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Áldott Karácsonyt,
és békés, boldog
új évet kívánunk
minden kedves
Olvasónknak!

Lapunk következõ száma
2002. január 10-én jelenik meg
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Karácsony: a mindig megszületõ Isten

E

mlékezünk még az évezred elsõ éjszakájára? amint világszerte várták
az éjfélt az emberek; fél szemükkel a
készséges képernyõn, ami azt mutatta
folyvást, mások hogyan várják világszerte
az éjfélt; a harmadik évezredet  megmondták ugyanis, hogy 2001. január elsejével kezdõdik; amint megmondták azt is,
hogy 2000. január elsejével
Viszonylagos világ ez a mi világunk. Viszonylagossá tettük, már a Paradicsomban
 azzal, hogy úgymond tudunk: tudjuk a jót
s a rosszat. Néha tudjuk azt is, hogy mit
nem tudunk, vagy mit nem akarunk tudni.
Például, hogy a másik fa elõtt már ott állt
az angyal a lángpallossal, annak gyümölcse már nem lett a miénk: nem vagyunk
olyanok, mint az Isten. Nem tudunk mindent. De úgy teszünk. Megjósoljuk például
a világvégét minden kerek évfordulóra, s
ha nem lesz vége a világnak, megmagyarázzuk, miért nem  de nem szûnünk félni
attól, hogy az ember elpusztítja a Földet;
mert még mindig úgy hisszük, hatalmunk
van élet és halál fölött. S eközben múlik fölöttünk, amin nem tudtunk átlépni akkor: az
idõ. A mi idõnk; Einstein helyi ideje. Történnek velünk a dolgok, magunk is tesszük
a dolgunk, jót, rosszat. És ünnepelünk, ha
eljön az ideje. Kétszer egy ezredfordulót, ez
tán feltûnik utólag; de évente a Karácsonyt,
a Húsvétot, az természetes.
Pedig ebben, az évente megünnepelt
ugyanabban van a titok: hogy Isten óráján
ezer év (is csak) annyi, mit egy nap. Mi, a
teremtmények, élünk az idõben. Õ viszont
van, mindörökké. Születik, szenved, meghal
és megvált mindig; s hogy egyszer emberként itt élt köztünk, és mindezt megtette a
maga folyamatában is: azzal csak nekünk
segített, hogy jobban megér tsük, addig,
amíg a mi idõnk eljön az õ idõtlenségében.
Jobb tehát tudni, hogy nem tudunk. Inkább higgyünk: övé vagyunk, és õ nekünk
jót akar. Inkább tanuljunk, van mit: szeretni
egymást, ahogy õ szeret minket, kicsinynek lenni, mint õ a jászolban, Karácsony
éjjelén. Jóra használni, amit kaptunk; nem
tudni azt, amit nem tudhatunk - sem a napot, sem az órát. Mert azt csak õ tudja.
Tanuljunk meg, ahogy Õ tanított, megszületni mindig, hogy ne kelljen örökre
meghalnunk.
Magyar Bertalan

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Gödöllõiek!
A Karácsony a Gyermek születésének
ünnepe. A Gyermeké, akit várunk, akinek a születésétõl várjuk a megváltást és
akinek a születése esélyt ad számunkra
az újrakezdésre, a lelkünk megerõsítésére. Akinek születése megerõsíti a bennünk lévõ szeretetet, lehetõvé teszi és elhozza hozzánk a megváltás örömét.
A szeretetet, amit ezekben a napokban
mindannyian a magunk módján adni szeretnénk. Közvetlen szeretteinknek, de
mindenkinek a környezetünkben, mert jó
érzés átélni az ajándékozás örömét, ha az
valóban belülrõl, a szívünk mélyébõl jön
és nyilvánul meg bármilyen formában.
A Karácsony elõtti vásárlási lázban élve
sokszor megfeledkezünk a lényegrõl. Arról, hogy vásárolunk és igazán mégsem
adunk, vagy csak formálisan rendezzük
feladatainkat, kötelezettségeinket. Van
amit nem lehet megvásárolni. Ilyen az idõ,
amit egymásra szánunk, a gondolat, amit
egymásnak mondunk, a törõdés, ami oly
sokszor hiányzik életünkbõl, a beszélgetés, ami sokszor felületes, semmitmondó.
A karácsony számomra mindig is a
csendes belsõ építkezés, a másikra szánt
idõ, az egymásra tekintés és az egymással törõdésen keresztül nyújtott szeretetet

jelenti. Nagy szükség van erre ebben a
háborúkkal, pusztításokkal, feszültségekkel teli, rohanó világban. Gondokkal teli
hétköznapjainkban, amikor azt tapasztaljuk nap mint nap, hogy nincs határa annak, miként és hogyan járassanak le minden felelõsség nélkül valakit, aki valamiért nem tetszik. Azt is tapasztaljuk, hogy
a legszentebb dolgokat is be lehet mocskolni, hogy ma már nem érték a becsület,
és nem látszik sokszor a vége a sárdobálásnak, a gátlástalan botránykeltésnek.
A Karácsonykor erõsebben megfogalmazott egymásra figyelés, a hit és a szeretet lehet csak a válasz. Csak így tudjuk
legyõzni sokszor a gyûlölet által megfogalmazott gondolatokat, cselekedeteket.
Ez a gyõzelem adhat kapaszkodót és reményt mindannyiunknak a jobb jövõhöz,
a gondok könnyebb elviseléséhez.
A megszületett Gyermek a miénk, a
mi felelõsségünk, hiszen benne van a
megváltásunk és a jövõnk.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindannyiuknak boldog, békés karácsonyt és
kegyelmekben gazdag új esztendõt.
2001. Karácsonyán
dr. Gémesi György

polgármester, országgyûlési képviselõ
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Gyermek születik, fiú adatik nekünk
Izaiás próféta Krisztus elõtt 600 évvel
maga tapasztalja népe vallási sötétségét,
hûtlenségét, és érzi annak szükségességét, mennyire kellene a fölülrõl jövõ
fény, amely beragyogja az emberiség életét. Ezért vigasztaló jövendölését, mely
már elõre látja Isten emberszeretõ jóságának beteljesülését, így kezdi: a nép,
amely sötétben jár, nagy fényességet lát.
Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad Mert
gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az
Õ vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos. Tanácsadó. Erõs. Isten.
Örök Atya. Béke Fejedelme.
600 évvel késõbb, amikor egy feszült
Messiás-várásban sóhajtozik a nép a szabadító iránt, emlékeznek az Erõs Istenre,
de elfelejtkeznek a Béke Fejedelmérõl.
Pedig az Örök Atya egyszülött fiát az
idõk teljességében, mint a béke fejedelmét küldi, aki ugyan erõs Isten, de ereje
éppen alázatosságában, kicsiségében nyilvánul meg. Ezért születik a világosság a
betlehemi istálló sötétségében, és lesz a
mindenek teremtõje kicsiny gyermekké.
A megtestesült Ige nyilvánvalóvá teszi
számunkra, hogy csak rajta keresztül lép-

hetünk az Atyához, aki nem lesz olyan
kicsiny, mint a gyermek. Nem megy be a
Mennyei Országba. Ezért hív bennünket
az Egyház Jézus jászola köré, hogy a
pásztorok hitével, azok egyszerûségével
és örömével, mi is alázatosan kicsinnyé
váljunk, letérdelve a Kisded elõtt. Csak
így tud felemelni és maga mellé ültetni
országába, csak így tudja fölülrõl beragyogni életünket, ha mi kisebbé tudunk
válni a jászolban fekvõ kisdednél.
De óh, jaj, megkísért bennünket a
nagyravágyás szelleme!
Fölkelünk térdelõ helyzetünkbõl, s
fölülrõl akarjuk nézni az Istent. Nem
vesszük észre, hogy ebben a kisdedben
az az erõs Isten van jelen, aki életünket
megváltja. Mi akarjuk elrendezni annak
életét, aki a világot teremti újjá.
Vissza kell ereszkednünk a térdelés
alázatába, hogy mindenhatóságában
megerõsítve újjászülethessünk általa.
Akkor tudjuk igaz szívvel együtt énekelni az angyalokkal: Dicsõség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embernek.

MEGKÉRDEZTÜK

Hogyan telt az ezred elsõ éve?
Borbélyné Tóth Gizella: Számunkra nagy-

szerûen telt a 2001es esztendõ: június
9-én megszületett a
harmadik gyermekünk. Azt hiszem, ez
már önmagában is
csodálatos dolog, így
aztán más dolgok kissé háttérbe szorultak.

Juhász Kálmánné: Az évezred elsõ eszten-

deje számomra soksok munkával telt, de
természtesen azér t
volt mellette egy kis
szórakozás, kulturális
élet, múzeum is.
Ezektõl eltekinte ez az
év is olyan volt, mint
a többi.

Urbán János: Volt egy kis betegeskedés, de

a bajokat leszámítva
tulajdonképpen nagyon jól telt az év. Az
igazat megvallva,
gyerekkoromban az
volt a vágyam, hogy
megérjem az új évezredet. Ez szerencsére
sikerült is.

Szecsõdi Péter

kanonok, plébános

Értsétek meg, nemzetek
A keleti egyház liturgikus énekei Karácsony misztériumát gazdagon tárják
elénk. Most egyetlen gondolatot emelnék
ki. Szenteste napján az éjféli zsolozsmában felcsendül Izaiás próféta éneke:
Velünk az Isten, értsétek meg nemzetek és térjetek meg, mert velünk az Isten!, Mai nyelven talán így szólna: ember, vedd már észre magad, kapcsolj végre, az Isten látogatott el hozzánk!
A katonaságnál szokás, hogy ha a körletbe bármilyen rendfokozatú tiszt lép
be, aki elõször észreveszi õt, elkiáltja
magát: Elöljáró! Föl! Vigyázz! Ha nem
is ebben a stílusban, de Izaiás prófétához
kapcsolódva jó lenne belekiáltani az emberek szívébe, lelkébe: ember, a te legfõbb elöljáród, a teremtõ Istened az, aki
2000 évvel ezelõtt közénk jött. Nem
térdre kényszerítõ dicsõségében, de a be
nem fogadott, otthontalan, vagy akár üldözött emberrel való azonosulás együtt
érzõ szeretetében.
Mark Twain: Koldus és királyfi c. re-

gényében az angol király fia elcseréli ruháját egy szegény koldusgyerekkel, és
így kerül a városba. Az emberek bántják,
ütik, verik, éheztetik. Senki nem hiszi el,
hogy õ Anglia királya. Végül egy leszerelt katona fogja pártját.
Az Isten Fia szolgai alakot vett fel, kiüresítette önmagát. Olyannyira nem ragaszkodott isteni dicsõségéhez, hogy ebbõl fakadóan majd gúnyolódnak vele,
korbácsolják, keresztre feszítik. Hiszed-e
hogy Isten úgy szerette a világot és téged, hogy egyszülött Fiát így ajándékozza nekünk, hogy benne hívén örök életünk legyen? Értsétek meg nemzetek...

Gippert Tibor: Számomra váltakozóan telt

az év. Olykor az
egészségemmel is
gond volt, de azér t
kellemesebb idõszakokat is átéltünk. Szerencsére tartalmasan
tölthetem az idõt, a
nyugdíj mellett továbbra is dolgozom.

Lázár Júlia: Több szép és élménygazdag

Sivadó János

gör. kat. lelkész
GÖRÖGKATOLIKUS LITURGIÁK
December 24-én: 1800;
December 25-26-27-én: de. 1000

Fotó: R. K.

külföldi utam volt, és
persze sok törekvõ,
dolgos hétköznap az
iskolában. Nem történt semmi olyan
rendkívüli esemény,
ami kellemetlen
vagy bosszantó lett
volna.
Szöveg: R. G.
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MINDENKI
K A R Á C S O N YA
S z e re t e t t e l vá r u n k m i n d e n k i t
aki otthon nélkülözi
a K a rá c s o n y fé ny é t , m e l e g é t

G Y E R T YA G Y Ú J T Á S R A
a Vá r o s h á z a e l ő t t i t é r e n
d e c e m b e r 21 - é n , p é n t e k e n 15 3 0 ó r a k o r

MŰSOR, TEA , SÜTEMÉNY
G ö d ö l l ő Vá r o s Ö n k o r m á n y z a t a
M a g ya r A s s zo n y o k E g y l e t e
F o r rá s S zo c i á l i s S e g í t ő é s G ye r m e k jó l é t i S zo l g á l a t
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Az önmagát megüresítõ Isten
Az Újszövetség legszebb Krisztus-himnuszával szeretném köszönteni a Szolgálat valamennyi kedves Olvasóját, és kívánni mindõjüknek Istentõl gazdagon
megáldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt. Az ige így szól Pálnak
a Filippi-beliekhez írt levele 2. részének
5-tõl 8-ig terjedõ verseiben: Az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvolt: mert õ Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak,
hogy egyenlõ Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel,
emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta
magát és engedelmeskedett mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig.
A karácsony a szeretet ünnepe, halljuk lépten-nyomon a leggyakoribb közhelyek egyikét. De talán keveseknek jut
eszébe, hogy a közvélekedésbeli "szeretet" mindenekelõtt nem a mi közeli vagy
távoli embertestvéreink iránt néha megmutatkozó szeretetet jelenti, hanem azt
az isteni agapét, amelyet egyszülött fiában, Krisztusban mutatott meg nekünk.
Azt az isteni agapét, amely az emberben úgy jelentkezik mint a visszahúzódás, a szelídség, annak az édessége, hogy
kevésbé létezünk, kevésbé állítjuk önmagunkat, kevésbé terjeszkedünk; hatalmunk, erõnk, létünk önkorlátozása, önmagunk elfeledése, örömünk, jó közérzetünk vagy érdekeink feláldozása, az a
szeretet, aminek nem hiányzik semmi, de
ami mégsincs eltelve önmagával vagy

erejével, az a szeretet, ami nem
növeli a hatalmat, hanem korlátozza vagy tagadja, az a szeretet,
ami nem duplázza meg az önszeretetet, hanem jóváteszi, vagy
szertefoszlatja, az a szeretet, ami
nem megerõsíti az egót, hanem
fölszabadít alóla, az érdek nélküli szeretet, az önzetlen szeretet, a tiszta szeretet, ... az a szeretet, ami ad, de tiszta veszteségként, nem a barátjának (a barátunknak adni nem veszteség: az
másféle birtoklás, másféle
öröm), hanem az idegennek, az
ismeretlennek, az ellenségnek írja találóan egy kortárs francia
filozófus.
Az Isten önmagát megüresítõ
szeretetérõl szól János is, amikor
ezt írja: Mert úgy szerette Isten
e világot, hogy az õ egyszülött
Fiát adta... (Ján. 3,16). A szeretet himnusza néven ismert páli levélrészlet
szintén a teremtõ esztelen szeretet-rõl
vall: Ha embereknek vagy angyaloknak
nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen
énbennem, olyanná lettem, mint a zengõ
ércz vagypengõ czimbalom. (1Kor.
13,1)
Csak az isteni szeretet által, mert az
Isten szeretet (1János 4,16) lehet igazi
ünnep az istenvárás, a születés, a testté
létel, az incarnatio. Ha ez kimarad, ha erre nem tartunk igényt, úgy az ünnepnek
mondott idõ nem több, mint a többi mú-

Megváltó a betlehemi éjszakában
Mindig kedves ünnepek a születésnapok.
Összejön a család, sokszor a barátok is,
hogy köszöntsék az ünnepeltet. Egész életünkbe lüktetõ ritmust írnak az évrõl évre
ismétlõdõ születésnapok. Kedves emlékek
raktározódnak el általuk agytekervényeinkben. Bizsergetõ érzés visszagondolni a
különösen is jól sikerült alkalmakra - melegség árad szét általa zsigereinkben. Életünket úgy is szemlélhetjük, mint a születésnapok kifeszítette hálót, melynek ismétlõdõ csomói halálunkig elkísérnek.
Van azonban egy születésnap, melyet
nem az ünnepelt életében, hanem csak jó
300 évvel halála után kezdték el megtartani Rómában - általánosan elterjedtté pedig

Kr. u. 387-tõl vált. Különös, hogy valakinek nem életében, hanem évszázadokkal
késõbb kezdik megülni születésnapi ünnepét. Még különösebb, hogy két évezreddel
késõbb is megünneplik, mégpedig nem is
csak a rokonság körében, nem is csupán
kis baráti csoportban, hanem az egész európai kultúrában - milliárdnyian emlékeznek meg ez év végén is a betlehemi pólyás
világra jöttérõl. Különleges, hogy ennyi
idõ után is megünnepeljük Mária magzatját, ám mindenki tudja, hogy a gyermek is
különleges. Mária szülte, de nem Józseftõl
fogant, hanem Szentlélektõl - így Jézus
Krisztus mint Isten Fia jött közénk.
Karácsonyt úgy tartjuk számon, mint a

ló, futó pillanat. Az ünnepben mintegy
kilépünk a megszokott idõbõl, ahol többé
nem a birtoklás, a szerzés a fontos, hanem az elfogadás, a létezés maga.
A költõ figyelmeztetése ma is idõszerû, ma is megszívlelendõ: Ide újra a szeretet jön/ s mindenkinek fakad bocsánat,/
de addig jaj, kik látva látnak / s a vaknak
sem adnak szemükbõl! (József Attila).
Látók, osszátok szét a látott szeretetet,
adjatok e vak világnak szemetek és hitetek látásából !
Dr. Nagy Károly

református lelkipásztor
szeretet ünnepét. Ezért a szokás, hogy
megajándékozzuk egymást. Ám ne feledjük: karácsony nem az emberi szeretet ünnepe, nem a mi szeretetünk, ajándékaink a
fontosak benne! Karácsony legelõször is
Isten szeretetének ünnepe, az Õ ajándékát
ünnepeljük e napon! Akkor lesz igazi karácsonyunk, ha túl látunk azon, ami a szemünk elõtt van, és észrevesszük azt is,
ami a szívben rejtõzik. Ha túllátva a látható világon, belelátunk mennyei Atyánk
szeretõ szívébe, aki nem viselhette, hogy
teremtményei elpusztuljanak a bûn mocsarában, hanem Megváltót küldött a betlehemi éjszakába, hogy üdvössége lehessen mindazoknak, akik hisznek a jászolban fekvõ Krisztusban.
Szakács Tamás

evangélikus lelkész
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Ne maradjon ki az ünnepelt!
Friss házaspárként elérkeztünk életünk
elsõ közös karácsonyához. Mindketten
kikerültünk a családjaink által kialakított
és megélt ünnepi légkörbõl. Így óhatatlanul felvetõdött a kérdés, hogy milyen is
lesz elsõ karácsonyunk, miként éljük, ünnepeljük meg. Most fog kialakulni ennek
a jó értelemben vett hagyománya, amelyben majdan megszületõ gyermekeink ha Isten is úgy akarja - élni fognak.
Már az elmúlt hetekben felismertük,
hogy adventünk olyan lesz, amilyenné
tesszük. És ez igaz a karácsonyra is. Követhetjük egyik vagy másik család szokásait, vagy ötvözhetjük azokat. De át is
rohanhatunk az ünnepen, mint az a
lovasfutár, aki gyönyörû vidékeken vágtat keresztül célja elérése érdekében, de a
tájban nincs ideje gyönyörködni.
Ez a kérdés engem különösen is foglalkoztatott. Családomban a karácsony a
szeretet ünnepe volt. Minden kelléke

megvolt: a karácsonyfa, annak felállítása
és díszítése, egymás megajándékozása, a
finom ételek és a vendégeskedések.
Gyermekként mindezt örömmel éltem
meg. Miután azonban hitre jutottam, hiányérzetem támadt. Addigi karácsonyainkból hiányzott az ünnepelt. Hiszen a
karácsony Krisztus születésének ünnepe.
Miért nem õt ünnepeljük elsõsorban?
Miért nem azt, amit az õ földre jövetele,
születése jelent a számunkra? Amint a
születésnapi ünnepségeinken az ünnepelt
sokszor feledésbe merül a vendégek egymással való foglalkozása miatt, úgy Jézus Krisztussal is ezt tesszük. Pedig õt
kellene az elsõ helyre tenni, és egymásról sem elfelejtkezni. Isten Fiával ajándékozott meg, így ugyanazzal a szeretettel
ajándékozhatjuk meg mi is egymást.
De hogyan valósítható meg ez? Régóta töröm ezen a fejem, hívõségem kezdete óta várva azt a pillanatot, amikor sa-

ját magam formálhatom - természetesen
feleségemmel együtt - olyanná ezt az ünnepet, hogy az elõbbieknek megfeleljen.
Az eltelt idõben születtek ötleteim, gondolataim, de mégsem ezeket akarom leírni, mert nem a miáltalunk kialakított szokások a fontosak, hanem maga az alapgondolat. Hadd munkálja ez a gondolatébresztõ mindannyiunkban azt, hogy kiki teremtse meg kreatív módon a saját
hagyományát, ünnepi légkörét. De úgy,
hogy igaz maradjon a cím: Ne maradjon
ki az ünnepelt!
Komáromi Tibor
teológiai hallgató
Gödöllõi Baptista Gyülekezet
BAPTISTA ISTENTISZTELETEK
Baptista imaház (Hunyadi u. 5.):
December 25-én 10 és 17 órakor
December 26-án 10 órakor
December 31-én 18 órakor
Január 1-én 10 és 17 órakor

MÁRIABESNYÕ
A máriabesnyõi kegytemplom
ünnepi programjai:
December 23., Advent 4. vasárnapja
15.00: Idõsek karácsonya
December 24. hétfõ
15.00: Gyerekek pásztorjátéka; 24.00: Éj-

Kedves Gyerekek!

féli mise

December 25. kedd, Jézus születése
ünnepe
9.30: Pásztorok miséje; 10.30: Ünnepi
mise; 18.00: Szentmise
December 26. Szerda, Karácsony 2.
napja
9.30: Szentmise; 10.30: Szentmise;
18.00: Szentmise
December 28. Pénte, Aprószentek ünnepe
17.30: Megemlékezés a Meg nem Születettekrõl; 18.00: Szentmise az abortuszok

megszûnéséért

December 30., Szentcsalád vasárnapja
9.30. Szentmise; 10.30: Szentmise;
18.00: Szentmise
December 31. hétfõ, Szt. Szilveszter
napja
18.00: Évvégi hálaadás
Január 1. Kedd
Szûz Mária Isten Anyja, Újév
9.30: Szentmise; 10.30: Szentmise
18.00: Szentmise

Szeretettel várunk december 24-én hétfõn 15.00-ra
a máriabesnyõi alsótemplomba ahol fr. Szecsõdi Leó ofm:

ÉLÕVÉ TETTÉL

(Szent Ferenc Karácsonya)
címû színdarabja kerül elõadásra
gyermekek közremûködésével.
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Köszönet
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani Gémesi György polgármester úrnak, hogy évvégi
jutalmát idén is iskoláink,
óvodáink támogatására fordította. Békés, boldog karácsonyt és új évet kívánunk!
A gödöllõi nevelési
és oktatási intézmények
vezetõi

Köszönöm a Fenyves ABC tulajdonosának nagylelkû adományát, amellyel segített a rászorultakon!

Roráté
Adventben szokás a katolikusoknál a roráté, a hajnali mise (lásd címlapképünket). A
Szent Imre iskolások a Kastélytemplomba mennek szüleikkel együtt reggelenként hat
órára. A szentmise után reggeli várja õket a hittanteremben, majd lélekben-testben
megerõsödve mennek iskolába. Képünkön: a felnõttek reggelit készítenek. Fotó: M. B.

Konferencia az óvodai nevelésrõl

Testi-lelki-szellemi harmónia
December 10-én délután, a gödöllõi
oktatási intézmények vezetõi, munkatársai az óvoda-iskola átmenet kérdéseirõl, az ezzel kapcsolatban felmerülõ
problémákól tartottak konferenciát a
Városháza földszinti nagytermében.
Suba Júliával, II. számú óvoda vezetõjével beszélgettünk.

 Volt-e valamilyen változás az óvodai nevelésben, ami indokolta az összejövetelt?
 Az óvodapedagógia sokat változott az
utóbbi 15 évben, mind tartalmi, mind formai jellemzõkben. Egy 1996-os kormányrendelet megalkotta az ország összes óvodájára érvényes ún. alapprogramot. Erre
építették az óvodák a saját helyi programjukat. Erre a napra elkészítettek az óvodák
egy remek anyagot, amit átadtunk az iskoláknak. Ebben benne van mind a hét önkormányzati óvoda speciális jegyeket is magán
viselõ programja. Úgy gondoltuk, hogy
hasznos lesz így együtt látni és olvasni a
programokat.
 Hogyan határozza meg magát az óvoda?
 Fontosnak tartottuk elemezni a találko-

zón, hogy melyek a 3-7 éves korú kisgyerek jellemzõi, alapozva a legkülönfélébb tudományágak eredményeire. Az óvoda
funkcióit az alapprogram a következõ módon határozza meg: óvó-védõ, szocializáló,
nevelõ és személyiségfejlesztõ. Összefoglalva: a gyermek testi-lelki és szellemi harmóniájának megteremtése.
 A játék mindig fontos tevékenység volt
az óvodában. Hogyan értelmezi most az
óvoda a játék és a tanulás egymáshoz való
viszonyát?
 Az óvodapedagógia úgy gondolja most
is, hogy a játék rendkívüli módon értékes a
kisgyermekek számára. Az óvodáskor a játék kora. A gyerek játszik és közben tanul.
Minden szükségeset megtanul, mire iskolába megy, természetesen az egyéni adottságoknak megfelelõen.
 Mit gondol az óvoda az értelmi és az
érzelmi nevelésrõl?
 A beszélgetés résztvevõi azt gondolták
mindannyian, hogy az érzelmi nevelésnek
minden korban fontos, kitüntetett szerepe
van. Jó embert, elfogadásra kész embert,
egészséges önbizalommal rendelkezõ és
csoportokban jól mûködõ embert akarunk

Pesti Rudolfné

máltai munkatárs

nevelni. Azt szeretnénk megalapozni, hogy
tudjon boldogulni az életben. Az érzelmi intelligencia fogalma nemrég került be a pedagógiába, a köztudatba. Úgy tartják, hogy
80:20 az aránya az értelmi intelligenciához
viszonyítva.
 Hogyan vélekednek a foglalkozásokról,
van-e ebben is változás?
 Az ún. foglalkozások is átértékelõdtek
az óvodai nevelésben. Nem foglalkozásokról, hanem folyamatos foglalatosságról van
szó. Az ismeretek nem a tudományokat,
tantárgyakat képezik le, mint korábban. A
szétválasztás helyett a komplexitás jellemzõ, úgy, ahogy az életben jelennek meg a
dolgok. Ez a tanulás leghatékonyabb módja
ebben a korosztályban.
 Hogyan értékeli ezt a szakmai tanácskozást?
 Mindenképpen hasznos volt az együttdolgozás az iskolai pedagógusokkal. Átgondoltuk az átmenet erõsségeit, gyengeségeit, lehetõségeket a változtatásra. Megállapítottuk, hogy az óvoda és az iskola kapcsolattartási formái hatékonyan segíthetik a
gyerekek sikeres átlépését. Szükségesnek
tartjuk az átmenet elõkészítésébe idõben
bevonni a szülõket és segíteni számukra az
együttmûködést. Megszületett arról is a
döntés, hogy folytatjuk a közös munkát.
Az iskolák mutatják be a programjukat, törekvéseiket a következõ évben.
-xtro-
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HÍREK

Elfogadta a képviselõ-testület a 2002. évi költségvetést

Nagyfenyvesi hosszabbítás

Adottak az egyenletes fejlõdés
feltételei

A képviselõ-testület legfeljebb hat hónapig meghosszabbította a nagyfenyvesi területen lévõ elõközmûvesített lakótelkek értékesítési határidejét
változatlan, 10 ezer forintos négyzetméterenkénti áron. Eddig két lakótelket adott el az önkormányzat, az ebbõl befolyt bevétel 21,9 millió forint.

Bérlõk a gyámhivatalból

A városi gyámhivatal két munkatársának adja bérbe az önkormányzat a
Szent János utcában megüresedett 30
négyzetméter alapterületû bérlakását.
Bár a lakás árverésen történõ értékesítésére is lehetõség volna, kedvezõ
adottságai miatt az önkormányzat számára is jól hasznosítható dolgozóinak
segítésére.

Szemétszállítási díjak

Gödöllõn 2002-ben háztartásonként
évente 6000 forint plusz áfát kell fizetni a szemétszállításáért. Akik egy
összegben befizetik a díjat, továbbra
is kedvezményt kapnak a Vüszi Kht.tól. Országos összehasonlításban a
gödöllõi díj mérsékeltnek mondható,
hiszen a fõvárosban 15 ezer forintot
kell fizetni ezért a szolgáltatásért, míg
például Nyíregyházán 4600 forintot.
Az üdülõkbõl évi 1957 forint plusz
áfa díjért szállítják el a hulladékot.

Volánbusz tarifák

Mivel a december 13-i képviselõ-testületi ülésig a Pénzügyminisztérium
nem értékelte a Volánbusz Rt. jövõ
évi tervezett gödöllõi tarifáit, nem
született meg az errõl szóló önkormányzati rendelet. A közlekedési
részvénytársaság 5,7 százalékos áremelésre tett javaslatot, melynek értelmében az árak jegyfajtánként a következõk szerint alakulnának (zárójelben az idei díj): elõvételes menetjegy
96 (91), gépkocsivezetõnél váltott
109 (103) forint. Havi bérletjegy:
egyvonalas 1326 (1255), összvonalas
2302 (2178), tanuló és nyugdíjas 686
(649) forint. Félhavi bérletjegy: egyvonalas 861 (815), összvonalas 1463
(1384) forint. Az önkormányzat 35
millió forinttal tud hozzájárulni a Volánbusz Rt. veszteségének kiegyenlítéséhez.

Gödöllõ jövõ évi költségvetése a
novemberben elfogadott koncepció alapján készült el és a képviselõ-testület nagy többséggel el is
fogadta azt.

A város öt és félmilliárd forintból gazdálkodik 2002-ben. Ebbõl 1,7 milliárdot fordít személyi juttatásokra, 606
milliót munkaadói járulékokra, 1,2
milliárdot dologi kiadásokra, 1,3 milliárdot felhalmozásra, fejlesztésre és
felújításra. A képviselõ-testület a város hitelképességét figyelembe véve
765 millió forint összegû beruházási
célú középlejárató hitel felvételét határozta el.
A város magas szinten gondoskodik a közalkalmazottak személyi juttatásairól, megõrzi az oktatás gazdag és
sokszínû kínálatát, ugyanakkor saját
bevételük fokozására ösztönzi intézményeit.
Ami a felhalmozási kiadásokat illeti, utak építésére és tervezésére 136,
lakásépítésre 327, a városi könyvtár és
információs központ kivitelezésére
408, víz-, szennyvíz- és hulladékgazdálkodásra 274, vagyongazdálkodásra
26 millió forintot fordít az önkormányzat.
Az intézményi felújítások kerete
megközelíti a 72 millió forintot. Ezen
belül a legnagyobb tétel az akadálymentes közlekedés biztosításának elsõ
üteme lesz: 25 millió forintot fordítanak arra, hogy a fogyatékos emberek
is közlekedni tudjanak az önkormányzati intézményekben. Állami támogatást sikerült nyerni a Török Ignác
Gimnázium és az Erkel Ferenc Általános Iskola sportpályáinak felújítására,
amire 6,7 millió forintot használnak
fel 2002-ben.
Vámos János képviselõ a következõ
gondolatokkal javasolta a költségvetés
elfogadását valamennyi képviselõtársa
számára.
- A 2002. évi költségvetést - mint
az elõzõ költségvetéseket - bevételi lehetõségeink mérlegelése után, azok
birtokában, a helyi sajátosságok, igé-

nyek, vállalt feladataink ismeretében
terveztük meg Elõször koncepcionálisan, majd most végleges formájában
van elõttünk a jelenlegi képviselõ-testület mûködése alatti utolsó költségvetés.
Eddig 24 alkalommal foglalkozott a
város költségvetésével - beleértve a
költségvetési koncepciót is - a három
ciklus képviselõ-testülete. Vagyunk
páran a testületben, akik minden alkalommal részesei, alkotói, elfogadói
voltunk a város költségvetéseinek.
Szívesen emlékezünk erre, hiszen tanúi voltunk, vagyunk annak az egyenletes fejlõdésnek, ami a mai napig is
folytatódik.
Nagy segítséget nyújtott számunkra,
a nem szakemberek, képviselõk számára a szakmai háttér lelkiismeretes,
segítõkész munkája. Segítségükkel egy
kicsit megtanultunk az eltelt idõ alatt
költségvetésiül gondolkodni, észrevenni az összefüggéseket a számok, a
tervek, az elgondolások között, mögött. Köszönet érte mindazoknak, akik
ebben segítettek minket.
Jók voltak-e a költségvetéseink?
Úgy érezzük és látjuk, nagyon sokakkal együtt, hogy igen, mert városunk
fejlõdött, intézményei mûködni tudtak,
akkor is, ha a városnak plusz anyagiakkal kell ehhez hozzájárulnia.
Az utolsó költségvetésünket is úgy
bocsátjuk útjára, hogy vállalt feladataink, terveink záloga legyen annak ellenére, hogy az összegeket illetõen nem
mindig az elképzeléseinket tartalmazza
rajtunk kívüli okok miatt. Lépések voltak ezek a költségvetések céljaink elérésében. Talán apró lépéseknek is tûntek néha, de úgy gondoljuk, minden lépésnek önmagában megvolt a maga célja, ami elõbbre vitt bennünket. Összességében költségvetéseink alkalmasak
voltak arra, hogy elmondhassuk: mindazt, amit a városunk fejlõdéséért, az itt
élõk boldogulásáért, az otthonérzés tudatának megteremtéséért tett a mindenkori képviselõ-testület igazi, önzetlenül
végzett szolgálat, jó munka volt.
(gb)

Közélet  9

Gödöllõi Szolgálat  2001. december 20.

Még egy milliárd forint kellene

HÍREK

Csatornázás után, csatornázás elõtt:
Fábián Zsolt tájékoztatója

Jövõ évi lakbérek

Nyeli a pénzt a gödöllõi föld. A városnak óriási lemaradást kell behoznia a csatornázásban, mert az idén
megépült több kilométeres hálózat
mellett is a porták 30 százaléka még
nélkülözi ezt a szolgáltatást. Mégis,
bizakodásra adhat okot az idén elvégzett munka. Ezért is készített tájékoztatót a csatornaprogramról Fábián Zsolt alpolgármester a képviselõ-testület számára.

Az önkormányzat megalakulásakor
Gödöllõn csak a Belváros, a lakótelepek,
a Haraszt, a Kertváros kis része és a kastély környéke volt csatornázva. Két évvel késõbb, 1992-ben a Nagyfenyves
csatornázása történt meg céltámogatásból és lakossági hozzájárulásból.
A polgármesteri hivatal megbízásából
1995-ben tanulmányterv készült a csatornázás folytatására, amely alapján engedélyezési és kiviteli tervek születtek, s
elindult a csatornaprogram.
1998-ban a szennyvíztisztító telepen
napi 200 köbméter kapacitású szippantott szennyvíz fogadót épített a város. A
csatornahálózat bõvítése ezután három
részben valósult meg, amikhez állami
céltámogatást sikerült szerezni. Elsõként
- 1999-ben - a máriabesnyõi és fenyvesi
városrészek fõgyûjtõi, gravitációs és
nyomás alatti csatornái készültek el. Ennek során 139 házat kötöttek be a hálózatba. Az idén a város számos részén

folytatódott a munka, több száz családi
ház elõtt dolgoztak a kivitelezõk
Máriabesnyõtõl a Kertvárosig, a Rét utcától a Röges városrészig. Ezekre a célokra 940 millió forintot fordított a város,
amibõl 470 millió forint állami támogatás pályázatokon nyert el.
Bár ezekkel a beruházásokkal a város
csatornázottsága elérte a 70 százalékot, további területeken is meg kell oldani a korszerû szennyvízelvezetést. Ez nem is marad puszta óhaj. A csatornaprogram folytatásaként számos utca hálózatának tervezésére adott megbízást az önkormányzat az
Alvégtõl a Blahai városrészekig. E területek közé tartozik például a Kõrösi Csoma
Sándor - Vak Bottyán - Liszt Ferenc - Hajnal - Déryné - Fürdõ utcák által határolt lakónegyed. A kivitelezésre az idén nem
nyert céltámogatást Gödöllõ, jövõre ismét
benyújtja pályázatát az önkormányzat.
Egy következõ program Szada margitai területének és a Blaháné útnak a közös csatornázását tûzte ki célul.
A hátralévõ feladatok szinte ugyanannyi pénzt igényelnek, mint amennyit
az elmúlt 3 évben költött csatornázásra a
város. Mindezek után további 500 millió
forintot igényel a szennyvíztisztító korszerûsítése. Bár a napi 10 ezer köbméter
kapacitású tisztítómû jelenleg még csak
félig kihasznált, az 1981-ben épült telep
tisztítási hatásfoka azonban már nem elégíti ki a ma érvényes elõírásokat.
(gb)

JEGYZET

Kötõszó
A képviselõ-testületi üléseken az SZDSZ-es Szakács Gyula hozzászólásaiban már-már kötõszóként hangzik el a törvénytelen kifejezés. A legutóbbi alkalommal az önkormányzat vezetõinek jutalmazása kapcsán jelentette ki, hogy egy korábbi idõszakban törvénytelenül vették
fel az érintettek a költségtérítésüket. Gémesi György polgármester elõször arra emlékeztette,
hogy õk a képviselõ-testület határozata szerint, az abban foglaltaknak megfelelõen vették
igénybe a költségtérítést, s amikor kiderült, hogy a határozat rossz volt (amit egyébként
Szakács Gyula terjesztett elõ) felajánlotta, hogy visszafizeti a pénzt, de ezt a testület leszavazta. Arra kérte tehát most az ellenzéki politikust (és a december 13-i ülésen még több alkalommal), hogy ha törvénytelenséget lát, akkor tegye meg a feljelentését. Ez minden állampolgár kötelessége, így az olyan gyakorlott ügyvédé is, mint amilyen éppen õ.
(tl)

Az önkormányzat tulajdonában jelenleg
már csak 141 lakás van. Ebbõl 34 összkomfortos, 76 komfortos, 4 félkomfortos, 19 komfort nélküli, egy szükséglakás minõsítésû. A lakbérek 2002. április
elsejétõl 13 százalékkal emelkednek.
Az összkomfortos és nyolc lakásnál
több lakást magában foglaló lakóépületben lévõ komfortos lakás esetében 153,
a nyolc vagy annál kevesebb lakást magába foglaló lakóépületben lévõ komfortos lakás esetén 123, félkomfortos lakás esetén 35, komfort nélküli lakás
esetén 28, szükséglakás esetén 20 forintot kell havonta négyzetméterenként fizetni a bérlõknek.

Térítési díjak

Döntött a képviselõ-testület a személyes
gondoskodás formáinak igénybevételéért fizetendõ jövõ évi térítési díjak megállapításáról. Ezek szerint a szociális
otthoni, valamint gondozóházi ellátásért
fizetendõ intézményi térítési díj napi
összege 1346 forint lesz. A hajléktalanok átmeneti szállásán 42 forintot kell
naponta fizetni. A bölcsõdei étkeztetésért napi 172, az óvodai háromszori étkezésért 184, a kétszeriért 151 forint a
térítési díj. A napköziotthonos háromszori étkezés térítési díja 247 forint lesz,
csak az ebédért 149 forintot kell naponta fizetni. A gimnáziumi ebéd térítési
díja 162 forint lesz az új évben.

Új utcanevek

Új utcákat nevezett el a képviselõ-testület. A Petõfi Sándor utcában épült üzletházak mögötti területen kialakított, a
Rákos patakig vezetõ utca a Rákos patak utca elnevezést kapta, míg a
Lumniczer utcából nyíló, a Török Ignác
Gimnáziumig vezetõ utca Hamvay Ferenc nevét õrzi. Az egyetem területén
található, a régi premontrei épületegyüttestõl a Premontrei temetõhöz vezetõ utat Takács Menyhért jászóvári
prépostról (1861-1933) nevezték el. A
Gödöllõi Premontrei Perjelség ily módon állít emléket a kiváló férfiúnak, aki
Gödöllõn telepítette le a rendet és építtette fel a gimnáziumot is magába foglaló új otthonát. Az utat olyan táblával
szeretnék ellátni, amely az emlékút végén, a rendi temetõben látható mûvészi
értékû Fadrusz feszület létezését is jelzi.

10  Közélet

Gödöllõi Szolgálat  2001. december 20.

HÍREK

Új nyomvonal az M0-ás és az M3-as között

Telkek a Tesco-nak

Közös csomópont az elkerülõ úttal

Szándéknyilatkozatot adott az önkormányzat a Tesco Global Áruházak Rt.-nek két gödöllõi ingatlan
értékesítésérõl, azzal a feltétellel,
hogy az adásvételi szerzõdési feltételekrõl megállapodás jön létre. Az
értékesítés kizárólag beruházás,
mégpedig Tesco áruház építése céljára történhet meg. A képviselõ-testület korábban támogató nyilatkozat o t a d o t t a r r ó l , h o g y a Te s c o a
Röges térségében létesítsen áruházat.
A létesítés egyik feltétele az, hogy
a részvénytársaság megszerezze az
áruház elhelyezéséhez szükséges
ingatlanok tulajdonjogát. A szóban
forgó beépítetlen önkormányzati ingatlanok több mint fél hektár területen helyezkednek el. A képviselõtestület azt is határozatban rögzítette, hogy az áruház létesítésekor a
beruházónak kell vállalnia a
Berente István utcának a Röges utcától a Dózsa György útig történõ
kiépítését.

Garzonház a fecskéknek

Támogatja a város önkormányzata,
hogy a Szent István Egyetemmel
közösen garzonház épüljön fiatalok,
hallgatók részére az intézmény területén. Az úgynevezett fecskeházak építésére a Széchenyi Terv keretében a Gazdasági Minisztérium
pályázati kiírása nyújt lehetõséget.
Az egyetem együttmûködési megállapodás-tervezetet készített, amelyben vállalta, hogy kialakítja az építési telket, elkészíti a szabályozási
tervet, a pályázati dokumentációt és
a kiviteli terveket. Kötelezettséget
vállalt arra is, hogy biztosítja a beruházás megvalósításához szükséges saját erõt és a beruházáshoz
kapcsolódó minden egyéb többletköltséget. Az önkormányzat nyújtja
be a pályázatot, és ha sikerrel jár,
akkor maga is valósítja meg a beruházást. A megépülõ fecskeház amelynek lakásait 35 év alatti fiatalok bérelhetik legfeljebb öt évig - a
város tulajdonába kerül.
Összeállította:
(gb)

Új nyomvonalakon folytatódik az
M0-ás és az M3-as autópálya átkötését szolgáló, Pécel és Gödöllõ
közötti gyorsforgalmi út tervezése
városunk határában. Októberben
kormányhatározat született arról,
hogy az M0-s keleti szektorának, s
azzal együtt a gödöllõi átkötésnek
a megépítését 2003 végén el kell
kezdeni.

A városi képviselõ-testület tavaly tavasszal már választott két nyomvonal
tervezet közül, s azt támogatta, amelyik Mogyoród külterületén csatlakozna az M3-as autópályához. Idõközben
ez a nyomvonal több okból is meghiúsult.
Túl közel épült hozzá egy mogyoródi
lakópark, a csomópont helyén pedig
Jet-kút létesült. Az utóbbi miatt igen
költséges feladat lenne megfelelõen illeszteni a gyorsforgalmi utat a sztrádához. Ma már az is e nyomvonal ellen
szól, hogy az új úttervezési elõírások
szerint olyan hosszú gyûjtõ-elosztó pályát kellene kiépíteni, amely a mogy-

oródi és a gödöllõi csomópontok között megkétszerezné a sztráda szélességét. Ez pedig mûszaki és gazdasági
szempontból is kedvezõtlen lenne.
Az önkormányzat megértõen fogadta az újabb nyomvonalak kijelölésére
vonatkozó szándékot. A tárgyalások
során a Nemzeti Autópálya Rt. megbízásából két változatot dolgoztak ki,
ezek továbbtervezését egyaránt támogatta a képviselõ-testület. Az elgondolás szerint a gyorsforgalmi út közelebb
kerülne a városhoz, a lakott területet
elkerülve a mai gödöllõi csomópontban csatlakozna az M3-ashoz. Bár két
ponton is érintené a tervezett elkerülõ
utat, annak megépítését - amihez minden bizonnyal jövõre látnak hozzá nem gátolná. Kedvezõ esetben a leendõ nagyremetei ipari park mellett is kiépülhet egy csomópont. S ami még
mellette szól: ha az M0-s körgyûrû városunkat is érinti, a jelenlegi szabályozás szerint azon belül, tehát Gödöllõ
és Budapest között nem kell majd autópályadíjat fizetni.
(gb)

Tartja a határidõt az Architekton Rt.

A könyvtár számai is beszédesek
Nem keveset ígért meg az
Architekton Rt., amikor vállalta,
hogy tíz hónap alatt felépíti és berendezi a több mint 600 millió forintba kerülõ új városi könyvtár és információs központ otthonát a Dózsa
György úton. A beruházás elõrehaladásáról a képviselõ-testület ülésére
készített alpolgármesteri tájékoztató
szerint a határidõ tartható, a kivitelezõ szükség esetén túlmunka elrendelésével vagy létszám átcsoportosításával fokozza az építés ütemét.

A letakart, téliesített falak mögött természetesen most is dolgoznak a munkások.
A képek helyett azonban a számok is beszédesek lehetnek. Íme néhány érdekesebb adat.
A pince építése során közel 5000 köbméter földet kellett kiemelni és elszállíta-

ni. A szerkezetépítési munkák idején a
vasbetonszerelõk 200 tonna betonacélt
szereltek össze és 1600 köbméter betont
dolgoztak be. A tetõszerkezet faanyagához 500 méter szarufára és szelemenre
volt szükség, két kilométer tetõlécet kellett felszegelni a cserepek alá. A korszerû gépészeti és elektromos rendszerek
megépítéséhez körülbelül 3.000 méter
gépészeti vezetékre és több mint 20 kilométer erõs- és gyengeáramú elektromos
vezetékre lesz szükség.
Mint ismeretes, az önkormányzat 370
millió forintos címzett állami támogatást
nyert az építkezéshez, amit a saját erejével egészít ki. Az állami támogatásból 25
millió forintot fizetett ki tavaly, az idén
benyújtott lebonyolítói és kivitelezõi
részszámlák alapján pedig 168 millió forint támogatást használt fel a város.
(lt)
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Szilárd út épül
a Liget utcában

Forrás: lehet kilencmillióval kevesebb?

Fél évszázados történet
A Laguna üzletház mellett - amelyrõl
lapunk más helyén írunk -, mindeddig
a Forrás Szociális Segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat épületét sem tudta
megszerezni az önkormányzat a hivatali útvesztõk sûrûjébe bonyolódva.
Most azonban úgy tûnik, hogy sikerül,
ráadásul megtakaríthatja egy közel 9
millió forintos, a jövõ évi költségvetésbe betervezett kiadását a város.

Az 1952 óta állami tulajdonú épületben
1985-ig rendõrõrs mûködött, majd a Hazafias Népfront költözött bele. A szervezet öt
évvel késõbb a városi tanács családsegítõ
szolgálatára ruházta a ház kezelõi jogát.
Az önkormányzat 1991. májusában jelentette be a tulajdoni igényét az ingatlanra
a Forrás Szociális Segítõ és Gyermekjóléti

Szolgálat végleges elhelyezése érdekében.
A Kincstári Vagyonkezelõ Szervezet akkori
igazgatója az igénylést nyilvántartásba vette. Az ingatlanok sorsát rendezõ törvényjavaslat elfogadásig azonban a város türelmét
kérte. Késõbb - 1999-ben - a képviselõ-testület úgy határozott, hogy akár bruttó 8,8
millió forint vételáron is megvásárolja az
ingatlant.
A legújabb rendelkezés szerint a kormány felhatalmazást kapott arra, hogy önkormányzati közfeladatok ellátása érdekében a kincstári vagyon ingyenes tulajdonba
adásáról egyedi határozattal döntsön. A
képviselõ-testület ennek ismeretében kéri
az ingatlant a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól. A megmaradó pénzt pedig örömmel
fordítja majd más célra.
(g)

Marad a hárommillió forintos adómentes határ

Helyi adók a városfejlesztésért
A város bevételei között kiemelkedõ
jelentõsége van a helyi adóknak.
1996-ban még félmilliárd forintos
volt ez a tétel a költségvetésben,
majd 1998-ban egymilliárd forintra
emelkedett. Ezt követõen az elmúlt 3
évben közel másfélmilliárd forintos
helyi adó bevétellel gazdálkodhatott
a város, s ez számos fejlesztés megvalósítását tette lehetõvé.

A legnagyobb bevételt hozó iparûzési
adó lehetõségeit nagymértékben befolyásolták a különbözõ törvénymódosítások.
Így például a vállalkozások ma már a teljes anyagköltséget levonhatják az árbevételükbõl, adóalapjukat megoszthatják
székhelyük és telephelyeik között. Az
önkormányzat megtalálta azt a középutat, mely alapján az iparûzési adóbevétele szélsõséges ingadozásoktól mentesen, közel azonos nagyságban segítette a
város gazdálkodását.
A 2000. évi iparûzési adóbevallások
feldolgozása alapján a helyi rendeletben
biztosított kedvezmények és mentességek 19 millió forintot hagytak a vállalkozóknál. A 3 millió forintos adómentes értékhatár révén - ez jövõre is megmarad -

mintegy 500 kisvállalkozó mentesült 10
millió forintos iparûzési adó befizetése
alól. Az egyéb helyi kedvezmények
(kezdõ vállalkozás, alkalmazottat vagy
tanulót foglalkoztatók, kommunális beruházást végzõk) 1 millió forint adóval
fizettek kevesebbet.
Az építményadóval a törvényi maximális adókulcshoz viszonyítva 60 %-os
szinten terhelik az adózókat, míg a telekadó mértéke a lehetséges 15 százaléka
városunkban.
Az idei költségvetésben 1,4 milliárd
forint helyi adóbevételt tervezett az önkormányzat, amelybõl november végéig
1,2 milliárd forintot fizettek be az adózók.
Jövõre mindössze az iparûzési adórendeletet módosította a képviselõ-testület. Ez alapján a tevékenységüket kezdõ
gazdasági társaságok az új évben már
nem kapnak automatikusan egy évre szóló adómentességet; a képviselõ-testület
dönt a kedvezmény megadásáról. A változtatásra azért van szükség, mert a tapasztalatok szerint több középvállalkozás
az egy éves adómentesség igénybevétele
után elvándorol a városból.
(gus)

A város jövõ évi költségvetésében több
mint 1 milliárd forint jut fejlesztésre. Ennek
jelentõs részéhez állami támogatást használ
fel a település. A könyvtár és információs
központ, valamint a bérlakások megvalósításához már korábban elnyerte a pénzt az
önkormányzat. A költségvetés tervezésekor
még feltételes módban fogalmazták a Liget
utca - Kenyérgyári út megépítését, ami 228
millió forintba kerül. A büdzsé tárgyalásakor azonban már eldõlt, hogy Gödöllõ
eredményesen pályázott a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsnál, s
a beruházás megvalósulhat.
Az út kiépítése - amit 1996 óta tervez az
önkormányzat - elengedhetetlenül szükséges a térségben megnõtt forgalom miatt. A
város két év alatt végezteti el a munkát. Jövõre, az elsõ ütemben a Liget utca szilárd
burkolata készül el 114 millió forintból,
aminek közel a felét fizeti az önkormányzat, a másik rész a fejlesztési tanács támogatása lesz.
(g)

Szolgálat a városért
A Gödöllõi Szolgálat is szóba került a
képviselõ-testület ülésén. Annak ürügyén, hogy az önkormányzat az öt és
félmilliárd forintos jövõ évi költségvetésébõl 3,2 millió forinttal támogatja majd a valamennyi gödöllõi lakásba minden héten eljutó lap postai terjesztését. Szakács Gyula képviselõ ellenezte a támogatást, mert szerinte ezzel az MDF-et támogatja az önkormányzat, hiszen a lapot kiadó alapítványt 1992-ben a párt helyi szervezete hozta létre. Gémesi György polgármester válaszában elmondta, hogy a
Gödöllõi Szolgálat kiadásával az alapítvány városi közcélokat vállalt fel,
és pártpolitikával nem foglalkozik.
Napjainkban az újság elõállításának
költsége nem terheli a várost. Jól érzékelhetõ az olvasók igénye a lap
iránt és az is lényeges szempont, hogy
a legtöbb önkormányzati információ a
Gödöllõi Szolgálaton keresztül jut el
a gödöllõi emberekhez, számukra díjtalanul.
(lt)
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Együttmûködés nélkül senki sem jár jól

Biztonságosak a közterületek
A lakosság számához viszonyítva a
Gödöllõi Rendõrkapitányság területén kevesebb bûncselekményt követnek el, mint Pest megye egészében, derült ki Papp György rendõr
ezredes, kapitányságvezetõ beszámolójából, amit a képviselõ-testület
december 13-i ülésére készített. A
több szempontból kedvezõ adatok
azonban nem teszik feleslegessé a
megelõzésre irányuló törekvést, a
felvilágosítást, a lakosság és a rendõrség összefogását. A fiatalkorú
bûnelkövetõk aránya például magasabb a megyei átlagnál.

A kapitányság mûködési feltételei közül
említésre érdemes az, hogy Pest megyében ez a legnagyobb létszámmal dolgozó
helyi rendõri szerv. A 282 fõs állományból 254 a hivatásos rendõr. Örvendetes,
hogy nõ a diplomások és idegen nyelvet
beszélõ munkatársak száma. Sajnálatos,
hogy tartósan 10 fõt meghaladó létszámhiánnyal küzdenek. A dologi kiadásaikra
biztosított keret náluk sem követi az inflációt, nagyfokú takarékosságra kényszerülnek. A 38 jármû jelentõs része elöre-

gedett, mûszaki állapotuk éppen csak eléri az üzemeltetéshez szükséges szintet.
Van közöttük igazi rekorder, 400 ezer kilométert futott járgány is, ám az öt új
Nivát is szerelõhöz kellett vinni a forgalomba helyezésük elõtt.
A bûncselekmények száma évi 4000
körül állandósult az elmúlt évtized közepétõl. Ezek háromnegyed részét a vagyon elleni bûncselekmények teszik ki.
Az egyes bûncselekmény-típusok száma
hullámzóan változik. Most például éppen
emelkedik a közlekedési bûncselekmények száma, ezen belül is fõként az ittas
vezetéseké. A kábítószer bûnözésben elsõsorban a diszkódrogok elterjedése a
jellemzõ. Tavaly 11 büntetõeljárásban 58
gyanúsítottat vontak eljárás alá, 13 fõ ellen terjesztés miatt folytattak nyomozást.
A bûnüldözés eredményességének mérésére kidolgozott mutatók alapján a
gödöllõi kapitányság a 13 megyei parancsnokság rangsorában a 3. helyet
foglalja el.
A közbiztonsági tevékenységet elemezve megállapítható, hogy Gödöllõn a
közterületi bûnözés csökkenése, az õrsök
területén pedig a növekedése figyelhetõ

meg. A rendõrkapitány biztonságosnak
értékelte a város közterületeit. Folyamatosan 2-3 pár járõr teljesít szolgálatot,
emellett gyakran kerül sor megelõzõ, valamint ellenõrzõ céllal nagyobb rendõri
erõ kivezénylésére. Az iskolák tanrendjéhez igazodva a belváros gyalogos átkelõhelyein naponta segítik a gyerekek biztonságos közlekedését.
Persze, ahogyan más területeken, úgy
ezen sem egységes a rendõri munka
megítélése. Az egyik képviselõ azért bírálta õket, mert a keresztezõdésekben
posztolókat passzívaknak látja, nem segítik sem a gyalogosokat, sem a rendõröket. Azután kiderült, arra is volt példa,
hogy a szülõ a rendõrt hibáztatta, ha várakozásra kárhoztatta a diákot, mondván:
miatta késik el a gyerek az iskolából.
Együttmûködés nélkül pedig senki sem
jár igazán jól. Akkor sem, ha az iskolák
csak kénytelen-kelletlen jelölnek ki a
rendõrséggel kapcsolatot tartó pedagógust, amikor a kábítószer-fogyasztás elleni fellépésrõl van szó.
Megbízható segítõi a gödöllõi kapitányság munkatársainak a városi és a
HÉV polgárõrök. Jó lenne, ha a jelenleginél nagyobb mértékben támaszkodhatnának a lakosok figyelmére is, amellyel
sok szomszéd elleni bûncselekményt lehetne megelõzni.
(gb)

Laguna: révbe ér a város

Pénzkeresõ önkormányzat

Értékes ingatlannal gyarapodik Gödöllõ: több éves huzavona
után megvásárolhatja az önkormányzat a Laguna üzletházat, a
volt Rézgombos étterem 1500 négyzetméteres épületét.
Az önkormányzat éveken át perben állt az üzletház alatti
földterület tulajdonjogának bejegyeztetéséért. Az épületet
még a Pest Megyei Vendéglátóipari Vállalat létesítette. A
földterület kezelõje akkor a városi tanács lett, a házé a vállalat. A rendszerváltozás után a törvény erejénél fogva az önkormányzat vált a földterület tulajdonosává, azonban az ÁPV
Rt. a földet összevonta az épülettel és a tulajdonjogot a Magyar Állam javára jegyezte vissza. A városháza szakemberei
végigjárták az összes igénybe vehetõ jogorvoslati lehetõséget,
mígnem a Legfelsõbb Bíróság igazságot adott és tett a városnak.
A Pest Megyei Vendéglátóipari Vállalat felszámolója nemrégiben nyilvános pályázatot írt ki az üzletház épületének értékesítésére 30 millió forint plusz áfa irányáron. A pályázatra
egyedül az önkormányzat jelentkezett 15 millió forintos vételi
ajánlattal.
A Laguna megvásárlása azt jelenti, hogy az ottani határozott
idõs bérleti szerzõdések lejárta után a városközponthoz méltó
módon hasznosíthatja majd Gödöllõ a kastélyhoz is közeli épületet.
(gb)

A gödöllõi önkormányzat gyakorlatába beletartozik az önmagán
való segíteni tudás. Erre mutatott sok minden, ami elhangzott,
ami történt a legutóbbi képviselõ-testületi ülésen. Ráadásul ellenzéki politikus jelentette ki azt, hogy példamutatón, jól szervezetten, takarékosan ért véget a csatornaprogram jelenlegi szakasza. Egyhangúan fogadták el a város döntnökei az új könyvtár és
információs központ megvalósításának elõrehaladásáról készített beszámolót. Most még az is megesett, hogy mindenki támogatta a nagyfenyvesi lakótelkek értékesítési határidejének meghosszabbítására vonatkozó javaslatot.
Mivel magyarázható mindez? Remélhetõen azzal, hogy mindenki számára nyilvánvaló, az élet jobbításához elõször az anyagi forrásokat kell megszerezni, nem pedig áron alul elherdálni,
kiárusítani a vagyont. Az önkormányzat ebben is eredményesnek bizonyult. Pályázatokon érdemelte ki a támogatást a csatornázáshoz, a könyvtár és a bérlakások építéséhez, a legutóbb pedig két utca aszfaltozásához. A fejlesztések megvalósítása érdekében a város hitelképességével is él a testületet vezetõ lokálpatrióta többség, úgy hogy egy pillanatra sem veszélyezteti intézményei mûködését. A sokféle erõfeszítés eredményeként formálódik a nagyremetei ipari park, új vállalkozások jelentkeznek befektetõi szándékkal, egyszóval megkeresi a pénzügyi forrásokat
az önkormányzat a holnaputáni városfejlesztéshez is.
(lt)
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet a Gödöllõn, a Kertész köz
5., 7., 9., valamint a 8., 10 és 12. szám alatt fekvõ, Panzió" néven ismert ingatlan-együttes tulajdonjogának megszerzésére

Az ingatlan-együttes ismertetése:
Az ingatlan-együttes a 4602, 4603/1, 4603/2, 4603/3, 4603/5 és 4609 helyrajzi számok alatt felvett, 773 m2, 738 m2, 2014
m2, 1282 m2, 1854 m2 és 745 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésû földrészletekbõl áll, melyek természetben
Gödöllõn, a Kertész közben, illetve a Fenyvesi nagyúton fekszenek. Ezen tehermentes ingatlanok Gödöllõ Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik. A Fenyvesi nagyúton elektromos energia, víz, gáz és szennyvíz közmûvek találhatók. A
Kertész közben víz, elektromos energia és gáz közmûvek vannak, de ezek a közmûvek nincsenek elvezetve az ingatlan-együttes elõtti szakaszig.A közmûvek az ingatlanokra bekötésre nem kerültek.

Az ingatlan-együttes irányára: 66.654.000,- Ft.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE

A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elõírtakat kell tartalmaznia
Az írásos pályázati tájékoztató a Városháza II. emelet 227. számú helyiségében vehetõ át. Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást ad: Tolnai Katalin (Városháza II. emelet 227. sz. helyiség). Telefon: 28/420-411/153, 28/410-245 Telefax: 28/410-186

A pályázat benyújtásának helye és határideje:

Gödöllõ, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda, 227. számú helyiségben, Tolnai Katalin fõmunkatársnak,
2002. január 31. 12.00 óráig.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet a Gödöllõn, az M-3-as autópálya csomópontjának közelében, a Dózsa Gy. út, Akácfa utca, 6620 helyrajzi számú út és a Rét utca által határolt területen fekvõ, Úrréti tó" néven ismert ingatlan-együttes tulajdonjogának megszerzésére

Az ingatlan-együttes ismertetése:
A 6895/3, 6895/5, 6895/6, 6895/7, 6895/8, 6895/9 és a 6895/10 helyrajzi számok alatt felvett, 6392 m2, 852 m2, 763 m2, 765 m2,
813 m2, 795 m2 és 1009 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésû, tehermentes földrészletekbõl álló ingatlan-együttes Gödöllõ
Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik. Az Akácfa utcában elektromos közmû, a 6620 helyrajzi számú utcában elektromos energia, víz, gáz és szennyvíz közmûvek találhatóak, a Rét utcában elektromos energia, víz, gáz, szennyvíz és telefon közmûvek, a Dózsa Gy. úton elektromos energia és telefon közmûvek találhatóak. A közmûvek a telkekre bekötésre nem kerültek. A közmûvesítéshez szükséges engedélyek beszerzésérõl a vevõnek kell gondoskodnia és a közmûvesítés költsége is õt terheli.

Az ingatlan-együttes irányára:
hrsz.
6895/3
6895/5
6895/6
6895/7
6895/8
6895/9
6895/10

terület(m2)
6392
852
763
765
813
795
1009

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE
irányár (Ft)
25.600.000,5.100.000,4.600.000,4.600.000,4.900.000,4.800.000,6.100.000,-

A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elõírtakat kell tartalmaznia. Az ingatlan-együttesre együtt, és az azt alkotó földrészletek bármelyikére külön-külön is lehet ajánlatot benyújtani!
Az írásos pályázati tájékoztató a Városháza II. emelet 227. számú
helyiségében vehetõ át. Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást ad:Tolnai Katalin (Városháza II. emelet 227. sz. helyiség).
Telefon: 28/420-411/153, 28/410-245, Telefax:28/410-186

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Gödöllõ, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda, 227. számú helyiségben, Tolnai Katalin fõmunkatársnak,
2002. február 20. 16.00 óráig.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Rendõrségi hírek

Egy nap alatt kétszer is elkapták
December 13., csütörtök
Betörtek Gödöllõn, a vasútállomás váróterme mellett elhelyezkedõ büfébe. Az
ismeretlen elkövetõk a vendéglátó-ipari
létesítmény falát megbontva érték el céljukat, ahonnan végül 600 ezer forint értékben különbözõ dohányárukat és készpénzt tulajdonítottak el.
December 15., szombat
Baleset történt az Isaszeg-Pécel közötti
útszakaszon. Egy személygépkocsi menet közben nem vette észre, hogy az út
szélén egy kivilágítatlan állapotban lévõ
teherautó áll, ezért nekiment. A csattanás

következtében a személygépkocsi sofõrje súlyos sérüléseket szenvedett.
December 16., vasárnap
A hétvégén a körzetben a rendõrség
két olyan személyt is lekapcsolt, akik
alkoholos állapotban vezették gépjármûvüket. Az egyik eset Veresegyházon
történt, a másik pedig Gödöllõn. Az
utóbbi érdekessége, hogy a delikvens,
az elõállítás és a szokásos vérvételi folyamat után is úgy gondolta, hogy neki
mindenképpen vezetnie kell, ezért újra
autóba ült. Természetesen nem sokkal
késõbb ismét elkapták.

Rendõrségi felhívás

Születtek:
Tihanyi Boglárka
Tihanyi Kitti
Harmati Jázmin Veronika
Kóródi Kamilla
Békési Botond
Hanzl András József
Házasságot kötöttek:
Fülöp Gábor és Rimitin Anita
Salánki Imre és Knopfler Szilvia
dr.Bucherna Nándor és Homoki Hajnalka Judit
dr.Keszthelyi Szilárd és Bódi Piroska
Csákvári Jenõ Csaba és Nagy Anikó
dr.Kormos Andor János és Petróczy
Zsuzsanna
Meghaltak:
Kovács István, Semmelweis utca 30.
Szentjóby-Szabó Gábor, Szabadság út
23.
Horváth Jánosné Megyes Ilona,
Klapka utca 10.
Farkas Lajos János, Mohács utca 11.
Kiss Jánosné Horváth Katalin, Dózsa
Gy. u.65.
Zebegnyei István, Dózsa Gy. u. 5-7.
Lakatos Imréné Dobos Rozália, Török Ignác u.19.
Kristóf János, Alkotmány u. 3.
Kis Jánosné Bárány Irén, Thököly
u.18.
Hasznosi József, Ligeti J. u.8.
Az Egyetemi nyugdíjas club tea délután keretében december 20-án, csütörtökön 13.30-kor a földszinti rektori teremben tartja karácsonyi ünnepségét. A szokásos módon mindenkit
szeretettel várunk.
Hernádi Lajosné ügyvezetõ

Ismeretlen férfi holttestet találtak Erdõkertesen
A Gödöllõi Rendõrkapitányság államigazgatási eljárást folytat a képen látható
férfi azonosítására.
Az ismeretlen férfi 2001. november 3án, 15 óra körüli idõben Erdõkertesen,
egy családi ház melléképületében elhalálozott. A halál oka: keringési rendellenesség, hipotermia. Az eljárás során idegenkezûségre utaló adat, körülmény nem
merült fel. A férfi feltehetõleg román állampolgár.
Személyleírása:

 kb. 32-45 éves
 175 cm magas, vékony, sovány testalkatú
 haja õszesbarna, középhosszú
 szeme színe barna
 fülei fejhez simulóak, közepes méretûek
 arca hosszúkás, beesett, erõsen borostás
 fogazata porcelán mûfogsor
Kérjük, hogy aki felismerni véli a képen
látható férfit, vagy bármilyen adattal segíteni tudja a rendõrség munkáját, jelentkezzen
személyesen a Gödöllõ, Petõfi Sándor u. 610. szám alatt, vagy az ingyenesen hívható
107-es, ill. a 28-420-333-as telefonszámon.

Pályázat
A Segítõ Kéz Alapítvány kuratóriuma
pályázatot hirdet ápolási igazgatói munkakör betöltésére, ápolási intézetének vezetésére.
Feltételek: egészségügyi fõiskolai végzettség; legalább 5 éves szakmai gyakorlat;
irányításban, szervezésben való jártasság.
A pályázatokat a kuratórium elnökének lehet benyújtani 2002. január 10-ig. Levélcím: 2101 Gödöllõ, Pf.: 143.
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1,3 milliárd a kastélynak
Lapzártánkat követõen, szerda délután közmeghallgatás volt a Gödöllõi Királyi Kastély dísztermében, a kastélyt érintõ további fejlesztésekkel és beruházásokkal
kapcsolatosan. Körösvölgyi Lászlóval, a mûemlékkomplexumot mûködtetõ közhasznú társaság ügyvezetõ igazgatójával még a közmeghallgatás elõtt beszélgettünk.

 A kormány pénteki ülésén döntött arról a hitelgaranciáról, aminek értelmében 1,3 milliárd forint fordítható a kastély további helyreállítására, fejlesztésére. A következõ lépésben áttekintjük a különbözõ bankok ajánlatait és a legkedvezõbb hitelkonstrukciót vesszük igénybe. A törlesztést a kamatokkal együtt a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma vállalta magára. A kormányülésen Orbán
Viktor miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány kötelessége a három kiemelten kezelt történelmi épület-együttes  a
budai vár, a fertõdi és a gödöllõi kastély  helyreállításának biztosítása.
 Hogyan használják fel ezt a jelentõs összeget?
 A Rudolf-szárnyban található Magyarország egyetlen,
rekonstruálható barokk színháza. Egész Európában is csak
Csehországban és Ausztriában tudunk hasonlóról. A következõ két évben ezt a színházat állítjuk helyre, ami nem
lesz egyszerû, hiszen a termet utóbb szintekre osztották.
Számos kapcsolódó feladatot is elvégzünk, aminek eredményeként a park az eredeti képét kapja vissza. Eltávolítjuk a korábbi évtizedekben lerakott törmeléket, sor kerül a
fák pótlására és cseréjére, ahol szükséges, és megoldjuk a
vízelvezetést. A legnagyobb költséggel természetesen a
színház helyreállítása jár, hiszen a falakon kívül mindent
újra kell alkotni. Nem csak egy helyreállított mûemlék,
hanem mûködõ színház lesz.
 Milyen elõadásokat láthatunk majd itt?
 Már eddig is színigazgatók, rendezõk, a zenei élet kiválóságai érdeklõdtek és ajánlották fel a munkájukat. Korabeli darabokat, barokk zenés játékokat láthat majd a hazai
és a külföldi közönség, korhû jelmezekben és körülmények között. Tudni kell, hogy egy ilyen színházban a színpad ugyanakkora, mint a nézõtér. Monteverdi és Pergolesi
mûveinek elõadására itt nagyszerû lehetõség nyílik.
 Tehát elsõsorban zenei mûvekrõl van szó
 Igen, a hely ezt kívánja meg. De egyébként is igyekeznünk kell, mert a hírek szerint már Esztergom is pályázik a
magyar Salzburg címre  pedig ezt Czigány György
Gödöllõvel kapcsolatban mondta annak idején. A barokk
színház önmagában is olyan egyedülálló vonzerõt képvisel, ami tovább növeli a város ismertségét és elismertségét; több szempontból is nagy lehetõséget jelent. De folynak a tárgyalások a kastélyhoz kapcsolódó, a környezetbe
illõ szálloda és konferenciaközpont megépítésérõl, amelynek elkészültével a történelmi épületegyüttes maradéktalanul betöltheti feladatát: a mûvészeti élet, a kulturális és
konferencia-turizmus jelentõs központjává fejlõdik az országban és a tágabb térségben.
Radó Gábor
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Úgy érzem, érdemes volt

Trafo Club (Palotakert, nyitva 1904ig; web: www.trafoclub.hu; e-mail:
infotrafoclub.hu). A sörözõ nyitva
tartása: hétfõ kivételével minden nap
16-tól 24 óráig.
A Mi Mozink mûsora
Dec. 20.: Az alagút. Német film.Az elõadás kezdési idõpontja: 19 óra. A pénztár nyitva tartása: 16-24 óráig
December 21., péntek: Neck Sprain,
Faceman, Wackor. December 22.,
szombat: Teenager Party Dj Tégla;
22-04-ig: Funkytól az elektronikus
tánczenéig... Dj Behnam. December
27., csütörtök: Hip Hop Party:
Norba+ Az Idõ Urai (NKS, FIRMA)
Faktorlaboratóriuma, bemutató! December 28., péntek: Inka-H,
Christine. December 29., szombat:
Teenager Party Dj Tégla; 22-04-ig:
Funkytól az elektronikus tánczenéig... Dj Behnam. December 31.: Zártkörû szilveszteri buli. Január 4., péntek: Tribe, No Remorse. Január 5.,
szombat: Teenager Party Dj Tégla;
22-04-ig: Funkytól az elektronikus
tánczenéig... Dj Behnam. Január 614-ig: Téli Szünet.



Gödöllõtõl Új-Guineáig
Ignácz Ferenc, az ismert múzeumi
gyûjtõ és kutató, aki új kiállításának
megnyitására és könyvének bemutatójára látogatott haza szülõvárosába, lapzártánkkor visszatért Ausztráliába. Az itt töltött hetek alatt számos iskolai csoportot kalauzolt végig a gyûjteményen; a gyerekek 
még a legkisebbek, az óvodások is 
minden esetben feszülten figyelték
a lebilincselõ élménybeszámolókat.
A tudós világjáróval elutazása elõtt
beszélgettünk, elõször a nem mindennapi életpálya kezdeteirõl.

 Gödöllõn születtem, a Szõlõ utca 19ben laktunk. Négy nõvérem és négy bátyám után én voltam a legkisebb a családban. Édesapám Pest-Pilis-Solt-Kiskun
Vármegye mértékügyi hivatalának volt a
vezetõje; ez a hivatal hitelesítette például
a hordókat. Én Pesten érettségiztem,
majd fogtechnikus lettem. Sem azelõtt,
sem azután, de akkor volt egy olyan lehetõség, hogy a jól tanulók további kép-

ból, szövettanból és anatómiából. A
MÁV-kórházban dolgoztam, amikor kitört a forradalom. Abban az idõben
Kistarcsán laktam, ahol szabad idõmben
ökölvívó-edzõként mûködtem. A bokszolók választottak meg a nemzetõrség
vezetõjének, igyekeztem is megóvni
õket minden meggondolatlan cselekménytõl. November negyedikén leadtuk
a fegyvereket, nem is ebbõl lett a baj. De
Budapesten amatõr filmfelvételeket készítettem azokról a forradalmi eseményekrõl, amelyeknek szemtanúja voltam.
Ezért jelentett föl valamelyik kórházi
kollégám. Ráadásul a szekrényemben
megtalálták azokat a röplapokat, amelyeket az utcán szedtem össze.
 Ezután mi történt?
 Három hónapot vendégeskedtem
az Izabella utcában, kirúgtak az állásomból és zátonyra futott a házasságom. Hazajöttem Gödöllõre, ahol a Ganz és a
Gépgyár rendelõjében dolgoztam, de jártam ki Valkóra, Vácszentlászlóra és
Turára is. Az idõk során tizenhét új eljá-

Ignácz Ferenc könyvét dedikálja

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
December 23-26.: Dr. Szász László,
Veresegyház, Levendula u. 36.
Tel.: 06-30-9917-092.
December 30-január 1.: Dr. Bucsy László,
Gödöllõ, Blaháné út 55.
Tel.: 06-30-234-6116.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
December 17-23-ig:
(Máriabesnyõi Gyógyszertár helyett)
Medicína, Dózsa György út 12.
Tel.: 410-251.
December 24-30-ig: Medicína,
Dózsa György út 12.
Tel.: 410-251.
December 31-január 6-ig: Ezsütkehely,
Petõfi S. u. 1/A.
Tel.: 416-551.
Január 7-13-ig: Kígyó,
Gábor Áron u. 3.
Tel.: 430-069.

zésben vehettek részt és állami vizsga letétele után, mint fogászok dolgozhattak.
Így végeztem 1952-ben, fogászként.
 Ma már kevesen tudják, hogy ez mit
is jelent
 Lényegében a fogorvoshiányt akarták így enyhíteni. Minden fogorvosi tevékenységet végezhettünk; tömést, húzást  de sebészeti munkát nem. Az
egyetemen kellett vizsgáznunk, bonctan-

rást dolgoztam ki a szakmában és négy
találmányom volt. A szociális otthon lakóinak térítésmenetesen csináltam a fogait; száznyolcvan protézist készítettem
így az évek alatt. De támogattam a fóti
gyermekvárost is, sátrakat, felszerelést
juttattam a természeti szakkörnek. Sõt, a
vadászbál bevétele is a gyermekvárosba
került, ugyanis én rendeztem a háború
utáni korszak elsõ vadászbálját, a Mar-
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gitszigeten. Vadászokat hívtam meg szerepelni, így Benkõ Gyula és Bodrogi
Gyula is fellépett a mûsorban.
 Hogyan fordult a jelenlegi irányba
az élete?
 Mindig vonzódtam a természethez,
az erdõhöz, az állatvilághoz; vadásztam
is Gödöllõ környékén. Jó kapcsolatban
voltam az egyetemen Fábián Gyula pro-

 Mikor fordult érdeklõdése a természeti népek felé?
 Az afrikai utak során kezdtem el ezzel foglalkozni, aztán folyamatosan képeztem magam: tanulmányoztam a
könyvtárak és a múzeumok anyagait. A
következõ utam Észak-Amerikába vezetett, ahol két hetet töltöttem a navaho indiánok között, tanulmányozva a testfes-

Elõkarácsony a múzeum munkatársaival

Közlemény
A Polgármesteri Hivatal 2001. decemberi munkarendjérõl tájékoztatom Gödöllõ város lakosságát. A Hivatal munkarendje, a karácsonyi ünnepek körül 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

PIAC

fesszorral, az õ afrikai diákjaitól tanultam a szuahéli nyelvet. 1971-ben Magyarország rendezte a Vadászati Világkiállítást és a tanzániai vadászati miniszter
mellé szuahéli tolmácsot kerestek. Így én
kísértem a minisztert, aki két hónapig
tartózkodott itt. Vadásztunk is: vadkacsára, õzre, vaddisznóra. Ezután meghívtak
Tanzániába  persze nem egykönnyen
engedtek ki. A hazai vadgazdálkodási
gyakorlat eredményeit igyekeztünk hasznosítani az afrikai körülmények között,
aminek látható jeleiként magaslesek és
víztározók létesültek. Kétszer jártam így
Afrikában, a harmadik utamra a Gondolat könyvkiadó kötött velem szerzõdést.
Ebbõl lett a Habub Szudán felett címû
könyv. De a Természettudományi Múzeum igazgatójától is kaptam megbízást.
 Nem igazán emlékszem azokból az
idõkbõl nagyszabású Afrika-kiállításokra. Mi történt a gyûjtött anyaggal?
 Amikor felkerestem a múzeumot,
hogy az anyag felõl érdeklõdjek, végül a
pincébe vezettek. Ott a bokáig érõ víz
fölött, pallókon sorakoztak a ládák. Próbáltak megnyugtatni, hogy a gyûjteményt folyamatosan feldolgozzák, ahogy
a lehetõségek engedik. Nem tudom,
hogy ez sikerült-e, mielõtt megpenészedett és tönkrement minden

tést, a fejdíszeket és a nyelvet. Egy évre
rá kerültem Ausztráliába, ahol az
Australian Museum munkatársaként
gyûjtõutakon vettem részt. Rendszerint
hárman mentünk egy terepjáróval, elsõsorban növényeket és hüllõket gyûjtöttünk. Így jártuk be a Simpson-sivatagot
és az Arnhem-földet. Már akkor elkezdtem az utóbb hazaküldött anyag összeállítását. Késõbb bejártam az óceániai szigetvilágot, így Új-Guineát, Fidzsit, a Salamon-szigeteket, Tongát, Tahitit, Új-Zélandot és Hawaiit. Gödöllõre most DélAmerikából érkeztem, ahol a csendesóceáni népek eredetére utaló nyomokat
kerestem.
 Bárhol is jár, mindig gondol a
gödöllõi múzeumra is
 Az Ausztrál Múzeum számára szükséges mennyiségen felül mindenbõl
igyekeztem begyûjteni Gödöllõnek is,
így most már több mint harmincezer darabból áll az itteni gyûjtemény, ami Európában az egyik legnagyobb. Örülök,
hogy ez szülõvárosomban van; jó érzés
adni. Ha látom a gyerekek csillogó szemét, ha látom, hogy megbecsülik a munkám, akkor úgy érzem: érdemes volt dolgozni, küzdeni.
Radó Gábor
Fotók: a szerzõ

Gödöllõ
Burgonya
60
Paradicsom
288
Paprika
380
Erõs paprika (db)
25
Káposzta
38
Kelkáposzta
90
Zeller
100
Sárgarépa
80
Petrezselyemgyökér
190
Alma
60-158
Körte
380
Banán
230
Szõlõ
250
Narancs
140
Citrom
210
Mandarin
178

Vác
60-65
290
430
35
60
100
200
95
130
150-200
365
250
460
155
255
200

A városi piac ünnepi nyitvatartása
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
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A Gödöllõi Leánykar ünnepi koncertje

Nagyratörõ tervek
December 16-án vasárnap, a Királyi Kastély Adventi rendezvénysorozatának keretén belül a Cavaletta Mûvészeti Egyesület Gödöllõi Leánykara adott karácsonyi kórushangversenyt a kastély dísztermében. Az estet Réz Ferenc, a kórus
ügyvezetõ igazgatója nyitotta meg, majd
a mûsor keretében Németh Kristóf színmûvész karácsonyi verseket adott elõ. A
telt házas koncert különlegességét, érdekességét adta, hogy a 43 tagú kórushoz

ez alkalommal meghívott vendégzenészek  Retzler Péter, Rehorovszky Gábor, Pánker László, Gombos Viktor  is
csatlakoztak. A nagy sikerrel lezajlott
elõadásról CD felvétel is készült, így aki
személyesen nem tudott jelen lenni az
eseményen, az a késõbbiekben a hangfelvétel megvásárlásával pótolhatja azt.
Danku István, a Leánykar vezetõje lapunknak elmondta: A kórus igen jó évet
tudhat maga mögött. Lebonyolítottak egy

HIRDETMÉNY
Kedves Vendégünk!
Hasonlóan az elmúlóban lévõ 2001-es évhez, a jövõ év elsõ félévében is zenei
elõadásokat tartunk Gödöllõn a F. Chopin Zeneiskolában. A sorra kerülõ zenei
elõadások témái és idõpontjai a következõképpen alakulnak:
2002. jan. 4.: A múlt énekmûvészete I.
2002. febr. 1.: A szimfónia története III (Beethoven)
2002. márc. 8.: Muzsikáló fejedelmek, fejedelmi muzsikusok, muzsikusfejedelmek
2002. márc. 22.: J. S. Bach passiói
2002. ápr. 12.: Wagner: Lohengrin
2002. máj. 3.: szimfónia története IV. (Schubert, Schumann, Berlies, Csajkovszkij).
Az elõadások színhelye változatlanul a F. Chopin Zeneiskola (Gödöllõ, Ady Endre sétány 1.) hangversenyterme, az idõpont 18 óra. A közölt dátumok minden
esetben pénteki napra esnek. A részletes mûsort az elõadás elõtt osztjuk ki a megjelenteknek.
Minden kedves eddigi és elkövetkezendõ Hallgatónknak Boldog Karácsonyt és sikeres Újesztendõt kívánok.

nagyon sikeres nyugat-európai koncertkörutat; Németországban, Luxemburgban és Franciaországban léptek fel
(zárókoncertjüket éppen Párizsban adták). A visszajelzések is pozitívak, ugyanis már mind a német, a francia és a luxemburgi kórus is jelezte, hogy szívesen
lépnének fel Gödöllõn, ismerkednének a
várossal, az itt élõ emberekkel. Jövõ évi
terveik közül kiemelkedik, hogy szeretnék megjelentetni elsõ önálló CD-jüket,
ezzel is szélesítve azt a bázist, akik szeretik õket és a kóruséneklést.
-r-

Gyerekszínészek
A városi Mûvelõdési Ház stúdió-színháztermében december 14-én délelõtt
nagysikerû gyerekelõadás volt, melyet a
város óvodásainak és kisiskolásainak
szerveztek és adtak elõ a Gödöllõi Körszínpad tagjai.
A varjak címû mesejáték története nem
volt idegen a gyerekeknek, hiszen Benedek Elek meséjét sokan ismerték már,
de a zene és a látványos megjelenítés új
és gazdag élményt adott a gyerekeknek.
A délelõtt folyamán két elõadás volt,
melyet a Kazinczy óvodába járó gyerekek és a Waldorf iskola valamint a Beszédjavító Intézet tanulói láttak.
A Körszínpad tagjai további elõadásokat terveznek, szeretnék, ha minél több
gyerek láthatná ezt a mesejátékot.

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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William Nicholson: A Szél Dalnoka

Elvont varázsbirodalmak
A Harry Potter rajongóknak bizonyára tetszeni fog ez a könyv is. Nyilván
a számítógép nyújtotta lehetõségek
hatására napjainkban óriási fordulat
állt be a meseirodalomban.

Korábban, századokon, sõt, ezredéveken át a mesék a valóságból táplálkoztak. Bármennyi csodás elemet vonultattak is fel, azoknak mindig valahogyan
kötõdésük volt a valósághoz. A mai
mesék ezzel szemben teljesen elvont,

teljesen a földtõl elrugaszkodott varázsbirodalmakat építenek fel. A szereplõk
megjelenése, viselkedése amolyan
számítógépes. Modelljük nincs, önmagukból keletkeztek. Cselekedeteik
indokolatlanok, mindenfajta földi 
legalábbis eddigi földi  logikát nélkülözõk. Megjelent egy szép új világ,
melyet a hozzám hasonló öregek, régimódiak kissé riadtan szemlélhetnek.
A Szél Dalnoka címû meseregényben például a zároknak nevezett sze-

A Gödöllõi Szimfonikus Zenekar jubileumán

nyek. Szervezõdtek alulról, önmaguktól kulturális közösségek.
Ilyen volt az a zenekar is, mely a
Frédéric Chopin Zeneiskola tanáraiból jött
létre ezelõtt húsz évvel, melybõl késõbb a
Gödöllõi Szimfonikus Zenekar kialakult.
Még nem önálló ez az együttes, de hogy
azzá váljon, egyaránt törekvése a zenekarnak is, a városnak is. Nincs olyan
Gödöllõhöz hasonló nagyságú városa az
országnak, melynek önálló zenekara lenne. Ha nálunk megvalósul ez  és a tervek
szerint néhány év múlva megvalósul , elsõk leszünk az ilyen eredmény felmutatásában. Nem mintha versenyezni akarnánk
más városokkal, a zenekar önállósításának
más indoka van: az elmúlt húsz évben
végzett munkája, az elmúlt húsz évben elért eredményei azok, melyek elegendõ indokot jelentenek az önállósításra.
A hangversenyt megnyitó zeneszám,
Charpentier Te Deumának preludium része után Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriumából következett ária, melyet

Te Deum, ária, szerenád
A színpad mélyén, a zenészek mögött
óriási tartókban elhelyezett gyertyák
lobogása mintha csak a korba röpített
volna bennünket, a barokk korába,
melyben a Gödöllõi Szimfonikus Zenekar 20 éves fennállása alkalmából
vasárnap este rendezett jubileumi
koncertjén elõadott mûvek jó része
keletkezett. És a karácsonyt is idézték
az égõ gyertyakoszorúk ugyanakkor.
Mert a közelgõ karácsonyt is ünnepelte nem egy a zeneszámok közül.

Gémesi György köszöntve a jubiláló zenekart, visszatekintett a múltra. Elmondta,
hogy 1990 óta, mióta polgármestere a városnak, kiemelt célja volt Gödöllõ kulturális életének a fejlesztése, az, hogy a régióban, de akár országosan is ismertté és
elismertté tegyék az itteni kulturális értékeket. Az alapok megvoltak. Léteztek
nagyszerûen mûködõ kulturális intézmé-

replõk  kik õk, nem derül ki  a következõ szövegû énekkel vonulnak feltartóztathatatlanul: Ölni! Ölni! Ölni!
Igaz, a végén  megint csak nem
tudni semmit arról, minek a hatására,
hogyan  elnyerik méltó büntetésük:
Hátuk meggörnyed, arany hajuk gyérül, õszül. Évek telnek percek alatt, s a
zárok sorra a földre rogynak és kimúlnak. Csontjaikon elmállik és porrá lesz
a hús. Gyõzhetetlen ármádiájukból
nem marad más, mint csontvázak
hosszú sora.
A regény elnyerte a legjobb gyermekkönyveknek járó Gold Smarties díjat - olvashatjuk a borítón.
- nád -

a zenekar kíséretével Herczenik Anna énekelt. Herczenik Anna, akinek felívelõ pályáját már évek óta figyelemmel kísérhetjük, a Chopin Zeneiskola növendéke volt,
s ma a Magyar Állami Operaház tagja.
Ugyancsak a zeneiskola növendékei voltak Vivaldi két oboára írt concertójának
szólistái, Baráth Nóra és Farkas Ágnes,
ma országos hírû zenekarok tagjai. Corelli
karácsonyi concerto grossója a húsz évvel ezelõtti elsõ hangversenyre is emlékezést jelentett: akkor is ezt adták elõ, s az
akkori elõadókból csaknem mindenki
most is a színpadon foglalt helyet.
A szünet után a barokk korból a romantika korába tértünk a zenekar, a vezénylõ Horti Gábor, állandó vezetõ karmesterük jóvoltából. Brahms D-dúr szerenádjával bûvölték el a közönséget,
méltán váltva ki vastapsát. Nem maradhatott el a ráadás, melyhez a színpadra
szólították a nézõtérrõl a volt zenekari
tagokat is. És még felcsendült Erkel
Hunyadi Lászlójának palotása, valamint
Brahms V. magyar tánca.
N. A.
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Advent

AZ ORVOS SZEMÉVEL

Roger Schütz gondolata a várakozásról
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Minden nõ életében eljön az ötödik évtized. Ez a változó kor, amely nem betegség, hanem állapot. Ez nehéz idõszak lehet, mikor meg kell tanulni kezelni a lelki
problémákat és igénybe kell venni a lehetséges orvosi segítséget. A petefészek mûködése csökken, a ciklus megszûnik, ennek tudható be az összes tünet: hõhullámok, pirulás, éjszakai izzadás, szívdobogásérzés, alvászavar, depresszió, ingerlékenység, elhízás, bõrráncosodás, vizelet
inkontinencia.
Késõi súlyos következményként a
szív- és érrendszeri megbetegedések
száma megsokszorozódik, valamint
csontritkulás alakul ki. Orvosi segítséggel, megfelelõ kivizsgálást követõen hormonpótlás kezdhetõ, mely a tünetek
nagy részét megszüntetheti. Módja lehet
szakaszos vagy folyamatos, a gyógyszer
formája lehet tabletta, tapasz , krém.
Eredményeként a kialakult csonttömeg
megõrizhetõ, és egyes vizsgálatok szerint hosszú távon alkalmazva a szív- és
érrendszeri betegségek kialakulását késleltetheti.
Dr. Kiss Éva
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Röplabda

Két jó szett a bajnok ellen

Sport  29
szítettek a gyenge játékuknak köszönhetõen. A bajnoki szünet remélhetõleg
jót tesz a csapatnak és a januári három
mérkõzésen olyan eredményt érnek el,
amely biztosítja számukra a legjobb
négy közé jutást. Ezt az eredményt
egyébként jogosan várja el tõlük a
szakvezetés, hiszen a tudásuk és a tehetségük is megvan az elõre lépéshez.
Pest Megye Önkormányzata ebben

Architekton Gödöllõi RC - NRK
A folytatásban továbbra is villogott
Nyíregyháza 1:3 (-17, 24, -13, -10)
a hazai együttes és a szett elején 5:3-ra
Gödöllõ 200 nézõ, vezette: Hóbor, elhúzott. A vendégek azonban erõsítetOrtner. Gödöllõ: Szabó, Mester, Pus- tek és átvették a vezetést. Sajnos a hakás, Selmeczi, Nagy, Kurucz. Csere: zai együttes játékába egyre több hiba
Gudmann, Szendrõi, Villányi.
Edzõ: Németh Lajos.
A tizenegyedik fordulóval befejezõdött a nõi Extraliga idei
programja. Az alapszakasz utolsó három fordulóját januárban
rendezik meg. A gödöllõi csapatnak a BSE, a Vasas és a Szombathely ellen kell begyûjteni a
szükséges bajnoki pontokat a
legjobb négy közé kerüléshez.
Az év utolsó fordulójában papírforma eredmények születtek:
a BSE a Vasast, a Kecskemét a
Haladást, a Jászberény az Angyalföld együttesét verte magabiztosan. A negyedik párban a
listavezetõ
Nyíregyháza
Gödöllõn kívánta begyûjteni a
bajnoki pontokat. A mérkõzés
elõtt csak az volt kérdéses, hogy
melyik arcát mutatja a hazai csapat, illetve jó játékkal mennyire Balról jobbra, állók: Hollósy László másodedzõ, Kurucz Ágnes, Szurkos Bernadett, Puskás
sikerül megszorítani a bajnok- Ivett, Nagy Krisztina, Mester Orsolya, Szendrõi Ildikó, Németh Lajos vezetõedzõ. Térdelõk:
Selmeczi Zsuzsa, Gudmann Csilla, Korpai Mária, Villányi Zsófia, Szabó Márta, Lovász Katalin.
csapatot.
A mérkõzést a Nyíregyháza
kezdte jobban, de a hazai csapat pillana- csúszott, míg a bajnokcsapat megbíz- az évben is kitüntette a megye legjobb
tok alatt egyenlített. Szerencsére, már a ható, pontos játékkal gyûjtögette pont- sportolóit. A Megyeháza dísztermében
találkozó elején látszott, hogy a Gödöllõ jait. Ebben a szettben az AGRC keve- megrendezett ünnepségen a felnõtt
bizonyítani akar a bajnok ellen. Nagyon sebb sikerrel próbálta hárítani a nyír- c s a p a t o k k ö z ö t t a z A r c h i t e k t o n
lelkesen, helyenként kifejezetten jól ját- egyházi rohamokat. Már nem koncent- Gödöllõi Röplabda Club együttesét a
szottak a lányok. A játszma közepétõl ráltak annyira, mint az elsõ két játsz- második legjobbnak választották meg.
azonban fokozatosan elhúzott a vendég- mában és csak 13 pontot gyûjtött.
Állnak: guggolnak:
-tamáscsapat és 17-re nyerte az elsõ szettet.
A negyedik szett elején még megFotó Tatár Attila
Óriási lendülettel kezdte a második csillant a remény, talán sikerül még
játszmát az AGRC. A Nyíregyháza csak egy játszmát elvenni a Nyíregyházától.
leste, ahogy remek játékkal ötpontos Hét-hét után azonban már csak egy
Év végi focigála
elõnyre tett szert a Gödöllõ (8:3). A ven- csapat volt a pályán, érthetetlen módégek persze nem hagyták annyiban a don szinte leállt a hazai együttes. A
A remek évet zárt Pelikán GLC.
dolgot. Nagyon összekapták magukat és a vendégek különösebb megerõltetés
öregfiúk csapata egy focigála kerekövetkezõ hazai pontra kilenccel válaszol- nélkül szerezték pontjaikat és nagy kütében búcsúzik az évtõl. Részt vevõ
tak (9:12). A szokástól eltérõen nem tört lönbséggel nyerték a szettet.
csapatok: Magyar polgármesterek
meg a gödöllõi együttes és 16-nál utolérte
Az utolsó mérkõzésen mutatott teljeválogatottja, Isaszeg, Füstiellenfelét. Ebben az idõszakban látványos, sítmény jellemzõ volt az egész õszi
Fecskék, Hévizgyörk, Gödöllõ I.,
hosszú labdameneteknek tapsolhatott a idényre. A csapat néhány mérkõzésen
Gödöllõ II.,
közönség. Parádés védések, remek me- illetve bizonyos szettekben kiválóan
Helyszín: A. T. E. Sportcsarnok
zõnymunka, kemény ütések jellemezték a játszott, parádés megoldásokat mutatott
Idõpont: 2001. december 28., 13 órától
második szettet. A rendkívüli izgalmakat be, bizonyította tudását. Máskor viA belépés díjtalan.
hozó játszmát teljesen megérdemelten szont gyermeteg hibák sokaságát könyerte meg a hazai csapat.
vették el, játszmákat, sõt mérkõzést ve-
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Az Év sportolói

Gödöllõiek kitüntetése
Ebben az évben Sportkarácsony volt
a neve annak az ünnepségnek, amelyen köszöntötték Pest megye legjobb felnõtt és utánpótlás korú versenyzõit, a diákolimpián kiemelkedõ
eredményeket elérõ sportolókat, az
év legeredményesebb edzõit, csapatait, szabadidõs szervezeteit, vala-

veres országos bajnokságon három elsõ és
egy második helyet szerzett és az Eb-n csapatban harmadik helyen végzett. Edzõje
Fodor László. A harmadik díjat Hudák Marianna, szigetszentmiklósi kick-box versenyzõ vehette át, aki A-kategóriás Világkupa-versenyt nyert. Edzõje Gnyálin István.

mint a fogyatékos sportolók legjobbjait. A hagyomány szerint a Megyeháza dísztermében vehették át
az elismerést a díjazottak. Az ünnepségen Szemes Árpád, a Pest Megyei
Sportigazgatóság igazgatója méltatta a kiváló sportolók és edzõik kimagasló eredményeit.

A legjobb férfi utánpótláskorú címet
Bodrogi Viktor százhalombattai úszó érdemelte ki. Eredményei: ifi Eb-n: négy
arany, egy ezüst, felnõtt magyar bajnokságon: két arany. Edzõje Vizi Csaba.
Megosztott második díjat kapott Magyari
Zoltán verõcei atléta (ifjúsági vb-n hatodik, elsõ a diákolimpián, a junior és ifi
bajnokságon, edzõje Magyari József),

A felnõtt férfiak között Petõ Tibor váci
evezõs lett az elsõ, aki Haller Ákossal
együtt párosban világbajnokságot nyert,
háromszoros Világkupa-gyõztes. Edzõje
Rapcsák Károly. A második helyen a
szintén világbajnoki címet szerzett Lázár
Vilmos (Domonyvölgyi Lázár Lovas SE)
végzett, aki a kettesfogathajtásban egyéniben és csapatban sem talált legyõzõre.
A harmadik legtöbb szavazatot a szentendrei Tasi Tamás sportlövõ kapta. Eredményei: két Eb-ezüst, négy magyar bajnoki arany, edzõje Fodor László.
A felnõtt nõi korcsoportban a
százhalombattai Csomor Erikát ítélték a
legjobbnak, aki duatlon-világbajnokságon
rövidtávon arany hosszútávon és a Világkupa-versenyen ezüstérmet szerzett. Edzõje
Zemen János. Második helyen végzett Kuti
Orsolya, szentendrei sportlövõ. A légfegy-

valamint Kosdi Balázs, váci kenus
(aranyérem a maratoni vb-n, Eb-n és obn, edzõje Bánszky Imre). Ebben a kategóriában a harmadik díjat is megosztották: Pocsai Balázs, kistarcsai triatlonos
(ifi Eb-n csapatban bronzérmes, magyar
junior bajnok, edzõje Verrasztó Gabriella) és Molnár Péter, szobi kajakos (az európai olimpiai reménységek versenyén
elsõ, kétszeres diákolimpiai bajnok,
edzõje Mátyus Zsolt) között.
Az idei év legjobb Pest megyei utánpótlás korú leány sportolója Durkó Eliána atléta, a GEAC sportolója lett. Edzõje Benkõ
Ákos. Eliána az ifi vb-n hatodik, az ifi Eb-n
negyedik helyen végzett, négyszeres junior
magyar bajnok (60 m gát, 100 m gát, 300
m gát, 300 m gát csapat) és négyszeres középiskolás bajnok. Második helyen végzett
Daróczi Petra budaörsi ritmikus gimnasztikázó, aki diákolimpiai bajnok, junior bajnok egyéniben és csapatban. Edzõje Béres
Emese. A harmadik legtöbb szavazatot Varga Eszter atléta, a GEAC sportolója kapta.
Edzõje Máté Alpár. Eszter az ifi ob-n
aranyérmet szerzett diszkosz- és kalapácsvetésben, bronzérmes lett súlylökésben.
(fotó: Benkõ Ákos, Durkó Eliána, Varga
Eszter, Máté Alpár).
A középiskolás diáksportolók versenyében Pengõ Gábor, ceglédi asztaliteniszezõ végzett az élen, aki a diákolimpián
egyéni aranyérmet szerzett. Edzõje Iván
Csaba. Második lett Tóth Róbert, ceglédi
atléta (diákolimpián aranyérmes 800 és
1500 méteren). Edzõje Ács Tibor. A harmadik díjat megosztották Varga Eszter
váci atléta (serdülõ ob-n elsõ gerelyhajításban és súlylökésben, edzõje Szikora
Gyula) és Drobny Dóra ceglédi atléta
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Sakk

Török sikere
December 14-16 között a Szent István Egyetem fõépületében került
megrendezésre a hagyományos
gödöllõi emlékverseny. Az országos
minõsítõ versenyen 55 sakkozó 9
fordulóban mérte össze tudását. A
GEAC sakkozóin kívül még indultak
a tornán a Hüsi SC, Érd VSE,
Újszászi VVSE, Aszód SE, Váci SE,
Vasa SC, Pásztói SE, Nagykáta SE,
R+Á
Egyesület,
Mátra
SE,
Füzesabonyi SE, Számbék SE,
Pomáz SE, Szentendrei Sakkiskola,
Veresegyház sakkozói.

(diákolimpián 800 m-en aranyérmes,
edzõje Ács Tibor) között.
Az általános iskolások korosztályában
elsõ díjat kapott Egri Eszter budaörsi atléta,
aki diákolimpiai bajnok 1500 méteren és a
serdülõ ob-n harmadik 800 méteren. Edzõje Egri Gyula. Második lett Ungvári Attila
ceglédi cselgáncsozó, aki serdülõ magyar
bajnok, diákolimpiai bajnok. Edzõje Bíró
Tamás. Harmadik János József százhalombattai úszó, diákolimpiai bajnok 100 méteren. Edzõje Kovács Marietta.
2001-ben Pest megye legjobb felnõtt
csapata díját a Százhalombattai Sport Kft.
férfi kézilabdázói érdemelték ki (az országos bajnokságban negyedik helyen végeztek). Edzõjük Györffy János. Második helyen végzett az Architekton Gödöllõi Röplabda Club nõi csapata, amely Dobos János edzõ vezetésével a magyar bajnokságban a klub fennállásának legnagyobb sikerét elérve ötödik lett. Jelenlegi edzõjük
Németh Lajos. Harmadik díjat kapott a
Váci Nõi Kézilabda Kft. csapata (magyar
bajnoki hetedik hely), edzõje Páll Tibor.
Az utánpótlás csapatok közül a Pest megyei junior férfi atlétikai válogatott végzett
az élen, edzõje Kundlya János. Megnyerte az
NB I-es csapatbajnokságot, második helyet
szerezett a Bajnokcsapatok Európa-kupáján.
A Nagykõrösi Kosárlabda Klub serdülõ fiúcsapata érdemelte ki az ezüstérmet az ob
megnyerésével. Edzõje Lakosa Zsolt. A kategóriában a GEAC-Architekton gyermek
leány kardvívó csapata: Benkó Enikõ, Benkó
Réka, Gáspár Szilvia, Szarka Dorottya,
(edzõjük Kurucz Balázs) kapta a harmadik
legtöbb szavazatot. A lányok megnyerték a
korosztályos magyar bajnokságot. (fotó)
Az év edzõje kitüntetõ címet Benkõ

-esztí-

A színvonalas és izgalmas versenyen
végig nagy csata folyt. Az utolsó pillanatokig kérdéses volt a gyõztes személye. A verseny nagy vesztese a váci dr.
Trajber Csaba volt, aki 7-bõl 6,5 ponttal vezette a mezõnyt, de az utolsó két
fordulóban megbotlott és be kellett érnie a 4. hellyel. A GEAC sakkozói ismét jól szerepeltek, ami a két fõdíj
mellett számos különdíjat is eredményezett. Török Sándor az utolsó napi
mesterhármasának  döntõen a Trajber
elleni gyõzelme  köszönhetõen bravúros gyõzelmet aratott. Játéka kicsit
akadozott, de küzdeni tudásból ismét
jelesre vizsgázott. 16 évesen Õ lett az
eddigi legfiatalabb gyõztes! Nehéz lesz
ezt a rekordot megdönteni, de hátha sikerült majd valakinek.
Végeredmény: 1. Török Sándor
(Gödöllõi EAC) 7,5 pont; Molnár
László (Újszászi VVSE) 7,5 pont; 3.
Harmatosi József (Gödöllõi EAC) 6,5
pont.
Különdíjasok: Legjobb III osztályú:
Reznák Attila (GEAC) 4,5 pont; Legjobb ifjúsági: Koczó Kristóf (GEAC)
6 pont; Legjobb serdülõ: Szekeres Róbert (GEAC) 5 pont.
GEAC ifjúsági: 2. Somodi Balázs 5
pont; GEAC serdülõ: 2. Tóth Bence
3,5 pont.
További GEAC-os eredmények: Kõszegi Lajos, Ruttkay Péter, Tímár Zsolt
6 pont; Nagyajtai Gábor 5,5; Botka József, M. Szabó László 4,5 pont; Szakács
Áron, Rigó József, dr Farkas József,
Lantos Csaba 4 pont; Romhányi Botond
3,5 pont; Posztobányi Péter 3 pont;
Romhányi Viktor 2,5 pont.

fotók Pánker László

Tímár Zsolt

Ákos (GEAC) kapta, akinek tanítványai
2001-ben 13 országos egyéni, 7 csapatés 1 váltóbajnokságot nyertek. Versenyzõi közül Pék Andrea az utánpótlás,
Durkó Eliána a junior, Szibilla László a
serdülõ válogatott tagja. (fotó) Hasonló
elismerésben részesítették Magyari József verõcei atlétaedzõt és Vizi Csaba
százhalombattai úszóedzõt.
A szabadidõs sportszervezetek közül
ebben az évben a Pest megyei utcai kosárlabda-bajnokság szervezõbizottságát választották meg a legjobbnak. Gödöllõrõl
ketten kaptak elismerést, Pánker László és
Szabó Tamás. Második lett Budakeszi Város Önkormányzata és a Budakeszi Általános Iskola Diák Sport Egyesülete, míg a
képzeletbeli dobogó harmadik fokára a
szentendrei amatõr bajnokságok szervezõbizottsága állhatott fel.
A fogyatékos sportolók közül elsõ díjat kapott Bíró Norbert (Cegléd) dzsúdós,
Eb-ezüstérmes, vk-bronzérmes. Edzõje
Bíró Tamás. Második Fátrai Ferenc
(Albertirsa) elsõ 50 méteres futásban és
kislabdahajításban, az Eb-n helybõl távolugrásban arany-, kislabdahajításban
ezüstérmes. Edzõje Gilan János. A harmadik helyet Fonódi Gábor (Vác) szerezte meg, aki 400 méteres síkfutásban nyert
bajnokságot. Edzõje Somorjai Gáborné.
A fogyatékos sportolók megyei szervezetei közül a Losonczi István Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Diákotthon végzett az élen, megelõzve a
Váci Általános Iskola és Speciális Szakiskolát és az Albertirsai Irmák Kht. Speciális Foglalkoztató Otthonát.
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Negyedik helyezés
December 14., 15., 16., 17-e piros
betûs napok voltak a GEACArchitekton vívószakosztályának
életében. Ekkor volt a felnõtt országos bajnokság. Ugyanakkor olyan
események is megtörténtek a felsorolt néhány nap alatt, amire a szakosztály már 12 éve várt.

A verseny elsõ két napján egyéni küzdelmek zajlottak, ahol a tõrözõk közül
Gémesi Tekla bejutott a legjobb tizenhat
közé, s kadet létére, megszerezte a tizedik helyet, míg Benke Balázs ugyan nem
jutott a 32-es táblára, de újonc lévén
mégis a legjobb 64 között végzett.
A kardozók sem maradtak csöndben
ezekben a napokban, hiszen nemcsak két
vívónk került a legjobb 32 közé (Csongrádi László és Csjernyik Balázs), hanem
a tizenhatos táblán Bokor Gergõ végül a
kilencedik helyen zárt.
A lány kardozóink közül Kerecsényi
Fodor Georgina ugyanúgy, szép vívással,
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a tizedik helyen zárta az egyéni versenyt.
Talán kardozóinknak mindez nem volt
elégséges, hiszen csapatban, a tavaly 5.
helyen végzett férfi kardcsapat idén
többre pályázott. A Navarrete József,
Csongrádi László, Bokor Gergõ, Kurucz
Balázs, Princz Kornél összetételû csapat
egészen a legjobb négy közé kerülésért
küzdötte magát. Miután a BVSC-t 45:30ra megverték, bekerültek a négy legjobb
csapat közé, amely már garantálta a legjobb vidéki csapat címét, s késõbb ugyan
nem tudtak a döntõbe bekerülni, s a
BSE-tõl is kikaptak, de az elõkelõ negyedik hely mégis az övék lett. Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy kardozóink
még nem voltak ilyen magas pozícióban
soha.
Mindenesetre a négy közé kerülésének
gondolata a nõi tõrözõknek is megtetszett, akik az elõzõ bajnokságon a hatodik helyen végeztek, és bíztak a sorsolás
eredményességében, hogy talán legelõször, mint ahogy a fiúk sem, az ország
legerõsebb csapatát kapják. Végül sorsolás útján a budapesti OSC csapata került
ki ellenfélként, amelyik színeiben az
egyéni nyolcadik helyezett is pástra lépett. Ennek ellenére a mieink 45:29-re

gyõzedelmeskedtek, így õk is a legjobbak közé kerültek. A Gémesi Tekla,
Balló Eszter, Bobokné Berzsényi Ilona
alakította csapat igencsak örült a váratlanul jött sikernek, amit egy kicsit elrontott, hogy a döntõbe jutásért a Honvéddal
kellett vívniuk. Így sem volt ok panaszra,
hiszen, ha nem is gyõztek, még a harmadik helyért a Csata-Csepel ellen sem,
ugyanúgy, ahogy a kardozó fiúk is, a negyedik helyet foglalhatták el.
Mindezek mellett a fiú tõr csapat is
igen biztosan helytállt, bár eredményük
nem sokat mutat, inkább koruk volt igen
alacsony a mezõnyhöz képest, három
újonc korosztályú és egy felnõtt versenyzõ alkotta a csapatot.
A lány kardozóink sem bíztak semmit
sem a véletlenre, hiszen egyetlen felnõtt
kardozónk nincs ebben a fegyvernemben,
mégis a hatodik helyet szerezték meg.
Legelõször összekerültek a Nagykanizsával, aki nem a gyenge kardozók kategóriáját birtokolja, majd megverte a Sopron
csapatát, s végül kikapott a BSE-tõl.
Gémesi Csaba elmondta, hogy igen
büszke az eredményekre, hiszen egyedülálló eredményekkel tértek haza vívóink.

Elsõ-második helyért: VÜSZI Kht 
Polgármesteri Hivatal 4 : 1.
Az eredményhirdetés után úgy döntöt-

tek a csapatok, hogy jövõ év elején újra
összemérik erejüket egy kibõvített tornán.

erni

Teremlabdarúgás

Négy csapat
Villámtornát rendezett négy fo cicsapat a Premontrei Gimnázium
tornacsarnokában. A Kalória Kht.
a Polgármesteri Hivatal, a Pre montrei Gimnázium tanárai és a
VÜSZI Kht. csapatai mérték össze
tudásukat. A jó hangulatú mérkõzéseket a nagy létszámú Kalóriadrukkerek szurkolása tette még
hangulatosabbá.

Eredmények:
Osztályzók: VÜSZI Kht  Premontrei Tanárok 7 : 3; Polgármesteri Hivatal
 Kalória Kht 4 : 2 Harmadik helyért:
Premontrei Tanárok  Kalória Kht 4 : 3;

Bara László

