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A Gödöllõ Városáért Alapítvány hetilapja

Gödöllõi sportkörkép

a lélekszámot tekintve, kevés olyan
település van, amely
arányaiban ilyen
sok pénzt fordítana
a sportra, az egészséges életmód népszerûsítésére, a fiatalok ilyetén
nevelésére. Gödöllõ éves költségvetésének csaknem 1 százalékát a sportra költi direkt vagy
indirekt módon.
28. oldal

Konferencia a tömegközlekedésrõl

Országos jelentõségû konferenciát rendezett Gödöllõn a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
Az önkormányzatok
szerepe a helyi tömegközlekedés szervezésében
címmel. A rendezvény vendége
volt Manninger Jenõ, a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium politikai államtitkára.
9. oldal

A melpa nép üzenete

Leesett a hó

Az elmúlt csütörtökön zsúfolásig telt a
Városi
Múzeum:
Ignácz Ferenc új kiállításának megnyitását páratlan érdeklõdés kísérte. A
gödöllõi születésû, Sydneyben
élõ
múzeumi
gyûjtõ
az
Australian Museum munkatársa
volt, de nyugdíjasként továbbra
is végzi kutatatásait.
17. oldal
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Fotó: Magyar Bertalan

Gödöllõi

Gödöllõ sportszeretõ város. Magyarországon azok közé tartozik, amelyek az átlagosnál többet adnak. A
lélekszámot tekintve, kevés olyan
település van, amely arányaiban
ilyen sok pénzt fordítana a sportra,
az egészséges életmód népszerûsítésére, a fiatalok ilyetén nevelésére.
Gödöllõ éves költségvetésének
csaknem 1 százalékát a sportra költi
direkt vagy indirekt módon. Gödöllõ
város önkormányzata idén 16,5 millió forintot fordított a sport támogatására, 2002-ben pedig már 18 millió
forint szerepel a helyi sport direkt
mûködési támogatására, aminek felosztása a sportkoncepció alapján
történik.

A városi sportkoncepció öt sportágat
emelt ki komolyabb támogatásra. Ez az
atlétika, a kézilabda, a labdarúgás, a röplabda és a vívás. Ezeknél a sportágaknál
nem az élsport, hanem az utánpótlás-nevelés támogatása, fejlesztése kap fõszerepet. Idén összesen 8 millió forintot

sportkörkép
kaptak ezek a szakosztályok. A sportkoncepció alapján a szabadidõs sporttevékenységre 900 ezer, a diáksport támogatására 4,1 millió, a fogyatékosok és
mozgáskorlátozottak sportjára mintegy
1,6 millió, a két sportalapítványra 1,2
millió Ft-ot fordítottak. Ez utóbbiak a
FUT Alapítvány és a Sportalapítvány. Az
elõbbi az óvodás korú asztmás gyerekek
egészséges életmódjának kialakítását
szervezett keretek között biztosítja gyógyúszás és -testnevelés segítségével. A
város által létrehozott Sportalapítvány a
kiemelkedõ teljesítmények elismerésével
és díjazásával kiemelkedõ szerepet játszik városunk sportéletében. A Sportalapítvány jóvoltából nyílik lehetõség immáron nyolc éve arra, hogy a Sportbál
keretében a legeredményesebb sportolókat és edzõket elismerik.
Jövõre az önkormányzati és pályázat
útján kapott pénzekbõl elkezdõdhet az
Erkel Ferenc Általános Iskola, a Török
Ignác Gimnázium sportpályáinak felújítása, illetve a rossz állapotban lévõ
Táncsics Mihály úti sporttelepé,

amennyiben az ISM-hez benyújtott pályázat sikeres lesz. Idén 8 millió forintból felújították az egyetemi strandot, valamint tavaly több millióból a Hajós iskola uszodáját, amelynek üzemeltetése
évente több mint 14 millióba kerül. Az
uszoda jegybevétele csak töredékét teszi
ki a ráfordított összegnek, a mûködéshez
így is több mint 10 millió forint önkormányzati támogatásra van szükség. Így
azonban minden iskolás gyermek úszásoktatásban részesül, és minden gödöllõi
lakos használhatja az uszodát, aminek
akkor is nagy jelentõsége van, ha az csak
tanmedence.
Mindemellett a városi sport számos támogatást kap a magánszférából, kisebb
és nagyobb cégek komoly pénzösszegekkel járulnak hozzá a sportélethez, ami segít a célok elérésében, s ezért csak köszönet jár.
A következõ összeállításban ízelítõt
nyújtunk a Gödöllõn létezõ színes sportéletbõl, hogy mindenki megtalálhassa a
kedvére valót.
(t.)
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Six Edit, a sportért felelõs alpolgármester:

MEGKÉRDEZTÜK

Lélekben és testben egészségesen

Te mit sportolsz?

Six Edit a sportért felelõs alpolgármester asszonyt arról kérdeztük: városunkban milyen a sportélet.

 Gödöllõ önkormányzata az oktatás
ügyéhez hasonlóan kiemelten kezeli a
sportéletet. Mindennél fontosabb, hogy a
felnövekvõ generációk a megfelelõ tudással felvértezve, lélekben és testben
egészségesen, a legjobb esélyekkel induljanak az életben. Természetesen minden életkorban nagyon fontos a minél
több mozgás, de a gyerekeknél erre külön oda kell figyelni. Legyen az kerékpározás vagy gyalogtúra, a lényeg, hogy lehetõleg minden nap foglalkozzanak valamilyen formában sporttal, testedzéssel a
fiatalok, a tornaórákon kívül is. Az önkormányzat a költségvetésben évente
meghatározott összeggel támogatja a jól
mûködõ sportszakosztályokat az utánpótlás nevelésében. Ezen felül a szakosztályok pályázati úton, mérhetõ, minõsíthetõ alapon nyugvó egyszeri támogatásban részesülhetnek. A szabadidõs sportok számára minden évben ugyancsak
pályázati úton biztosít pénzforrásokat az
önkormányzat.
 Milyen körülmények között sportolhatnak a gödöllõiek?
 A város jelentõs összegeket fordít a
tornatermek fenntartására, mûködtetésére,
amelyeket az oktatási idõn túl kedvezményesen vehetnek igénybe a sportegyesüle-

tek és a szabadidejükben sportolni vágyók. Ugyanígy igénybe veheti a lakosság
a Hajós Alfréd iskolában mûködõ, elsõdlegesen az úszásoktatást szolgáló uszodát
is. A város által üzemeltetett egyetemi
strand díjai is kedvezõbbek a környezõ településekénél. Az elmúlt tíz esztendõben
Gödöllõn a Szent Imre Általános Iskola, a
Református Líceum és a Premontrei Szent
Norbert Gimnáziumépített tornatermet a
város támogatásával. Városunk a Szent
István Egyetemmel kötött szerzõdés értelmében használhatja az atlétikai pályát és a
sportcsarnokot.
 Gödöllõn sportolási lehetõségek és
sportesemények várják a valamilyen fogyatékkal élõket is
 A Montágh iskolában minden évben sor kerül a Speciális Iskolák Megyei Atlétikai Versenyére, és az önkormányzat egy civil szervezettel, az
Együtt Élünk Alapítvánnyal közösen,
hagyományteremtõ szándékkal rendezte
meg Rajt néven azt a nagyszabású,
egész napos rendezvényt, ahol eddig kevéssé ismert, a valamilyen fogyatékkal
élõket is megmozgató sportágak mutatkoztak be. Gödöllõn van lehetõség a
kerekesszékes vívásra is, mégpedig igen
magas fokon: Batizi Sándor a paralimpiára készíti fel a sportolókat. Sydneyben Gödöllõt képviselte Szekeres
Pál vívó, Pálfi Judit úszó.

Szendy László: Lényegében, amíg elgyalo-

golok az iskolába. De
azért ott szoktunk focizni is, néha pedig
kerékpározok. Én és a
barátaim nemigen
használjuk a sportpályákat, bár alkalmanként rúgjuk a labdát
az egyetemi pályán.

Tímár Petra: Én kézilabdázok; hetente

háromszor edzünk.
Egyszer erõsítünk,
és hétvégén futunk,
ha van rá lehetõség.
A körülmények jók,
a Hajós iskola tornacsarnokában
vannak az edzéseink..

Horváth Mónika: Én is a Hajósban kézi-

labdázok, de egy
héten egyszer az
egyetemen is. Korábban röplabdáztam, de azt abbahagytam. Más sporttal most nem foglalkozom, de azért otthon erõsítek.

Török Sándor Miklós: Én sakkozom; or-

szágos ötödik voltam
kétszer, de szereztem
kétszer hatodik, egyszer tizedik helyezést
a korosztályomban.
Komolyabban nem
sportolok, de idõnként azért focizok és
úszni járok.

(R. G.)

Köles László, az Ifjúsági- és Sport Bizottság elnöke:

Jó a város sportkoncepciója
Köles Lászlót, az önkormányzat ifjúsági- és sportbizottságának elnökét arról kérdeztük, hogyan ítéli
meg a bizottság mûködését:

 A bizottság komoly szakmai munkát
végez, gyakran vannak szakmai viták,
ám végül mindig konszenzusra jutunk,
hiszen tudjuk, hogy csak így lehet a
városi sportélet érdekeit szolgálni. A
bizottság tagjai sportszeretõ emberek,
akik jól látják, hogy a sportra akár
kétszer annyit lehetne fordítani, mégis
megértik, hogy a lehetõségek korláto-

zottak. Törvény írja elõ, hogy a városoknak legyen sportkoncepciója, ám ez
Gödöllõn már korábban megszületett.
Megítélésem szerint jó sportkoncepciója van városunknak, jómagam folyamatosan figyelemmel kísérem a különbözõ szakosztályok mûködését. Én
magam is rendszeresen sportolok, jó
példával szeretnék elöl járni. A tapasztalatom szerint Gödöllõn mindenki megtalálhatja magának a kedvére
való sportolási lehetõséget.
(T. A.)

Bánhegyi Norbert: Nem mondhatnám,

Szöveg: R. G.

hogy rendszeresen
spor tolok, de a
szabadidõmben
sokat szoktam foci z n i . I d õ nké nt ,
csak ú gy ho bbi szinten, eljárok gokar toz n i i s , a
kistarcsai pályára.
Fotó: R. K.
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vannak országos bajnokaik az utánpótlás
(22 év) korú versenyzõktõl a tehetséges
gyermek atlétákig: a sprinter Durkó Eliána,
Pék Andrea, Szibilla László, az ugró Szörényi Zoltán, a gátas Dezsõ
Ákos, Szekeres Viktória, a dobó
Varga Ildikó és Varga Eszter,
Somogyi Gergõ, valamint a középtávfutó Szüki Norbert, Erdélyi Eszter és Zsófia.
A szakosztály nagy hangsúlyt fektet a nevelésre és a kapcsolatok ápolására. Szinte valamennyi iskolával jó a kapcsolatuk, kiemelkedõ a Török Ignác
Gimnáziummal. Büszkék arra
is, hogy jelentõsebb szponzor
támogatása nélkül érnek el kiemelkedõ eredményeket. Az
utóbbi években a környékbeli
településekrõl egyre több tehetséges gyerek érkezik hozzájuk.
Munkájukat nagyban segíti,
Fotó: Magyar Bertalan
hogy az egyetem megfelelõ körülményeket biztosít számukra.
Eredményeik évrõl - évre javulnak. A A Gödöllõi Önkormányzat közel kétmillitavalyi évben 26 országos bajnoki aranyér- ós éves támogatása is nagyon fontos a
met szereztek, számos dobogós helyezéssel szakosztálynak. Büszkék arra, hogy a
büszkélkedhetnek. Ebben az évben ezt a MASZ és az ISM az egyik legjobb mûteljesítményt is sikerült túlszárnyalniuk. helyként tartja számon a GEAC atlétikai
Örömteli, hogy kétezerben Benkõ Ákost szakosztályát és elismeri minõségi munkáválasztották meg az ország legjobb után- jukat.
A GEAC a felnõtt pontversenyben jelenpótlás edzõjének.
A szakosztály az egyetemi klub mûköd- leg a 14. az országban, a serdülõk között
teti, amely nyitott a város és a környék te- pedig a harmadik legeredményesebb egyehetséges atlétái elõtt is. Egyik fontos fel- sület. A vágta és sprint számokban második
adatuk a tehetséges gyerekek felkutatása és helyen állnak a felnõtt mezõnyben.
versenyeztetése. Valamennyi szakágban
-sz-

Mindig magasabbra
A GEAC atlétikai szakosztálya 1950 óta mûködik.
Az elsõ idõszak eredményes szereplése elsõsorban Ötvõs Károly és
Kirchhofer József edzõknek volt köszönhetõ. Az
egyetemi atlétikai klub
számos kiemelkedõ eredménnyel, országos bajnokságokkal büszkélkedhetett.

Az atlétikai szakosztálynak
új lendületet adott hét évvel
ezelõtt Benkõ Ákos edzõ érkezése. Jelenleg négy edzõ
foglalkozik a különbözõ korcsoportba tartozó fiatal atlétákkal. Szörényi István atlétái
elsõsorban az ugrószámokban és az összetett versenyeken érnek el kiemelkedõ eredményeket. Benkõ Ákos tanítványai a
sprint, a gát és az ugrószámokban szerepelnek kiválóan. Máté Alpár a dobó atlétáival,
Gadanecz György a középtávú futókkal
szerez hírnevet a városnak.
A szakosztály létszáma 140-160 fõ között ingadozik. Minden korosztályban indítanak versenyzõket 9 és 55 év között. Az
atléták heti három-öt edzéssel készülnek a
versenyekre az atlétikai pályán, az egyetemi csarnokban és az erõsítõ termekben.

Kézilabda
Sporttámogatás

a Wesselényi Sport
Közalapítványtól
A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány által kiírt pályázatára több ezer szervezet, egyesület és alapítvány küldte be támogatási igényét. A nyolc kategóriában összesen 445 millió forintot osztottak szét a pályázók között.
Gödöllõ öt sportegyesülete, illetve alapítványa kapott támogatást. Az
Architekton Gödöllõi Röplabda Club 230
ezer, a Benkõ Tibor Alapítvány 300 ezer, a
Gödöllõi Bocskai Sport Egyesület 80 ezer,
a Gödöllõi Góliát DSE 50 ezer, a Margita
Turisztikai és Sport Egyesület 270 ezer forint támogatást kapott a közalapítványtól.

Harmadik a Gödöllõi EAC
Az õszi szezont a GEAC kézilabda
csapata a Pest megyei bajnokságban a rájátszást érõ harmadik helyen fejezte be.

A tavasz során még két nehéz mérkõzés
vár a játékosokra, amely nagyban befolyásolja a rájátszás elõtti végeredményt.
A fordulók alatt sajnos váratlan vereségek érték a csapatot, amely több kézilabda iránti alázattal elkerülhetõ lett volna.
A GEAC célja az új egyetemista játékosok beépítése és a lelkiismeretes felkészülés a téli szünet alatt.
A Csapat ezennel szeretné köszönteni

a 40. születésnapját ünneplõ Pillinger
László csapatkapitányt, aki több mint
húsz éve öregbíti a GEAC jó hírnevét!

Az õszi forduló eredményei:
GEAC-Erdõkertes 28:20,
Veresegyház-GEAC 12:10
Domony-GEAC 20:15
GEAC-Budakalász 18:20
Mogyoród-GEAC 20:15
GEAC-Mogyoród 22:18
Erdõkertes-GEAC 21-23
GEAC-Veresegyház 22:17
GEAC-Dunakeszi 27:27
Dunakeszi-GEAC 17:20.
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Kosárlabda

Bajnoki címek és növekvõ igény
Gödöllõn a kosárlabda az egyik legnépszerûbb sportág. Évrõl évre egyre
több csapat indul a korosztályos megyei
illetve országos bajnokságokban. Az elmúlt tíz évben a gödöllõi kosarasok számos bajnoki címet szereztek a megyében. A bajnokság végén minden évben 56 csapat állhat fel a képzeletbeli dobogóra és vehet át érmet a sikeres szereplés
után.
Az általános és középiskolás csapatok
a diákolimpián rendszeresen a megye
legjobbjai között végeznek. Az elmúlt
években gyakran szerepeltek az országos
elõdöntõben és több alkalommal bejutottak az országos nyolcas döntõbe.

Ebben az évben 15 gödöllõi együttes
indult a korosztályos bajnokságokban. A
Szent István Egyetem férfi csapata az
NB. II-ben szerepel. A GEAC II. a megyei férfi elsõ osztályban, az egyetem
harmadik és negyedik csapata a B csoportban vitézkedik. A nõi felnõtt együttes Pest megye egyik legjobb csapatának
számít.
A Református Líceum Bocskai SE hat
csapata kilenc korcsoportban méri össze
tudását az ellenfelekkel. A serdülõ,
kadett, ifjúsági leány és fiú együttesek
Pest megyében a saját korcsoportjukban
versenyeznek. A legjobb középiskolások
a megyei felnõtt nõi és férfi bajnokság-

Röplabda

Nemzetközi szereplés a cél
Az Architekton Gödöllõi
Röplabda Club nõi csapata évek óta a legjobb
eredményeket éri el a
városban mûködõ, labdajátékkal foglalkozó
szakosztályok közül. Fokozatos fejlõdésük jól
nyomon követhetõ, hiszen rövid idõ alatt jutottak fel a másodosztályból az extraligába. A tavalyi bajnokságban elért
ötödik helyezésük szintén dicséretes teljesítmény. A röplabda klub
helyzetérõl, felépítésérõl
és terveirõl Széplaki István elnök adott tájékoztatót.

Fotó: Balázs Gusztáv

Az AGRC felnõtt csapata
az extraligában szerepel.
A korosztályos csapatok
természetesen részt vesznek az országos bajnokságokban. Az ifjúsági csapat
párhuzamosan indul az ifjúsági és a junior bajnokságban. Az együttes szeptember óta Korpai Mária irányításával készül és egyre
jobb teljesítményt nyújt.

A röplabdásoknál kimaradt egy korosztály, így a jelenleg gödöllõi színekben
induló serdülõ csapat Dunakeszin készül

ban szintén bizonyíthatják tudásukat. A
serdülõ és kadett korú lányok az országos kadett kupában is elindultak.
Az elmúlt években a Török Ignác
Gimnázium és a Hajós Alfréd Általános
Iskola több csapattal is sikeresen szerepelt a korosztályos bajnokságokban. Sajnos ebben az évben csak egy-egy csapatot indítottak. Hozzájuk csatlakozott a
Szent Imre Katolikus Általános Iskola,
amely mini lányokkal szerepel a megyei
bajnokságban.
A kosárlabda népszerûségét bizonyítja,
hogy minden évben sokan neveznek az
utcai kosárlabda bajnokságra. A városban
egyre többen szeretnének versenyszerûen
kosarazni. Jelenleg 150-160 igazolt játékos játszik a csapatokban és még legalább ennyi gyerek kosarazna. Azonban
egyelõre csak ennyi nyílik lehetõség.
-esztí-

a helyi általános iskolában, Botos Olga
edzõvel. A gyermek korosztályban két
csapatra való játékossal rendelkezik a
klub. Az idõsebbeket Korpai Mária edzi,
a fiatalabbakkal Kovács Károly foglalkozik. Hollósy László vezetésével elõkészítõ csoport mûködik a Petõfi iskolában.
Az utánpótlás nevelést kiemelten
fontosnak tartja a röplabda klub vezetése. A három bázisiskolában - Erkel, Hajós, Petõfi - évek óta mûködnek gyermek csapatok. Szerencsére egyre többen jelentkeznek, hogy szeretnének
röplabdázni. A következõ idõszakban
jó lenne, ha további iskolákat is sikerülne bekapcsolni a röplabda oktatásba.
Sajnos az újabb csoportok indítását nehezíti, hogy a város tornatermei szinte
száz százalékos kihasználtsággal mûködnek.
Egyik célunk az, hogy az elkövetkezõ
években egyre több olyan játékost sikerüljön kinevelni, akik majd a felnõtt csapat erõsségei lehetnek. Jó példa erre,
hogy ebben az évben már két saját nevelésû, ifjúsági korú játékos is a felnõttekkel készül, sõt a közeljövõben bemutatkozhatnak az extraligás csapatban.
Szeretnénk elérni, hogy rövid idõn belül olyan csapatot sikerüljön kialakítani,
amelyik hosszú távon ott lehet az ország
legjobb csapatai között. Elvárásunk az
idei bajnokságban a négy közé kerülés,
valamint a megfelelõ bajnoki és kupa
eredmények alapján a nemzetközi porondra való kilépés.
-esz-
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Minden korosztály
Pelikán FC Gödöllõ

A Pelikán FC Gödöllõ labdarúgó csapata a
nyár folyamán jelentõs változáson esett át.
Az NB III. Mátra csoportjában szereplõ
klubtól távoztak a nem gödöllõi illetõségû
játékosok, s az így keletkezett ûrt a vezetõségnek pótolnia kellett. Varjú László, a klub
elnöke elmondta: a csapat állományának
frissítését úgy oldották meg, hogy a négy
évvel ezelõtti Ifi gárda nagy részét, illetve a
területi bajnokságban szereplõ Gödöllõ II
bizonyos játékosait hozták fel a nagycsapatba, kiegészítve azt jelenlegi ifistákkal. Az
õszi fordulóban ugyan nem szerepelt valami fényesen a csapat, de ennek több oka is
van. Az új összetételû keretnek mindössze
két hét felkészülési idõ állt rendelkezésére.
Az elnök szerint a csapat egysége jó úton
halad a stabilizálódás felé, a csupa gödöllõibõl álló keret sokat fejlõdött az utóbbi
idõszakban. A jövõ év januárjában kezdõdõ
két hónapos alapozással az új gárda feltehetõleg sokkal jobban fog szerepelni a március 10-én induló bajnokságban, mint az õszi
szezonban.
A vezetõség nagy gondot fordít az utánpótlás-nevelés biztosítására is. Munkájukat
dicséri, hogy a 9-12 éveseket tömörítõ elõkészítõ csapatuk a kerületi bajnokság õszi
fordulóját az elsõ helyen állva fejezte be. A
A Rab fivérek

serdülõk (12-15 évesek) az NB III-as bajnokság Pest megyei csoportjában a hatodik
helyet szerezték meg. Az elsõ csapatba kerülés elõszobájának számító ifik pedig a
Mátra csoport harmadik helyén állva várhatják a tavaszi folytatást.

Gödöllõi Öregfiúk

Gödöllõnek van egy olyan labdarúgó csapata, amely szerencsére nem került bele abba mély gödörbe, ahol napjaink magyar
csapatai idõznek. Igaz, a gárda nem az élvonalban játssza mérkõzéseit, hanem csak
az öregfiúk bajnokságban. A gödöllõi szeniorok ennek ellenére igen komolyan veszik a rájuk váró feladatokat, amit legjobb
tudásuk szerint igyekeznek megoldani. Ez
pedig általában sikerül is nekik. Az öregfiúk, 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 nélkülözték).
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 az idén: játszottak a Ferencváros
öregfiúk csapatával a Táncsics Mihály úti
sportpályán, ahol a hajdani klasszisokból
álló zöld-fehér gárdával 2-2-es döntetlent
értek el. Legutoljára pedig egy lengyelországi meghívásnak tett eleget a csapat, ahol
Zywiec város szeniorjaival mérkõzve
4-1-es gyõzelmet arattak a gödöllõiek.
Imre József csapatvezetõ szerint, a
sikerben alapvetõ szerepe van a kimagasló csapatmunkának. A komoly
hozzáállás, az edzéseken való maximális teljesítmény nélkül nem alkothatnának olyan ütõképes gárdát, mint
amilyen a jelenlegi, amelynek minden
esélye megvan arra, hogy a bajnokság
végén a tabella legfelsõ fokára állva
ünnepeljenek.

Kispályás labdarúgás

Fotó: Magyar Bertalan

Labdarúgás
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Tömegsport szempontjából Gödöllõn
igen élénk színfoltot jelent a kispályás
labdarúgás lehetõsége. Sok olyan
amatõr futballista van a városban, akik
nemcsak baráti szinten mérik össze tudásukat, hanem rendes bajnokság keretében is. Ádám József, a Kispályás
Labdarúgó Intézõbizottság elnöke elmondta: Gödöllõn kétféle módon is lehetõségük van az amatõr sportolóknak arra, hogy bajnokságban küzdje-

nek meg egymással. Minden év január-februárjában rendezik meg a Nádas Lajos teremlabdarúgó kupa mérkõzéseit a Szent István Egyetem sportcsarnokában. Erre bárki
jelentkezhet, csak egy kikötés van: a játékosok nem lehetnek hivatásos, igazolt labdarúgók. A közel 15 éve indult terembajnokság egyre nagyobb népszerûségnek örvend.
Évrõl-évre mind többen neveznek, idén például már 46 csapat vett részt a küzdelemben. A Szabadtéri Városi Bajnokságot pedig 1974-ben indították útjára. Jelen pillanatban Gödöllõn két osztályban összesen
26 csapat harcol azért, hogy a bajnokság
végén õk állhassanak fel a dobogó legfelsõ
fokára. A bajnokságban - ugyanúgy mint a
nagyoknál - van õszi és tavaszi forduló is.
Ezek is azt bizonyítják, hogy van igény a
mozgásra, a sportra, az egészséges életmódhoz való visszatérésre.

Góliát DSE

A magyar foci helyzetét sokan sokféle okkal magyarázzák és mentik, de a tény ettõl
még tény marad: labdarúgásunk soha nem
látott mélységekbe került. Ennek ellenére
a foci iránti szeretet nem veszett ki az emberekbõl és vannak akik tényleg szeretnének tenni valamit a fellendülés érdekében.
Ebben oroszlánrész hárul az utánpótlás-nevelés biztosítására. Gödöllõn a Góliát DSE
foglalkozik azzal, hogy a legifjabb korosztályt beavassa a labdarúgás rejtelmeibe.
Az egyesület vezetõje, Csató Sándor elmondta: a Góliát DSE Magyarországon
1989-ben alakult meg, Gödöllõn pedig
1992 óta van jelen. Az érdeklõdés igen
nagy: jelenleg 6-tól 16 éves korig, 120
gyerek jár hozzájuk, akik 7 különbözõ
csoportban sajátítják el a labdarúgás fortélyait. Szerencsére egész évben van arra lehetõség, hogy a gyerekek "élesben" is kipróbálják tudásukat: az 1988-as, illetve
90-es korosztály például a kiemelt Budapest Bajnokságban szerepel, míg a fiatalabbak különbözõ tornákon, kupákon
vesznek részt. Két volt növendékük az
MTK-nál, mások a Vasasnál és a Vácnál
folytatják pályafutásukat. A Góliát zökkenõmentes mûködéséhez részben az önkormányzat, részben pedig a szülõk, illetve a
szponzorok járulnak hozzá. Az õ segítségük révén tudnak sportfelszerelési cikkeket és egyéb kiegészítõket vásárolni. Csató
Sándor elmondta: elsõdleges céljuk, hogy
egy egészséges versenyszellemmel párosulva szerettessék meg a gyerekekkel a
labdarúgást, ami talán az õ személyük révén lábalhat ki a bajból.
-rem-
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Vívás: a második legeredményesebb sportág

Szekeres Pál

Világbajnok Gödöllõn
Magyarországon nagyon kevés vívóklub mondhatja el magáról, hogy a fiatalok oktatásából egy világbajnoki
kardvívó is részt vállal. Navarrete József, az Újpest egykori kiválósága, ma
már a gödöllõi klubban próbálja meg
átadni tudását a kicsiknek. A GEAC vívószakosztálya városunk egyik legeredményesebbje. Jelenleg mintegy
170 fiatal vív a GEAC-ban, amelynek
felnõtt kardozói rendszeres résztvevõi
az országos bajnokságnak.

Gödöllõ vívósportja azonban nem ezzel
vált ismertté a nemzetközi színtéren. Évrõl évre a nemzetközi férfi kardmezõny
látogat el városunkba, hogy a Világkupaversenyen összemérje erejét. A férfi kardozók Bajnokcsapatok Európa-kupájának évekig az egyetemi sportcsarnok volt
az otthona.
Mivel a város képviselõ-testülete által elfogadott sportkoncepciójában az
utánpótlás-nevelés kapott fõszerepet,
nem lehet azon csodálkozni, hogy

Fotó: Zebegnyei Károly

Fotó: Tatár Attila

Margita 344,2 Turisztikai és Sportegyesület

Kilencvenkilenc túrázó
Városunkban tíz évvel ezelõtt baráti
társasággá, majd 1995-ben egyesületté alakultak a túrázást és az ahhoz
kapcsolódó sportokat kedvelõk. A
környék legmagasabb pontjának nevét viselõ Margita 344,2 Turisztikai
és Sportegyesület fõ tevékenysége a
természetjárás és a szabadidõs
sportok mûvelése, az ilyen jellegû
rendezvények szervezése és népszerûsítése. Fõként a gyalogos, kerékpáros és vízitúrázás, az utcai futóversenyek, az úszás, a duatlon és a triatlon az, ami megmozgatja a jelenleg
kilencvenkilenc fõbõl álló tagságot.

Az egyesület vonzerejét a kiváló közösségi szellem is jelenti; a "margitások"
között otthon érzi magát valamennyi korosztály, egyévestõl a hetvenhét évesig.
Nevükhöz fûzõdik a teljesítménytúrák
meghonosítása Gödöllõn, amiket 1992tõl rendeznek meg. A három gyalogos és
három országúti kerékpáros teljesítménytúrát azóta is minden évben meghirdetik ezeken több százan indulnak Gödöllõrõl,
a környékrõl és az ország minden részébõl. Az évek során egyszer a megye második legeredményesebb, két alkalommal
pedig a legeredményesebb szabadidõs
sportegyesülete címet nyerték el.

Gémesi Csanád 2000-ben és 2001-ben
is korosztályos egyéni magyar bajnok
lett kardvívásban. Idén Kerecsényi Fodor Georgina a kadett lány kardban,
Benke Balázs pedig gyerek fiú tõrben
lett bajnok. Gyerek leány kardcsapatban idén Benkó Réka és Enikõ, illetve
Szarka Dorottya és Gáspár Szilvia is
országos bajnok lett. Ami pedig a világversenyeket illeti, tavaly, az Egyesült Államokban megrendezett kadettvb-n Bokor Gergõ és Kerecsényi Fodor Georgina is pástra léphetett, utóbbi
fiatal versenyzõnk az idei, lengyelországi vb-n már az elõkelõ 11. helyen
végzett.
(t.)

Az egyesület alapító elnöke, Varga
András középiskolai tanár megnövekedett szakmai feladatai miatt leköszönt,
de tapasztalataival, munkájával továbbra is a "margitások" sikereit segíti. Pálffy Tibor, az egy éve megválasztott elnök lapunkat arról tájékoztatta,
hogy az egyesület mûködésének hátterét az önkormányzati támogatás, a tagdíjak és a pályázatok biztosítják. Mint
mondta, elsõdleges célja a tagok aktivitásának további növelése, a fiatalabb
korosztályok nagyobb arányú mozgósítása.
A magas színvonalon megrendezett
teljesítménytúrák elismeréseként jövõre
a téli negyven kilométeres gyalogtúra a
Nemzeti Bajnokságba számító futam
lesz.
R. G.
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Lovassport

Repülõsportok

A Gödöllõi Lovas Sport és Hagyományõrzõ Egyesület mintegy kilencven lovast fog össze, akik emellett saját klubjukban,
lovasiskolájukban, lovardájukban is aktív lovaséletet élnek tudtuk meg Bucsy Lászlótól, az egyesület túralovas és hagyományõrzõ szakosztályának vezetõjétõl. Felsorolni is sok a
város- és környékbeli lovasokat: Mézner Istálló és Sárosi
Lovasfarm (Szada); Lajtai Fenyves Lovasiskola; Nóniusz
Lovasiskola, együtt a Sisi Elsõ Magyar Nõi Lovaregylettel
(Both-tanya); Morzsányi Lovarda, Három Banya Lovastanya,
Bárány Lovarda, Lilland Farm (Ilkamajor); Sitting Bull Ranch
(tulajdonosa mozgássérült)
Igazolt versenyzõ mintegy tíz van (valamennyien ugrólovasok); de a rendszeresen megrendezett galopp- és ugró háziversenyeken szinte mindenki részt vesz; és évrõl-évre megrendezik május 1-jén a meghívásos ugratóversenyt a Kastélyparkban. Emellett a hobbi- és a túralovaglás, a Hubertuszlovaglás ad elfoglaltságot egész évben, és a részvétel a városi,
országos rendezvényeken. Az ugrólovaglás - a GLSE és az
egyetemi lovarda új vezetése közt elkezdõdött együttmûködésnek köszönhetõen - a közeljövõben feltehetõleg fejlõdni fog.
Fontos része a lovasok tevékenységének a hagyományõrzés.
A GLSE tagjainak magyar nemzeti viselet (Bocskai-ruha)
Évek óta elmaradhatatlanok a nemzeti ünnepek gödöllõi rendezvényeirõl; de a Tavaszi Hadjárat országos lovastúrájának
résztvevõit is õk fogadják, kísérik Gödöllõn. Mára városunk
egyik legnagyobb civil szervezetévé nõtt a másfél éve, a GLSE
lovasai által alapított, A Magyar Nemzeti Lobogó Társasága,
amelynek tagjai nemzeti jelképeink, elsõsorban a címeres
lobogó tiszteletét és használatát vállalták, szorgalmazzák.
Végül, de nem utolsó sorban egy szép és hasznos
kezdeményezésrõl is tudósíthatunk: a Montágh iskolában a
sérült gyermekek rehabilitációját elõsegítendõ gyógylovaglás,
ún. hippoterápia áll a rászorulók - és nemcsak a montághosok rendelkezésére. Ez a terápia - hála a Sérült Gyermekekért
Alapítvány, az ehhez szükséges tanfolyamot elvégzõ két
pedagógus, a gödöllõi és környékbeli lovasok és a város összefogásának - a rászorulók számára teljesen ingyenes.

Gödöllõ szinte a kezdetek kezdetétõl a magyarországi sportrepülés egyik fellegvárának számít. Különösen igaz ez a húszasharmincas évek fordulóján elkezdõdött magyar vitorlázórepülésre, amelynek történetében kísérleti- és elsõ repülések, rekordok egész sora kötõdik városunkhoz.
A hatvanas években, a ferihegyi országos repülõtér közelsége miatt, be kellett szüntetni Perõcön a vitorlázást. A repülõtér
azonban nem szûnt meg, hanem az utóbbi évtizedekben a magyar ejtõernyõzés, és a hetvenes évek végén megindult magyarországi függõvitorlázás egyik központjává lett; nem beszélve a folyamatosan végzett pilóta- és ejtõernyõs-képzésrõl.
Jelenleg mintegy tíz igazolt ejtõernyõs él városunkban, õk
az itt bejegyzett, a repülõteret mûködtetõ RAIR Aero Club
Hungary sportolói. A Gödöllõi Repülõklub motoros sárkányrepülõibõl csak a klub vezetõje, Bede Tibor lakik itt; õk egyébként Perõcön nem repülnek.
Létszámukat és eredményeiket tekintve a legaktívabbak a
siklóernyõsök. Jelenleg 28-30 él és mûködik Gödöllõn: a
Gödöllõi Siklóernyõs Klub 24 állandó tagjából 12 helybéli, a
RAIR Siklóernyõs Szakosztályának 24 tagjából 8, valamint az
országos Amatõr Siklórepülõk Egyesületének 8 gödöllõi siklóernyõs (és egy sárkányos) tagja. Ez a létszám igen figyelemreméltó, ha azt vesszük, hogy országosan összesen mintegy 1500
igazolt siklóernyõs tevékenykedik. S még figyelemreméltóbbak az eredményeik: a harmincnál kevesebb magyar
Aranysasból (ez a legmagasabb teljesítmény-minõsítésük) három gödöllõi (Polyák Gyula, Szabó Ernõ és Szabó Péter);
helybéli a magyar nõi szabad- és céltáv-rekorder (Szabóné
Koleszár Edina), és idén a nemzeti bajnokságnak számító Magyar Köztársaság Kupát is itteni sportoló (Szabó Ernõ) nyerte
meg.
Ismeretes az önkormányzat és a repülõteret mûködtetõ klub
azon közös szándéka, hogy ez a sport- és egyéb szempontokból is rendkívül értékes létesítmény a város tulajdonába kerüljön. Ennek kérdését a közeljövõben megtárgyalja a kormány,
és jó az esélyünk, hogy pozitív lesz a döntés; miáltal a magyar
és a gödöllõi repülõsport tovább fejlõdhet.

(mb)

(mb)

Leesett a hó

A héten esett le városunkra az idei elsõ hó. A gyerekek
számára a fehér külsõ feltehetõen nagy örömet okoz, de
sokan vannak, akiket ez kellemetlenül érint, hiszen a
közlekedés feltételei megnehezedhetnek. Éppen ezért a
VÜSZI Kht munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy az utakon ne legyenek fennakadások.
Lapzártánk idején - kedden este - is kettõ darab nagy
teljesítményû sószóró géppel járják az aszfaltozott utakat és végzik azokon az alásózást. A jelenlegi hómennyiség még nem teszi indokolttá az összes hóeltakarító
gép üzembe helyezését, de természetesen ha a körülmények rosszabbra fordulnak, akkor mind a hat gép munkába áll majd. Az utak tisztítását egyébként a VÜSZI éjjel-nappal folyamatosan, két mûszakban végzi. A lakosság segítségét annyiban kérik, hogy ha lehet, akkor mindenki takarítsa el a saját járdaszakaszáról a havat (amit
egyébként önkormányzati rendelet is elõír), ezáltal is
biztonságosabb környezetet teremtve.
Fotó: M. B.
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Magyar Önkormányzatok Szövetsége

Konferencia a helyi tömegközlekedésrõl
 A Gödöllõt elkerülõ út elsõ szakaszának építési engedélye még az idén
meglesz, a nyomvonal régészeti feltárását és más teendõket követõen az építkezés a jövõ évben megkezdõdhet. Természetesen folytatódik az úgynevezett
gödöllõi átkötés tervezése is. Ez azt jelenti, hogy az M0-ásból délrõl egy autópálya-szakasz Gödöllõ mellett csatlakozik az M3-as autópályába.

Autóbusz és villamos

A múlt héten országos jelentõségû
konferenciát rendezett Gödöllõn a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége Az önkormányzatok szerepe a
helyi tömegközlekedés szervezésében címmel. A rendezvény vendége
volt Manninger Jenõ, a Közlekedési
és Vízügyi Minisztérium politikai államtitkára, aki a kormány helyi közlekedéssel kapcsolatos koncepcióját mutatta be. Gémesi György polgármester, országgyûlési képviselõ,
a MÖSZ elnöke köszöntõje után Kobold Tamás, Miskolc, Dancs László,
Gyula, valamint Tóth József,
Tiszanána polgármestere tartott
elõadást közlekedésük helyzetérõl.

Gödöllõ és az olimpia

Manninger Jenõ, a Közlekedési és
Hírközlési Minisztérium államtitkára a
konferencia szünetében nyilatkozott lapunknak.
 Budapest körzetében jelentõs fejlesztések várhatók a közeljövõben; a
középtávú fejlesztési tervek csomagja
kettõszázötven milliárd forintnyi beruházást tartalmaz. Az esetleges olimpiára
való felkészülést is magában foglaló fejlesztési tervhez figyelembe vettük, hogy
mi az, amit meg kell építenünk az elkövetkezõ években. Budapesten és környékén mintegy ezerkétszáz milliárd forintnyi az a fejlesztés, amit az olimpiára

készülve mindenképpen célszerû végrehajtani. Szeretném hangsúlyozni, hogy
egyébként is szükséges beruházásokról
van szó. Ha már az ötkarikás játékokról
beszélünk, említést érdemel, hogy bizonyos rendezvények helyszínéül Gödöllõ
is szóba került.
 Városunkat milyen közlekedési fejlesztések érintik?
 Gödöllõ vonatkozásában elsõsorban
a HÉV korszerûsítését kell megoldani
az elkövetkezõ tíz évben. Itt elsõsorban
a menetidõ csökkentésérõl van szó, ami
viszonylagosan nem igényel túl nagy
beruházást. A HÉV fejlesztése azonban
elsõsorban a fõvárosi önkormányzat feladata, mivel oda tartozik. Szükséges az
átszállási kapcsolatok jobb kiépítése is.
 A vasúti közlekedéssel milyen tervek
vannak?
 Az elõttünk álló idõkben az elõvárosi vasútnak kell jelentõsebb szerepet kapnia a tömegközlekedésben. A jövõ év közepétõl folyamatosan áll majd forgalomba az a száznyolcvan, felújított vasúti kocsi, ami az elõvárosi vasúti közlekedésben hoz érezhetõ javulást a MÁV-vonalakon. Határozott szándékunk az úgynevezett P+R parkolók kiépítése a vasútállomások mellett, ami azt eredményezheti, hogy a munkába járók csak a legközelebbi állomásig használják az autóikat.
 Gödöllõn nagyon várják már a várost elkerülõ utat

Kobold Tamás, Miskolc polgármestere
elõadásában megemlítette, hogy a közlekedés szempontjából az egyik legelégedettebb városról van szó.
 Miskolcon van autóbusz- és villamos-közlekedés is, ezeket a város tartja
fenn. Ebbõl persze gondok is adódnak,
mivel most jármûcsere elõtt állunk, amit
a város fejlesztési forrásaiból kell elvonni. De számításba kell vennünk,
hogy a lakosság életminõségének javításához mindez nagymértékben hozzájárul. Az átlagos követési távolság nyolc
perc, és az utazási tarifa az egyik legolcsóbb az országban. A lakosság részérõl
igény van az autóbusz-hálózat bõvítésére, amit a város az anyagi lehetõségei
függvényében igyekszik megvalósítani.
 A közlekedés szervezése szempontjából milyen kapcsolatban vannak az
agglomerációhoz tartozó településekkel?
 Budapest után ez az ország második legnagyobb agglomerációja, amihez negyven település tartozik. Vannak
járataink erre a területre, a jövõt illetõen közös üzemeltetés is elképzelhetõ.
A cél az, hogy a szolgáltatás színvonala ne csökkenjen, hanem emelkedjen.
Az elmúlt tizenöt évben Miskolc lakossága mintegy huszonötezer fõvel csökkent; a kiköltözõk több mint nyolcvan
százaléka az agglomerációban telepedett le. A közlekedés szervezésénél
mindezt figyelembe kellett venni. Miskolcon az utóbbi években erõteljes fejlõdés indult meg, ami új munkahelyeket eredményez. A létrejövõ ipari üzemek és szolgáltató központok más közlekedés-szervezést, új infrastruktúrát
igényelnek.
R. G.  T. A.
Fotó: Tatár
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Kis Antal képviselõi beszámolója

Kábeltévé: már decemberben kezdõdhet a kiépítés
November huszadikán este Kis Antal,
a 3. számú választókörzet, a csanaki
terület képviselõje tartott beszámolót
a Montágh Imre Általános és Speciális Szakiskolában.

Kis Antal az egybegyûltek köszöntése
után elmondta: egyesek szerint Gödöllõ alvó város, de aki csak egy kicsit is figyelemmel kíséri a településen végbemenõ
változásokat, az más véleményen van:
Gödöllõ dinamikusan fejlõdõ, szépülõ és
népszerû város. Az önkormányzat minden
évben jelentõs beruházásokat eszközöl:
például a tavalyi évben fejezõdött be az
Erkel Ferenc Általános Iskola teljes felújítása, idén pedig az új könyvtár kialakítása
folyik a tervezett ütemben. Az oktatási,
nevelési szférához kapcsolódóan a képviselõ beszámolt arról, hogy elkészültek a
tervek egy Máriabesnyõn, a Damjanich iskola melletti területen építendõ új óvodára
vonatkozóan is. Örvendetes dolog, hogy
társadalmi összefogással a körzetben található Teleki tér is megújult, ahol szobrot állítottak a hajdani nagy államférfinak. Az
Asbóth utcában pedig az Assissto Kft ala-

kított ki egy olyan intézményt, amelyben
sérült embereket foglalkoztatnak.
Javult a város, így a csanaki terület
megvilágítottsága is. A város a tavalyi évben 80 millió forintot költött a közvilágítás
korszerûsítésére: az összes elavult lámpát
modern, energiatakarékosra cserélték ki.
Ezáltal a megvilágítottság nagyobb lett,
mint a korábbi években, ráadásul az üzemeltetés költségei is a felére estek vissza.
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 érdeklõdtek,
hogy a város hogyan akar úrrá lenni a közlekedési nehézségeken. 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.
Az egybegyûltek választ kaptak arra a
kérdésükre is, hogy a Márisbesnyõn már
régóta tervezett kábeltévé hálózat kiépítése
mikor kezdõdik el. Fábián Zsolt elmondta,
hogy eddig sajnos rajtuk kívülálló okok
miatt hiúsult meg az építés, de most elõrelépés történt az ügyben: nagy rá az esély,
hogy a már meglévõ csõhálózatra támaszkodva, az év végén megkezdõdhetnek a
munkálatok. A kábeltévé létrejöttével pedig lehetõség nyílik nagy sávszélességû
internet használatra is, amihez eddig csak
igen borsos áron lehetett hozzájutni.
A vagyon elleni bûncselekmények elszaporodása miatt a beszámolón szó esett
a közbiztonságról is. A korszerû riasztóberendezések alkalmazása mellett Gödöllõ
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.

Six Edit képviselõi beszámolója

Jövõre kezdõdik a bérlakások építése
November 21-én a Petõfi Sándor Általános Iskolában tartotta képviselõi
beszámolóját Six Edit, a 8. számú
körzet képviselõje, városunk egyik
alpolgármestere.

Az alpolgármester asszony elõször a városi
beruházásokról, fejlesztésekrõl tájékoztatta
a nagy számban megjelent érdeklõdõket.
Mint mondta, éveken át gondot jelentõ
problémákat sikerült megoldani, illetve folyamatban van ezek megoldása. Befejezõdött a városban a közvilágítás korszerûsítése, az idén jó ütemben haladt és a következõ két évben befejezhetõ a csatornázás városunkban. Folyik az utak tervezése, a már
csatornázott területeken jövõre megkezdõdhetnek az útépítések, amelyeknek során
rendezik a vízelvezetést is.
A Szent János utcáról szólva a képviselõ asszony kiemelte a Széchenyi terv

keretében a jövõ évben megépülõ bérlakásokat: a környezetbe illõ, korszerû lakóházak mellett kialakítják a szükséges
zöldterületet és a parkolóhelyeket.
Egyúttal lehetõség lesz a Szent János utcában a közlekedési és parkolási gondok
enyhítésére is.
A beszámolón jelen lévõ Fábián Zsolt
alpolgármester a Szent János utca közlekedési és parkolási gondjainak említésekor arra emlékeztette a megjelenteket,
hogy a kilencvenes évek közepén a piac
tervezett odatelepítésével kapcsolatos
rendezés sok mindent megoldott volna a
problémákból. Ez a piacépítés azonban a
lakosság egy részének ellenállása következtében nem valósult meg. Most a bérlakás-építéssel együtt lehetõség nyílik a
problémák enyhítésére.
A felszólalók köszönetet mondtak a
balesetveszéllyel fenyegetõ faágak eltá-

volításáért a környéken, jelezve, hogy további ilyen beavatkozásokra volna szükség. Elhangzott olyan észrevétel, hogy
idõnként kóbor kutyák tûnnek fel az utcákon. Six Edit arra hívta fel a figyelmet,
hogy a gyepmesteri szolgálat végzi a
munkáját, azonban lelkiismeretlen emberek a fõvárosból sokszor a környezõ településeken, többek között Gödöllõn szabadulnak meg a megunt kutyájuktól, folyamatosan szaporítva így a gazdátlan,
kóbor ebeket. Aki kóbor kutyát lát, értesítse a gyepmesteri szolgálatot: az minden esetben kiszáll a helyszínre.
Az alpolgármester asszony elmondta:
számos pozitív visszajelzés igazolja,
hogy a Munkácsy utcában a parkoló kiépítésével megszûntek az iskola elõtt várakozó jármûvek okozta közlekedési
problémák.
R. G.
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Guba Lajos képviselõi beszámolója

KÉPVISELÕK BESZÁMOLÓI

Felértékelõdött a városközpont

Dr. Szkalák Ilona: nov. 29., 1800, IPOSZ
Köles László: nov. 30., 1800, Forrás

Maratoni hosszúságú, négy órás beszámolót és fórumot tartott november 19-én Guba Lajos, a 12. sz. választókörzet képviselõje, a Kazinczy
körúti óvodában. Az önkormányzatot
rajta kívül Fábián Zsolt alpolgármester is képviselte, aki a kérdések egy
részére is megválaszolt.

Az est elsõ részében Guba tanár úr beszámolt a körzetében, az elmúlt évek
alatt végzett munkáról. A ciklus, a lakosságot érintõ legnagyobb beruházása, a
csatornázás a körzet több utcáját is érintette; így elkészült a közmû a Szõlõ, az
Éva, a Szurin, a Röges, a Lumniczer utcákban, és a Kossuth Lajos utca Petõfi
tér - Dózsa György út közti részén. Guba
Lajos röviden felvázolta, mit jelent egy
ilyen munka a lakosságnak, a városnak,
az országnak - mint ismeretes, a nagyobb
települések teljes csatornázottsága követelmény az EU-csatlakozáshoz. Hozzátette: az elvégzett munka hatása máris érzõdik, hiszen rendkívüli módon felértékelõdött a városközpont a befektetõk
szemében, akik lépten-nyomon lakásokat, irodákat, üzleteket építenek.
Ezután a csatornázást követõ idõszak
munkálatairól esett szó, nevezetesen az
útépítésrõl, amely az önkormányzat koncepciója szerint 2002-ben elkezdõdik a
teljesen közmûvesített részeken; így Guba Lajos körzetében, a tervek szerint, a
Röges, Berente és Szurin utcákban. A
szükséges karbantartást, természetesen,
mindenütt folytatja a VÜSZI. Az állami
beruházásban épülõ elkerülõ- és tehermentesítõ utak e területet a Széchenyi -

Mátyás király utcák és az autópálya melletti részek tekintetében érintik; elkészültükkel jótékony forgalomcsökkenést várnak a város vezetõi. Rövidesen elkészül
az autópálya melletti zajvédõ fal is,
amely máris csökkenést hoz, legalább a
zajt tekintve.
Guba Lajos beszámolt a város hosszabb távú terveirõl is, így például a központ részletes rendezési tervérõl, amelyet
a közelmúltban fogadtak el. E szerint
hosszabb távon megvalósulhat a
Lumniczer utca kétirányúsítása, új utcán
lehet majd a Lumniczer utcától a patakparton megközelíteni a tömbbelsõt;
görög katolikus templom épül a BajcsyZsilinszky vagy a Lumniczer utca sarkán; s körforgalom könnyítheti meg
majd a forgalmas Szõlõ - Szilhát Bajcsy-Zsilinszky utcák csomópontján
az áthaladást.
A beszámoló után a lakosok kérdései
következtek, szinte minden résztvevõ
hozzászólt, kérdezett. Leginkább a tervezett Tesco-üzletközpontot firtatták; többen nem titkolva ellenérzésüket amiatt,
hogy a forgalom és a rakodás zaját nem
lehet majd elviselni. Ezeket az aggodalmakat jórészt eloszlatta Fábián Zsolt alpolgármester okfejtése, aki elmondta: a
Tesco engedélyezését igen komoly hatástanulmányok beszerzése elõzi meg, amik
során ki lehet szûrni a problémákat.
Egyébként az áruház teljesen zárt; a rakodás is a belsõ terekben történik, így
annak zaja nemigen fogja zavarni a környéken lakókat, pláne, hogy az épület távolabb is esik a környezõ lakóházaktól.

December 9-én 18 órai kezdettel
a Városháza földszinti termében

dr. Antall Józsefre
emlékezünk!
Vendégeink: dr. Dobos Krisztina
az Antall-kormány oktatási államtitkára

és dr. Nagy Zoltán
az Antall-kormány közigazgatási államtitkára

Házigazda: dr. Gémesi György

(mb)

ANYAKÖNYV
Születtek:

Bujtás Cintia
Steinmüller Laura
Tóth Márk András
Kovács Lili
Keresztényi Dániel
Csikós Gellért
Pap Dorina
Kedves Jehu Énok
Molnár Veronika
Házasságot kötöttek:

Kozák Tamás és Jakabházi Erika
Schubert Félix Péter és Csató Szilvia
Elhunytak:

Kelemen Józsefné Kiszel Mária,
Kinizsi Pál utca 14.
Szenti István, Marika telep 1.
Losó Béláné Gombkötõ Ilona,
Munkácsy M. u. 5.
Knoska László János, Dózsa Gy. u. 5-7.
Récsán Sándor, Szilhát u. 28.
Bodó Antalné Szalai Karolina,
Alma u. 22.
Kiss Jánosné Szabadi Zsófia, Ádám u. 5.
Nagy Béla, Hõs u. 4.
Tiszárovits Gyula, Faiskola tér 20.
Horn Tamás, Bercsényi u.47.
Nagy Ernõ, Villanytelep u. 5.
Somodi Józsefné Karácson Irén,
Egyetem tér 4.
Takács Gusztávné Trendl Éva,
Szabadság tér 12-13.
Lázár Sándorné Déri Erzsébet,
Palota-kert 14.
Ruzsa Istvánné Bán Mária, Mikes K. u. 9.
Nagy Károly, Dózsa Gy. u. 65.
Molnár József, Palota-kert 13.
Krapcsek Anna, Lázár V. u. 127.
Robotka József Károly, Aulich L. u. 12/A
Kardos Nándor Zoltán, Nagyvárad u. 6.
Juhász Dezsõ, Blaháné u. 102.
Gyulai Erzsébet, Röges u. 8.
Szabó József, Blahné u. 1.
Borhy Dénesné Kódó Mária,
Kölcsey u. 17.
Lukács István, Faiskola u. 8.
Tanács Mihályné Csepeti Mária,
Asbóth S. u. 35/A
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A Petõfi iskola alapítványi estje

Aki él, az mind, mind örüljön 
Ezúttal nem a névadó, hanem egy
másik költõóriás: Ady Endre versét
választották mottóul a Petõfi iskolát támogató, Petõfi Sándor Általános Iskoláért Alapítvány 8. alapítványi estjét szervezõk. S a rendezvény igazolta is a mottót: hagyományosan jó hangulatban telt november 17-e, szombat estéje és éjszakája a Mûvelõdési Központ aulájában.

Rajtuk kívül a RockSzínház stúdiósai és a
Flash Dance Táncstúdió növendékei is
felléptek, az alaphangulatot megadó Harmónia együttes mellett. A mûsort pezsgõs, hidegtálas vacsora közben s után élvezték végig a támogatók; közben az el-

maradhatatlan tombolával, amin értékes
nyeremények találtak gazdára.
Varga Ferenc igazgató, alapítványi elnök lapunknak elmondta: idén több mint
félmillió forinttal támogatták az iskolát
támogató alapítványt. Varga Ferenc külön megköszönte Gémesi György gödöllõi, és Vécsey László szadai polgármesterek nagylelkû hozzájárulását.
(b)
Fotó: ps

A rendezvényen az iskola pedagógusai és
a szülõk mellett a város vezetõi is részt
vettek. A szülõk nem csak a szórakozásból vették ki a részüket, hanem a munkából is. Már a házigazdák névsora is beszédes: Varga Ferenc igazgató, az alapítvány kuratóriumának elnöke (képünkön)
és Táborszki Jánosné igazgató-helyettes,
az iskolaszék titkára mellett Szász Aranka, a 2/B osztály szülõi munkaközösségének elnökhelyettese is köszöntötte az
egybegyûlteket. De a vendégek szórakoztatásából is kivették a részüket a szülõk,
mint az elõzõ hét alapítványi esten is.

A Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány estje

Egy százalékok ereje
Pénteken este a szülõk töltötték
meg a gimnázium auláját; a Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány tartotta estjét.

Fábián Bertalan, az iskola tanára, az alapítvány képviseletében arról tájékoztatta
a megjelenteket, hogy a jövedelemadóból felajánlott egy százalékokból másfélmillió forint folyt be az alapítvány számlájára. Az alapítvány elnyert egy háromszázharmincezer forintos támogatást is,
amit számítógép vásárlására fordítanak.
A diákok mûsorában szavalatok, énekkari és zenemûvek hangzottak el, befejeGYÓGYSZERTÁR

zésül pedig akrobatikus rockandrollt adtak elõ a gimnázium már végzett tanulói.
Heltai Miklós igazgató a szülõkhöz
szólva a családi és az iskolai nevelés
összhangjának szükségességérõl beszélt.
Mint mondta, az iskolában is családi nevelésre van szükség, hiszen a diákok
több idõt töltenek tanáraikkal, mint
amennyit a szüleikkel lehetnek a mai,
felgyorsult tempójú világban.
A vacsorát kötetlen beszélgetés követte, aminek igényét az is jól mutatta, hogy
a táncolók száma csak fokozatosan emelkedett. Az est programját a továbbiakban
tombola színesítette.
R. G.
ÁLLATORVOS

December 3-10.: Ezüstkehely Patika

December 1-2.: Dr. Michalik László,

Petõfi S. u. 1/A. Tel.: 416-551.

Kör u. 2.; Tel.: (20) 9813-100

KÖZLEMÉNY
Értesítjük Gödöllõ város lakosságát, hogy
a Pest Megyei Bíróságon, valamint minden helyi bíróságon - így a Gödöllõi Városi Bíróságon is 2001. december 27-tõl
2002. január 2-ig ítélkezési (törvénykezési) szünetet tartanak. A fenti idõ alatt tárgyalásokat és panasznapot nem tartanak.
A polgári és büntetõ irodákban ügyeletet
tartanak, mely a hét minden napján a 9
órától 11 óráig tartó ügyfélfogadást nem
érinti. A bírósághoz érkezett beadványokat
ezen idõ alatt is az irodákban, illetõleg a
bejáratnál elhelyezett panaszládába lehet
leadni, vagy postán elküldeni.

1 SZÁZALÉK
A Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület ezúton mond köszönetet azoknak, akik
az elmúlt évben adójuk 1 százalékát egyesületünknek ajánlották fel. Az ily módon befolyt
összeg 2001-ben 93669,- Ft volt, melyet a
mûködési feltételek javítására fordítottunk.
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Megyei Népdaléneklési Verseny nyugdíjas ze-

Az ének: hatalom
Az Erkel iskolában rendezték meg
múlt szombaton a Megyei Népdaléneklési Versenyt, mint 1983 óta minden évben. E versenyen 1983-tól területi, 91-tõl már megyei szinten mérték
össze tudásukat a hagyomány ifjú õrzõi. Az idei verseny újdonsága, hogy
elsõ ízben hárult az iskolára a teljes
szervezési munka is, mivel a Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Központ
kht-vá alakulása után, már nem végzi
többé a verseny szervezését.

A versenyzõket és kísérõiket a vendéglátók
nevében Lakatos Györgyné igazgató, majd
a város képviseletében Gémesi György köszöntötte az iskola zsúfolásig megtelt nagy
zenetermében. A polgármester megnyitó
beszédében kiemelte: ma, a géppel csinált
zenék korában, hatalmas felüdülés népzenét, népdalokat hallani: azokat a dallamokat, amiket õseink énekeltek, és tiszta, emberi hangokon. Arra buzdította a jelenlevõket, hogy minél szélesebb körben igyekezzenek majd életük során ezt a szépséget
megmutatni a többi embernek.
A megnyitó után bemutatták a zsûriket,
amelyek tagjai jórészt már sokadszor végezték e nemes feladatot. Az alsó tagozatos
szólisták és a csoportok produkcióit
Winkler Nándor elnök, a Petõfi iskola

netanára,
Ujváryné
Balogh Zsuzsa
és Kissné Mogyorósi Pálma
bírálta el; a felsõs és középiskolás szólistákét Györe Zoltán gödöllõi
zeneszerzõ elnökletével
M o n o k i
Lászlóné megyei ének-zene
szaktanácsadó
és Szabó Károly népmûvész, zenetanár. Produkciókban pedig nem
volt hiány: a területi döntõkbõl 17 csoport
és 41 szólista jutott be a megyei döntõbe. A
színvonalra jellemzõ, hogy az I. korcsoportban (alsósok) bronz minõsítést nem is adtak
ki, mindenki legalább ezüst minõsítést vehetett át, a hozzá járó szép népmûvészeti
ajándékkal, és Györe Zoltán Magyar századok címû mûvével CD-n vagy kazettán. De
a nagyobbak harminc produkciójából is huszonöt ért ezüstöt vagy aranyat.
Városunkat öt erkeles és egy Református
Líceum-beli szólista képviselte, mégpedig
igen komoly sikerrel: négy arany- és két
ezüst minõsítést kapván. Képünkön balról,
hátul: Magyar Borbála (7. oszt., arany),
Moldován Kinga (6. oszt., ezüst), Roszík

Fruzsina (Líceum 2. oszt., arany); elöl: Nádas Kinga (5. oszt., ezüst), Széphalmi Júlia
(3. oszt., arany), Roszík Anna (3. oszt.,
arany).
Az országos döntõbe végül Kovács Judit, a bugyi Kazinczy Ferenc Általános és
Mûvészeti Iskola tanulója jutott tovább. A
verseny Vándorserlegét idén a pomázi Zeneiskola nyerte. Minden résztvevõ és kísérõ
megnyerte azonban a közös éneklésnek,
kultúránk tovább vitelének, a szívek felvidításának örömét. Winkler Nándor, záró szavaiban így fogalmazott: Énekeljetek minél
többet és minél szebben, mert ez az ének:
hatalom
M. B.
Fotó: a szerzõ

Meghívó
Előadó: Lencsés Barna

„Egy lángot adok, ápold, add tovább”

a Premontrei Gimnázium tanára

(Reményik Sándor)

Trianon emlékezete
Történelmi visszatekintés és irodalmi műsor
a trianoni békeszerződés magyar parlament általi elfogadásának
80. évfordulója alkalmából

Helyszín: Gödöllő, a Városháza nagyterme

Az irodalmi műsor szereplői
a Premontrei Gimnázium
és a Református Líceum volt és jelenlegi diákjai:

Ángyán Péter
Baglyas Szabolcs
Hevesi Áron
Kiss Bence

Krenedits Katalin
Krenedits Sándor
Kis Viktória
László Gergely

Időpont: 2001. november 29. (csütörtök) 1930
Házigazda: Bárdy Péter
a Premontrei Gimnázium igazgatója

A műsort összeállította:
Krenedits Sándor
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Evangelizációra készülnek a református gyülekezetben

A Fiú megszabadít benneteket
Arra hivattatok el, hogy az áldást örököljétek. Ez a Péter apostol elsõ levelébõl vett idézet a jelmondata azoknak
az evangelizációs alkalmaknak, melyeket december 3-7-ig minden este hat
órakor Pocsai Sándor Kárpátaljáról,
Csongor községbõl érkezõ lelkész vezet végezve az igehirdetés szolgálatát
a református templomban.

Ha a Fiú megszabadít benneteket, valósággal szabadok lesztek  János evangéliumának részlete pedig a december 4-i összejövetel legfõbb üzenete. December 4-én délután fél négykor a Szenvedélybetegek
Gödöllõi Kiscsoportja által szervezett, szeretetvendégséggel egybekötött területi találkozóra kerül sor a református gyülekezeti
teremben, a Szabadság tér 9-ben. Az igehirdetõ ugyancsak Pocsai Sándor lesz. Az
evangelizációra is, a találkozóra is minden
érdeklõdõt szeretettel hívnak és várnak.
De ki Pocsai Sándor lelkész? Tibold
Gyõzõ presbiter-gondnokot, a Kékkereszt
(szenvedélybeteg-mentõ) mozgalom gödöllõi csoportjának vezetõjét kérdeztem errõl.
 Hogyan kezdõdött az ismeretségük?
 1997. szeptember 29-én Balogh Zoli
bácsit, a Magyarországi Református

Iszákosmentõ Misszió Kékkereszt Egyesület elnökét és feleségét, Szilva Anna doktornõt kérésükre én vittem el a Kárpátaljára.
Csongorban a Bethesda Szenvedélybetegmentõ Misszió kéthetes konferenciáján vettünk részt. Mivel magam is szabadult és
megtért alkoholista vagyok, feleségemmel
együtt azóta is nagy örömmel veszünk részt
a Kárpátalján folyó gyógyító munkában.
Ott a nehéz körülmények, a szorongató
munkanélküliség miatt még pusztítóbban
van jelen az alkoholizmus, mint nálunk.
Csongorban a parókia mellett gyógyítóközpont mûködik, a lelkész, Pocsai
Sándor rendszeresen szervezi benne a konferenciákat.
 Nem mindig lelkészként dolgozott
 Szobafestõ volt a szakmája, lelkipásztori munkára tizenegy éve hívta el az Úr, tizenegy éve szolgál. Magyarországi teológiai tankönyvekbõl készült fel, a kárpátaljai
püspök elõtt vizsgázott. Miután elkezdte a
tanulmányait, két hónap múlva már szószéken állt, elõször Beregszászon a nagytemplomban. Általában is tizenegy éve kezdõdött  kezdõdhetett  az ébredés a
Kárpátalján. Pocsai Sándor Gút községben
lakott, s mivel édesapja gondnok volt a helyi gyülekezetben, kapcsolatban állt a lel-

késszel, õ fuvarozta a más helységekben
végzendõ szolgálataira. Mint az egyház közelében élõ ember, ismerte a Bibliát, de hitre tizenegy éve tért. Eleinte négy gyülekezete volt, Gútról járt a többihez. Megemlítendõ, hogy mind a négy helyen építkezett,
volt, ahol templomot emeltek a gyülekezettel összefogva. Hat éve Csongorban telepedett le, azért ott, mert a csongori gyülekezet
vállalta, hogy felépíti a Bethesda gyógyítóközpontot. Elõzõleg már a parókiát is
úgy építették, hogy a gyógyító összejöveteleket szolgálja, alkalmas legyen vendégek,
konferenciák befogadására.
 Az önnel való ismeretségen kívül volt-e
eddig más kapcsolata Pocsai tiszteletes úrnak a gödöllõi gyülekezettel?
 Két évvel ezelõtt volt már itt evangelizálni egy hetet. Idén nyáron pedig negyvenheten gödöllõiek jártunk a Kárpátalján.
Testvérgyülekezeti kapcsolatba kerültünk a
csongoriakkal, meghívtuk õket: látogassanak el hozzánk. Most december elején tesznek eleget a meghívásnak, elkísérik a tiszteletes urat, sajnos, mindössze tizennégyen.
Keveseknek van útlevelük, a közlekedést is
nehéz megoldaniuk. Kilencszemélyes kisbusszal rendelkezik az egyházközség, azzal,
plusz egy kocsival jönnek. A látogatás keretében megrendezett területi szenvedélybeteg-találkozón nem csak gödöllõiekkel, hanem más magyarországi helyekrõl érkezettekkel is megismerkedhetnek.
N. A.

KÖZLEMÉNY

Elszállított jármûvek
A Közterület-felügyelet a város területérõl rendszeresen elszállíttatja az
üzemképtelen jármûveket. Az elmúlt
héten a Palotakert 7. elõl a CBD 821
forgalmi rendszámú BMW-t, a Kazinczy krt. 7. elõl egy forgalmi rendszám nélküli Mazdát, az Erzsébet
körút 8. mögül egy forgalmi rendszám nélküli Fordot, a Podmaniczky
utcából egy forgalmi rendszám nélküli Daciát szállítottak el. A jármûvekrõl érdeklõdni a közterület felügyeletnél a 420-411-es vagy a 414849-es telefonszámon lehet. Ha az
elszállítás napjától számított 3 hónapon belül a tulajdonos nem jelentkezik a jármûért, akkor azt értékesítik.
A tárolás a tulajdonos költségére és
veszélyére történik.

Kiállítás
Mongóliáról
Mongóliáról szóló kiállítást rendezett a Barátság Tanács a Szent István Egyetem gödöllõi kollégiumában. A távoli nép történelmét és kultúráját felvillantó tárlaton a Növényvédelmi Tanszék fiatal munkatársa, Bayar Khosbayar kalauzolta a vendégeket. A mongol
kutató az egyetemen szerezte diplomáját és doktori címét. Az eseményen részt vett és
köszöntötte annak látogatóit Six Edit alpolgármester.
Fotó: Balázs Gusztáv
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Három vizsgálóban fogadják a betegeket Kistarcsán

Új nõgyógyászati szakambulancia
Társadalmi összefogással  alapítványi és civil támogatással  korszerû,
több rendelõs és többfunkciós járóbeteg szakambulancia-rendszer
épült a kistarcsai kórház ötödik emeleti szülészeti és nõgyógyászati osztályán. A beruházáshoz szükséges
anyagi fedezetet a Femin Alapítvány
gyûjtötte össze. Az adományozók között volt Gödöllõ önkormányzata is.

A 150 négyzetméteres ambulancia-rendszer 6 helyiségbõl, ezen belül 3 nõgyógyászati vizsgálóból áll. A központi váróhelyiségben recepciós pultnál fogadják a
betegeket. A vizsgálóhelyiségek légkondicionáltak, teljes szakmai felszereléssel rendelkeznek. Az osztály orvosai a fejlesztés
kiemelkedõ eredményének tartják, azt,
hogy a rendelõkben egy-egy magas értékû
ultrahangkészülék segíti a diagnózis elkészítését. Az igénybe vehetõ szakellátások a
következõk: nõgyógyászati általános ambulancia, ultrahang és terhespatológiai ambulancia, menopausa szakambulancia, nõgyógyászati gyulladás ambulancia, meddõségi és endokrinológiai szakambulancia, ti-

nédzser ambulancia, gyermek-nõgyógyászati szakambulancia. A betegkonzultációs szobában nyugodt körülmények között
találkozhat beteg és orvos (képünkön).
A rendelõk átadásán Budaházy Emil fõigazgató fõorvos beszámolt arról is, hogy
az elmúlt idõben a kórház számos alkalommal tapasztalhatta a társadalom segítségét.
Megemlítette, hogy októberben - mint lapunkban is megírtuk - Gémesi György országgyûlési képviselõ segítségével - 200

paplant kapott Pest megye legnagyobb
gyógyító intézménye. A kormány már jóváhagyta, hamarosan az Országgyûlés dönti el, hogy megkapják-e a várt 1,7 milliárd
forintos címzett állami
támogatást. Ez a tetemes pénz lehetõvé tenné a mûtõk felújítását,
valamint a nem kevésbé fontos bõvítését, és
más korszerûsítéseket
is megvalósíthatnának
belõle.
Az ünnepségen
részt vevõ Gémesi
György elmondta, lehetõségei szerint a jövõben is igyekszik támogatni a kórházat,
amely lényeges szerepet tölt be a gödöllõiek
gyógyításában.
Az intézmény vezetõi arra törekednek,
hogy folyamatos rekonstrukciókkal nyújtsanak magasabb komfortfokozatú hotelszolgáltatást a betegeik számára. Emelni
szeretnék az egynapos és az ambuláns mûtétek arányát, elõnyben részesítik az új és
kíméletes eljárásokat, mint például az endoszkópos mûtéteket.
(gb)
Fotó: a szerzõ

A PIAC zárt helyiségében

Jön a Mikulás!
A

100 folk Celsius

műsora óvodásoknak és
kisiskolásoknak
december 5-én,
szerdán 17 órakor,
a Szent István Egyetem aulájában
A Lokálpatrióta Klub szokásos,
minden évben megrendezett műsorára

a belépés díjtalan!
Szeretettel hív és vár mindenkit az előadás
életrehívója és személyes támogatója:

Gémesi György
polgármester
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Rendõrségi hírek

Fel sem épült, felgyújtották
November 19., hétfõ

Egy gödöllõi férfi tett bejelentést a rendõrségen, hogy a 9 és 19 óra közötti intervallumban ismeretlen személyek betörtek a családi házába. Az elkövetõk ajtókifeszítéssel jutottak be a lakba, ahonnan
mûszaki cikkeket vittek el. A lopási kár
250 ezer, a rongálási 30 ezer forint.
Egy lopott és szétszerelt állapotban lévõ személygépkocsira bukkantak
Pécelen, a volt orosz laktanya területén.
A lopást egyébként a gépjármû gyömrõi
tulajdonosa jelentette be, akinek már nagyon hiányzott közlekedési eszköze. A
lopási és rongálási kár összesen 1 millió
300 ezer forintot tesz ki.
November 20., kedd

Gödöllõn a jelzett napon 16 és 19 óra 40
perc között ismeretlen tettesek betörtek a
Hajós Alfréd Általános Iskolába. Az elkövetõk az oktatási intézmény titkárságát
látogatták meg, ahonnan 54 ezer forintot
sikerült zsákmányolniuk.
A Gödöllõ és Valkó közötti útszakaszon két vadelütés is történt. A reggeli
órákban egy tápiószelei lakos, este pedig
egy vácszentlászlói illetõségû nõ ütött el
A Gödöllõi Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhívja a figyelmet,
hogy az általuk indított 7-8. osztályos
képzés, a kereskedelmi és a számítógépes tanfolyam kezdési idõpontja:
2001. december 12-én, 13.30-kor
lesz. Jelentkezés és információ Lakatos Györgynénél, az Erkel iskola
igazgatójánál.
Azon fiatalok jelentkezését várjuk, akik
tanulni és továbbtanulni szeretnének.
Várjuk jelentkezéseteket. Ne feledd!
Tanulhatsz és még pénzt is kereshetsz
vele! Használd ki az alkalmat.
Balogh Gyula

A Gödöllõi Cigány Kisebbségi Önkormányzat által már ezelõtt hónapokkal meghirdetett 7-8. osztályos felzárkóztató oktatás 2001. december 3-án
indul az Erkel Ferenc Általános Iskolában. Még lehet jelentkezni 2001. december 1. (szombat) 12 óráig az Erkel
iskola igazgatói irodájában.

személygépkocsijával õzet. Az anyagi
kár a két esetben összesen 350 ezer forintra tehetõ.
November 21., szerda

Délután baleset történt az M3-as autópályán. A mogyoródi kihajtó és a 21109-es
szelvény keresztezõdésében egy szegedi
sofõr nem adott elsõbbséget egy érkezõ
mogyoródi személyautónak, így összeütköztek. A balesetben két személy
könnyebben, egy pedig súlyosabban sérült meg.
Az éjszaka folyamán Bagon, egy családi ház elõtt parkoló Toyota személygépkocsi ablaküvegét zúzták be ismeretlen tettesek. Az elkövetõk az egész autót
nem akarták elvinni, nekik csak a rádiós
magnóra fájt a foguk. Eredmény: a magnóval együtt a fogfájás is eltûnt. A lopási
kár értéke 200 ezer forint, a rongálásé 50
ezer.
November 22., csütörtök

Az elõbbi esetnél rosszabbul járt az a
gödöllõi autótulajdonos, akinek Fiat kisteherautójából nem a magnót lopták el

ismeretlen tettesek, hanem magát a jármûvet. A tolvajok által okozott lopási
kár 1 millió 850 ezer forintra rúg.
November 24., szombat

Pécelen ismeretlen személyek betörtek a
Maglódi úton található, Jóbarát névre keresztelt sörözõbe. Az elkövetõk a tetõbontás módszerét találták alkalmasnak
arra, hogy behatoljanak a vendéglátóipari létesítménybe, ahonnan 756 ezer
560 forint értékben különbözõ dohányárut és készpénzt tulajdonítottak el. A
rongálási kár 200 ezer forint körül van.
November 25., szombat

A hajnali órákban ismeretlenek lakatlefeszítéssel és ajtókifeszítéssel betörtek
Gödöllõn, a Táncsics Mihály úton lévõ
Sportbüfébe. A hivatlan vendégek különbözõ italokat és dohányárut vittek el,
plusz a játékautomatákat is megrongálták. A lopási kár értéke 200 ezer, a rongálási 130 ezer forint.
Gyújtogatás történt Aszódon. Este 18
óra és a másnap reggel 8 óra közötti idõszakban ismeretlen tettes egy épülõfélben lévõ óra-ékszerüzlet bejárati ajtaján
keresztül benzinnel töltött flakonokat dobált be, majd meggyújtotta azokat. A tûz,
a bent elhelyezett eszközökben körülbelül 1 millió forintnyi kárt okozott.
-ch-

Margita 344,2 Turisztikai és Sport
Egyesület december havi programja

PIAC

1.: Bakonyi Mikulás 40-30-17 gyalogos
teljesítménytúra, rajt: Zirc, 7-9 óráig
4.: Klubgyûlés a Városházán, 18 óra
6-9.: Hosszú hétvége Pálházán
9.: Erdei Mikulás keresõ túra, rajt:
Szépjuhászné gyermekvasút állomás,
Budai hg. Táv: 7 km, emelkedõ: 250 m
15.: Tortúra 65 téli téli napforduló gyalogos teljesítménytúra, rajt: MiskolcTapolca, 6-8 óráig. Cél: Eger, táv: 65
km, szint: 1950m, érd.: Pálffy Tibor
30/295-3666
28.: Beigli túra, útvonala: az idõjárás
függvényében induláskor döntjük el.
Hó esetén szánkó hozható. Táv: kb 1015 km, találkozó: 10 órakor, Szabadság
téri hévmegálló. Túravezetõ: Pálffy Tibor, 421-737
31.: 10 órakor Margita 344,2 TSE 
Bike Zone szilveszteri labdarúgó mérkõzés

Gödöllõ
Vác
Burgonya
60
Paradicsom
248
Paprika
200
Karfiol
98
Káposzta
60
Kelkáposzta
70
Zeller
148
Répa
68
Petrezselyemgyökér
98
Sütõtök
60
Akácméz
980
Tojás
19
Alma
70-110
Körte
370
Naspolya
180
Banán
220
Szõlõ
190-380
Citrom
250
Mandarin
200

60-65
270
235
110
60
70
250
75
110
79
990
22
150
365
198
230
200-400
255
210
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Ignácz Ferenc most Dél-Amerikából érkezett

A melpa nép üzenete
Az elmúlt csütörtökön zsúfolásig teltek a Városi Múzeum termei és folyosói: Ignácz Ferenc új kiállításának
megnyitását páratlan érdeklõdés kísérte.

A gödöllõi születésû, Sydneyben élõ
múzeumi gyûjtõ az Australian Museum
munkatársa volt, de nyugdíjasként továbbra is végzi kutatatásait. Fõként ÚjGuineából származó, értékes néprajzi és
természetrajzi gyûjteményét 1988-ban
ajándékozta szülõvárosának. A gazdag
anyagot az évek során újabb küldeményekkel gyarapította. A tavaly megnyílt
új állandó kiállítás mellett mostantól
egy évig látható az a tárlat, ami az újguineai melpa nép életét, múltját és jelenét mutatja be a hétköznapok és az ünnepek tárgyaival. Az Európában egyedülálló gyûjtemény hátteréül Ignácz Ferenc fényképei szolgálnak, amelyeket
nem mindig veszélytelen utazásain készített.
A megnyitó kezdetéül Danku Márton,
Kovács Zsolt és Komáromi Gergely virtuóz játékával az óceániai világot idézõ
dobpergés töltötte be a termeket.
Gémesi György polgármester köszöntõjében arra emlékeztetett, hogy annak
idején Vitray Tamás Ausztráliában forgatott riportfilmje nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy szponzorok jelentkez-

tek, akik segítséget
nyújtottak az értékes gyûjtemény hazaszállításához. A
teljes anyag bemutatásához a nagy
múzeumoknak sem
lenne elég helyük,
így az állandó kiállítás mellett idõszaki
bemutatókon láthatja a közönség a többi értéket.
G. Merva Mária,
a Városi Múzeum
igazgatója elmondta: az Ignáczgyûjtemény nem minden elõzmény nélkül talált otthonra Gödöllõn. Ugyanis
1924-ben Bíró Lajos, a neves magyar ÚjGuinea-kutató vetített képes elõadást tartott a múzeum épületében, ami többévszázados fennállása során akkor éppen
minorita gimnázium volt. A visszaemlékezések szerint az elõadáson részt vett
helyi asszonyok hetekig háborogtak
azon, hogy Bíró Lajosnak bennszülött felesége volt
Vitray Tamás felidézte az ausztráliai
forgatást Ignácz Ferenccel, amelynek
nyomán 1995-ben megnyílhatott a gyûjteménybõl rendezett kiállítás Gödöllõn.
A televíziós szerkesztõ elmondta: büszke

arra, hogy egy parányi része lehetett abban, hogy a nagyközönség megismerheti
ezt a csodálatos gyûjteményt.
Ignácz Ferenc dél-amerikai kutatóútjá-

ról érkezett a megnyitóra. A következõ
hetekben várja a múzeumba az iskolákat,
osztályokat, akik a szakavatott gyûjtõ
magyarázatával tekinthetik meg a kiállítást. A megnyitóra igényes kivitelben jelent meg Ignácz Ferenc Pápuaföld címû,
új könyve, ami a múzeumi boltban megvásárolható.
Radó Gábor
Fotó: Mezei Attila

A Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhely
és a
Gödöllõi Új Mûvészet Közalapítvány

tisztelettel meghívja önt

a Gobelinszövõ-,
a Kerámia
és a Rajzmûhely

beszámoló kiállítására

december elsején, szombaton 16 órára
a Gödöllõi Mûvelõdési Központ
Galériájába
megnyitja:
dr. Nánási Éva,
Gödöllõ Város jegyzõje
Közremûködik a Gaudium Carminis
nõi kamarakórus.
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Kedves Gyerekek!
Minden gyermeket várunk (a terem befogadó képességeinek
határain belül) december 6-án 15 órakor a Gödöllõi Királyi
Kastély Dísztermébe a Maszk Bábszínpad Betlehemi történet címû elõadására, mely eredeti népi betlehemes játékok szövegére, elemeire épül és a hagyományos bábtáncoltató betlehemezést eleveníti fel.
Az elõadás után 16 órakor kerül sor az Adventi Kastélynapok programsorozat keretében meghirdetett gyermekrajzverseny pályázat eredményhirdetésére.
Adventi zenés áhítat 2001. december 2-án (vasárnap)
18 órakor a gödöllõi Református Templomban. Közremûködnek: A Gaudium trió: Somos Johanna zongoramûvész, Kõrösy Róbert harsonamûvész, Sonkovits Lóránt
trombitamûvész; a Református Líceum Kamarakórusa
Gombos Viktor vezetésével.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! A belépés díjtalan,
adományaikat köszönettel fogadjuk.

Városi
Vegyeskar december 8-án tartja a hagyományos
Karácsonyi Koncertjét.

A Gödöllõ Kultúrájáért díjjal kitüntetett

Helye: Református templom, 18 óra. Mindenkit szeretettel
várunk, a belépés díjtalan.

Karácsonyi
meglepetések
Adventi k os zorúk , üdvözlõ lapok ,
karács onyfa dís zek, aranydió
gyertyák, gyertyatartók, mas nik,
zsinórok, ajándéktárgyak, festett
üvegek.
Ötleteid megvalósításában is
segítek!
Ha ninc s k arác s ony, ak k or is m eg k eres hets z batik olás , üvegfes tés ,
gyertyaöntés (illatos , s zínes fények ...),
gyöngyfûzés, gyöngyszövés,
p ap írmerítés és más k ézmûves
barkácsolások ügyében.

Szeretettel várlak, ha van
elképzelésed, kitartásod, s egy
kis kézügyességed!

Viola
20/3355-951
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Nathaniel Philbrick: A tenger szívében

A szenvedés egyetemes
Miért van az, hogy akiknek a szenvedésébe beavatást nyerünk, bár
sose láttuk õket, soha semmi közünk nem volt  a tér és gyakran az
idõbeli távolság miatt nem lehetett
 hozzájuk, mégis személyes ismerõseinkké válnak?

Mert nem igaz mégsem, hogy semmi közünk nincs hozzájuk. Mert a szenvedés
egyetemes.
Most ahogy elolvassuk A tenger szívében címû dokumentumregényt, mintha
részesei lennénk mi is a majd két évszázados tragédiának. Mintha felszállnánk
mi is a tengerészekkel együtt az Essex
nevû bálnavadászhajóra 1819 augusztusában, hogy kifussunk vele az egyesült
államokbeli Nantucket kikötõjébõl az
Atlanti óceánra, hogy megkerüljük a
Horn fokot, és hajózzunk még tovább.
Hajózzunk a titokzatos sors, a végzet elé.
Jól ismerték az Essex legénységének
Felhívás emlékkoncertre
Kántor Zsolt gödöllõi orgonamûvész
kezdeményezésére, Szeráf Atya és
Réz Ferenc közös szervezésében Tamás Atya halálának egy éves évfordulóján, 2001. december 19-én, szerdán
18 órakor emlékezõ szent mise és ünnepi hangverseny lesz Máriabesnyõn
a templomban. Szeretettel várjuk
azoknak a mûvészeknek jelentkezését, akik a Gödöllõ Városért kitüntetésben részesült

Tamás Atya
emlékére szívesen ajánlják fel szolgálatukat. A szervezõk hiszik, hogy a
volt tartományfõnök, plébános és barát emléke sok gödöllõi mûvészt indít
arra, hogy ezen az estén adjon valamit
abból a tehetségébõl, ami Istentõl való, mint ahogy Tamás Atya emberszeretete, szervezõi-alkotói mentalitása
és mások iránti közvetlensége mûvészete is.
Az elõadómûvészek az alábbi telefonszámon jelentkezhetnek: 420411/140-es mellék
Réz Ferenc

tagjai a bálnákat, de olyan bálnát, mint
amilyennel 1820. november 20-án már
jól bent a Csendes óceán nyílt vizén találkoztak, még nem láttak. A bálna
passzív állat, ez viszont támadott,
annyira, hogy elsüllyesztette a hatalmas
vitorlás hajót. Három csónakon menekült az addig magát biztonságban tudó
húsz ember. Elkezdõdött pokoli, kilencvenhárom napos útjuk, melybõl végül
nyolcan kerültek ki élve.
Az éhség, a szomjúság, az elemek, a
legyõzhetetlen távolságok  mindmind olyan megpróbáltatást jelentettek, amilyent el se képzelhettek addig.
Amilyent el se képzelhetnénk. Egyre
közelebb kerülünk a hajótöröttekhez,
egyre inkább kifürkészhetjük a jellemvonásaikat, követhetjük a változásokat
rajtuk, már lelki szemeinkkel látjuk az
arcukat, az egyre gyöngülõ, egyre keservesebb mozdulataikat.
Mirõl beszélgettek? Mit csináltak? Ezt

kettejük, az elsõ tiszt, valamint a hajósinas megmenekülés után keletkezett emlékirata dokumentálja. Akik megtalálták
õket, beszámoltak az állapotukról. Az
egyik csónakban kuporgó három embert
az angol Indian nevû hajó vette fel. A
három ember tehetetlenül nézett fel a hajóra; tágra nyílt, beesett, karikás szemük
óriásinak tetszett csonttá soványodott arcukban. Összevissza horzsolt, fekélyes
bõrük úgy lógott csontjaikon, mint holmi
szennyes rongydarab. Ahogy a hátsó fedélzetrõl lenézett, William Crozier kapitánynak könnybe lábadt a szeme: a szenvedés és a nyomorúság rettentõ szánalmas, megrendítõ látványa tárult elébe.
A szerzõ, Nathaniel Philbrick akár a
hajdani bálnavadászok leszármazottjának is tekinthetõ. Ott él, ahol õk éltek,
Nantucketben, tengerészeti intézet
igazgatója, vitorlásbajnok. Bár könyve
fõ témája az Essex sorsa, mesterien
adagolva, remekül megszerkesztetten
írva más katasztrófákról is, általában
megismerteti az olvasókat a hosszújáratú hajók útjai, a rájuk leselkedõ veszedelmek rejtelmes világával.
- nád -
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Egyéves a Pelikán Rádió

Születésnapi buli
Szombat délutántól egészen késõ estig
megtelt az egyetemi sportcsarnok. Idõsek
és fiatalok egyformán kíváncsiak voltak
arra a rendezvényre, amely joggal keltett
fel érdeklõdést bennük. Városunk közkedvelt rádiója, a Pelikán Rádió most
ünnepelte egyéves születésnapját. Az
eseményt színes programokkal, zenével,
tánccal, bemutatókkal, kutyaszépségversennyel, valamint búvár-élménybeszámolóval, vásárral, vadvédelmi bemutatókkal tették emlékezetessé.
Persze az igazi élményt a rádió munkatársai által készített zenei és közérdekû
mûsorok szolgáltatják minden nap az
FM 93,6-os frekvencián. A színvonalas születésnapi mûsor legkimagaslóbb része a
népszerû a Madách iskola tanulói által tartott divatbemutató, illetve a Crystal és a
Plastic zenekar koncertje volt.
Kép és szöveg:
tatár
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A GTV mûsorából
EGY ÉVES PELIKÁN RÁDIÓ
Bölcsõdés korba lépett a Pelikán Rádió. A sportcsarnokban ünnepeltek a
hallgatókkal együtt a rádió munkatársai.
A neves eseményre a családosokat, a fiatalokat szórakoztató programokkal várták. A közös mulatságon mi is ott voltunk, s egy rövid összeállítással beszámolunk róla.

Címünk: Gödöllõ Városi Televízió,
2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1, e-mail
címünk: gtv@freemail.hu, tel: 28-522037, SMS: 30-9926-713

CIVIL SZERVEZETEK
Amennyiben valaki végigmegy a Mûvelõdési Központ folyosóján szinte mindig fényképkiállítást láthat a falakon. Ezek
a kiállítások a Duflex Fotográfiai Stúdió
szervezésében valósulnak meg. A Stúdió
1991-ben alakult, és még abban az évben
megtartotta elsõ kiállítását a Királyi Kastélyban. Azóta a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban rendszeresen, más városokban alkalmakként nyílnak egyéni és
csoportos kiállításaik. Mûsorunkban az
egyesület vezetõje és két tagja mesél a
Stúdió megalakulásáról, tagjairól, illetve
a fényképészetrõl. Megtudhatják mit jelent a Stúdió neve, és részletesen szó esik
a wageningeni Camera Clubbal történõ
együttmûködésrõl.
Mûsorainkkal kapcsolatban várjuk
észrevételeiket, javaslataikat.
Adásnap: pénteken és kedden 18 órától.

Tóth Péter, a Duflex Fotográfiai Stúdió vezetõje

Reprezentatív összeírás
Tájékoztatjuk a város lakosságát,
hogy a Központi Statisztikai Hivatal 2001. december 1. és december
10. között reprezentatív összeírást
hajt végre a megyében.
Az összeírás köre kiterjed az állattartó, valamint a növénytermesztéssel foglalkozó egyéni gazdálkodókra.
Az összeírás Gödöllõ városát is érinti.
Helyesbítés
Elõzõ számunkban megjelent
Hagymaleves címû receptünkben
30 dkg sajt szerepel 3 dkg helyett.
A sajt levesbetétként szolgál.
Köszönjük figyelmes olvasóink
észrevételét!

2001. november 30-i mûsor:
18:00 Mûsorismertetés
18:02 GÖDÖLLÕI KRÓNIKA
képes hírmagazin
18:17 HÁTTÉR, stúdióbeszélgetés
18:22 VADKARÁCSONY
18:30 GYERMEKVERS
3.sz. napköziotthonos óvodából
18:35
SULITÉVÉ
Török Ignác
Gimnázium
18:45
A HÉT
VIDEO
KLIPJE
18:50
EGYETEMI ANEKDOTÁK
Dr. Szabó
Lajos
18:55
MOZIAJÁNLÓ
19:00
CIVIL
SZERVEZETEK
Duflex
Fotográfiai
Stúdió

A Juhász Gyula Könyvtár pályázatot
hirdet
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 29.:
Simpatico Am film. R: Matthew Warchus.
Fsz.: Sharon Stone, Nick Nolte, Jeff
Bridges, Albert Finney.
Az elõadások kezdési idõpontja: 19 óra.
A pénztár nyitva tartása: 16-24 óráig
November 30., péntek: Junkies +
vendég. December 7., péntek: Kispál és
a Borz. December 8., szombat: Teenager
Party Dj Tégla; 22-04-ig: Funkytól az
elektronikus tánczenéig... Dj Behnam.
December 14., péntek: Anima Sound
System, Le Garage.

gazdasági vezetõ
munkakör betöltésére
(2002. január 1.)
Feladata: a Városi Könyvtár és a
Városi Múzeum pénzügyi, számviteli
feladatainak magas szintû ellátása.
Pályázati feltételek: szakirányú felsõfokú végzettség és mérlegképes
könyvelõi képesítés.
Elõnyt jelent költségvetési intézményben szerzett gyakorlat.
A pályázatot Gloserné Szabó Györgyihez, az intézmény igazgatójához
kell benyújtani. Cím: Juhász Gyula
Városi Könyvtár, Gödöllõ, Dózsa
György út 10.
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AZ ORVOS SZEMÉVEL

Kaltmár Rózsa: Adventkor  részlet
1

8848
MÉTER
AMPER

NAGYON
RÉGI
NÉVELÕ

SÁRGA
NÉMETÜL
ÁTMÉRÕ

FUTÓMADÁR

SPANYOL
AUTÓJEL

FÉRFINÉV

SUGÁR

î
JÓD

2

ELLENBEN

3

RÓMAI 50

URÁN

KIEJTETT
BETÛ

4

5

6

HOBO
BLUES BAND

ÉRZÉKSZERV

ÉSZAK
BÓR

FÉL
TÉGLALAP
MUTATÓSZÓ

AL DI
GITÁROS

SPANY. HOL.
AUTÓJEL
ÁTOK
EGYNEMÛI!

ZÉRÓ

B.S.R.

NORVÉG
AUTÓJEL

FÜVES
PUSZTÁN
EGYÜGYÛ

FORDÍTVA
ALÁRAK

IPSZILON
PLUS
ULTRA
RÓMAI 500

UGYAN!
KÉRDÕSZÓ

CSONGOR
PÁRJA

KÁLIUM
KELET

LATIN TÁNC

ELETROKARDIOGRAM

TÉLI
CSPADÉK

GÖRÖG
BETÛ

EGYHÁZI
MÉLTÓSÁG
FORDÍTVA
OXIGÉN

MAGYAR
OPTIKAI
MÛVEK

GLÉDA

SZÓLÓBAN
VAN!
LEFEDVE

ZAMAT

OSZTRÁK
ANGOL
AUTÓJEL
SZEMÉLYES
NÉVMÁS
KÉRDÕSZÓ

VÉG NÉLKÜLI PATAK!
NULLA

BARÁT

BEC.
ORSOLYA

ÉS

KEVERT ÁRA!
POETICA
ANGOL
MÉLTÓSÁG

IGEKÉPZÕ
FÉLÚT!

LUXEMBURG
AUTÓJEL
ROVARCSOPORT

NÉVELÕ

GYILKOLD

ÜGYELETES

NÉVELÕ

FIAM
FELESÉGE

RÉGI
ÛRMÉRTÉK
MAJDNEM
TIÉD!

ZOKOG

FÜRDÕ

EMEL!
TOVA

AZONOS
BETÛK
HELYRAG

CSIGAFAJTA

LÉTEZNE

ÉR
MOLEKULATÖMEG
NAGY
SPANYOL
HAJÓHAD

HANGTALAN
FAL!
ÉLEZED

NULLA
FÉLIG HÛ!

FÖLDET
FORGAT

BÉLYEG
KÖZEPE!
BECÉZETT
EDWARD

FÉLTÕ!

FLUOR

SZEM. NÉVM.

î

Az idõ eljár
Létünk olyan múló, mint az õszi
felhõk. Ha nyomon követjük a
születést s a halált, olyan az, mintha egy zenemû felvonásait kísérnénk végig. Az élet nem más,
mint egy villámlás az égen. Elszalad, mint gyors hegyi patak.
A világ népessége folyamatosan
nõ, és az átlagéletkor is nõ. Azon
emberek közül, akik valaha megélték a 65. évet, még több, mint
kétharmad részük él. Az öregedést
a szervezet tartalékainak folyamatos beszûkülése jellemzi, de ez
nem jelent betegséget. A folyamatot a rizikótényezõk kiküszöbölése
lassítja. Fejlett országokban a várható átlagos további élettartam folyamatosan nõ. Korral járó, jellemzõ elváltozások, melyek betegségre hajlamosíthatnak, a következõk: szellemi hanyatlás,
mely során a beszéd, emlékezet,
térbeli tájékozódás, érzelmi magatartás, személyiségjegyek, ítélõképesség, elvonatkoztatás sérülhet.
Gyakori a depresszió. Ágyhoz,
vagy székhez kötöttség az idõs
emberek életterét beszûkíti. Mozgás-aktivitás hiányában betegségek léphetnek fel: tüdõgyulladás,
mélyvénás trombózis, bõrfekélyek. Az egyensúlyzavarok eséshez vezethetnek, melynek súlyos
következményei: combcsont-, csigolya-, csuklótörések. A társadalomból kirekesztheti az idõs embert a vizelettartás nehézsége.
Fontos tudni arról, hogy a gyógyszerek hatása korral változik,
mind adagok, mind mellékhatások
tekintetében, ezért idõs ember
esetén fokozott gondossággal,
óvatossággal járjunk el.
Dr. Kiss Éva

Rejtvényünk megfejtését levelezõlapon, decem- A 42. szám rejtvényének megfejtése: Hadd A nyertesek névsorát, technikai okokból,

jöjjön a tél már / Pattanásig feszült / következõ számunkban közöljük.g

ber 6-ig küldhetik be szerkesztõségünkbe: idegeimmel alig várom/ hogy beüvegezze a
Gödöllõi Szolgálat, 2101 Gödöllõ, Pf. 385.

tócsákat, tavakat Gyermekkorom égre nézõ
ablakait
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Röplabda

Kínos vereség a Csata utcában
A nõi extraligában két fordulót játszottak a múlt héten. A listavezetõ
Nyíregyháza továbbra is veretlen,
nyolc gyõzelemmel vezeti a tabellát.
A BSE hétszer nyert, a Jászberény
ötször. A Kecskemét és a Gödöllõ
nagy harcot folytat a negyedik hely
megszerzéséért. Feljövõben van az
Angyalföld, a sort a Vasas és a
Szombathely zárja.

Architekton GRC - Haladás F.Gradex 3:0
(10, 12, 22) Gödöllõ 100 nézõ, vezette:
Jánosi, Fodor. Gödöllõ: GUDMANN,
Szendrõi, Puskás, Selmeczi, Nagy,
KURUCZ. Csere: Korpai (liberó), VILLÁNYI, Szurkos, Mester, Lovász. Edzõ:
Németh Lajos.
Szerdán az eddig nyeretlen szombathelyi együttes látogatott Gödöllõre. A
mérkõzés képe az elsõ két játszmában
igazolta a papírformát. A hazai csapat
nagy fölényben játszott és magabiztosan
gyûjtötte pontjait. A Haladás épphogy elérte a tíz pontot.
A második szettben még nagyobb különbség volt a két együttes között. A
Gödöllõ csak annyit adott ki magából,
amennyi a gyõzelemhez feltétlenül szükséges volt. Sõt 21:6-os vezetésnél néhány
pontot elszórakoztak, így a vendégek ismét kijöttek a tízbõl.
A mérkõzésen Németh Lajos edzõnek
bõven volt alkalma kipróbálni a különbözõ
felállásokat, hiszen a Szombathely szerény
képességû csapatát fél gõzzel is biztosan
gyõzték le. A harmadik szettben pályára lépett Lovász Katalin, aki elõször játszott a
felnõttek között. A harmadik játszmában
meglepetésre a Szombathely kezdett jobban
(7:1). Innen fordított a Gödöllõ és a szorosan alakuló szettet végül 22-re hozták. Az
elsõ kör után tehát négy gyõzelem és két
vereség állt az AGRC neve mellett A t lantAngyalföldi DRC - Architekton GRC
3:0 ((22, 23, 21) Budapest Csata utca 150
nézõ, vezette: Karádi, Békési. Gödöllõ:
Gudmann, Mester, Puskás, selmeczi, Nagy,

Kurucz. Csere: Korpai (liberó), Villányi,
Szendrõi, Lovász. Edzõ: Németh Lajos.
A bajnokság elsõ fordulójában sima
három nullra nyert a gödöllõi csapat az
Angyalföld ellen. Az alapszakasz második körének elsõ találkozóján joggal várta
mindenki, hogy biztos gyõzelmet ér el az
AGRC együttese. Nos, nem így történt.
Az elsõ játszmában szinte végig vezetett a Gödöllõ. Igaz a fõvárosiak mindig
tudtak újítani és lelkes játékkal sikerült
felzárkózniuk. A szett végére elolvadt a
három-négy pontos elõny (21:21) és
meglepetésre vezetést szereztek az angyalföldiek. Kellemetlen kezdés.
A folytatásban fej-fej mellett haladt a
két együttes, de többnyire a fõvárosiak
vezettek. Most a Gödöllõ kapta össze
magát a játszma végén, ám a szépítés
nem sikerült. Sajnos sok hibával játszott
a vendégcsapat, amit az átlagos teljesítményt nyújtó Angyalföld kihasznált.
Két elveszített szett után alaposan
megcsappantak a gödöllõi remények.
Igaz, hogy null kettõrõl sikerült már fordítani (Kecskemét) és nyerni a meccset,
de a pénteken mutatott teljesítmény ehhez
kevésnek bizonyult. A hazai együttes vérszemet kapott, hiszen egy nem várt gyõzelem küszöbére érkezett. Húsz tizenegyes állásnál Lovász beállításával folyamatos lett az AGRC játéka és zsinórban
hat pontot szereztek. A végén azonban
ezt a szettet is megnyerte az angyalföldi
együttes. Erre mondják, hogy kínos...
Egy papírforma gyõzelem helyett,
meglepetés gyõzelem. Boldogság az
egyik oldalon, letörtség a másikon. A
gödöllõi csapatnál nyoma sem volt a BSE
ellen mutatott játéknak. A lényegesen
szerényebb tudású angyalföldiek viszont
leckét adtak a vendégeknek lelkesedésbõl, hozzáállásból és gyõzni akarásból. A
sokkalen motiváltabban röplabdázó Angyalföld teljesen megérdemelten gyõzte
le a rosszul játszó AGRC együttesét.
Németh Lajos edzõ úgy nyilatkozott,
hogy reméli ez csak kisiklás volt. Lehet. A

Indul a
karácsonyi vásár!

Egyes Pierre Cardin
és Guy Laroche
hosszú ujjú férfi ingek
3900 és 4500 Ft akciós áron,
az alábbi boltokban:

Gödöllõn az Áruházban
és az Öltönyszalonban a
Szabadság téren!

következõ fordulóban jön az a Kecskemét, amelyet mindenképpen le kell gyõzni
ahhoz, hogy reális esélye maradjon a
Gödöllõnek a legjobb négy közé kerülésre
(december 2-án, vasárnap 14 óra). Remélhetõleg sikerül megnyerni ezt a találkozót,
mivel utána Jászberénybe utazik a csapat,
majd a veretlen Nyíregyházát fogadja. Sajnos a mostani forma alapján nem sok jóra
számíthatnak a gödöllõi szurkolók. Még az
is elõfordulhat, hogy négyszer siklik ki a
vonat egymásután. Akkor azonban nemcsak a sín lesz a hibás.
-tamás-
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