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Körkép az oktatásról

Antall József-emlékest

Nyolcadik alkalommal
emlékezett
Gödöllõ hazánk elsõ
szabadon választott
miniszterelnökére,
Antall Józsefre, aki
tragikusan korai haláláig, három éven át vezette az
országot. Mûve azonban nem három évre szólt, hiszen az általa
lefektetett alapokra épült fel a
mai Magyarország.
8. oldal

Közmeghallgatás

December 19-én, 16
órai kezdettel a
Gödöllõi Királyi Kastély dísztermében
közmeghallgatás
lesz a kastélyt érintõ
további beruházásokkal és fejlesztésekkel kapcsolatosan. vendég lesz dr. Baán
László, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának közigazgatási államtitkára.
7. oldal

Mit hozott a Mikulás?

Gödöllõ
és a régió szolgálatában

Gyermekzsivajtól
volt hangos múlt hét
csütörtökön a SZIE
aulája. Ott rendezte
meg a Lokálpatrióta
Klub az idei Mikulásünnepségét, amelyre
csaknem ezren voltak kíváncsiak.
A mûsort a 100 Folk Celsius
együttes koncertje zárta, amit sok
kisgyerek a karzatokon nézett és
hallgatott végig.
12. oldal
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Minden pedagógusra szükség van

Gödöllõ és a régió szolgálatában
Gödöllõ ragaszkodik múltjához,
amelybõl folyamatosan meríthet, miközben a jövõrõl gondoskodik. Városunk kiemelten kezeli az itt mûködõ oktatási intézményeket, legyen az
önkormányzati, egyházi vagy megyei
kezelésben. Gödöllõ a tekintetben is
szerencsés helyzetben van, hogy az
iskolás korú gyermekek száma nem
csökken, sõt lassan emelkedik is.
Városunkban az elmúlt években egy
pedagógustól sem váltak meg az iskolák, mindannyiukra nagy szükség
van. Egzisztencájuk hosszú távon
megnyugtató, nem kell iskola-összevonásoktól tartani.

Gödöllõ város képviselõ-testülete
2000-ben elfogadta közoktatási intézkedési tervét, amely alapján jelentõs
összeget fordít az oktatásra. S nem
csak a kezelésében lévõ iskolák, hanem
az egyházi iskolák is komoly támogatásban részesülnek. Az önkormányzat
által fenntartott általános iskolákba
mintegy 2800, a középiskolákba pedig

650 diák jár. Állami normatív támogatásként közel 711 millió forintot kapott
a város 2001-ben. Gödöllõ városa
azonban több mint 1,2 milliárdot fordít
a nevelési-oktatási intézmények mûködési kiadásaira, a kötelezõ alapfeladatokon túli programok finanszírozására,
valamint a nem önkormányzati intézmények támogatására.
Az általános iskolákról szólva el kell
mondani, hogy Gödöllõn mindegyiknek
speciális pedagógiai programja van. Az
Erkelben a zenére, a Hajósban a testnevelésre, a Petõfiben a matematikára, a
Damjanichban a kézmûvességre fektetnek nagyobb hangsúlyt. A Montágh iskolában enyhén, illetve középsúlyosan sérült gyerekekkel foglalkoznak szakképzett tanárok, külön létezik logopédiai
osztály és egyedi fejlesztõ foglalkozásokat biztosítanak - a fogyatékosság ismeretében - a különleges bánásmódot
igénylõ gyerekek számára. A Chopin zeneiskolában több mint 700 gyerek hangszeres tanítása folyik.
A városunkban lévõ középiskolák kö-

Petõfi Sándor Általános Iskola
A Petõfi Sándor Általános Iskola városunk legrégebbi alapfokú oktatási
intézménye. Az iskola jogelõdje 1730ban nyitotta meg kapuit a tanulók
elõtt. Jelenlegi formáját az 1991-1993
közötti átalakítás során nyerte el: ekkor a Munkácsy Mihály úti
épület még egy szinttel gazdagodott, így  a korábbi
több helyszínen zajló oktatás
helyett  már csak az elõbb
említett Munkácsy úti épületben, illetve a Mátyás király
úton folyik a tanítás.

A Petõfi iskolában jelenleg 879
gyermek tanul, a pedagógusok
létszáma pedig 59 fõ - nyilatkozta lapunknak Varga Ferenc
igazgató. Az alsó tagozat jellemzõje, hogy a diákok iskolaotthonos formában tanulnak:
minden osztálynak két tanítója

van. Egyikük a humán, másikuk a reál
tárgyakat oktatja, délután pedig önálló tanulás és szabadidõs tevékenység folyik.
A felsõ tagozatosok részére 1994-ben indult be az emelt szintû matematika-oktatás, egy évre rá pedig emelt szintû angol

zül csak a Török Ignác Gimnázium van
városi kezelésben. A Gödöllõ nevével
összeforrott gimnázium az országos rangsorban az igen elõkelõ 35. helyet foglalja
el az írásbeli felvételi eredmények alapján, a felvételi arány pedig 72 százalékos,
ami kiemelkedõ eredmény. A Törökbe,
ahová a régióból mindenhonnan érkeznek
diákok, speciális nyelvi képzés is folyik 4
és 8 osztályos gimnáziumi osztályokban.
Az egyházi középiskolákat, a Református
Líceumot, a Premontrei Szent Norbert
Gimnáziumot és a Szent Imre Általános
Iskolát összességében 13 millió forinttal
támogatja az önkormányzat, hiszen oda is
gödöllõi gyerekek járnak.
A több mint 1000 diákot befogadó
Madách Imre szakközépiskolát ugyan a
megyei önkormányzat tartja fenn, városunk szoros és jó kapcsolatot ápol az intézménnyel.
Gödöllõn tehát minden család elõtt
széles választék áll, minden igényt kielégítõ kínálat van, hogy mely iskolákban
látják biztosítottnak gyermekük jövõjét.
(tatár)

és német tanítás vette kezdetét. A hagyományos tárgyakon kívül, az iskola fontosnak tartja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a számítástechnikával is (a matematika tagozatosok számára ez kötelezõ). Az elõbbieknek is köszönhetõ, hogy
a diákok fõleg a matematikai, az idegen
nyelvi, illetve a rajzversenyeken szerepelnek kiválóan. Az iskolában számtalan
szakkör színesíti a diákok
mindennapjait: rajz, néptánc,
diákrádió és újságíró szakkör
(az intézménynek Petõfirka
néven saját újságja is van),
Petõfi Színkör stb. A sportolási lehetõségek is adottak:
van röplabda, kézilabda, labdarúgó, atlétikaedzés. Az iskola rendkívül fontosnak tartja, hogy diákjaik minél színesebb, gazdagabb ismeretanyaggal a birtokukban hagyják maguk mögött ezt a nyolc
évet és legyenek sikeres, boldog emberek az életben.
-rk-
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Damjanich János Általános Iskola
A város második legrégebbi iskolája
a Damjanich, amely 106 éve szolgálja Máriabesnyõn a közmûvelõdést. A
nyolc évfolyamos intézményben 357
diákot tanít 35 tanár, évfolyamonként
2, illetve az elsõben három osztályban. Hét napközis csoportjuk van.

Az alapoktatáson felül, igen sokrétû képzéssel fejlesztik a diákok érzelmi intelligenciáját, tudását és manuális készségét
 mondta el Szûcs Józsefné igazgató.
Harmadiktól, felmenõ rendszerben,
emelt szintû angolnyelv-oktatás folyik az
iskolában. A hagyományõrzést is szolgálják a kézmûves foglalkozások (a napköziben is), amelynek szép produktumaiból évente kiállítást is rendeznek. Új kezdeményezés, de máris nagy sikere van a
havi egy kézmûves délutánnak.
A mûvészeti nevelést a kézmûvességen kívül a drámapedagógia-oktatás és a
hét akrobatikus tornacsoport is szolgálja;

MEGKÉRDEZTÜK

fél év szünet után a jövõ félévben indul
újra a néptáncoktatás, Benedek Krisztina
vezetésével.
A testnevelés része harmadiktól a kötelezõ úszás, heti plusz egy órában.
Helyben vannak a logopédiai foglalkozások. S végül, de nem utolsó sorban, a kapucinus plébánia hitoktatója hittanórákat
tart az iskolában is.
A három elsõ osztály egyike ún. városi
beíratású: szerte a városból azokkal a
kisdiákokkal foglalkoznak itt, akik mentálisan még nem érték el a hétéves kort.
Õket a DELACATO nevû idegrendszeri
fejlesztõprogram segítségével képzik,
amelyben a tanítás mellett napi mozgásórák vannak, és napi kézmûves-oktatás,
mint készségfejlesztés. Az osztály átlagosan 10 fõ körüli létszámú, s az eredményes munkának köszönhetõen, minden második kisdiák tovább haladhat a
másodikba, a többiekkel együtt.

Ön milyen tanuló volt?
Csatlós Henriett: Jó négyes volt az átla-

gom, csak tör ténelembõl volt kettesem.
Már ebbõl is látszik,
hogy a szakközépiskolában jobban szerettem a szaktárgyakat: számvitelt, közgazdaságtant, mint a
humán tárgyakat.

Varga Gabriella: Az általánosban még kitû-

nõ voltam, a középiskolában már csak
négyes körül, s végül
mindkét diplomámat
közepes értékeléssel
szereztem meg.
Hogy szerette-e iskolába járni? Hát, jobb
volt, mint dolgozni

(mb)
Ferenczi Anna: Én jó tanuló voltam. Leg-

jobban az éneket, a
zenei tárgyakat szerettem - meg a matematikát. Csak
érettségi körül döntöttem véglegesen a
zene mellett, és nem
is bántam meg,
hogy így határoztam.

Hajós Alfréd Általános Iskola
A Hajós Alfréd Általános Iskola 1974ben (még Karikás Frigyes Általános
Iskola néven) nyitotta meg kapuit a
diákok elõtt. Népszerûsége azóta is
töretlen, ami a tanítás, illetve a sportoktatás magas színvonalának köszönhetõ.

Zmák Júlia, az iskola igazgatója elmondta:
jelenleg 600 diák tanul náluk, akikre 53 fõállású pedagógus jut. Ezen kívül, az iskola
mûködtet egy kislétszámú fejlesztõ (elsõ
évfolyamos) osztályt is a Nevelési Tanácsadó épületében. Ennek célja, hogy azok a
gyerekek, akik nem tudnának az iskolában
megfelelõ ütemben tanulni, itt egy év alatt
megszerezhetik azt a tudást és képességet,
amivel a késõbbiekben boldogulni tudnak.
Az oktatásban nagy hangsúlyt fektetnek a
A Hajós Alfréd Általános Iskola uszodájának nyitvatartási rendje:
2001. december 22., 23., 29. és 30.: hétvégi nyitva tartás
2001. december 27., 28.: 17 órától tart
nyitva
2001. december 24., 25., 26., 31. és
2002. január 1-2.: Zárva

testnevelésre és a nyelvre. Az átlagostól eltérõen, itt a diákok az angol nyelvet már elsõ osztálytól tanulják. Sporttagozatos iskola révén, a testnevelés központi szerepet
tölt be az intézmény életében. A tanulók
számára számtalan sportolási lehetõség kínálkozik, az atlétikától kezdve, a labdajátékokon át egészen az úszásig (ez az iskola
az egyedüli a városban, ami rendelkezik
uszodával. A fiatalok egészséges életmódra való nevelésénél ez igen nagy
könnyebbséget jelent. Az uszoda egyébként városi feladatokat is ellát: hétköznap
este, illetve hétvégén bárki látogathatja).
Jelenleg a diákok igen magas száma, körülbelül 70 százaléka tanul sporttagozaton.
A tagozatra való jelentkezéskor, orvosi
vizsgálattal egybekötött felvételi vizsgán
kell átesniük azoknak a gyerekeknek, akik
a továbbiakban ebben a képzési formában
szeretnének tanulni. Az önkormányzat által
mûködtetett intézmény alapvetõ feladatának tartja, hogy tanulói a nyolcadik osztály
befejezése után - az itt megszerzett tudásra
építkezve - folytassák tanulmányaikat. A
tavalyi évben például minden diákjuk a továbbtanulás mellett döntött: a felvételi lapok pedig fõként gimnáziumokba és szakközépiskolákba vándoroltak.
-rem-

Zoboki Edit: Nem mondhatnám, hogy túl

jó tanuló voltam. Viszont az is igaz,
hogy ennek az azóta eltelt tíz évben
nem láttam kárát.
Máig ott dolgozom,
ahol annak idején a
szakmámat tanultam.

Földes Judit: Mindig jó tanuló voltam. Az

Szöveg: ung

általánost és a középiskolát nem szerettem; a fõiskolát
jobban: sokszor
mentünk tanulmányútra például. Eddigi
életemben talán a fõiskolán éreztem a
legjobban magamat.
Fotó: tilinko
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Erkel Ferenc Általános Iskola
Az egykoron 2. számú, majd Imre
utcai általános iskola 1970-tõl mûködött zenetagozatos általános iskola k én t , és 198 0 - b a n v e tt e f e l
nagy zeneszerzõnk nevét. S hogy
méltó a névre, azt bizonyítja, hogy
ma már két területi, és két megyei
szintû vetélkedõt rendez évente,
amelyeken diákjai általában ki emelkedõen szerepelnek.

már most négy-négy osztály tanul évfolyamonként, és folyamatosan fut föl
a felsõ tagozat is.
Évente két megyei és két regionális
vetélkedõt, versenyt rendeznek az Erkelben. A névadó születésnapjához

kapcsolódik az Erkel Ferenc mûveltségi vetélkedõ, 1848 ünnepköréhez a
forradalom emlékére rendezett vetélkedõ. Megyei szintû az Éneklõ Ifjúság találkozója, és a Megyei Népdaléneklési Verseny. Ezeket a rendezvényeket a városi költségvetés is támogatja.
(mb)

Jelenleg 780 diákot tanít 56 pedagógus
az iskolában. Évfolyamonként egy-egy
osztály emelt szintû ének-zenét tanul;
a Chopin zeneiskola növendékei között igen szép számban vannak az
erkelesek. Ezen kívül kiemelten foglalkoznak az iskolában a sport, a számítástechnika és az idegen nyelvek oktatásával is  tudtuk meg Lakatos
Györgyné igazgatótól.
Mint annak idején lapunk is megírta,
tavaly fejezõdött be az iskola felújítása
és bõvítése. Ez nem csak azzal az
elõnnyel jár, hogy a korszerû, szép
tantermekben könnyebb tanítani és tanulni, valamint végre az iskolai elõadásoknak, vetélkedõknek is van helyük a zeneteremben; de azzal is, hogy
bõvülhet a létszám. Az alsó tagozaton

Montágh Imre Általános Iskola
Nehéz, de szép és fontos pedagógiai
munkát végez a Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola
huszonhat pedagógusa és hat gyermekfelügyelõje: száztizenhárom 619 éves, enyhén és középsúlyosan
értelmileg sérült gyermek tanítását,
szakképzését. (Újabb meghatározással: õk tanulásban-, illetõleg értelmileg akadályozottak.)

Jól mutatja a feladat nehézségét hogy ez
az egy iskola tulajdonképpen négy iskolatípust foglal magában. Elõször is mindkét csoport nyolc osztályos alapoktatását.
Ezután a tanulásban akadályozottak négy
éves speciális szakképzést kapnak,
amelynek elsõ két éve (a 9. és 10. osztály) a szakma-elõkészítés, majd a 11. és
12. osztályban jön a szakképzés, amelyet
elvégezve betanított munkások lesznek
szakmájukban (további egy év tanulással

szerezhetik meg a szakmunkás-bizonyítványt). A képzés kõmûves, burkoló, szobafestõ-mázoló, parkgondozó, pék, varrónõ és cukrász szakmákban folyik.
Az értelmileg akadályozottak pedig az
általános után készségfejlesztõ speciális
szakiskolában tanulnak, amelynek tananyaga az önálló életre, és egyszerûbb
munkafolyamatok elvégzésére készíti fel
õket.
Az iskola pedagógiai programja csak a
készségfejlesztésben más, mint egyebütt 
mondta el Bucsyné Prém Katalin igazgató. A manuális fejlesztés heti 3-6 óra,
lényegesen több mint a nem speciális iskolákban. Súlyt kell helyezniük a mozgásfejlesztésre is, hiszen az értelmi sérülés
igen gyakran mozgássérüléssel is jár. Az
iskola gyógytestnevelõje egyben a Petõ
Intézetben végzett konduktor is, így egy
személy végzi a (ma már szinte normálisnak számító) gerinc- és tartási problé-

mák javítását éppúgy, mint a mozgássérültek speciális fejlesztését. A GLSE lovasainak segítségével végzett gyógylovaglás
is jó terápia a tartásproblémákra, de az
autistákat is segíti a kapcsolatteremtés
készségének fejlesztésében. Délutánonként az iskolai sportkörben ki-ki kedvére
sportolhat; az iskola profi sportolói pedig itt készülnek a versenyekre.
Igen fontos ezen embertársaink életében a társasági viselkedés szabályainak elsajátítása is (kulturált étkezés, viselkedés).
Ugyancsak fontos az érzelmi fejlõdés elõsegítése, amit a jó közösségi élet mellett, a
közös célok közös megvalósításával érnek
el a pedagógusok. Pl. ilyentájt minden tanuló elkészíti és hazaviszi a saját adventi
koszorúját; az iskola karácsonyfáját a diákok által készített díszekkel, együtt ékesítik fel, együtt is megünneplik a Karácsonyt, nemcsak ki-ki otthon. De ott láthatjuk az iskola tanulóit nemzeti ünnepeink városi rendezvényein éppúgy, mint
akár a parlagfûirtó akciókban.
(mb)

Közélet  5

Gödöllõi Szolgálat  2001. december 13.

Frédéric Chopin Zeneiskola

Szent Imre Katolikus
Általános Iskola
A Szent Imre Katolikus Általános Iskolát az egyre erõsödõ igény hívta életre
1993-ban. Az iskola fenntartója a váci
püspökség, de természetesen az egyházközség erkölcsi, anyagi támogatásában is részesül; a szülõk és más
egyháztagok önkéntes munkája
ugyancsak segíti az intézményt.

A háromszázötven diákot harminckét fõállású és nyolc óraadó pedagógus tanítja, a
negyedik, a hatodik és a nyolcadik osztályosok felvételi eredményei jók. Rétfalvi
Antalné igazgató kifejtette: az iskola családias légkört kíván megvalósítani; fontos a
hitélet iskolán belüli megélése, a nevelõk és
a gyerekek közötti közvetlen, jó kapcsolat.
Gondoskodnak a diákok szabadidejének
tartalmas eltöltésérõl is: az idei tanévtõl a
felsõtagozatosok klubnapközit vehetnek
igénybe, aminek keretében sportfoglalkozásokon és különbözõ szakkörökön vehetnek részt a történelmi játszóháztól és a néphagyományok ápolásától a hímzésen és
más kézmûves foglalkozásokon át a csillagászatig. A néptánc, a szolfézs és a logopédiai foglalkozás az órarendbe illeszkedik.
Az intézmény jó együttmûködést alakított ki a város többi iskolájával és jó a kapcsolata az önkormányzattal. Városunk segítséget nyújtott az iskolának a csatornázás
és a vízelvezetés elkészüléséhez és a tornacsarnok befejezéséhez.

Gödöllõn a zenélés, együttzenélés
mûvészeti oktatásának helyszíne a
Frédéric Chopin Zeneiskola.

Az intézmény 1974-ben önállósult mint
körzeti állami zeneiskola (korábban a
Dunakeszi Zeneiskola kihelyezett tagozata volt), jelenlegi formáját pedig 2000.
szeptember 1-jén nyerte el. Ferenczi Anna igazgató lapunknak elmondta: ebben
az évben 690 tanulójuk van, a tanári létszám az óraadókkal együtt 52 fõ. A paletta sokszínûségét jelzi, hogy azok a
gyerekek, akik a felvételi vizsgát sikerrel
teljesítik, 28 különbözõ szak közül választhatják ki a nekik legjobban tetszõt.
Az oktatás színvonalát mutatja, hogy a
növendékek évrõl-évre díjakkal térnek
vissza az országos zeneiskolai versenyekrõl, ezzel is öregbítve mind a

-r-

Török Ignác Gimnázium

R. G.

Waldorf iskola
Városunk talán legfiatalabb iskolája a
Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény. Jelenleg 11 évfolyam tanul a Tessedik S. úti
iskolaépületben. A világszerte elterjedt
Waldorf pedagógia a gyerekek fejlõdési
szakaszaihoz igazodik annak érdekében,
hogy a gyermekbõl a világra nyitott, független személyiség, alkotó felnõtt váljon. A
nagy elhivatottsággal dolgozó, magasan
képzett pedagógusok egyaránt nagy hangsúlyt fektetnek a közismereti tárgyak oktatására és a mûvészeti irányra is, ezen belül
a drámaoktatás kap kiemelt szerepet. Az iskola életének irányításában hatalmas szerepet játszanak a szülõk , akik sok feladatot
vállalnak a mindennapokban és az ünnepekben egyaránt.
Fülöp Hajnalka

Frédéric Chopin Zeneiskola, mind
Gödöllõ hírnevét. Legutoljára például
egyik növendékük egy országos hegedûversenyen ért el II. helyezést. Az iskola
számos együttese közül is kiemelkedik a
Gödöllõi Fúvószenekar, a Gödöllõi
Szimfonikus Zenekar, illetve az
Arpeggio Ifjúsági Gitárzenekar. Õk
gyakran színesítik játékukkal a városban
és környékén zajló rendezvényeket, de
muzsikájukkal sokszor külföldre is eljutnak. Az igazgató asszony elmondta,
hogy a zeneiskola zökkenõmentes mûködését egyrészt a város anyagi támogatása
segíti elõ, másrészt pedig különbözõ pályázatok elnyerésével és szponzorok felkérésével próbálják munkájukat még
eredményesebbé tenni.

A Török Ignác Gimnázium 1955-ben
létesült; az intézményt Máriabesnyõre, egy államosított egyházi épületbe telepítették. Az új gimnázium
1988-ban készült el a városközpontban. Az iskola fenntartója ma már
Gödöllõ Város Önkormányzata.

Guba Lajos igazgatóhelyettes arról tájékoztatta lapunkat, hogy a négyosztályos
képzés három párhuzamos osztályban folyik, de van nyolcosztályos képzés és esti
tagozat is. A Török Ignác Gimnázium

hatszázötven diákjával ötven tanár
foglakozik. Az oktatásban a fõ irány
a nyelv és a számítástechnika. A két
tannyelvû osztályban az érettségi
mellé felsõfokú
nyelvvizsga szerezhetõ, amennyiben az osztályzat
négyes vagy ötös.
Ez a tanulók kilencven százalékának sikerül - a többiek középfokú
nyelvvizsgát kapnak a két tannyelvû osztályban végezve.
A gimnáziumok feladata az érettségire
és a felvételire való felkészítés, aminek a
Török Ignác Gimnázium magas fokon
felel meg: az elmúlt öt év átlagában az
ország összes gimnáziumának rangsorában a harmincötödik helyen áll.
A jövõ tanévtõl, amennyiben megfelelõ számú jelentkezõ igényli, általános
tantervû, valamint emelt szintû matematikai osztály, illetve csoport is indítható.
R. G.
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Szent István Egyetem

A tíz karral, gödöllõi központtal mûködõ
Szent István Egyetem a jövõben még inkább jelentõs szerepet kíván betölteni a
magyar társadalmi-gazdasági modernizáció elõmozdításában. Ebben messzemenõen épít a jogelõd intézményekben generációk során, több száz év alatt felhal-

mozott szellemi
tõkére, oktatóinak nemzetközi
méretekben is
számottevõ tudományos potenciáljára, arra
a hírnévre, melyet a jelenlegi
intézményt alkotó karok vívtak ki maguknak a nemzetközi tudományos életben és
a munkaerõpiacon.
Az egyetem november végén elfogadott intézményfejlesztési tervkoncepciója leszögezi, hogy
a tradicionális értékeket, a jelenlegi térbeli elhelyezkedés nyújtotta lehetõségeket messzemenõen kiaknázva elsõsorban
gödöllõi fejlesztésekre kell koncentrálni
az erõforrásokat. Ez azonban csak akkor

Premontrei Gimnázium
Az 1924-ben megnyílt oktatási intézmény a történelem viharai (államosítás, szerzetesrendek feloszlatása
stb.) után 1992-ben indult újra. Az
egykori iskolaépület homlokzatán
még ma is halványan látszik az a latin nyelvû felirat, ami a gimnázium jelmondata volt a
múltban és az ma is: Virtute
Vinces, erénnyel gyõzöl! Az
iskola, ahogy azt már a múltban is tette: tudást, hitet, emberséget, magyarságot szeretne adni diákjainak.

Az idõk folyamán több bõvítésen
is átesett iskolában, két épületben
jelenleg 350 diák tanul, akiknek
körülbelül 60 százaléka gödöllõi
lakos. Bárdy Péter igazgató, lapunknak elmondta: a gimnáziumban négy, illetve nyolcosztályos
képzési formában tanulhatnak a
diákok. Nagy hangsúlyt fektetnek az idegen nyelvek oktatására: a falak között emelt szintû an-

gol, német és francia tanítás folyik, részben idegen anyanyelvû tanárok segítségével. A modern kor elvárásainak megfelelõen, szerves részét képezi a tantervnek
a számítástechnikai ismeretek minél szélesebb körû átadása is. Az oktatási szín-

fogadható el, ha egyértelmû garancia van
az intézmény egészének érdekét szolgáló, a jelenlegi erõforrások összességét érzékelhetõen meghaladó beruházások belátható idõn belül történõ megvalósítására.
Az intézmény képzési szerkezetét
alapvetõen úgy kívánják átalakítani,
hogy túlsúlyba kerüljenek a rövidebb
idejû, gyakorlatorientált fõiskolai, illetve
az esetleges késõbbi továbbtanulást lehetõségét biztosító képzések. A fõ oktatási
feladatok kitûzése során figyelembe veszik a századunkra prognosztizálható
meghatározó tudományos és technológiai
irányzatokat. Amíg a múlt század utolsó
évtizedeiben az automatizálás, az informatika, az energetika, és a molekuláris
biológia volt a fejlõdés legfõbb motorja,
addig a XXI. század elsõ évtizedeiben a
termékminõség-tervezés és biztosítás, az
egészséges életmód és táplálkozás, a környezettudatos gazdálkodás, valamint a
gazdasági globalitás ellentételezéseként
felértékelõdõ kulturális, természeti és
életmódbeli hagyományápolás lesznek a
nagy tudományos és képzési vonulatok.
(gus)

vonal eredményességét jelzi, hogy több
diákjuk az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntõjéig is eljutott. A
felsõoktatási intézménybe jelentkezõk
aránya is nagyon jó: a tavalyi évben például aki felvételizett, az kivétel nélkül be
is jutott az egyetemre, Fõiskolára. Mindezek jelzik azt is, hogy az általános iskolákból sokan szeretnék tanulányaikat ebben a gimnáziumban folytatni. A vezetõség a sokszoros
túljelentkezés problémáját széleskörû
és alapos felvételivel kénytelen megoldani. A gimnázium rendelkezik
francia (Massaube),
illetve németországi (Schäftlarn) testvérkapcsolatokkal
is, melynek keretében a tanulók megismerkedhetnek
más országok kultúrájával, szokásaival.
-rk-
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Madách
A Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1951-ben létesült.
Több mint húsz éven át a Petõfi téren,
szükségtantermekben folyt az oktatás, az
új iskola 1974-ben épült fel. Az intézmény fenntartója a Pest Megyei Önkormányzat. A nappali tagozatra 840 tanuló
jár, összesen tizenegy különféle szakmában. A levelezõ tagozaton százhatvanan
tanulnak. A szakközépiskolai osztályokban elektronikai mûszerész, ruhaipari
technikus és menedzserasszisztens szakokon folyik a képzés. Az iskola a hagyományos szakmáin kívül jövõre falusi
vendéglátó szakképzést is indít.
Kovács Ferenc igazgató elmondta,
hogy minden szakon kiemelt óraszámban biztosítják a számítástechnikai ismereteket és magasabb óraszámban tanítják
a magyart, a matematikát és a történelmet. A szilárdabb alapmûveltség segíti a
magasabb szintû szakmai elmélet és gyakorlat befogadását. Kovács Ferenc hangsúlyozta: olyan állampolgárokat kívánnak nevelni, akik értékes tagjaivá válnak
a magyarságnak, az európai népek közösségében.
R. G.

A turisztikáról Fóton
Egymilliárd forintra becsüli a volt járási hivatal épületének átépítési költségét egy középkategóriájú szállodává az a terv, amelyet hétfõn ismertettek a Gödöllõ és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület idegenforgalmi és vállalkozási bizottságának
fóti ülésén.
A fóti közösségi házban tartott tanácskozás résztvevõi a kistérségbeli
vallási turizmus lehetõségeit is áttekintették.
A Városi Piac ünnepi nyitva tartása
December 16., vasárnap: 7-13 óráig
December 17-21-ig: 7-18 óráig
December 22., 23.,: 7-13 óráig
December 24., hétfõ: 7-12 óráig
December 25-26-ig: Zárva
December 27-28-ig: 7-18 óráig
December 29., szombat: 7-13 óráig
December 30., vasárnap: Zárva
December 31., hétfõ: 7-13 óráig
Január 1., kedd: Zárva

Gödöllõi Református Líceum
A Gödöllõi Református Líceum 1992ben alakult, fenntartója a gödöllõi református egyházközség.
Barthos
Zoltánné igazgató
elmondta, hogy az
oktatás
mellett
missziós feladata is
van az iskolának: a
tantestület nagy
súlyt fektet a vallásos nevelésre. A
családias légkör a
viszonylag kis létszámból is adódik:
a diákok négyszázan vannak, a tantestület létszáma az óraadókkal
együtt negyven fõ.

Az iskola törekvése, hogy a tanulók tartalmasan töltsék a szabadidejüket is. Jelentõs a sportélet: a Líceumnak hat kosárlabdacsapata van, és sokan atletizálnak a tanulók közül. Az iskolában kézmûves szakkörök is mûködnek.

Az oktatás nem specializálódott, kellõ
súllyal foglalkoznak minden területtel.
Így például van rajz fakultáció is; a szaktárgyak mellett a mûvészeteket is színvonalasan oktatják. Az angol és a francia
nyelv oktatásában anyanyelvi tanárok is
közremûködnek. A felvételi arány igen
jó: az idén érettségizettek kilencvenkét
százaléka felsõoktatási intézményben tanul tovább.
R. G.
Közlemény

Közmeghallgatás
December 19-én, délután
16 órai kezdettel a Gödöllõi Királyi Kastély dísztermében közmeghallgatás
lesz a kastélyt érintõ további beruházásokkal és
fejlesztésekkel kapcsolatosan. Elõterjesztõ és
elõadó prof. dr. Körösvölgyi László, a Királyi
Kastély Kht. ügyvezetõ
igazgatója. Meghívott
vendég lesz dr. Baán
László, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának közigazgatási államtitkára. Az eseményre
minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

a Polgármesteri Hivatal 2001. decemberi munkarendjérõl
Tájékoztatom Gödöllõ város lakosságát a
Gödöllõ Város Polgármesteri Hivatalának
a karácsonyi ünnepek körüli munkarendjérõl, mely az alábbiak szerint alakul:
2001. december 22. (szombat) szabadnap nincs ügyfélfogadás
2001. december 24. (hétfõ) pihenõnap
2001. december 27. (csütörtök) munkanap ügyfélfogadás a Lakosságszolgálati
Irodán 9 - 16,30 óráig
2001. december 28. (péntek) munkanap
ügyfélfogadás a Lakosságszolgálati Irodán 9 - 12.00 óráig.
2001. december 29. (szombat) szabadnap nincs ügyfélfogadás
2001. december 31. (hétfõ) pihenõnap.
Gödöllõ, 2001. december hó.
Nánási Éva sk.

jegyzõ
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Antall József-emlékest a Városházán

Ez a hazám,
és nem a mûködési területem
Nyolcadik alkalommal emlékezett
Gödöllõ szabad hazánk elsõ szabadon választott miniszterelnökére, Antall Józsefre, aki a rendszerváltozástól tragikusan korai haláláig, három
éven át vezette az országot. Mûve
azonban nem három évre szólt, hiszen az általa lefektetett alapokra
épült fel a mai Magyarország. Szombat este hat órára megtelt a Városháza földszinti nagyterme a nagy államférfi emlékét kegyelettel õrzõ gödöllõi polgárokkal. Gémesi György polgármester köszöntötte az egybegyûlteket, bemutatva az emlékest két
vendégét, Antall József kormányának két tagját: Dobos Krisztina oktatási, és Nagy Zoltán közigazgatási államtitkárt, akik a vendéglátóval
együtt felidézték az akkori idõket, országos és gödöllõi vonatkozásban
egyaránt. Alább röviden összefoglaljuk a kétórás beszélgetést.

Dobos Krisztina elsõként Antall Józsefrõl, a pedagógusról beszélt, akit kormányának tagjai nem véletlenül neveztek szeretettel - Osztályfõnök Úrnak. Antall
politikusként is tanár maradt; nemcsak

óriási mûveltségét használta az ország javára, de tudta azt is: kimûvelt emberfõkre van szükség, és ennek alapfeltétele,
hogy legyen, aki kimûveli õket. 1976 óta
az õ kormányzása alatt elõször kaptak

komoly, 30 százalékos fizetésemelést a
pedagógusok, s mellé munkájuk jobb elismerését. Ugyanakkor a tanulást is ösztönözte, és hogy hatékonyan, azt bizonyítja, hogy az 1994-98 közötti MSZP-SZDSZ kormány megszorító intézkedései és oktatáspolitikai melléfogásai (NAT
stb.) sem tudták azt annyira lerontani,
hogy a mostani, polgári kormánynak teljesen elölrõl kelljen kezdenie a munkát mondta Dobos Krisztina -, csak folytatni,
ahol 1994-ben félbemaradt. Antall József
magyarságáról, hazafiságáról szólva felidézte híres mondását 1956-ból, amikor
sürgették, hogy hagyja el az országot,
mielõtt a megtorlás elkezdõdik. Így felelt: Nem megyek el. Nekem Magyarország a hazám, és nem a mûködési területem  A kormányzati munkában szigorú, a rendet megkövetelõ államférfi volt,
de kormányának tagjai tudták, érezték:
szereti õket és kiáll értük; hogy akár a
kormányülés utáni ebéden bármit meg lehet beszélni Antall Józseffel, az emberrel, a baráttal  emlékezett vissza az oktatási tárca akkori államtitkára, felidézve
utolsó beszélgetését a miniszterelnökkel,
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Nagy Gáspár

Magyar karácsony
Uraim,
most már emelt fõvel
szégyenkezhetnek!
És vihetik a koszorút,
gyújthatják
vagy fújhatják a gyertyát:
várhatják karácsonyt,
[hisz megnyerték ezt a háborút ]
Most már dícsérhetik is
az ÁCSOT,
aki nem barkácsolt,
de ácsolt,
és vitte súlyos keresztjét.
Uraim,
önök megtettek mindent,
- bedobtak ezeregy gáncsot hogy sietessék elestét!
Itt egy kicsi ország
most megnagyult Családja,
mégis csonkán, riadtan várja
a legszentebb Estét.
(1993. december 12.)

egy nappal azelõtt, hogy az utolsó mûtétre Németországba indult. Állapotára való
tekintettel Dobos Krisztina öt percet kért
tõle egy ügyben. Két perc alatt sikerült
elintézniük  s aztán másfél órát beszélgetett vele az Osztályfõnök Úr, mintegy
felkészítve õt is az elkövetkezõ idõkre.
Nagy Zoltán a Pénzügyminisztérium államtitkára volt; így közvetlen közelrõl
látta, milyen kétségbeejtõ gazdasági
helyzetben vette át az országot Antall József kormánya  éppen azoktól, akik
utóbb a leghangosabban kritizálták ezt a
kormányt. A kincstár tartalmát jól jellemzi, hogy idõnként el kellett romlania az APEH számítógépes rendszerének egy-két napra, mert nem tudták volna kifizetni az áfa-visszatérítéseket
Összeomlott a keleti piac, a mûködõtõke
még nem jött; annál inkább a taxisblokád, ami  azóta bebizonyosodott  szervezett akció volt a kormány megbuktatására, egy olyan pillanatban, amikor a miniszterelnök kórházban feküdt, s az or-

szágnak legfeljebb kétnapi olajtartaléka
maradt. Ebbõl a szakadékból hozta ki az
Antall-Boross kormány a gazdaságot így Nagy Zoltán. Az Osztályfõnök Úr a
gazdasági kormányzásban is hasznosítani
tudta széles körû mûveltségét  emlékezett , aminek jó példája a VPOP átszervezése. Amikor a minisztérium jelentette
a kormánynak, hogy nem folynak be a
vám- és jövedéki bevételek, Antall József azt mondta: tudja, mit kell tenni. A
pénzügyi szakemberek udvariasan mosolyogtak. Nem a határokon kell álldogálni
a vámosoknak  folytatta Antall , hanem újra fináncoknak kell lenniük: járni
az országot, akár megállítani minden
gyanús teherautót. Pár hónap kellett
csak, hogy bebizonyosodjék, mennyire
igaza van ennek a filosznak ebben a gazdasági kérdésben. Ugyanakkor politikai
nagyvonalúsága is megmutatkozott, ha
kellett, mint például a Soros György-féle
Közép-Európai Egyetem alapításakor.
Két helyszín jött szóba: Bécs és Budapest. Antall, Nagy Zoltán elõterjesztését
meghallgatva, nem hagyott kétséget afelõl, hogy jobb szeretné, ha nálunk alakulna meg ez a gazdasági szakembereket
képzõ iskola; annak ellenére, hogy nem
éppen a konzervatív politikát támogatók
az alapítói. Így lett, és a Kelet-Európából
ide küldött és kiképzett új menedzser-generáció a mi jó hírünket viszi haza máig,
és nem Ausztriáét. A miniszterelnök pedig megvédte a sajtóban államtitkárát, az
õt feljelentõ Csurka István ellen. Nagy
politikust veszítettünk el nagyon korán 
summázta Nagy Zoltán  aki kormányával legalább akkora teljesítményt nyújtott, mint a Trianon utáni, bethleni konszolidáció.

Gémesi György az MDF politikusaként, de polgármesterként is sûrûn találkozott Antall Józseffel. Felidézte három,
miniszterelnökként tett gödöllõi látogatását. Elõször Teleki Pál halálának ötvenedik évfordulóján vett részt tragikus a sorsú elõdjére emlékezõ ünnepségen. Akkor
elmondott beszédét szó szerint közölte a
sajtó, több könyvbe is bekerült: a negyven perces szónoklatban egyetlen stilisztikai hibát nem lehet találni Másodszor
az MDF Népnemzeti Körének konferenciáján járt nálunk, utoljára pedig  akkor
már nagyon betegen  az 1933-as Cserkész Világjamboree hatvan éves évfordulóján rendezett világtalálkozón. Kétséges
volt, el tud-e jönni, de vállalta; a szószék
két szélébe kapaszkodva röviden beszélt
az ifjúsághoz  s aki hallotta, az nagy élménnyel lett gazdagabb. De nemcsak járt
nálunk: tett is a városért Antall József 
jelentette ki Gémesi György , hiszen,
még ha ezt ma sokan nem is ismerik el,
az õ kormánya karolta föl elsõként országos szinten a Királyi Kastély ügyét, és
tette lehetõvé támogatásával, hogy elinduljon az a munka, aminek köszönhetõen
ma ez a páratlan mûemlék újra régi fényében tündököl. Végezetül a polgármester Nagy Gáspár Magyar Karácsony
címû versét olvasta fel, amelyet a költõ
Antall József emlékére írt.
A beszélgetés rövid szüneteiben a
hallgatóság Gémesi Gabriella hegedûjátékában gyönyörködhetett, az est méltó
befejezéseként pedig a Kormorán együttes két énekese, Géczy Erika és Tóth Renáta énekelte Koltay Gergely népzenei
ihletésû dalait.
Kép és szöveg:
Magyar Bertalan

10  Kultúra

Gödöllõi Szolgálat  2001. december 13.

Rendõrségi hírek

Igazság baltával
December 4., kedd
Kiraboltak egy benzinkutat Kistarcsán.
Hajnali két órakor, a szabadság úton lévõ
ÖMV benzinkútra egy sötét színû ruhát
viselõ, fejét kapucnis pulcsival takaró férfi
érkezett, majd kért egy doboz cigarettát.
Amikor ezt megkapta, akkor kést rántott
és szúrófegyverével arra kényszerítette a
kút kezelõjét, hogy a bevételt adja át neki.
Olyan nagy fogással ugyan az elkövetõ
nem dicsekedhet, mivel kénytelen volt 30
ezer forinttal távozni a helyszínrõl.
A délutáni órákban egy férfihang telefonon közölte az egyetemi kollégiummal,
hogy bomba fog robbanni az épületben. A
helyszínre érkezõ szakemberek a bevált
módon elkezdték kiüríteni és átvizsgálni
az épületet, de robbanószerkezetre utaló
nyomot nem találtak. De találtak mást: két
kollégiumi szobában is marihuanara bukkantak. Az üggyel kapcsolatban öt  a
kollégium lakó  fiút állítottak elõ.
Betörés történt Gödöllõn, a Remsey körúton. Az ismeretlen tettesek a negyedik
emeleti lakásba egy lopott kulccsal jutottak be, ahonnan egy számítógépet, Hi-Fi
és egyéb mûszaki berendezéseket tulajdonítottak el. Az anyagi kár többszázezer
forintra rúg.
December 7., péntek
Érdekes esemény zavarta meg
Vácszentlászlón, a Pite csárda vendégeinek nyugalmát. Egy helyi asszony

Verekedés, vagy inkább verés történt Gödöllõn, a Szent
János utcában. A késõ esti
órákban egy 3 fõs társaság
(összetétel: 1 helyi, 2 budapesti) szóváltásba keveredett
egy szintén 3 fõt számláló
csapattal (összetétel: 3 helyi). A szóbeli csata után tettlegességre került sor, amelybõl a hazai
brigád került ki jobban. A gyõztes mindent visz alapon pedig elvették a megruházott társaság összes készpénzét (2400
forint), valamint egy mobiltelefont. A
forró nyomos üldözésnek köszönhetõen
igen hamar sikerült elkapni a triót, akik
azonnal elismerték tettüket. Egyébként
mindhárom személy fiatalkorú.
December 10., hétfõ
A szadai Fein Hungaria Kft telephelyére törtek be ismeretlen személyek.
Az elkövetõk kerítéskivágással és ablakkifeszítéssel jutottak be a zárt területre, ahonnan különbözõ szerszámgépeket tulajdonítottak el. A lopási kár
értéke 5 millió forint.

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS!
A Gödöllõi Rendõrkapitányság Bûnügyi
Osztálya eljárást folytat csalás vétség elkövetésének alapos gyanúja miatt a képen látható hölgy ellen, aki 2001. október 27-én 10.23. órakor a Kereskedelmi
és Hitelbank Rt. Gödöllõi bankfiókjában

az ügyintézõ megtévesztésével jogtalanul
nagyobb pénzösszeghez jutott.
A képen látható hölgy személyleírása:
 165 -170 cm magas, - közepes testalkatú,
 barna, vállig érõ hajú,
 a fenti idõpontban hajában fekete színû
hajpántot viselt, - valamint királykék színû zsenília pulóvert.
 az ismeretlen hölgy feltehetõleg gödöllõi lakos.
Kérjük a lakosságot, hogy aki felismeri a
képen látható hölgyet, vagy bármilyen
információval rendelkezik róla, értesítse
a Gödöllõi Rendõrkapitányság ügyeletét
a 107-es, vagy a 06-28-420-333-as telefonszámon, illetve az ügy elõadóját a 0628-420-333/45 telefonszámon.
-kr-

1 SZÁZALÉK

1 SZÁZALÉK
A Gödöllõ Táncegyüttesért Alapítvány a
t ámo g a t ó i t ó l ka po t t 1 s zá za l ék ot ,
37786 forintot teljes összegben népviseleti ruhákra költötte. Köszönjük a támogatásukat a jövõben is. Az alapítv án y a dó s zá ma : 1 8 6 7 8 0 8 4 - 1 - 1 3 .
S z á m l a s zá m:

kisbaltával felszerelkezve érkezett a
vendéglátó-ipari létesítménybe, ahol a
nála lévõ famegmunkálásra alkalmas
eszközzel teljes egészében átszabta az
ott lévõ két játékautomatát. Az Xaktákkal ellentétben erre az ügyre van
magyarázat: az asszonyság férje, a kemény munkával megszerzett fizetés jó részét rendszeresen a játékgépek
gyomrába tuszkolta. Az
anyagi kár 1,5-2 millió forintot tesz ki.

BB

39139700-00000004.

-

10103836-

A GÖDÖLLÕI MÛVÉSZTELEP ALAPÍTVÁNY
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlották.
A Gödöllõi Városi Múzeum által 1991-ben életre hívott alapítvány azt a célt tûzte ki,
hogy a XX. század elején mûködött szecessziós mûvésztársulás munkásságát feltárja,
megõrizze és közkinccsé tegye, az e témakörben országos gyûjtõkörrel rendelkezõ
gödöllõi múzeum tevékenységét segítse. A 2001-ben befolyt összeget tartalékoljuk a
centenáriumi kiállítás katalógusának kiadására, amelyhez a teljes nyomdaköltséget
még nem sikerült megszerezni. Kérjük, hogy továbbra is támogassák alapítványunkat,
melynek számlaszáma: 10103836-10709539-00000006. A centenáriumi év gazdag
programját a tudományos katalógus tenné teljessé és maradandóvá.
Az Alapítvány kuratóriuma
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Ádventi szeretetvendégségben

A kis fekete pont és a nagy fehér papír

S hoznak még valamit. Kis kosarakat
nyújtanak a jelenlevõk elé, húzzanak belõle. Húzunk egy kis összehajtott, virágos képpel díszített papírlapocskát, nyitható, mint a könyv, szentírási részlet ol-

megszabadult és megtért alkoholisták.
Tibold Gyõzõ presbiter-gondnok, a
Magyarországi Református Iszákosmentõ Misszió Kékkereszt Egyesülete
gödöllõi kiscsoportjának vezetõje üdvözli az egybegyûlteket, a Verõcérõl,
Tiszaújvárosból, Tiszanagyfaluból, s
még más helyekrõl ideutazottakat, reformátusokat és nem reformátusokat, János
evangéliumából idézve: ...Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!...

vasható a belsejében, s - csodák csodája kinek-kinek a személyére szól, az életére
illik az írás, amit véletlen kihúzott.
Szeretetvendégségben vagyunk, így
ádvent elején, összetettben, hiszen részben a Kárpátaljáról, Csongorból érkezetteket látják vendégül, de meg azokat,
most talán elsõsorban õket, akik különbözõ részeibõl jöttek az országnak, akik

Igét, mint a hét evangelizációs estjein
végig a református templomban, most, itt
is Pocsai Sándor csongori lelkész hirdetett. A legnagyobb ellenségei magunk
vagyunk magunknak, mondta. A mi hirtelen, lobbanékony, meggondolatlan természetünk okozza a legtöbb bajt számunkra.
De bajokra, úgy lehet, szükség van.

Trafo Club (Palotakert, nyitva 1904ig; web: www.trafoclub.hu; e-mail:
infotrafoclub.hu). A sörözõ nyitvatartása: hétfõ kivételével minden
nap 16-tól 24 óráig.
A Mi Mozink mûsora
December 14.: Az idõ urai. Magyarfrancia rajzfilm. December 18.:

Moulin Rogue. Angol-ausztrál f. Fsz.:
Nicole Kidman, Ewan McGregor.
December 19.: Pad a parkban.
Spanyol vígjáték. December 20.: Az
alagút. Német film. Az elõadások
kezdési idõpontja: 19 óra. A pénztár
nyitva tartása: 16-24 óráig
December 14., péntek: Anima Sound
System, Le Garage. December 15.,
szombat: Teenager Party Dj Tégla;
22-04-ig: Funkytól az elektronikus

Ülünk a református gyülekezeti teremben, fenyõágakkal, itt-ott fehér szegfûszállal díszített asztaloknál, elõttünk
sütemény, hozzák már a szendvicset
is, töltik az édes, forró teát.

Ha a bajok elkerülnék az életünket, talán
nem is lehetne istenélményünk. Ne csak
a bajt lássuk. Ne a bajt lássuk. Mutattak
valakiknek, sorban többeknek egy papírt. Mit látsz rajta? Látok egy fekete
pontot, válaszolta sorra mindenki. Mert
egy fekete pont volt odapöttyintve a papír közepébe. Azt látták. Az apró fekete
pontot. S a nagy fehér papírt nem vették
körülötte észre. Így vagyunk. A bajt látjuk, de a végtelen kegyelmet, mely körülfogja, nem vesszük figyelembe.
Szóltak a vendéglelkészek, szóltak, vallottak életükrõl a szabadult alkoholisták,
meg azok, akik szenvedõként, családtagként, hozzátartozóként ismerkedhettek
meg az alkohol emberi érzéseket elpusztító, erkölcsi gátakat ledöntõ hatalmával.
Vizsgálhattuk a kemény arcokat: mennyire véste beléjük a nyomát az odahagyott,
de, tudják jól, mindig a közelükben ólálkodó szenvedély? Megkönnyezhettük egy
talpig feketébe öltözött anya szavát, aki a
fia szabadulásáért könyörgött.
A csongoriak számára pedig, akik egy
hetet itt, gödöllõi testvérgyülekezetüknél,
annak tagjainál megszállva töltöttek,
folytatódtak a programok. Másnap délelõtt tízre ugyanide jöjjenek el azok, akik
meg szeretnék nézni a kastélyt, kötötte a
lelkükre Tibold Gyõzõné Éva.
Jó, hogy most csak szétnézni jöttek.
Nem, mint többnyire az otthoni szegénységükön fordítani akaró, kizsákmányolt, leukránozott vendégmunkások.
Ezer évig éltünk egy államban. Nyolcvan éve, mióta egy vesztes háború következtében szétdarabolták az országunkat, õk már voltak csehszlovákok,
szovjetek (ruszkik), most pedig éppen ukránok.
Én az esten nem olvastam fel a szentírási idézetet, amit kaptam. Most ideírom: Aki mindvégig megáll, az megtarttatik.
Nádudvari Anna

tánczenéig... Dj Behnam (Averna likõr
kóstoló és 1-et fizet 2-kap Akcó).
December 21., péntek: Neck Sprain,
Faceman, Wackor. December 22.,
szombat: Teenager Party Dj Tégla;
22-04-ig: Funkytól az ... Dj Behnam.
December 28., péntek: Inka-H,
Christine. December 29., szombat:
Teenager Party Dj Tégla; 22-04-ig:
Funkytól az ... Dj Behnam.
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Mit hozott a Mikulás a városunkban
Lokálpatrióta Klub

Mikulásünnepség
az egyetemen
Gyermekzsivajtól volt hangos múlt hét
csütörtökön a Szent István Egyetem aulája. Ott rendezte meg a Lokálpatrióta
Klub az idei Mikulásünnepségét, amelyre csaknem ezren voltak kíváncsiak. Rövid megnyitó beszédet Krassay László
elnök mondott, majd nyomban a
Mikulásé volt a fõszerep. A mûsort a
100 Folk Celsius együttes koncertje zárta, amit sok kisgyerek a karzatokon nézett és hallgatott végig.

A Forrás Mikulása

Az önzetlen segítés öröme
December 6-án délután a Forrás Szociális Segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat a hagyományoknak megfelelõen
Mikulás ünnepséget szervezett a Forrás által létrehozott
és mûködtetett Tini Klub tagjai részére.

Fotó: R. G.

A tizenéves klubtagok és testvéreik között a Mikulás az idén is több,
mint 40 csomagot osztott ki, mely elsõsorban a lelkes családgondozók munkájának, a nagylelkû támogatóknak és az önkéntes segítõknek köszönhetõ. Az ajándékok kiosztása után  a délután fénypontjaként  két hatalmas, habos torta várta a gyerekeket, melyet a klubtagok tapssal és ujjongással fogadtak. A jókedvû lakmározást követõen az ünnepi hangulatot árasztó nagyterem az önfeledt játék helyszínévé vált.
A családgondozók ügyességi versenyre buzdították a gyereksereget. Táncverseny, lufi-pufi játék és újságos tánc következett, mely során az aktív résztvevõk és a gyõztesek radírt, golyóstollat és édességet nyertek.
A Mikulás-nap hagyományos megrendezése az idén sem
jöhetett volna létre a nagylelkû támogatók segítsége nélkül.
Ezért a Forrás munkatársai a gyerekek nevében is megköszönik mindazok segítségét, akik lehetõvé tették e kedves hagyomány folytatását.
Külön köszönet illeti a Corall Pizzéria dolgozóit, akik a Tini klub
állandó támogatói, a Trink Duó Kft. munkatársait, a Sulyán cukrászda vezetõségét és dolgozóit, a Tûztorony Kft. munkatársait, továbbá
Minor Margitot és Kiss Katalint, a Fele-Más Egyesület elnökét.
A. Cs.
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élõ kisgyermekeknek?

Cigány Önkormányzat

Örömmel, tapssal
December 6-án, Miklós napján a gödöllõi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat székházába is ellátogatott a Mikulás. A piros ruhás, fehér szakállas vendéget a gyerekek
kitörõ örömmel és tapssal fogadták. A Mikulás megtekintette azt a színvonalas mûsort, amit a város különbözõ általános iskoláiból érkezett tanulók, illetve óvodások
mutattak be neki. A várva várt vendégnek
feltehetõleg nagyon tetszhetett a látott és
hallott produkció, ugyanis a vidám délután
befejezéseként minden gyermeket megjutalmazott egy ajándékcsomaggal, a virgácsot azonban vihette haza. Balogh Gyula, a
helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
vezetõje ezúton is köszöni a Soma-Hús Bt.
segítségét, akik támogatásuk révén járultak
hozzá eme emlékezetes naphoz.
Kép és szöveg: rem

Gyermek táncszínház

Elõször a Hófehérke
December 6-án, Mikulás napi mûsorral kedveskedtek a Gödöllõ Táncegyüttes legifjabb tagjai az Egyesített Szociális Intézmény lakóinak. A
gyermektáncosok által bemutatott produkció igen nagy sikert aratott az
idõsek körében, akik minden egyes tánc után hatalmas tapssal jutalmazták a fellépõket. Az együttes életében a siker mondhatni állandó
vendég, hiszen bárhol is lépnek fel, mindig nagy elismeréssel nyilatkoznak róluk. Nyáron például Lengyelországban, Kolobrzeg városában
szerepeltek egy nemzetközi folkrólfesztiválon, ahol ugyancsak sikerült
a közönség szimpátiáját megnyerniük (a gálamûsorban például külön
kérésre szatmári táncokat kellett elõadniuk). Az együttes õsszel igen
nagy fába vágta a fejszéjét: az országban egyedülálló módon, egy gyermek-táncszínházat hoztak létre, melynek elsõ produkciója a Hófehérke
címû mese lesz. Ezt a folklór alapokon nyugvó táncos mûvet 2002.
február 23-án, az együttes kilenc éves fennállásának alkalmából rendezendõ jubileumi mûsor második felében mutatják be a Mûvelõdési
Központban. Iglói Éva, a Táncegyüttes mûvészeti vezetõje ezzel kapcsolatban elmondta: szó van róla, hogy ezt a mûsorszámot Gödöllõ határán kívül is színpadra viszik majd. Egyébként a táncegyüttes továbbra
is várja  elsõsorban  azon 4-5. osztályos fiúk és lányok jelentkezését,
akik kedvet éreznek a néptánchoz. A csoporthoz kapcsolódik az a hír
is, hogy a Táncolj velünk címû, gyermekek számára készült néptánc
oktató videofilm sorozat egyik részében a táncegyüttes gyermekszólistái galgamenti táncokat mutatnak be. A sikeres mûködéshez hozzátartozik az is, hogy nagyon jó az iskolák és az együttes közötti kapcsolat:
minden oktatási intézménybõl vannak táncosaik, az iskolák vezetõsége
pedig maximálisan támogatja azt a törekvést, hogy a gyerekek ne csak
a tanulásban érjenek el jó eredményt, hanem máshol is.

Kép és szöveg:R. K.
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Az angyal keltegeti a pásztorokat

Karácsonyi hagyományok
A téli napforduló idõpontjához az ókor óta jelentõs ünnepek kapcsolódtak: az egyiptomiaknál, szíriaiaknál, perzsáknál, görögöknél és a rómaiaknál a Nap istenének születésnapját ünnepelték. A császárság
kori Rómában a téli napfordulón
Saturnus, Mithras és Janus ünnepét ülték meg. Saturnust a földmûvelés, a gabona-és gyümölcstermesztés kezdeményezõjének tartották Ünnepén az õsi egyenlõségre
emlékeztek úgy, hogy a lakomán a
szolgák és az urak egymás mellett
ültek, és az urak szolgálták ki a
szolgákat. A perzsa eredetû napistennek, a sötétséget legyõzõ
Mithrasnak is dec. 25-én ünnepelték a születésnapját, Janus ünnepe
pedig a mindig megújuló idõ élményét állította elõtérbe jan. 1-én, újévkor. Õ minden kezdet, minden elindulás istene volt. E három isten 
Saturnus, Mithras, és Janus  ünnepe tehát nagyjából egy idõre, a téli
napforduló idõpontjára esett, és a
kereszténységnek ezek helyébe
kellett egy olyan új ünnepet állítania, amely saját tanaival és Jézus
életével is szoros kapcsolatban áll.
Jézus születésének állítottak emléknapot, és születésnapjául a Nap
születésének, újjászületésének
napját, a téli napforduló idõpontját,
december 25-ét jelölték ki. Az egyház finom érzékkel választotta ki a
karácsony idõpontját. Az új ünnep
alkalmas volt arra, hogy a régi ünnepek gondolatkörébõl elterelje, és
a gyermek Jézusra irányítsa a figyelmet. A kereszténységnek a régi, keleti napkultuszt legkönnyebben az átformálással sikerült legyõznie. Az új ünnepen a keresztények Jézust ünnepelték, mint a Napot, amely fényt hozott a világra.

Az európai karácsonyi népszokásokban
azonban napjainkig fennmaradtak és
egymás mellett élnek a pogány kultuszok
emlékei és a középkori kereszténység
elemei.
Európa nagy részén a karácsony fény-

pontja a karácsonyfa, pedig mai formájában alig több mint 200 éves múltra tekinthet vissza. Kialakulásának bölcsõje
Németország elzászi és bádeni területe, a
Rajna felsõ szakaszának vidéke. A történeti adatok szerint az elsõ karácsonyfák
májusfák voltak, melyeket városi polgárok és céhtagok állítottak. Az 1600-as
évekbõl már szobában felállított fenyõfákra is van adatunk, amelyeket színes
papírrózsákkal, almával, ostyával, cukorral díszítettek. Budapesten az elsõ karácsonyfákat az erõs német és osztrák rokoni kapcsolatokkal rendelkezõ arisztokrata családokban állították. Egy 1842-es
újságcikk szerint a karácsonyfa-állítás divatját a martonvásári grófnõ, Brunszvik
Teréz hozta 1824-ben Bécsbõl Pestre.
Magyarországon a karácsonyfa csak az
1848-49-es szabadságharc után kezdett
elterjedni, a városokban aránylag gyorsan, de falun csak lassan terjedt. A karácsonyfa elterjedése elõtt az ún. termõág
volt a karácsonyi dísz, melyet aranyozott
dióval, almával, ültetni való hagymával
díszítettek. Zsámbokon rozmaring vagy
nyárfaágat díszítettek. A karácsonyi
ajándékozás a karácsonyfa állításánál is
újabb. Ajándékot régen a kántálók, betlehemezõk, köszöntõk kaptak, de azok is
ételfélét és legfeljebb egy kis pénzt. Általában mindenütt a karácsonyfa és a rajta lévõ nyalánkságok jelentették az ajándékot. A ruhafélék, játékok ajándékozása
teljesen új keletû.
December 24-e délutánján és estéjén a
pásztorok, fiúgyerekek, legények köszönteni jártak. A karácsonyi köszöntõk,
kántálók ünnepi jókívánságokat tartalmazó, adománykérõ verseket mondtak, és
házról-házra járva zajt csaptak: ostort
pattogtattak, csengõt ráztak, kolompoltak, láncosbotot csörgettek. A köszöntõ
elmondása után a házbeliektõl pénzt, természetbeni adományokat kaptak.
A kántálókhoz hasonlóan karácsony
környékén betlehemezõ csoportok is járták a házakat. A betlehemes játékok a kereszténységet népszerûsítõ, középkori,
bibliai tárgyú vallásos színjátékokból, liturgiai misztériumjátékokból alakultak
ki. Kezdetben ezeket a játékokat papok,
egyházi személyek, diákok adták elõ a

templomokban. Innen kerültek a színjátékszerû népszokások közé. A betlehemezõk házilag készített, jászol vagy
templom alakú betlehemet hordoztak
magukkal. A játékot bemutathatták élõ
szereplõkkel és bábokkal is. A betlehemezés fõ jelenetei jól elkülöníthetõk.
Gyakran kezdõdik a szálláskereséssel,
vagyis a szereplõk azt játszák el, hogy
Mária és József szállást keresnek, de a
király vagy a gazdag ember nem ad szállást és az istállóba utasítja õket. A következõ jelenetben az angyal keltegeti a mezõn alvó betlehemi pásztorokat, és az újszülött Jézushoz küldi õket. A pásztorok
elmennek az újszülötthöz, és ajándékokat
adnak át neki. A játék részét képezheti a
Heródes-játék, ezt azonban néha külön,
vízkeresztkor adják elõ. A betlehemes játék egyik fõszereplõje a süket öreg pásztor, akinek tréfás félreértései (pl. félreérti
az angyal latin szavát) nevetést váltanak
ki a közönségbõl. A pásztorok tudatlanok, de jószívûek, és csekély javaikból
szívesen adnak. A játék bemutatása közben a szereplõk táncolnak, énekelnek, furulyáznak is, majd adománykérõ formulák zárják a betlehemezést.
December 24-én este, karácsony vigíliáján, vagy karácsony böjtjén a cselekmények elsõsorban a karácsonyi asztal
körül történtek. A karácsonyi vacsorához
különösen ünnepélyes módon terítették
meg az asztalt. Rá és alá különbözõ gazdasági és házi eszközöket, terményeket,
ételeket tettek. Ezek a tárgyak mágikus
hatalommal bírtak, és az asztal leszedése
után mágikus céllal felhasználták õket.
Szórványosan ismert az a hit, hogy azért
készítik a karácsonyi asztalt, hogy a következõ év termékeny legyen, a család
bõségesen éljen, ill. a karácsony éjjelén
látogató angyalok, halottak, Kisjézus
szállást és ennivalót találjanak. Magát a
karácsonyi abroszt csak egyetlen ünnepi
alkalomra használták, utána vetõabroszként vagy sütõabroszként alkalmazták,
hogy a termés bõ legyen, vagy hogy a
kenyér jól sikerüljön. A karácsonyi asztal
alá helyezett tárgyak közül a legáltalánosabb a szalma és a széna, valamint a gabona és egyéb terménymagvak. A szénát,
szalmát utána a gazda az állatok alá tette,
hogy ezzel biztosítsa egész esztendõre az
egészségüket. A terményekkel szintén a
következõ évi termés mennyiségét akarták befolyásolni, majd ezeket a tyúkoknak adták, hogy jobban tojjanak.
Az asztalra helyezett ételek, melyeket
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általában megfelelõ sorrendben fogyasztottak el, a család tagjainak az egészségét
biztosították a néphit szerint. Ilyen szerepet játszott a szentelt ostya, a mézbe
mártott fokhagyma, a dió, az alma. Az
almának karácsonykor sokféle mágikus
szerepet tulajdonítottak. A lányok a jövendõbelire jósoltak vele, valamint almáról mosakodtak szépség- és egészségvarázsló célzattal. Gyakori volt, hogy a családfõ egy almát annyi felé vágott, ahány
családtag volt, és mindenki kapott belõle,
hogy összetartson a család: ha valaki eltévedne, a közösen evett almára visszagondolva hazataláljon. A karácsonyi dióevés szinte az egész magyar nyelvterületen ismert. Az egészséges dió egészséget,
a rossz dió betegséget jósolt. A karácsonykor fogyasztott hüvelyesek, a sült
tök és újabban a hal a következõ év
pénzbõségét kellett, hogy biztosítsák. A
karácsonyi asztalon fontos szerepet tulajdonítottak az egész kenyérnek, azzal a
magyarázattal, hogy egész éven át legyen
majd kenyér az asztalon. A karácsonyi
asztal morzsáját különösen nagy becsben
tartották, többnyire mágikus és gyógyító
eljárásokban használták fel. Pl. zacskóba
kötve felkötötték az istállóba rontás ellen, vagy a tehén tõgyét füstölték vele ellés után, vagy fülfájás esetén parázsra
szórták.
A karácsonyi asztal, ill. a karácsonyi
vacsora egészéhez fûzõdõ alapvetõ elképzelések Európa-szerte a jövõ év bõség- és termékenységvarázslására irá-

Magyar Méhészek
Világtalálkozója
Szombaton a magyar méhészek második világtalálkozójának adott otthont a
Szent István Egyetem. A tanácskozás elsõ felében határon túli magyar méhészek
számoltak be helyzetükrõl, problémáikról, lehetõségeikrõl. A találkozó további
részét szakmai elõadások töltötték ki, a
konferencia alatt méhészeti eszközök kiállítása és vására várta az érdeklõdõket,
a mûvelõdési központban pedig a
Gödöllõi Méhész Egyesület tartott mézvásárt. A világtalálkozó résztvevõi megtekintették a Méhészeti Múzeumot a
Kisállat-tenyésztési és Takarmányozási
Kutatóintézetben.
Fotó: R. G.

nyultak, valamint szerepet kapott bennük
a természetfeletti lények (pl. a család halottai, a kisjézus, az angyal) vendégül látása is. A magyar nyelvterületen inkább a
kis jézus és kísérõi látogatására vonatkozó hit élt. Jellemzõ továbbá az állatok
jóltartása a karácsonyi vacsora ételeibõl,
és általában az agrárrítusokkal való kapcsolat, mely szintén a termés bõségét
igyekezett befolyásolni.
Karácsony éjszakáján, tehát 24-én éjjel fontos szerepet kapott a víz, a tûz és a
zajkeltés. A víznek gyógyító és varázserõt tulajdonítottak, karácsony éjjelén
pedig ún. életvizet vagy aranyosvizet
merítettek. Az életvíznek elsõsorban az
eladósorú lányok számára volt nagy jelentõsége, mert amelyik lány éjfél után
elõször merített a vízbõl (melyben hitük
szerint Jézus fürdött meg), az ment legelõször férjhez.
A víz után a tûz a másik fontos elem,
melynek különös ereje lehet karácsony éjjelén. Egyes falvakban az emberek nyírfaseprû fáklyákkal vonultak az éjféli misére, máshol az eladó lányoknak olyan
gyertya fénye mellett kellett az éjféli misére öltözködniük, amely már egyszer lakodalomban világított a menyasszonynak.
A gonoszelhárító zajcsapás karácsony
éjjelén a pásztorok feladata volt. A karácsonyi történet pásztorai miatt igen fontos szerepük volt az éjféli misén is.
Galgamácsán a pásztorok körbejárták a
templomot, mialatt a mise folyt, hogy a
gonosz szellemeket, boszorkányokat tá-

vol tartsák a zajjal. Kürtöltek, trombitáltak, pattogtattak az ostoraikkal.
A karácsonyi éjféli misére kellett,
hogy elkészüljön a Luca-naptól kezdve
faragott lucaszék. Készítõje az éjféli misén erre ráállva megláthatta, hogy ki a
boszorkány.
Karácsony elsõ napja, dec. 25-e a család ünnepe volt, és mint minden nagy ünnep, munkatilalommal járt. A 18. század
közepéig a karácsony még háromnapos
ünnep volt, második napján (dec. 26-án)
Szent István vértanú, harmadik napján
(dec. 27-én) Szent János evangélista napját ünnepelték meg. A 18. század közepe
óta csak István napja maradt meg karácsony részeként, de mindkét nap jelentõs
névnapként napjainkig megmaradt, és
képviselõit ezen a két napon köszöntõkkel tisztelték meg.
Nagy Veronika
néprajzkutató
Gödöllõi Városi Múzeum

Meghívó
Máriabesnyõn a Kegytemplom elõtt a
Meg nem születettekért felállított
emlékmûnél, az Aprószentek ünnepén,
2001 december 28-án pénteken délután
17.30 órai kezdettel közösen imádkozunk és gyertyát gyújtunk az abortuszok megszûnéséért.
Mindenkit szeretettel várunk!
Fr. Gencsi Szeráf OFM Cap. Plébános
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David Grimal hegedûestjei a Gödöllõi Királyi Kastélyban

A Stradivarius hangja
Az Adventi Kastélynapok nyitányaként
dec.1-3. között felejthetetlen élményben részesült az, aki részt vett a fiatal
francia hegedûs, David Grimal három
estét betöltõ hangversenyén. A nagy
hagyományú francia hegedûiskola
egyik legnagyobb ígérete, akinek
mesterei között említhetõ R. Pasquier,
S. Mintz és a nemrég elhunyt I. Ster,n
remekül összeállított programjával,
mint virtuóz szólista (dec.1.), koncerthegedûs (dec.2.) és kamarazenész (dec.3.) mutatkozott be,
elbûvölve hallgatóit az 1710-bõl származó Stradivarius utánozhatatlan
hangjával.

Szólóestjén elõször hegedûre és hárfára
adaptált Massenet, Sarasate és SaintSaens mûveket mutatott be Vigh Andrea
hárfamûvésznõvel, majd a szünet elõtt
adott rövid ráadással azt az érzést keltette sokakban, hogy a koncert véget ért.
Néhányan távoztak mire a tévedés korrigálása megtörtént, pedig ezután
következett a csoda. J. S. Bach d-moll

Paprika Jancsi visszatérése

Saját hagyomány
A kastély ünnepi programjai sorában szombaton és vasárnap Paprika
Jancsi kalandjaival is megismerkedhettek a legkisebbek. A kétrészes vásári bábjátékot Bartha Antal bábmûvész mutatta be, akit az udvaron felállított színpadnál kérdeztünk.
 Honnan ered Paprika Jancsi figurája?
 Paprika Jancsi eredete több vonatkozásban a német nyelvterülethez köthetõ, de
az évszázadok során jellegzetes magyar figurává vált. Az ezernyolcszázas években a
vurstlik legnépszerûbb személyisége
volt. Ma, amikor egyre durvább a világ és
erõszakkal telített rajzfilmek kerülnek a
gyerekek elé, akkor fontos, hogy életben
tartsuk ezt a hagyományt. Ezek az elõadások a saját nyelvi és képi kultúránkat közvetítik a felcseperedõ korosztályoknak.
R. G.

partitája (BMW 1004), a hegedûirodalom egyik csúcsa képezte a mûsor
második részét. A zárótétel, a g-moll
chaconne kezdetén a hegedû  sajnos
 lehangolódott, ezért néhány akkord
után hangolt, majd ismét elkezdett játszani. A szûnni nem akaró taps után a
mûvész elmondta: a d-moll partita után
nem illik a ráadás, de a kis közjáték
miatt bemutatja Bartók szóló hegedûre
írt szonátájának elsõ tételét, mely tulajdonképpen a Bach mû ihletésére íródott.
A közel 10 perces, igen nehéz mû igazán
nem volt a szokásos rövid, könnyû és
virtuóz ráadások közé sorolható. Aki
látta a mûvész arcát a koncert után, az
tudta, most nem ráadást adott nekünk,
hanem megmutatta a folyamatot, amely
Bachtól Bartókon át vezet az egyelõre
ismeretlen felé.
A második estén Archangelo Corelli
két concerto grossoja mellett a két Bach
hegedûversenyt hallhattuk, lenyûgözõ
produkcióban. David Grimal partnerei a
Botvay Károly mûvészeti irányítása mellett mûködõ Budapesti Vonósok voltak.

A szimpatikus, fiatal hegedûs technikai felkészültsége nem hagy kívánni
valót, a zene iránt érzett tisztelet és
alázat az a plusz, amivel megragadja a
hallgatót. A ráadások (Ysaye, két Bach
részlet) voltak, amelyek ezen az estén is,
mintegy újabb ajándékként jutottak el az
arra fogékony hallgatóhoz.
Hétfõn a kamaramuzsikus David
Grimalt hallottuk, a zongoránál
Mocsáry Károly ült. A Brahms A-dúr
szonáta, a Debussy, de fõleg a Cezar
Franck A-dúr szonáta a várakozásokat
igazolta. Kiváló kamaramuzsikusként
is aposztrofálhatjuk a fiatal hegedûst.
Az ezen az esten adott ráadások,
melyekben Mocsáry is partner volt,
enfant terrible (vásott kölyök) képét
szuggerálták a közönségnek.
A királyi kastély díszterme mindhárom este megtelt, a közönség 
melynek soraiban gyakran lehetett idegen nyelvû beszédet hallani  hosszantartó tapssal búcsúzott el a mûvésztõl,
aki igazi francia galantériával, a kapott
pompás virágcsokrot egy-egy szép hölgynek adta át a partnerek, illetve a közönség közül.
Sok hasonló estét kívánok magunknak
az elkövetkezendõ hetekben.
Dr. Farkas Iván

Erdély aranykora

Erdély aranykora elevenedett meg vasárnap este a kastély dísztermében. Két
régizenei együttes, az Excanto és a Musica
Poetica a 16-17. századi fejedelmi udvar
muzsikáját, a Company Canario Historikus
Táncegyüttes pedig az erdélyi mulatságok
méltóságát és pompáját elevenítette fel. A
Tündérkert korának nyugalma, eleganciája,

szépsége magával ragadta a közönséget.
A szûnni nem akaró taps jelezte: felgyorsult és eldurvult világunkban lenne igény
mindarra a nemességre, tisztaságra, szépségre, amit az elmúlt korokba tekintve tapasztalhatunk meg újra.
Kép és szöveg: Radó Gábor
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A betlehemi jászol állatai

A hétvégén számos érdeklõdõt vonzottak a kastély programjai. Az iparmûvészek bemutatóval egybekötve
kínálták portékáikat, miközben az udvaron bábjáték
szórakoztatta a gyerekeket. Az elgémberedett ujjakat 
életkortól függõen  sült gesztenye, forró teás, vagy éppen
forralt boros pohár melegíthette. Akinek kedve tartotta,
lovasszánon járhatta be a szikrázó téli napsütésben pompázó, havas kastélyparkot. A bagi asszonyok a Galga
mente népviseletét és hagyományait hozták el az adventi
készülõdésbe, amelynek jegyében a látogatók megsimogathatták a betlehemi jászol állatait is.
Kép és szöveg: R. G.

Tokodaltáróról érkezett a nyertes
Az adventi kastélynapokra érkezõ vendégek között
közvélemény-kutatást tartanak; a válaszolók között
minden hétvégén értékes nyereményeket sorsolnak
ki. Bronzvasárnap egy Tokodaltáróról érkezett
fiatalembernek kedvezett a szerencse: a 16 éves
Haracska Gábor kézzel meríett papírkülönlegességeket nyert, amelyek Vincze László
papírmerítõ mûhelyében készültek. A négygyermekes család kifejezetten az adventi rendezvények
miatt látogatott a Gödöllõi Királyi Kastélyba.
Ezüstvasárnap is folytatódik a közvéleménykutatás: a fõnyereményt, a budapesti Sissi szállóban töltendõ hétvégét  természetesen két személyre  aranyvasárnap, december 23-án sorsolják ki.

B r e i t k o p f L i l l a ( k é p ü n k ö n ) n y e r t e a k i r á l y i k a s t é l y á l t a l e l s õ a l k alommal kiírt rajzpályázat elsõ díját. Az újságunk által felajánlott
különdíjat a 11 éves Monori Judit vehette át.
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Tárlat
Szanthoffer Imre festõmûvész munkái
láthatók a Városháza nagytermének elõterében. A mûvésznek számos kiállítása
volt az ország különbözõ városaiban és
Budapesten, de alkotásait jól ismerik
külföldön is. Nagy sikerre számíthatnak
vegyes technikával készített kompozíciói, amelyeket kvarchomok és többkomponensû ragasztó felhasználásával készít. Ezek a mûvek jól illeszkednek a
mai épületek márvány, üveg és fém felületeihez: kiválóan alkalmasak elõcsarnokok, elõadótermek díszítésére, vagy
akár nagyobb összefüggõ falfelületek kialakítására.
Fotó: R. K.

NGE Hírek
Egyesületünk karácsonyi elõkészületek keretén belül 2001. december 15én 9-13 óráig ajándékkészítõ délelõttöt tart. Ez alkalommal szaloncukorvásár is lesz (Sweet Point) 5 féle ízben, 670 Ft/kg-os áron.
Programunkra szeretettel várunk minden nagycsaládos érdeklõdõt. Helyszín:
Forrás Családsegítõ Szolgálat épülete.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
A Török Ignác Szabadegyetem
soron következõ elõadása december
14-én pénteken 14:30-kor lesz a gimnázium könyvtárának olvasótermében.
Vendégünk: Fábián Gyula irodalomtörténész, újságíró. Elõadásának címe:
Sinka István költészete
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

A világ a Mátyás király útról

December 10-17-ig: Egyetemi, Egyetem tér 1.
Tel.: 420-243.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
December 15-16.: Dr. Kovács Ilona
Gödöllõ, Úrréti u. 14.
Tel.: 06-20-9455-495.

A MÚZEUMI BOLT E HETI AJÁNLATA

Gödöllõ, Szabadság tér 5.
Tel.: 421-997
1. Ignácz Ferenc:
Pápuaföld - Sang-guma Tanga-nam
a Gödöllõi Városi Múzeum kiadása, 2001.
200 színes fotóval.
Ára: 1.900 Ft
2. Ripka Ferenc:
Gödöllõ, a királyi család otthonaa
Gödöllõi Városi Múzeum reprint kiadása,
2000.
Ára: 2.900 Ft
A Mátyás király úti iskola diákjai is láthatók A világ 2000-ben címû nemzetközi fotópályázat anyagát tartalmazó, Olaszországban kiadott kötetben. A válogatásba bekerült
négy magyar alkotó egyike ugyanis Bakóné Rusznák Rózsa, gödöllõi tanítónõ.

3. Kastélymakett. Ára: 300 Ft
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Márai Sándor: Mágia

Harmincnégyféle varázslat
Mágia - azaz varázslat. A kis, barna kötet harmincnégy elbeszélése harmincnégyféle módon varázsol el. Mint azt az
öregembert egy hasonlóan kicsi, hasonlóan barna - vagy talán vörös? - kötésû
könyv, a tábláján arany betûkkel az egyik
elbeszélésben, a könyv, amit sehogy se talál, mióta a gyerekei, megszüntetni akarván a szobájában uralkodó rendetlenséget,
könyvszekrénnyel ajándékozták meg karácsonyra, szépen elpakoltak benne, ez jó
is volna, csak hát eltûnt a lényeg. Elkalló-

dott a könyv, a legszebb, legbölcsebb történettel, amit valaha is írtak.
Danton, Shakespeare, Napóleon tûnnek fel a lapokon, mikor már lement a
napjuk, visszagondolva az életükre.
Kazinczyval találkozunk, mikor éppen
kiszabadul munkácsi vár tömlöcébõl.
Házaspárok jelennek meg, akik nem értik, miért távolodtak el egymástól. A
vendéglõs nem érti, miért ment csõdbe.
A hozzátartozók, hogy miért fogad valaki örökbe egy saját magánál húsz évvel

idõsebb árvát. A turistáskodó finn nõ
csodálkozva,
de boldogan
gondol rá viszsza, hogy mikor már feladta a reményt,
mégiscsak rokonokra bukkant Budapesten. Egy úr pedig arra, hogyan mentette
meg az életét a titokzatos végzet. Egy
hölgy egy cigányasszony réges-régi jóslatára emlékezik...
Nem értik, nem értik, nem értik... Talán ha meglelnék a könyvet, az egyetlent,
amelyben mindenre ott a válasz, és ott a
magyarázat.
- nád -

Gödöllõn járt Janikovszky Éva, a Mosolyrend Lovagja
A városi Juhász Gyula Könyvtár és az
Erkel Ferenc Általános Iskola szervezésében december 4-én iskolánkba látogatott
Janikovszky Éva írónõ. Generációk nõttek
fel az írónõ könyvein, így az elsõsök vagy
nyolcadikosok ugyanolyan izgalommal
várták a találkozást, mint a felnõttek.
Janikovszky Éva megismerkedett a
mûveihez kapcsolódó rajzpályázat legügyesebb résztvevõivel és a negyedik
osztályosok mûsorával, az olvasók pedig
megtudhatták, hogyan indult az örökifjú,
fáradhatatlan írónõ pályája, kikrõl mintázta oly ismerõs hõseit, hogyan választották a Mosolyrend Lovagjává. Örömmel hallottuk, hogy jövõre várhatóan elkészül a legújabb kisregény is. Az íróolvasó találkozó végén Janikovszky Éva
többszáz könyvet dedikált.

Adventi koncert
Szombat este a Gödöllõi Városi
Vegyeskar tartotta hagyományos adventi hangversenyét a református
templomban. A koncert elõtt Nagy
Károly lelkész tartott igei bevezetõt. A
régi korok dallamai és a mai mûvek, a
külföldi és hazai szerzõk alkotásai
Pechan Kornél vezényletével csendültek fel. A nagy sikerû elõadásban fellépett a budapesti Tomkins Énekegyüttes; az est zenei kísérõje Barta Katalin
volt, aki a zongora, a csembaló és az
orgona hangjait is megszólaltatta.
Fotó: Radó Gábor
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Pápuaföld a budai várban

Higgadtan, hidegvérrel
Péntek délután a budai várban, a
Litea Könyvesboltban mutatták be
Ignácz Ferenc Pápuaföld címû új
könyvét. A gödöllõi születésû, Ausztráliában élõ múzeumi gyûjtõ, aki szülõvárosának adományozta az óceániai szigetvilágot bemutató természetrajzi és néprajzi gyûjteményét, ebben a munkájában új-guineai utazásaiból tár epizódokat az olvasók elé.

Az igényes kivitelû könyvet a Gödöllõi
Városi Múzeum adta ki. G. Merva Mária, az intézmény igazgatója a megjelenteket köszöntve elmondta: Ignácz Ferenc
további kéziratai is a múzeumban vannak
már; remélhetõen a közeljövõben lehetõvé válik a kiadásuk.
A szerzõ felvételeivel gazdagon illusztrált mûvet Kubassek János, az érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója mutatta be a közönségnek. Arra hívta fel a fi-

gyelmet, hogy az Ignácz Ferenc által bejárt és kutatott vidékek megközelítése, az
ottani kutatómunka, a helyi lakossággal
való kapcsolatteremtés ma sem veszélytelen. Kevesen vannak, akik a visszatérés
reményében vághatnak neki egy ilyen vállalkozásnak. A könyv szerzõje ilyen em-

20 éves a Gödöllõi Szimfonikus Zenekar

Karácsonytól karácsonyig
Egy karácsonyi hangversennyel indult a gödöllõi zenészek együttmûködése. 1981-ben a Chopin Zeneiskola
vonós tanszakának tanárai kamarazenekart alakítottak, hogy karácsonyi
hangversenyt mutathassanak be.

A közös zenélést eztán sem hagyták abba, ellenkezõleg, egyre gyarapodó létszámmal folytatták. 1988-tól Farkas Pál
karmester törekvéseinek megfelelõen is
fokozatosan szimfonikus zenekarrá alakult az együttes: az immár több tanszak
együttzenélõ tanáraihoz a zeneiskola volt

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 szentmise és ünnepi

növendékei, környékbeli zenetanárok
csatlakoztak. Mind gyakrabban léphettek
nagyzenekari mûveket mûsorukra tûzve
a város közönsége elé, megindult a külföldi szereplések sora, neves vendégkarmestereket hívtak, hogy segítségükkel
fejlesszék szakmai tudásukat.
1995-tõl Horti Gábor az állandó vezetõ karnagyuk. A vele való munka eredménye a zenekar elsõ, 1997-ben elkészült CD felvétele, mely a XVIII. századi
udvari muzsika címet viseli. Az elsõ lemezt egy évvel késõbb újabb felvétel követte, ezen magyarországi bécsi klasszihangverseny 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

ber, és errõl Kubassek János személyesen
is meggyõzõdhetett az Ausztrália vad vidékein együtt töltött hetek során: Ignácz
Ferenc higgadtsága, hidegvére több nehéz
helyzeten segítette át az utazókat.
Radó Gábor
Fotó: a szerzõ

kus szimfóniákat, Druschetzky és
Zimmermann mûveket mutatnak be,
mintegy felfedezve a kevéssé ismert zenedarabokat.
20 éves jubileumuk alkalmából december 16-án vasárnap 18 órakor ünnepi
hangversenyt rendeznek a mûvelõdési
központban. Tisztelegve a múlt elõtt elõadják Corelli g-moll karácsonyi concerto grossó-ját, amely az elsõ hangversenyen, 1981-ben is mûsoron volt. Elõadnak azonkívül Charpentier, Bach, Vivaldi, Brahms mûveket.
Egy kiállítás szemlélteti a mûvelõdési
központ épületében fotók, plakátok, újságcikkek által az elmúlt húsz évet.
Azonkívül harmincoldalas színes füzetet
jelentettek meg a zenekarról, mely a
hangverseny napján kerül a közönséghez.
N. A.

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.
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Gödöllõi Televízió

A GTV mûsoraiból
Ezen a héten folytatjuk válogatásunkat, melyben magazinmûsoraink legérdekesebb részeit láthatják újra.

ÖN MIT GONDOL? - válogatás
A vélemény-nyilvánító mûsorunkban
voltak komolyabb és kevésbé komolyabb
témák is, amit bizonyít válogatásunk is.
Ezen a héten néhány érdekesebb véleményt láthatnak újra a terrorizmusról, a
Mûvelõdési Központról, a magyar fociról és sörfesztiválról.
TEHETSÉGEK - válogatás
Magazinmûsorunk elsõ részeiben fiatal
zenészekkel ismerkedhettek meg kicsit
közelebbrõl. Egy-egy részletet ismétlünk
meg Neumann Balázsról, Lovász
Leiláról, Langer Ágnesrõl, Karsai Mártonról, Sleisz Ádámról, valamint a Bakos
Tamás, Nuszbaum Ferenc gitárduóról készült mûsorainkból.
HÉTKÖZNAPI KALNDOROK
válogatás
Ebben a magazinban olyan közelünkben
élõ embereket mutatunk be, akik érdekes,

olykor veszélyes foglalkozást, hobbit ûznek. Újra találkozhatnak a cápákat
tartó
Picard Józseffel,
a rally-versenyzõ Bútor Róberttel, az Eötvös-cirkusszal,
valamint
a
gödöllõi mentõorvosokkal.
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: 28-522-037,
SMS: 30-9926-713
2001. december 13-i mûsor:
18:00 Mûsorismertetés
18:02 GÖDÖLLÕI KRÓNIKA, képes
hírmagazin

18:17 HÁTTÉR, stúdióbeszélgetés
18:22 ÖN MIT GONDOL - válogatás
18:28 GYERMEKVERS
3.sz. napköziotthonos óvodából
18:30 SULITÉVÉ
Gödöllõi Református Líceum
18:35 A HÉT VIDEOKLIPJE
18:40 EGYETEMI ANEKDOTÁK
Dr. Seres István
18:45 MOZIAJÁNLÓ
18:50 TEHETSÉGEK  válogatás
19:00 HÉTKÖZNAPI KALANDOROK
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Decemberi gondolatok

AZ ORVOS SZEMÉVEL

Juhász Gyula Karácsony felé c. versének sorai

6

GRAMM

FEKETE
ISTVÁN
KÍGYÓJA

RÁKÖRMÖLT

NEM ÜL

FÉLSZ!

RÓMAI 50

HEVES
MEGYE
SZÉKHELYE
KÉRDÕSZÓ

IPSZILON

ÁTCIPEL

î

BAKFIS

ZORRO

JÓD

LUXEMBURG
AUTÓJELE

1

2

3

SPANYOL
AUTÓJEL

HANGTALAN
HÛTÕ!

4

5

ÁBRÁZATOK
MUTATÓSZÓ

ZAMBIA
AUTÓJELE

ÁTKUKUCSKÁL

ÉSZAK

MÉTER

AZ EGYIK
SZÜLÕJE

FEJÜKBEN
VAN!

BESZÉD
ELEME
KEVERT TAR!

ITTRIUM

ZÛR

ÉS

KÉN

ELLANKAD

TALÁN
KÖTEG
EGYNEMÛI
AUTÓVERSENY
VOLT

BELSÕ
SZERVEN
ÜGYELETES

VÍZSZINTES
HELYZETBEN
SVÁJCI-OL.
FOLYÓ

TÖLTÕ

A.B.Ö.
OXIGÉN
ZÉRÓ
LÁTNI
ANGOLUL
FORDÍTVA

RÓMAI
VISELETEN

DROGÁRUS
MUTATÓSZÓ

MÉCSESEDET

FEKHELY

R.Y.Ö.
GABONÁJA

NITROGÉN

LÓFAJTA

ÉS

KEVERT ARA!
FONDÜBEN
VAN!
INTÉZÕ
RÉGIESEN

MECSETBEN
VAN!

VÉGTELEN
ROVÓ!
FÉLSZ!

ÉSZ

NÉZ
(RÁNÉZ)

KÉRDÕSZÓ

FÉLBE!

KÉRDÕSZÓ

RÓMAI 1

FOLYADÉK

AZONOS
BETÛK

GYILKOL

KÖTÕELEM
BRAZIL
FOCISTA
FÉRFI
ANGOLUL

BÓR
FORDÍTOTT
KETTÕSBETÛ

UGYAN!

FALATOZZA!

AZONOS
BETÛK

SPANYOL
AUTÓJEL

BEJGLI
EGYIK ALAPANYAGA

SUGÁR

SZOVJET
REPÜLÕTÍPUS
FÉLRE!

HELYRAG

î

Rejtvényünk megfejtését levelezõlapon, december 20-ig küldhetik be szerkesztõségünkbe:
Gödöllõi Szolgálat, 2101 Gödöllõ, Pf. 385.
A 44. szám rejtvényének megfejtése: Havas, dermedt, mély álomba süllyedt / Dombok koszorúzta

ZORRO
INDULATSZÓ
TILTÓSZÓ
HIDROGÉN

FÉL TUCAT

szülõföldem / Rorátékra hívó / Harangszava / Bennem él örökre / Bennem marad."
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát nyerték:
Obermann Zoltánné, Erzsébet K. Krt. 11. IV/15.;
Rudnai Károly, Mihály D. köz 1.; Tamássy

Koleszterin nélkül
nincs élet!
A koleszterin a sejthártya felépítésében vesz
részt, a D vitamin, a nõi és féri nemi hormonok elõanyaga. A szervezetben lévõ koleszterin és triglicerid forrása lehet a táplálék, és
a májban is termelõdik. Nagy koleszterin tartalmú ételek: sertéshús, marhahús, máj, tojás, vaj, velõ. Egészséges szabályozás esetén a koleszterin vérszintje beviteltõl függetlenül állandó: 5,2 mmol/l alatt a trigliceridszintje 1,9 mmol/l alatt van.
Generációkon keresztül öröklõdhetnek a
zsíranyagcsere különbözõ zavarai, melynek
következtében az összkoleszterin-szint, ezen
belül az ártó koleszterin aránya, vagy a
trigliceridszint megemelkedik. Milyen betegségek, tényezõk befolyásolhatják még a vér
koleszterin szintjét? Az elhízás önmagában is
betegség, amely magas vérzsírszintet okozhat. Dohányzó emberek összkoleszterinszintje magasabb, védõkoleszterin-szintje
alacsonyabb, mint a nemdohányzóké. Cukorbetegeknél gyakran megfigyelhetõ a zsíranyagcsere súlyos zavara, melyre a magas
koleszterin- és fõképp a kóros trigliceridszint
jellemzõ.Az alkoholfogyasztás a trigliceridszint kóros emelkedéséhez vezethet. Ha magas a vérzsír szintje, akkor magasabb az érelmeszesedés kialakulásának veszélye.
Ez a szívkoszorú erekre, a hasi nagy verõérre, vese erekre, nyaki-agyi verõerekre terjedhet ki, súlyos funkciózavarokat okozva.
Fent felsorolt betegségek esetén, illetve felmenõ családtagoknál elõforduló érmegbetegedés esetén még "egészséges" ember esetén is csökkentenünk kell a kórosan magas
koleszterin szintet. Hogyan? Egészséges táplálkozással, testmozgással, fogyással, a dohányzás elhagyásával 10 százalékkal csökkenthetõ a vér összkoleszterin-szintje.
Amennyiben ez nem elegendõ, akkor indokolt koleszterinszint csökkentõ gyógyszerek
adása. Optimális hatás esetén a szív-és érrendszeri halálozás és megbetegedés
hosszútávon csökkenthetõ.
Dr. Kiss Éva

Józsefné, Pacsirta u. 43.; Várszegi Mihályné,
Podmaniczy u. 44.
A Városi Filmszínház 2-2 db. mozijegyét nyerték:
Tóbiás Csaba, Erzsébet K. krt. 28. III/2.; Somogyi
Ferenc, SZIE Kollégium g
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Röplabda

Gyõzelem a Kecskemét ellen
Architekton Gödöllõi RC - Minor
Kecskeméti RC 3:1 ((21, -23, 22, 23)
Gödöllõ, 200 nézõ, vezette: Bodrogi,
Csizmarik. Gödöllõ: Gudmann, Mester,
Puskás, SELMECZI, Nagy, KURUCZ.
Csere: Korpai (liberó), Villányi,
SZENDRÕI. Edzõ: Németh Lajos.
A Kecskemét elleni mérkõzésen csak a
gyõzelem volt elfogadható eredmény a
hazai csapattól, ugyanis az Angyalföldön
elveszített pont nagyon hiányzik a legjobb
négy közé jutásért folytatott küzdelemben.
A lelkes hazai közönség a végsõ helyezést
döntõen befolyásoló rangadót láthatott a
gimnázium tornatermében.
Az elsõ szettben nagyszerûen kezdett
a Gödöllõ. Rövid idõn belül öt pontos
elõnyre tett szert, amit fokozatosan
tovább növelt. Sajnos 15:6-os vezetés
után megtört a lendület és feljött a
Kecskemét (16:15). A játszma ettõl
kezdve egyre izgalmasabban alakult.
Mindkét csapat nagy akarással küzdött,
de sok hiba csúszott a játékba. A befejezés a hazai csapatnak sikerült jobban és
21-re nyerték az elsõ játszmát.
A második szettben kellemetlen
meglepetést okozott a kecskeméti
együttes. Az elsõ pillanattól kezdve
vezettek, a gödöllõi csapat csak néha érte
utol õket. A vége ismét izgalmasan
alakult, de most a vendégeknek sikerült
jobban a befejezés.
A folytatásban továbbra is nagy harcot
vívott egymással a két együttes. A
közepes színvonalú találkozón elsõsorban a gödöllõi csapat küzdeni tudása volt
dicsérhetõ. A harmadik játszma, ha lehet
még szorosabban alakult. A csapatok
mindent megtettek azért, hogy kicsikarják az elõnyt. A gödöllõi együttes dolgát
ismét megnehezítette a menetrend szerint
érkezõ hibák sorozata. Szerencsére a
kecskeméti csapat is gyarapította edzõjük
õsz hajszálait, így a kevesebbet rontó
hazai együttes megszerezte e vezetést.

Semmi sem változott a negyedik játszmában. Szoros eredmény, szép megoldások, bosszantó hibák jellemezték ezt a
szettet is. A Gödöllõ néhány ponttal
mindig elhúzott, a Kecskemét pedig
felzárkózott. Szerencsére fordítani már
nem volt erejük, így a nagyon fontos
mérkõzésen sikerült itthon tartani a két
bajnoki pontot. Következett a Jászberény
elleni mérkõzés, amelyen szintén a
gyõzelem volt a cél.
V-fon Jászberény - Architekton
Gödöllõi RC 3:2 (19, 8, -21, -23, 14)
Jászberény, 400 nézõ, vezette: Szabó,
Csikós. Gödöllõ: Szabó, KURUCZ,
NAGY, SELMECZI, Puskás, Mester.
Csere: Korpai (liberó), Szendrõi,
Szurkos. Edzõ: Németh Lajos.
Az õszi vereségért szeretett volna
visszavágni az AGRC csapata. A
jászberényi fellépés azonban nem ígért
könnyû mérkõzést. A hazaiak jó eséllyel
pályáznak a harmadik helyre, a Gödöllõ
pedig elég hullámzó teljesítményt nyújt a
bajnokságban. A gödöllõi csapatban nem
léphetett pályára Gudmann Csilla, aki
vírusos fertõzést kapott.
Az elsõ játszmában a hazai együttes
hamar elõnyhöz jutott. Magabiztosan
játszva éreztették a vendégekkel, hogy itt
csak õk nyerhetnek. A rövid idõ alatt
elveszített szettet követõ játék maga volt
a rémálom. A vendégeknek semmi sem
sikerült, megalázó vereséget szenvedtek
a második játszmában. Sokan gondolták
ekkor, hogy sima zakó lesz a vége.
A folytatásban azonban feljött a gödöllõi
csapat és varázsütésre elkezdtek röplabdázni (eddig miért nem tették?). Mintha egy
másik csapat folytatta volna a találkozót. A
szettben végig vezetett a vendég együttes és
nagy küzdelem árán sikerült szépíteniük.
A negyedik játszma hozta a legjobb
játékot és a legtöbb izgalmat. A
Jászberény kezdett jobban (7:4), majd a
Gödöllõ átvette a vezetést (11:12). Ebben

a szettben kimondottan színvonalas,
remek röplabdát mutatott be a két csapat.
A hazai nézõk bánatára 21:21-es állás
után erõsített a gödöllõi csapat és rendkívüli izgalmak között megnyerte a
szettet. Kettõ kettõre módosult az eredmény, következett a mindent eldöntõ
ötödik játszma.
A Jászberény semmit nem bízott a
véletlenre, pillanatok alatt négy pontos
elõnyt szerzett (7:3). A vendég együttes
azonban nem adta fel és utolsó erõtartalékaikat is mozgósítva sikerült fordítania (10:12). Már csak három pici pont
kellett volna a gyõzelemhez. A
jászberényi csapat összekapta magát
14:13-ra szépített és végül 14-re megnyerte a szettet, s egyben a mérkõzést.
Kár érte, hiszen a Gödöllõ is nyerhetett
volna ezen a találkozón. Most azonban a
Jászberény volt a szerencsésebb csapat. A
két gyõzelem nagyot lendített volna a
gödöllõi csapat szekerén, szinte biztos lett
volna a negyedik hely. Így viszont tovább
kell hajtani a négybe kerülésért. A
hétvégén Gödöllõre jön a Nyíregyháza. A
papírforma nem sok jót ígér. A hazai
csapatnak csak akkor lehet esélye, ha a
BSE elleni elsõ három szetthez hasonló
teljesítményt nyújtanak a játékosok. A
mérkõzés december 16-án, vasárnap 14
órakor kezdõdik a Török Ignác
Gimnázium termében.
Gyermek és mini röplabda tornát rendeztek a Hajós Alfréd Általános Iskola
sport csarnokában. A Wardein Nemzetközi
Mikulás Kupán 18 csapat mérte össze erejét. A tornát az Architekton GRC és a Pest
Megyei Röplabda Szövetség szervezte,
amely nagy sikert aratott a gyerekek
körében. Minden csapat ajándék csomagot
kapott a szervezõktõl, a legjobbak pedig
érmet és kupát vehettek át a verseny
végén. A mini lányoknál a Közgáz csapata
bizonyult a legjobbnak, megelõzve az
Angyalföld és a Szigethalom együttesét. A
gyermek kategóriában a szlovák Levica
(Léva) lett az elsõ. Itt is az Angyalföld
végzett a második helyen, míg az AGRC
A csapata bronzérmet szerzett.
-tamás-

32  Sport

Gödöllõi Szolgálat  2001. december 13.

Karate Eb

A Guttman dojó barcelonai sikere
Jó hír a karate kedvelõinek, hogy
Bartha Beatrix (országos bajnokunk)
ezüst érmet szerzett, Szecsei Szilárd
a +80 kg kategóriában 5. helyezést
ért el a katalán fõvárosban megrendezett Eb-n. Velük és edzõjükkel
beszélgettem közvetlenül a nagyszabású verseny után.

 Ön az idén elkísérte tanítványait
Barcelonába. Milyennek látta nemzetközi
összehasonlításban a magyar karatékák
teljesítményét, beleértve két tanítványát is?
 A magyar kyokushin karatékák
nemzetközi szinten évek óta az
élmezõnyhöz tartoznak. Ezt a tavalyi
tokyói vb is igazolta, ahol egy magyar
karatéka felállhatott a dobogó második
fokára. Ugyanezen a versenyen
tanítványom, Szecsei Szilárd a világ 32
legjobb kratékája közé kvalifikálta
magát. A barcelonai Eb elõtt a helyi újságok külön megemlítették a magyar
versenyzõket. A Magyar Válogatott két
legjobb eredményét a gödöllõi klub érte
el. Teljesítményünk különösen értékes és
büszkeségére válik a városnak is.
 Bartha Beatrix ezüstérmet szerzett.
Mennyivel elégedett önmaga teljesítményével? Mire gondolt a dobogó tetején?
 Egy versenyzõ soha nem lehet
elégedett, mindig lehet javulni, fejlõdni.
Ami az Eb ezüstöt illeti, nagyon boldog
vagyok, de ez az eredmény csak egy
állomás a hosszú úton, melyet eddig
megtettem ebben a sportágban. Amikor
a 2000 év végén meghívtak a magyar
válogatottba nem reméltem, hogy ilyen
szép sikereket érek el. Az edzõm optimistább volt és mindvégig bízott bennem. Igen kemény edzésprogramot állított össze, amely meghozta a gyümölcsét. Októberben megnyertem a magyar
bajnokságot, így az Eb-re, mint az elsõ
számú nõi versenyzõ utazhattam ki.
2002-ben Amerikában világkupa lesz,

melyen szeretnék ott lenni és a legjobb
formámat hozni. A dobogó második
fokán állva végig a könnyeimmel
küszködtem, mert megható és csodálatos
dolog dicsõséget elérni az országnak, a
városnak és a klubomnak. Mostantól a
kyokushin
karate
nemzetközi
almanachjában ott szerepel a nevem
mögött Gödöllõ város neve is.
 Szecsei Szilárd tavaly a tokyói vb-n kis
híján bejutott a világ 16 legjobb
versenyzõje közé. Tavasszal országos
bajnoki címet szerzett, idén ötödik lett az
EB-n. Hogyan értékeli eredményeit?
 Eddigi pályafutásom legkeményebb
mezõnye jött össze Barcelonában. Az
orosz versenyzõk mellett az ukránok és a
hazaiak képviseltek átütõ erõt. Ebben a
megvilágításban az ötödik hellyel akár
elégedett is lehetnék. Egy biztos, az Ebre gyõzni mentem! Fizikai felkészültség
szempontjából életem legjobb formájában versenyeztem. Ha mi magyarok
el tudjuk hinni magunkról, hogy gyõzni
tudunk, akkor nem lesz, aki az utunkba

állhat. Azt hiszem az önbizalom terén
kell még sokat fejlõdnünk, de hiszem azt
is, hogy a rengeteg munka elõbb-utóbb
meghozza gyümölcsét. Jövõre világkupa
lesz Floridában, edzeni kell!
 Befejezésül a mestertõl a jövõ felõl
érdeklõdöm. Reménykedhetünk-e, hogy
tanítványai közül követõi akadnak a két
kiváló sportembernek, akik szintén
hasonló eredményeket érhetnek el itthon
és külföldön?
 Az eddig elért sikerek példaként szolgálnak az összes tanítványomnak. Ezek
az eredmények bebizonyították, hogy
érdemes keményen edzeni. A gyerekek
között is szép számmal vannak tehetségesek, de sajnos a klub lehetõségei
szerények, így a gyerek versenyeken még
nem tudunk elindulni. Megfelelõ háttérre
lenne szükségünk pl. védõfelszerelések,
gyakorló eszközök, melyek a gyermekversenyekhez nélkülözhetetlenek. A junior
korosztályban Kormos Katalin, Pálinkás
Balázs és Szalontai Kornél is magyar
bajnok. Õk a jövõ sikereinek zálogai, ám
még az idén vár rájuk egy megmérettetés
- a Csepel Adidas Kupa - ahol mindhárman jó eséllyel lépnek tatamira.
Barczi Zsolt

