas talpba
rögzítve. Fonás közben a guzsaly talpára
ráülnek, hogy a guzsaly biztosan álljon.
Ez a forma a Dunántúl és a Kisalföld kivételével az egész magyar nyelvterületen
elterjedt: kétszárnyas formája  mint például a gödöllõi  jobbára az Alföldön és
a Felföldön, egyszárnyas formája inkább
a Tiszántúl ÉK-i részén és Erdélyben
használatos. A székes guzsaly hosszú, sima rúdja egy kis gyalogszék formájú lábazatból áll ki, így a guzsalyt a fonónak
nem kell külön rögzítenie. A Dunántúl

nyugati és északi felében használják, valamint a Kisalföld északi részén, és újabban Szatmárban és Erdélyben is.
A gödöllõi guzsaly keményfából faragott fa, mértani és virágdíszítéssel. A díszes guzsalyokat általában szerelmi ajándékként készítette a legény a lánynak. A
gödöllõi guzsaly is valószínûleg szerelmi
ajándéknak készült. Egyik oldalán egy
név, Danyi Sára neve olvasható, másik
oldalán pedig a készítés éve, 1835 van a
fába vésve. Ez a guzsaly tehát több mint
másfél évszázada készült. Díszítését tekintve a rozetta és a tulipán a fõ motívum
rajta, melyeket levelek egészítenek ki. A
rozetta, vagyis a felülnézetben ábrázolt
rózsa a népmûvészeti növényi ornamentika legáltalánosabb díszítõeleme, és a
leggyakoribb szerelmi jelkép, így nem
véletlen, hogy a gödöllõi guzsalyon négy
rozetta ábrázolás is látható. A minta keretét ékrovásos díszítés adja. A kétszárnyas guzsalytalp két oldala a díszítmény
tekintetében nem szimmetrikus, csupán
az egyik fõ motívum, a középsõ rozetta
elhelyezkedése mutat szimmetriát.
A fonás az õszi betakarítástól farsang

Fõdíjat nyert Mundruczó Kornél
A németországi Cottbusban, a keleteurópai filmfesztiválon fõdíjat nyert
Mundruczó Kornél rendezése a rövid
játékfilm kategóriában. Idén februárban, a 32. Magyar filmszemlén a kisjátékfilmek között elsõ díjat kapott, és
azóta több nemzetközi elismerésben
részesült a mû: az oberhauseni fesztiválon elnyerte az ARTE-díjat, illetve
az ökumenikus zsûri oklevelét, a krakkói filmfesztiválon Ezüst Sárkány-díjj a l j u t a l m a z t á k , S t u t t g a r t - L u dwigsburgban második díjat nyert, a
szentpétervári Message to Man elnevezésû fesztiválon pedig megkapta a
zsûri diplomáját.

Trafo Club (Palotakert, nyitva 1904ig; web: www.trafoclub.hu; e-mail: infotrafoclub.hu). A sörözõ nyitva: hétfõ
kivételével minden nap 16-tól 24 óráig.
A Mi Mozink mûsora: 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

végéig tartó foglalkozás volt, amelynek
igen változatos intézményei alakultak ki.
Gyakori volt, hogy a jobb módú gazdák
egy-egy nap a falu lányainak rendeztek
fonót, ahol a munka fejében megvendégelték õket, és a szórakozásukról is gondoskodtak. De az igazi, a leginkább intézményesedett fonót a felnõtt lányok
szervezték. Kibéreltek egy házat vagy
szobát a faluban, ahová mindenki elvitte
a maga munkáját és eszközeit, és közösen vették meg a világítanivalót és a tüzelõt. Egy faluban egyszerre több fonó is
mûködhetett, ezért alakulhatott ki egymás felkeresésének alakoskodásokkal,
játékokkal tûzdelt hagyománya. A fonóhoz játékok is kapcsolódtak. Pl. a legények a leesõ orsót igyekeztek megszerezni, vagy akarattal leszakították, s ezt a
lánynak csókkal kellett kiváltania.
A gödöllõi faragott guzsaly a Gödöllõi
Városi Múzeum helytörténeti kiállításán
látható, egy gödöllõi parasztszobának berendezett enteriõrben.
Nagy Veronika
néprajzkutató
Gödöllõi Városi Múzeum

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
November 16., péntek: Sugarloaf,
Árnyak. Nov. 17., szombat 17-21-ig:
Teenager Party Dj Tégla; 22-04-ig:
Funkytól az elektronikus tánczenéig...
Dj Behnam November 23., péntek:
HétköznaPI CSAlódások, Punk-Tum,
A Brigád. November 24., szombat 1721-ig Teenager Party Dj Tégla; 22-04ig: Funkytól az elektronikus
tánczenéig... Dj Behnam November 30.,
péntek: Junkies + vendég.
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A bizalom zarándokútja a földön

PIAC

Taizé
Így hangzik azoknak a keresztény ifjúsági találkozóknak a mottója melyeket a franciaországi kis falu, Taizé
- nevével fémjelzett ökumenikus közösség szervez immár több mint két
évtizede. Az idén, tíz év után ismét
Budapest ad otthont a legismertebb,
év végi szilveszteri találkozónak,
amikor is több tízezer fiatal érkezik
fõvárosunkba, hogy együtt imádkozzanak és elmélkedjenek egy békés,
bizalommal teli jövõ érdekében.

A történet ha szabad így nevezni- 1940
augusztusában kezdõdött, amikor Roger
testvér Taizé-be érkezett. Egy ott megvásárolt házban a szeretet, a befogadás és kiengesztelõdés jegyében élte mindennapjait
s egy ökumenikus szeretetközösség megalapításáról álmodott. Ezekben a kezdeti
idõkben a második világháború menekültjeit, fõkét zsidókat bújtatott házában. Az
addig egyedül élõ fiatalemberhez néhány
év elteltével többen is csatlakoztak s 1949ben letették örökfogadalmukat az elsõ testvérek. Hármas fogadalmat tettek  s tesznek ma is  a közösség új, belépõ tagjai: a
közösségi életre, cölibátusra és az egyszerûségre. Mind Roger testvér mind az elsõ
testvérek protestánsok voltak de ma már
katolikusok is tagjai az ökumenikus közösségnek. Tagjaik ma 25 országból származnak és Taizé-n kívül még a világ számos más pontján, elsõsorban a szegénynegyedekben élik meg szeretetközösségüket.
A közösség önfenntartó, nem fogad el
adományokat és támogatást saját részére,
csak a testvérek munkájából élnek.
A közösség által képviselt és megélt értékek hamarosan fiatalok százait majd ezreit vonzotta Taizé-be az 50-es évek végétõl. Napjainkban már akár hetente 6000
ember is résztvevõje nyáron az egyhetes
találkozóknak a közösségi házakhoz közeli dombon kialakított táborban. Egy ilyen
hetet tölthettünk el páran az idén Taizében, amely a szó szoros értelmében világtalálkozót jelentett, hiszen megannyi nép,
nemzet képviselteti magát hétrõl hétre a
táborban a közösség vendégszeretetét élvezve. Ezeken a találkozókon a vendégek
naponta 3-szor együtt imádkoznak a testvérekkel a Kiengesztelõdés Templomában. A nap többi részét közös munka, elõadások, csoportos beszélgetések és/vagy

egyéni csendes elmélkedés töltik ki. Az
ide zarándoklók a közösség szellemiségétõl átjárva más nemzetekhez tartozó társaikkal együtt keresik a hitük, emberségük
teljesebb megéléséhez vezetõ utat, amelyen aztán otthon saját országukban járhatnak. A testvérek is ezt szorgalmazzák
Taizé-ben és ezért indították utjára a Bizalom Zarándokútja a Földön-t, hogy segítsék és bíztassák a fiatalokat saját keresztény elkötelezõdésük megélésére otthon, a helyi közösségekben. Arra hívja
meg a fiatalokat, hogy legyenek a béke és
kiengesztelõdés követei saját közvetlen
környezetükben. A zarándoklatoknak
minden év végén egy  egy nagy európai
város ad otthont, de hasonló találkozók
vannak Ázsiában és Afrikában is. Az érkezõ vendégeket mindig a nagyvárosban
és a környezõ településeken élõ családok
fogadják be és látják vendégül. Az idei
24. zarándoklatnak Budapest a következõ
állomása, így Gödöllõ 10 év után ismét
segíthet a fiatalok fogadásában és elszállásolásában. Ezzel közösséget vállalunk a
szolgálatban és az érkezõ fiatalok befogadása által mi is részeseivé válunk a nemzetek közötti béke és bizalom megvalósításának. Jézus szavaival élve:  aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, engem fogad be. (Mt 18,5)
Kérjük mindazokat, akik dec. 28 és
jan. 1 között szállást tudnak biztosítani
fiatalok részére, töltsék ki a templomokban és a mûvelõdési házban is elhelyezett szállásadó ívet és juttassák vissza a
templomokban vagy a mûvelõdési házba.
A fiatalok hálózsákkal és polifoammal érkeznek, tehát senkit ne tartson vissza, ha nem tud ágyat biztosítani számukra, csupán 2 nm-re van szükségük a
szõnyegen. A fiatalok reggeli után egyházközségi programokon vesznek részt,
majd Budapesten a Hungexpo területén
ebédelnek és ugyanitt késõ estig imádkoznak, beszélgetnek.
A szállásadó családokkal hamarosan
felvesszük a kapcsolatot és tájékoztatjuk
õket a részletekrõl.
Reméljük mind az ideérkezõ fiatalok,
mind az õket befogadók gazdagabbá válnak egymás megismerése és a közös bizalom által. Elõre is köszönjük közremûködésüket:
A Gödöllõi Szervezõk

Gödöllõ
Paradicsom
258
Paprika
178-198
Karfiol
48
Káposzta
58
Kelkáposzta
68
Burgonya
58
Répa
68
Petrezselyemgyökér
98
Zeller
128
Sütõtök
50
Szelídgesztenyés méz 840
Akácméz
980
Tojás
19-22
Szõlõ
170-380
Citrom
250
Alma
70-110
Körte
350
Naspolya
178
Banán
198
Mandarin
198

Vác
270
218
55
60
70
60-65
70
110
189
65
980
980
20-24
180-400
265
150
365
210
220

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
November 17-18.: Dr. Mohai Imre,
Veresegyház, Bánóczi u. 2.
Tel.: 06-30-9531-242.
November 24-25.: Dr. Bodó Szilárd,
Gödöllõ, Kossuth L. u. 39.
Tel.: 06-30-9622-205.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 12-19-ig: Máriabesnyõ
Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
November 19-26-ig: Medicína,
Dózsa György út 12. Tel.: 410-251.

Egy százalék
Az Erzsébet királyné emlékét ápoló
Sisi Baráti Kör köszönetet mond mindenkinek, aki személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlotta.
Az összeget az idén is az Erzsébetnapi megemlékezésre használjuk fel.
November 18-án, 14 órakor az
Erzsébet-parkban tartjuk a hagyományos koszorúzási ünnepséget 
Gödöllõ város önkormányzatával, a
Gödöllõi Királyi Kastély Kht-val, az
Erzsébet Királyné Alapítvánnyal 
közösen. Aki teheti, jöjjön el és hozzon egy szál virágot a magyarok
szeretett királynéjának szobrához.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
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A Kastélymúzeum új szerzeményei

Ami egykor ide tartozott
Királyi relikviák címmel a Gödöllõi Királyi Kastélymúzeum
legújabb szerzeményeibõl nyílt kiállítás pénteken. A megnyitóra egybegyûlt érdeklõdõket köszöntve Körösvölgyi László, a
Gödöllõi Királyi Kastély Kht. ügyvezetõ igazgatója arra hívta
fel a figyelmet, hogy a történelem viharai során elpusztult berendezés és gyûjtemények pótlását az anyagi lehetõségek függvényében folyamatosan végzi a kastély szakembergárdája.
A kiállítást megnyitó Kócziánné Szentpéteri Erzsébet, a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közgyûjteményi
Fõosztályának vezetõje elmondta: a mûtárgyállomány nem csak
vásárlás útján gyarapszik, sok érték a szponzorok támogatásával, ajándékként kerül a kastélyba. A más múzeumokból, egyházi és magángyûjteményekbõl letétként itt elhelyezett és bemutatott tárgyak mellett túlsúlyba kerülnek a kastélymúzeum
saját tulajdonát képezõ értékek.
Basics Beatrix mûvészettörténész, a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokának vezetõje hangsúlyozta: a figyelmes gyûjtõmunka az anyagi ráfordítással párosulva lehetõvé teszi, hogy minél több olyan tárgy kerüljön a kastélyba, ami
egykor ide tartozott.
A kiállításon a legújabb szerzemények között láthatjuk
Wilhelm Richter Erzsébet Királyné lovon címû festményét, ami
vásárlás útján került a kastélymúzeumba. Bemutatják azt a
Bécsben vásárolt falikárpitot is, ami a királyi idõszakban a kastély berendezéséhez tartozott. A frissen restaurált, vagy még
helyreállításra váró mûtárgyakat az Erzsébet-napi ünnepségek
keretében, november 25-ig tekinthetik meg az érdeklõdõk.
Radó Gábor
Fotó: a szerzõ
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Állandó mûsorok:

Pelikán Rádió FM 93.6

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

Egy mûsorvezetõ
Következõ vendégem szintén mûsorvezetõként dolgozik a Pelikán
Rádiónál. Bár nem gödöllõi, azért
mégis magáénak vallhatja a rádiót,
hiszen a térségbõl került hozzánk. Õ
Csóka István.

 Melyik községbõl is?
 Fótról. Jelen pillanatban ott lakom. De
nem mindig volt ez így. Budapesten születtem, gyerekkoromban Újpalotán éltem, egészen addig, míg bevonultam katonának Zalaegerszegre. Innen áthelyeztek Dunaújvárosba, ahol ott is ragadtam
egy picit, mert megnõsültem.
 Ne szaladjunk ennyire elõre, mikor láttad meg a napvilágot?
 1970. június 16-án születtem. Nagyon
jó gyerekkorom volt. Ehhez hozzájárult
az is, hogy édesanyám volt az óvónénim,
ami nem sok gyereknek adatik meg. Általános iskola után a Petrik Lajos vegyipari szakközépiskolába jártam. Vegyész
technikusként végeztem. Jelenleg is járok iskolába, a Gábor Dénes fõiskola
mûszaki  informatika szakára.
 Egy ilyen mûszaki beállítottságú ember
életébe hogyan jön a rádiózás mûfaja?
 16 éve diszkózom. Ebbõl kifolyólag
kerültem a dunaújvárosi rádióhoz. Itt
próbáltam ki ezt a dolgot és nagyon megtetszett. Úgy éreztem, szükségeltetne ehhez némi ezzel kapcsolatos iskolai tanulmány, ezért végeztem el a BBC hírszerkesztõ és riporter szakát.

Egyévesek lettünk!
A napokban ünnepelte egy éves
fennállását a gödöllõi Pelikán Rádió.
A nevezetes esemény megünneplésére a Városi Sportcsarnokba várjuk november 24-én délután 14
órától a kicsiket és a nagyokat, egy
szülinapi bulira.
A rendezvény mûsora tükrözni
igyekszik a rádió arculatát: ahogy
ott is igyekszünk minél szélesebb
rétegeket érintõ mûsorokat készíteni, úgy itt is minden korosztály
számára jó szórakozási lehetõségeket kínálunk.

10óra: Ejtõzõ: Gödöllõi és Galgamenti kulturális ajánló, 14 óra:
Gödöllõi teadálután, 16 órától kívánságmûsor, 17.15-tõl gazdasági hírek,
17.35: Kastélypercek a Gödöllõi Királyi Kastély programajánlata.
Magazinmûsorok:

 Ez itt Magyarországon történt?
 Igen, a Független Újságírók Szakszervezetének szervezésében. Ezután következett az életemben a szentendrei Pilis
Rádió, majd nemrégiben a Pelikán Rádió.
 Mivel foglalkozol még a rádiózás mellett?
 Gyártásvezetõ vagyok a Millenáris
Stúdióban, amely a Magyar Televíziónak
készít filmeket.
 Kanyarodjunk egy picit vissza az elejére,
Dunaújváros után hogyan kerültél Fótra?
 Egy szép kora õszi napon fogtam a sátorfámat és odaköltöztem édesanyámhoz.
Akkor még nem tudtam, hogy ez milyen
hasznos lesz abból a szempontból, hogy
közel leszek a Pelikán Rádióhoz.
 Milyen napokon hallgathatnak Téged
itt a Pelikán Rádióban?
 Hétfõn, szerdán és szombaton a kora
reggeli órákban. Úgy is mondhatnám,
én vagyok a reggeli kávé a cigaretta
Zsonglõrök, tánc-, divat- és sportbemutatók, ugráló, számítógépes
játékok, teázó, búvár élménybeszámoló, kézmûves foglalkozások,
paintball, tombola ajándékok, vásározók, futóverseny, Crystal és
Plastic koncert várja többek között
vendégeinket.
Gondoltunk a családok legjobb
barátaira is, a délután folyamán
kutyaszépségversenyt rendezünk,
melyre a nem pedigrés kutyákat is
várjuk. Nevezni a helyszínen lehet.
A helyezést közönségszavazat
dönti el, a verseny közben sor kerül különlegesen kozmetikázott,

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
mellé. Remélem sokan velem tartanak,
és hallgatják a rádiót ezeken a reggeleken, és persze mindig, ha kedvük és
idejük engedi.
Bátori Csenge

festett kutyák fellépésére is.
A tombolasorsolás mellett kisorsoljuk azokat a madáretetõket, melyeket azok a csoportok, osztályok
nyerhetnek meg, akik a Vadkarácsony fenyõfáján elõzõleg eleséget, esetleg üzenetet helyeztek el.
A mozogni szeretõ gyerekeket, felnõtteket futóverseny várja, melyre
szintén a helyszínen lehet nevezni.
Este a koncertek között táncversenyt
szervezünk, közben breaktáncosok
mutatják be ügyességüket.
Nagyon sok szeretettel várunk
mindenkit!
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A Szülinapi Partin

Vadkarácsony
Minden gyerek és felnõtt számára
természetes esemény a Karácsony,
amikor szeretteink körében békében,
szeretetben töltünk el egy estét és lehetõség szerint néhány napot. Teljesen természetes, hogy ebben az idõben nem is gondolunk arra, mi történik az erdõn-mezõn élõ állatokkal.

A VADKARÁCSONY gondolata több
évvel ezelõtt már megfogalmazódott
olyan természetszeretõ emberekben,
akik fontosnak tartják, hogy akkor is
szem elõtt legyen a körülöttünk élõ állatokkal, madarakkal való törõdés, amikor más erre nem is gondol. Országszerte több helyen tartanak a karácsonyt

megelõzõ idõkben olyan kisebb rendezvényeket óvodák, iskolák, ahol egy napot szentelnek annak, hogy az ismeretszerzés mellett konkrét tevékenységgel,
madáretetõ, madáreleség készítéssel
tegyék emlékezetessé ezt a napot.
Gödöllõ városában is szeretnénk ezt a
hagyományt kialakítani az óvodák, iskolák bevonásával.
Minden csoport számára, aki egyetért
a Vadkarácsony gondolatával, lehetõséget kívánunk biztosítani arra, hogy az
általuk készített madárcsemegét a városi
Sportcsarnok elõtt felállított fenyõfán,
egy röviden megfogalmazott üzenetet
pedig az arra kijelölt ládában elhelyezhesse, november 22-24 között.
A Pelikán Rádió Szülinapi Buliján november 24-én, szombat délután kerül sor
a láda felnyitására és az ott található üzeneteket, valamint a fán eleséget elhelyezõket mindenki megismerheti. Sorsolás

Pénztörténet röviden

75 éve jelent meg a pengõ

dönt arról, melyik három csoport viheti
haza a díjakat: egy-egy madáretetõt.
A délután folyamán a csarnokban
mindenki megismerkedhet kisebb állatokkal és madarakkal, valamint azokkal a vadgazdálkodási berendezésekkel, amelyek az állatok téli etetését segítik. Lesz itt vadászgörény, vadászkutyák, valamint egyéb meglepetések.
Érdeklõdni: 06-20/376-4069
Recept a madáreleség készítéshez:
(szülõi segítséggel otthon is bárki kipróbálhatja és elhelyezheti a szabadban.)
1db mûanyag pohárba olvasztott zsírt
töltünk, melybe olajos, vagy más növényi magvakat szórunk. Tehetünk a közepébe egy kisebb botot, amely majd segít
a dermedt csemege kiemelésében. Amikor elkészült, azonnal fogyasztható.
Mindenkinek jó munkát és szórakozást
kívánunk. Mindenkit várunk a sportcsarnok elõtt!
Az I. világháború után a korona gyorsuló inflálódása miatt, külföldön jegyezhetõ államkölcsönkötvényt bocsátottak ki (Népszövetségi kölcsön).
A költségvetést arany alapra
helyezték, majd a koronát az
angol fonthoz kötötték. 1925ben az országgyûlés elfogadta
az új pénznem bevezetését, a
pengõt. Ezt az tette lehetõvé,
hogy korábban a Nemzetek
Szövetsége elfogadta a Magyarország pénzügyi helyzetérõl szóló jelentést. Így a pengõ
1926 december 27-én került
forgalomba. Akkor egy kilogramm arany 3800 pengõvel
volt egyenértékû. A pengõ
aranyra váltását a gazdasági világválság (1929-33) hatására
szüntették meg.
Az 1946 augusztus 1-én forgalomba került forint a pengõhöz képest az utolsó (1938)
békeév árszintjén számítva: 1
Ft.=0,28 p. A II. világháború
után a pénzromlás akkora volt,
hogy egy forint névlegesen
400.000 quadrillió pengõt ért.
A bevezetett forint erejét mutatja az, hogy 1 $= 11.74 Ft-tal
volt azonos. A váltópénz, mint
a koronánál, a pengõnél is maradt a fillér.
Hrustinszki Tibor

20  Magazin
Nagy szakácsok kis receptjei:

Gundel saláta
Hozzávalók: 300 g apró gombafej, 1 dl
salátaolaj, só, õrölt bors, petrezselyem,
120 g haricot vert-zsenge zöldbab, 200 g
spárgafej, 15 g cukor, só, 150 g friss paradicsom, 150 g zöldpaprika, 150 g nyers
uborka, 1 fej saláta, só, törött bors, 5 cl
citromlé, ketchup, petrezselyem zöldje.
Készítés: a gombafejeket gerezdekre
vágjuk, olajban sóval, borssal, petrezselyem zöldjével puhára pároljuk. Közben
a kb. másfél cm-es darabokra vágott,
szálkáitól megtisztított zöldbabot és a
spárgát kevés, sós vízben, cukorral megfõzzük. A paradicsomot leforrázzuk, bõrét lehúzzuk; a zöldpaprikát a tûzhely
lapján forgatva annyira sütjük meg, hogy
hólyagosodni kezdõ vékony, átlátszó hártyáját le tudjuk húzni, majd a paradicsomot és e magházától megfosztott paprikát kockára vágjuk. Az uborka két végét
megízleljük (ha keserû, vegyünk helyette
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másikat), meghámozzuk, majd nagyon vékonyra szeleteljük, és
besózzuk. A salátából
néhány szép levelet
félreteszünk a többit
keskeny metéltre vágjuk. Ha minden anyagot jól lehûtöttünk,
azokat a gombaízû
olajjal - de a bab és
spárga levét leszûrve sóval, borssal, citromlével, esetleg kevés
ketchuppal ízesítve
összevegyítjük, és kb.
egy órán át hûtõben
érleljük. A tálat salátalevelekkel díszítjük, ás
az egészet petrezselyem zöldjével meghintjük.
Megemelt anyaghányaddal önálló elõételként is adhatjuk vagy
bármilyen húsétel kísérõjeként.

A GTV mûsorából
EGYETEMI AGÓRA
Az Egyetemei Agóra adásában a Szent
István Egyetem, egyik meghatározó egységét, a Gépészmérnöki Kart ismerhetik
meg. A kar a Magyarországon mûködõ
gépészmérnöki karok egyike, mely a gépészmérnökök mellett mûszaki menedzsereket és kommunikáció-technikai
mérnököket is képez. A Karon az elmúlt
50 évben mintegy 7000 diplomát adtak
ki. A filmbõl megismerhetik az ott folyó
oktatás jellegét, de bepillantást engedünk
a hallgatók mindennapi életébe is.
TÜKÖR-KÉP
Vasárnap Gödöllõn tartotta jubileumi
koncertjét a 25 éves Kormorán együttes.
Mûsorunkban a koncertrészletek mellett
interjút láthatnak az együttes vezetõjével,
Koltay Gergellyel, testvérével a film- és
színházi rendezõ Koltay Gáborral, és a
nézõtéren feltûnt Dollyval.
SZALON
A Szalon e heti mûsorának Dr.
Krassay László lesz vendége. Krassay
Lászlót több helyrõl is ismerhetik a

gödöllõiek, most erdõmérnökként beszélget
vele Mravik Tamás. A
mûsorban érdekességeket tudhatunk meg
Gödöllõ történelmi
parkjairól, faállományáról, és részletesen szó
lesz a gödöllõi arborétum múltjáról, jelenérõl
és jövõjérõl is.
Mûsorainkkal kapcsolatban várjuk észrevételeiket, javaslataikat.
Adásnap: pénteken és
kedden 18 órától.
Címünk: Gödöllõ Városi Televízió,
2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1, e-mail
címünk: gtv@freemail.hu, tel: 28-522037, SMS: 30-9926-713
2001. november 16-i mûsor:
18:00 Mûsorismertetés
18:02 GÖDÖLLÕI KRÓNIKA
képes hírmagazin
18:17 HÁTTÉR, stúdióbeszélgetés
18:22 EGYETEMI AGÓRA
Gépészmérnöki Kar

18:25 GYERMEKVERS
sz. napköziotthonos óvodából
18:30 TÜKÖR-KÉP
Kormorán együttes
18:40 SULITÉVÉ
Premontrei Szt. Norbert Gimnázium
18:50 A HÉT VIDEOKLIPJE
18:55 EGYETEMI ANEKDOTÁK
Dr. Keszthelyi Tibor
18:58 MOZIAJÁNLÓ
19:00 SZALON, Krassay László
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AZ ORVOS SZEMÉVEL

Ratkó József: Telet váró  részlet
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Miért járjunk szûrõvizsgálatra?
Egy igen tanulságos tanmese szerint
egészségünk egy arannyal telt zsákhoz
hasonlítható. Mint minden zsákon, ezen
is található egy kis lyuk. Amennyiben
vigyázunk aranyunkra, nem nõ tovább a
nyílás, megõrizhetjük gazdagságunkat,
egészségünket hosszú életen át. Ha
nem vigyázunk, betegek leszünk. Pedig
mindenkinek a az álma, hogy egészségben, boldogságban, sikerekben gazdag
hosszú életet élhessen. Minden ember
aktív részt kell vállaljon saját egészségének megõrzésében, hiszen az egészségügyi ellátás csak l5 százalékban tehetõ felelõssé az egyén egészségi állapotáér t- 35 százalékban az egészségmagatar tás, 30 százalékban környezeti
hatások és 20 százalékban az öröklött
tulajdonságok játszanak szerepet ebben. Egészségkultúránkhoz hozzátar tozik, hogy ismerjük, és betar tjuk az
egészség megóvásának szabályait idõben és indokoltan vesszük igénybe az
egészségügyi segítséget Kifejezetten
fontosnak tartjuk az anyagcsere- és daganatos megbetegedések korai felismerését. Ebben segítenek nekünk a szûrõvizsgálatok Minél korábban diagnosztizáljuk a bajt, annál nagyobb a teljes
gyógyulás esélye!
A súlyos, krónikus betegségek egyre
fiatalabb korosztályt érintenek. Ezér t
családi terheltség esetén már 35-40
éves kor tól ajánlott a szûrõvizsgálatokon való megjelenés. Mik ezek ?
Javasolt szemor vosi vizsgálaton,
manager szûrésen való részvétel, szûrõjelleggel laborvizsgálatok, EKG, hasi
ultrahang, urológiai és nõgyógyászati
vizsgálat széklet vér vizsgálat rendszeres tüdõszûrésen , mammographiás
szûrésen való részvétel. Helyes, ha
rendszeresen eszünkbe jut ez a szomáliai bölcscsség: A betegség nem vár
addig, míg megõszülünk.
Dr. Kiss Éva

Rejtvényünk megfejtését levelezõlapon, novem- éles, / legalább ez a föld / engedne közel a Istvánné, Boncsoki út 16.; Szabó Lajos, Tátra u. 5.;
ber 14-ig küldhetik be szerkesztõségünkbe: szívéhez
A Városi Filmszínház 2-2 db. mozijegyét
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
Gödöllõi Szolgálat, 2101 Gödöllõ, Pf. 385.

A 41. szám rejtvényének megfejtése: nyerték: Horváth Karolina, Erzsébet krt. 11. nyerték: Kurucz Mihály, Palotakert 14.; LászMegint ez a köd, / csupán a lovak füle IV/15.; Török Réka, Palotakert 4. I/7.; Márton ló Melinda, Szabadság út 75. g
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Röplabda

Két pont hiányzott a bravúrhoz
Architekton Gödöllõi RC - BSE FCSM 2:3 (28, 21, -23, -21, -7)
Gödöllõ 200 nézõ, vezette: Csikos,
ifj. Beregszászi. Gödöllõ: Gudmann,
MESTER, PUSKÁS, SELMECZI,
NAGY, Kurucz. Csere. Szendrõi,
Villányi, Szabó, Szurkos. Edzõ:
Németh Lajos.

Az extraliga ötödik fordulójában ismét
papírforma eredmények születtek, simán
nyertek az esélyesek. A gimnázium tornatermében végzett átalakítás miatt az
AGRC késõbb játszotta le a BSE elleni
találkozót. A gödöllõi csapat az elsõ két
mérkõzését megnyerte a bajnokságban,
majd a következõ kettõt elveszítette. A
fõvárosi csapat ellen reménykedtek a jó
folytatásban, de mindenki esélyesebbnek
tartotta a BSE-t.
A hazai csapat óriási lendülettel kezdte a
mérkõzést. A lányok lelkesen röplabdáztak.
Teljesen más felfogásban játszottak, mint a
Jászberény ellen. A színvonalas elsõ
szettben felváltva vezettek a csapatok.
Egyértelmû volt, hogy a gödöllõi csapat a
motiváltabb. A BSE bízott a tudásában és
nem hitte el, hogy játszmát veszíthet. A
nagy küzdelemre jellemzõ, hogy a játszma
nem ért véget 25-nél. Mindkét csapat több
szett labdához jutott. Végül a hazai együttes
örülhetett, 31:29-re nyerte az elsõ játszmát.
Szerencsére a lányok nem ragaszkodtak
a hagyományokhoz és nem eresztettek le a
következõ szettben. A fõvárosi csapat megpróbált ugyan egyenlíteni, de továbbra is a
Gödöllõ kezében volt az irányítás. Jók
voltak az ütések, megfelelõen sáncoltak és a
mezõnymunkájuk is sokkal hatékonyabb
volt , mint az elõzõ mérkõzéseken. Teljesen
kiegyenlített mérkõzést láthattak a
szurkolók. Ezt a szettet 21-re hozta a hazai
csapat és kettõ nullra vezetett a bajnokság
második legerõsebb csapata ellen.
A folytatásban fokozatosan elhúzott a
gödöllõi csapat és egyre nagyobb elõnyre
tett szert. A hazai együttes közel állt ahhoz,
hogy az alapszakasz legnagyobb
meglepetését okozva három nullra megverje a BSE-t. A szurkolók szinte már
elkönyvelték a gyõzelmet, hiszen 17:11-re
vezetett a Gödöllõ. A BSE edzõje minden
eszközt bevetett, hogy felrázza csapatát. A
vendégek kezdték ledolgozni a hátrányukat,
de a gödöllõi együttes nem hagyta magát. A

rendkívül kiélezett végjáték az elsõ szetthez
hasonló befejezést ígért. Sajnos 22:21-rõl
fordított a BSE és kettõ egyre szépített.
Ebben a szettben talán már nem volt
elég friss a csapat, talán fejben is elfáradtak, talán hamarabb kellett volna cserélni,
talán a BSE játszott jobban, talán maguk
sem hitték el, hogy ezt a csapatot le tudják
gyõzni három nullra. Ki tudja? Utólag sok
mindent lehet mondani, de ez a lényegen
nem változtat. Nem sikerült a bravúr.
A negyedik játszmában fordult a
kocka és a fõvárosi együttes irányította a
játékot. A gödöllõi csapat csak
kapaszkodott. A cserék ugyan ismét
lendületessé tették a hazai csapat játékát
és a szett végén 20:22-re feljött az
AGRC, de már érzõdött, hogy baj lesz. A
döntõ ötödik játszma egyértelmûen a
fõvárosi együttesé volt.
Ez a három kettes vereség teljesen más
volt, mint a Jászberény és a Nyíregyháza
elleni három null. Persze nem csak a szett
arány miatt, hanem a mutatott teljesítmény
miatt is.
A mérkõzés után
mindkét együttes
edzõje dicsérte a
gödöllõi csapatot
Németh Lajos edzõ
szerint fantasztikus
sikert szalasztottak
el. Ezt a meccset
nem a BSE nyerte
meg, hanem a
Gödöllõ veszítette
el. Az AGRC
gyõzelem esetén
feledtette volna a
Jászberény elleni
vereséget és ismét
jó eséllyel pályázna
a legjobb négy közé
kerülésre. Persze
hosszú még az alapszakasz,
van
lehetõség a javításra. Ám ehhez a
BSE ellen mutatott
teljesítményre és
hozzáállásra lesz
szükség.
Vasas Óbuda
Budai Tégla - Architekton GRC 0:3

(-13, -26, -12) Folyondár utca 150 nézõ,
vezette ifj.Beregszászi, Szabó. Gödöllõ:
GUDMANN, Szurkos, PUSKÁS,
Selmeczi, Nagy, Kurucz. Csere: KORPAI (liberó), Mester, Szendrõi, Villányi,
Szabó. Edzõ: Németh Lajos.
Az AGRC összeállítása két helyen
megváltozott. A hatosban kapott helyet a
sérülésébõl felépülõ Szurkos, valamint a
liberó poszton bemutatkozó Korpai is
bizonyíthatta képességeit.
A Vasas az elsõ két szettben mindent
megpróbált a vendégcsapat ellen, de ez
egyelõre még meghaladta erejüket. A Vasas
ellen Németh Lajosnak lehetõsége volt
kipróbálni különbözõ felállásokat, taktikai
elemeket gyakorolni. A Vasas a harmadik
szettben feladta a mérkõzést, így nyert az
AGRC együttese.
A sima három nullás meccs a kötelezõ
gyõzelmek sorába tartozott. Az elsõ kör
utolsó találkozóján az extraliga újonca, a
Szombathely ellen kell begyûjteni a
bajnoki pontokat, ami a két csapat játékerejét ismerve nem okozhat nehézséget.
Gyõzelem esetén a gödöllõi csapat négy
gyõzelemmel és három vereséggel
várhatja az alapszakasz második körét.
-tamás-
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Sporthírek
Atlétika
Amerikában versenyzett a Gödöllõi
maratonfutó. Szabó István, a GEAC 41
éves távfutója meghívás alapján három
hetet töltött az Amerikai Egyesült Államokban, ahol három versenyen indult.
Legértékesebb eredményét Halfordban,
maratonfutásban érte el, ahol több, mint
kétezer indulóból az abszolút 11. helyen
végzett. A 40-45 éves kategóriában pedig negyedik lett.
A gaylordi versenyen nyolc kilométer
volt a táv, Wathersfieldben ötezer métert
kellett teljesíteni. Mindkét helyszínen az
elõbb említett kategóriában elsõként ért
célba. Kiváló teljesítményéért szép tiszteletdíjat vehetett át a szervezõktõl. Szabó István elmondta, hogy a három hét
alatt, amerre járt azt tapasztalta, hogy az
élet a normális kerékvágásban haladt,
minden zavaró körülmény nélkül.
Mezei országos bajnokság
A korosztályos országos mezei futó
bajnokságon értékes helyezéseket szereztek a gödöllõi futók. A versenyt
Csákváron rendezték meg az Eszterházy
kastély parkjában. A bajnokságon sok
egyesület képviseltette magát, az atléták
színvonalas versenyeket vívtak egymással a dobogós helyezésekért. A Bocskai
SE serdülõ (15 év) leány csapata bronzérmet szerzett. A harmadik helyezett csapat: Guáry Alexandra, Reznák Alexa,
Paulusz Bogáta, edzõ: Gerényi Péter.
A GEAC serdülõ lányai közül harmadik helyen ért célba Csernák Enikõ (13
év) és Erdélyi Zsófia (14 év). A 13 évesek csapata is jól szerepelt, hiszen Bakk
Ágnes, Csernák Enikõ és Danis Dóra ne-
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gyedik helyen végzett a versenyben. A
serdülõ (13 éve) fiúk körül Korányi
gergõ szerepelt e legjobban, hatodikként
ért célba. A GEAC-os gyerekek edzõje:
Gadanecz György.
Labdarúgás
A Pelikán FC Gödöllõ csapata
Nagykátán vendégszerepelt és 2:1 arányban vereséget szenvedett az õszi szezon
utolsó fordulójában. A gólt Kassai szerezte. A csapat az NB.III-as bajnokságban 13 forduló után továbbra is a Mátra
csoport utolsó helyén áll.
Diákolimpia
A városi kispályás és félpályás labdarúgás õszi fordulójában a következõ
eredmények születtek: II.kcs. 1. Petõfi,
2. Hajós, 3. Damjanich, 4. Erkel; a
III.kcs-os fiúk versenyét a Hajós iskola
csapata nyerte 20:2-es gólkülönbséggel,
2. Szent Imre, 3. Erkel, 4. Kistarcsa, 5.
Petõfi, 6. Premontrei; a legidõsebbek között szintén a Hajós (20:2) bizonyult a
legjobbnak, 2. Petõfi, 3. Kistarcsa, 4. Erkel, 5. Premontrei. A tavaszi fordulót
márciusban rendezik meg.
Kosárlabda
A GEAC NB.II-es csapata hazai pályán szenvedett vereséget a Kõbányai
Darazsaktól. GEAC-Kõbánya 63:93 legjobb dobók: Kovács 15/9, Kelemen 14/9,
Vághy 10. A megyei bajnokság férfi A
csoportjában nem kísérte szerencse a
GEAC II. szentendrei vendégszereplését:
Kossuth KFSE-GEAC 60:46. A B csoportban elmaradt a Vác-GEAC III. mérkõzés, a GEAC IV. hazai pályán gyõzött
a Diósd ellen 79:63-ra. A Bocskai SE

serdülõ fiú csapata Kerepesen játszott a
hétvégén. A kerepesi együttes alaposan
visszavágott a gödöllõi vereségért
(71:27), majd a Budakeszi nyert a
Gödöllõ ellen (57:35. A Bocskai férfi ifi
csapata gyengén játszott Esztergomban
és hat pontos vereséget szenvedett
(54:48). Sajnos csak két játékos teljesítménye volt megfelelõ: Lázár 24, Jassó
16 pontot szerzett.
Hétfõn három felnõtt mérkõzést játszottak a gödöllõi csapatok. Nagytarcsán
a Bocskai SE ifi lányai magabiztos gyõzelmet arattak a házigazdák felett
(76:41), legjobb dobók: Szabó 21,
Nyárádi 17, Székely 12. A GEAC II.
csapata meglepetésre négy pontos vereséget szenvedett az A csoportos férfi
mérkõzésen, Nagytarcsa-GEAC II.
86:82. A GEAC nõi együttese az egyetemi csarnokban nyert a Szent Pál Akadémia ellen 68:58-ra, legjobb dobók: Izsó
22, Sztricskó 14, Horváth 10.
A hétvégén tíz mérkõzést játszanak
a gödöllõi kosarasok. Pénteken a diósdi amerikai iskola három csapata lép
pályára a Líceum termében: 16 órakor
a kadett lányok, 17.3o-kor az ifi fiúk,
majd 19 órakor az ifi lányok játszanak
a Bocskai SE ellen. Szombaton két
serdülõ leány mérkõzést játszik a Hajós iskola csapata kilenckor a Vecsés,
délben a Dunaújváros lesz az ellenfél.
Megkezdi szereplését a Szent Imre iskola mini leány csapata is. Szombaton
hazai pályán fogadják a Vác (9.oo) és
a Kunszentmiklós (12.oo) csapatát. A
Bocskai SE serdülõ fiai a Dunakeszi
(9.oo) és a Budakeszi (12.oo) ellen
lépnek pályára a Líceumban. Vasárnap
11 órakor a Bocskai SE serdülõ lányai
a BSE/B csapatát fogadják az országos
kadett kupában.
-s-
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Futball

Gödöllõi siker
Az elmúlt vasárnap a Top Tech 2000
Kft. már harmadik alkalommal rendezte
meg kispályás labdarúgó villámtornáját a
GATE sportcsarnokában. A vándorserleg
megszerzéséért hat csapat  a Jogtatók, a
Polgármesteri Hivatal, a Techno Trade, a
Top Tech, a Miniszterelnöki Hivatal és
az Igazságügyi Minisztérium  csapott
össze. Sokan a Városháza együttesét tartották befutónak, ugyanis az elõzõ két alkalommal nekik sikerült a vándorkupát
megszerezniük. A triplázás idén elmaradt, ugyanis a csoportmérkõzések során
a TechnoTrade és a Miniszterelnöki Hivatal csapata futballozott a legjobban,

így õk szerezték meg a jogot arra, hogy a

döntõbe kerüljenek. A kupa végülis
Gödöllõn maradt, mivel a rendes játékidõben elért döntetlen után, a Kancellária
együttese a büntetõrúgások során alulmaradt a TechnoTrade-del szemben. Szintén
büntetõk döntötték el a harmadik hely
sorsát, amit az Igazságügyi Minisztérium
csapata vívott a Polgármesteri Hivatallal.
A mérleg itt is a gödöllõiek felé billent.
-rkFotó: Frank Ákos
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Gödöllõi Öregfiúk

Jeles teljesítmény
Szombaton este a Gödöllõi LC Öregfiúk labdarúgó csapata õszi szezonzáró összejövetelét tartotta az Erkel
Ferenc Általános Iskolában. A va-

Gödöllõi Szolgálat  2001. november 15.
csorával egybekötött estén Imre József csapatvezetõ többek között értékelte az együttes teljesítményét is.

A szeniorok a bajnokság õszi fordulójában kiemelkedõen jó sorozatot tudhatnak
maguk mögött: 13 mérkõzésbõl 12-szer
gyõztesen hagyták el a pályát, egyszer pedig
döntetlent értek el (utóbbit is úgy, hogy néhány kulcsjátékosukat sérülés
miatt nélkülöztek). Ezzel az
eredménnyel a tabella elsõ helyén állva  2 ponttal vezetve 
várhatják a tavaszi folytatást.
Az öregfiúk a bajnoki
meccseken kívül számos barátságos összecsapáson is
részt vettek: játszottak a Ferencváros öregfiúk csapatával
a Táncsics Mihály úti sportpályán, ahol a hajdani klasszi-

sokból álló zöld-fehér gárdával 2-2-es döntetlent értek el. Legutoljára egy lengyelországi meghívásnak tett eleget a csapat,
ahol Zywiec város szeniorjaival mérkõzve
4-1-es gyõzelmet arattak a gödöllõiek.
Imre József elmondta, hogy a vezetõség a
csapatmunkát jelesre értékeli. Kiemelte,
hogy a nagyszerû teljesítmény mögött a játékosok részérõl komoly munka és hozzáállás húzódik meg. A mérkõzések gyakran
elég kellemetlen idõpontokban kerültek
megrendezésre, ennek ellenére minden játékos fontosnak tartotta, hogy ott legyen és segítsen a csapatnak. A napi munkával, egyéb
elfoglaltságokkal szemben ezt összeegyeztetni nem könnyû dolog. A jövõre nézve
megnyugtató, hogy a csapategység a korábbihoz képest is erõsödött, fejlõdött, ami biztos alapot teremthet a tavaszi jó szerepléshez.
Kép és szöveg: rem

