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Boldog új évet kívánunk
minden kedves Olvasónknak!

2 • Évforduló

Gödöllõi Szolgálat • 2000. január 13.

Karácsony, óévbúc
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A karácsonyt megelõzõ napokban több helyen is bensõséges hangulatú mûsorral, ajándékozással idézték meg az ünnepet. Képeink az
Egyesített Szociális Intézmény Otthonában (1.), a Blahai Idõsek Klubjában (2.), a Fõvárosi Önkormányzat Dózsa György úti Otthonában
(3–4.) készültek. Tizedszer rendezték meg Máriabesnyõn a kapucinus karácsonyt (5.) Az Erkel iskola tanulóinak hagyományos karácsonyi elõadása a mûvelõdési központ színháztermében (6). Mindenki karácsonyát verssel, zenével, ajándékkal várták a városháza elõtt
(7.) Gödöllõ Nyugdíjas Egyesülete a mûvelõdési központban búcsúztatta az óévet december 29-én. Ekkor került sor a kilencvenéves
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csúztató, esküvõ…
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vagy annál idõsebb tagok köszöntésére is. Képünkön a nyugdíjas egyesület képviseletében Szatmáry Béláné köszönti Ács Mihályt (8.)
Több százan köszöntötték az új évet a városháza elõtti téren. Az egybegyûltek elénekelték a Himnuszt, majd Gémesi György polgármester rövid köszöntõje után tûzijátékban gyönyörködhettek az együtt ünneplõ gödöllõiek. A tûzijáték durrogását természetesen elnyomta a dudaszó és a pezsgõsüvegek pukkanása (9.) A 2000. év elsõ házasságkötése Gödöllõn: Argyelán István és Dala Eszter január
elsején, az év elsõ perceiben mondtak igent a városházán (10.) g
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Márvány Miklós

Kire veszélyes az Eszme?
millenniumi év nyitó aktusaként
ja nu ár 1-jén az Or szág Há zá ba
költözött a Szent Korona. A döntést egye sek igen he ve sen vi tat ták.
„Neokonzervatív túlbuzgóság!” „Nyomás gya kor lás a tör vény ho zás ra!” „Be
akarják csempészni egy köztársaság alkot má nyá ba?” „Elõbb-utóbb köz jo gi
funkciót kap az ereklye!” Az élcelõdések, fé lel mek mö gött tá jé ko zat lan ság,
téveszmékkel megterhelt fogalomzavar
rejlik. Mert mi is az a „szentkorona-eszme”, amitõl úgy félnek egyesek, mint ördög a szenteltvíztõl? Két fogalom keveredik itt, amelyeket még a szakirodalom
sem különböztet meg, illetve szinonimaként használ: a szentkorona-eszme és a
szentkorona-tan fogalmát. Az alábbiakat
tehát azoknak szánjuk, akik nem riadnak
vissza „a fogalom erõfeszítésétõl”.
Alapvetõ különbségrõl van szó, hiszen
egy tan, ami le van írva, rögzítve egy történelmi, aktuálpolitikai pillanatban, csak
töredéke, többnyire tendenciózus megfogalmazása (amint majd Werbõczinél is
látjuk) annak, amit egy eszmerendszer
hordoz, sokszor öntudatlanul.
Kétségtelen, hogy itt egy magyar sajátosságról van szó, jóllehet a koronaeszme
önmagában még nem egyedülálló jelenség Európában. Mint a királyi hatalom
jel ké pe, a XI II. szá zad tól Ang li á ban,
Franciaországban, Csehországban is a kirá lyi ha ta lom hoz tar to zó, at tól el nem
ide ge nít he tõ bir to kok tu laj do no sa ként
szerepel a korona. Ezen felül mind a magyar, mind a cseh koronaeszme fejlõdésében a király és a rendek felett álló állam sze mé lyi sé get lát tak ben ne. Míg
azonban más országokban ez nem fûzõdött egyetlen reális koronához, Magyarországon a hagyományos Szent Koronához volt kapcsolva. Nálunk a király jövedel mei a Ko ro ná é i vá vál tak, a ki rá lyi
kincs tár a Szent ko ro na kincs tá rá vá. A
mag ta la nok és a hût le nek bir to kai a
Szentkoronára szálltak vissza. Ha nincs
király, a Korona védi meg az alattvalók
jogait, mint az államérdek alanya.
De közismert tény, hogy királyainknak
ez a Ko ro na biz to sí tot ta le gi ti mi tá sát.
An jou Kár oly Ró ber tet har mad szor is
meg kellett koronázni, mert az elsõ két
alkalommal az nem a Szent Koronával

A

tör tént. Má tyás iszo nyú össze get volt
kénytelen az osztrák Frigyesnek kifizetni, hogy a Koronát visszaszerezze. Önjelölt trónkövetelõk nem is haboztak kihasználni ezt azzal, hogy egyszerûen ellopták. Ez a helyettesíthetetlenség, lecserélhetetlenség a külföld számára érthetetlen volt. Ma is az. Nem csoda, hogy gyanakodva figyelik különös tiszteletét. Ráadásul a Korona nemcsak területileg jelentette az államot. Ellenkezõleg: éppen
ak kor tett szert na gyobb je len tõ ség re,
amikor az ország integritása forgott veszélyben. A szentkorona-eszmét Mohács
után is megtaláljuk anélkül, hogy bárki is
gondolt volna a közjogi értelemben vett
szentkorona-tanra. Eszerint Erdély a Korona tagja, vagyis Magyarországgal egy
test. Bethlen Gábor is „az magyari koronában” látta az ország egységének fenntartóját.
A középkorban egy másik, ugyancsak
egyházi eredetû államelmélettel találkozunk: az állam emberi szervezetként való
elgondolásával. Eredetét az egyház korporatív szemléletébõl veszi: az egyház
Krisztus misztikus teste, ahol õ a fej, a
hívõk a test tagjai. Ez az organikus államszemlélet nálunk is gyökeret vert, de
a koronagondolat és az államtest képének összekapcsolása Werbõczi István, a
magyar szokásjog összegyûjtõjének mûve volt. A Tripartitum alapelve az „una et
eadem libertas”, minden nemes, fõ- és
köznemes ugyanazokat a jogokat és kiváltságokat élvezi. Miután a nemesség
úgy jött létre, hogy a közösség királyt válasz tott, a ne me sí tés jo gát „az or szág
szentkoronájának joghatóságára”, a koronázással a királyra ruházta. Így az egész
nemességet és a királyt „a részesedés és
összeköttetésénél fogva a szent korona
tagjainak tartjuk, akik a megkoronázott
fejedelmen kívül senki más hatalmának
alávetve nincsenek”. Erre a tételre nem
mint köz jo gi tan ra, ha nem a ne me si
egyenlõség, a nemesi „demokrácia” bizonyítása miatt volt Werbõczinek szüksége. Káros ideológiává ez is csak 1790
után vált.
Látjuk tehát, hogy a történelem során
a Korona egy sokjelentésû szimbólummá
válik. Mindig az aktuális jogfosztottsággal, töredékességgel szemben az áhított

teljesség és igazságosság jelképe. De vajon mi a magyarázata, hogyan alakulhatott ki e máig ható ragaszkodás és tisztelet? Mitõl lehet egy nemzet identitásának, kontinuitásának záloga és szimbóluma? Ebbõl a szempontból kulcskérdés a
Szent Ko ro na ere de te, ke let ke zé sé nek
ide je, ami re vo nat ko zó lag szám ta lan
egymásnak ellentmondó tudományos hipotézis, elmélet látott már napvilágot.
Ma általánosan elfogadott vélemény,
hogy a Koronát Szent István király kapta
1000-ben II. Szilveszter pápától, miután
elkötelezte magát a pogány õsvallással
szembeni harcra, és a régiek helyébe új
intézményeket, centralizált államot, keresztény egyházi szervezetet teremtett.
Ez újabb problémákat vet fel. Koronát
kapni ugyanis a középkorban az adományozó fennhatóságának elismerését jelentette, azaz vazallusi függõséget, akár a
pápa, akár a császár az adományozó. Ezzel szemben tudjuk, hogy Szent István
apostoli király volt, vagyis az állam és az
egyház feje, szuverén uralkodó. Sem õ,
sem utódai nem ismerték el a pápa, legkevésbé a császár fennhatóságát, ha Magyarországra próbálták kiterjeszteni.
Ha küldött is koronát a pápa, az nem a
mai Korona volt, mondja a legtöbb mûvészettörténész. Kutatóink többsége ma
ugyanis azon az állásponton van, hogy a
Szent Korona és a koronázási jelvények
többsége legfeljebb ha XII-XIII. századi,
semmiképpen sem régebbi annál, illetve
a Ko ro nát ek kor szer kesz tet ték vol na
egybe két különálló darabból, egy abroncskoronából és egy ismeretlen funkciójú keresztpántból. Egyes környezõ országok történészei ebbõl azt a következtetést vonják le, hogy a Szent Korona
nem lehet a magyarság valódi jelképe,
mert ha a szent ko ro na-tan (sic!) mint
nemzeti ideológia, nem vezethetõ vissza
a honfoglalásig vagy Szent István államalapításáig, akkor a magyar állam úgynevezett ideológiája és küldetése a Kárpátmedencében hamis. Ha mégis azt firtatjuk, hogy a Korona esetleg régebbi is lehet, ezzel csak a szomszédainkat ingerelnénk, amitõl mentsen meg az Isten.
1978-ban ha za ke rült a Ko ro na az
Egyesült Államokból, ami újabb lendületet adott a koronakutatásnak, többek között ötvös-aranymûves szempontból. Ez
meg hök ken tõ ered mé nyek re ve ze tett.
Ugyanis a XII-XIII. századi datálás alapja a Korona hátsó részén látható uralkodók (elsõsorban Dukász Mihály) képe, a
két-alkatrész-elméleté pedig a részek elté-
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rõ stílusa és a feliratok eltérõ nyelve volt.
Most egyértelmûvé vált a fenti elmélet
tarthatatlansága. Megállapítható ugyanis
a keresztpántok rögzítésének módjából,
hogy az kifejezetten ehhez a koronához
készült, csonkítás nélkül, a pántok végén
túlnyúló, rögzítésre kihagyott résszel. A
vizsgálat igazolta, hogy a Dukász Mihályt ábrázoló zománclemez utólagos betoldása nagyon durva beavatkozás eredmé nye. Va gyis nincs kor meg ha tá ro zó
szerepe. Marad a kétnyelvûség, amihez
tudni kell, hogy az ókortól folyamatosan
és párhuzamosan használatos két liturgikus nyelv a görög és a latin volt, sõt egyidejû használatuk az ünnepélyesség különleges kifejezése, ami egyébként is természetesnek tekinthetõ az 1054-es keletnyugati egyházszakadás elõtt.
Mind ezek a fel is me ré sek leg aláb bis
megengedik egy sokkal korábbi datálás
lehetõségét. Hangsúlyozzuk, ez a datálás
a szentkorona-eszme kialakulása szempontjából alapvetõ. Mert nem képzelhetõ
el egy a XIII. században már kétségtelenül meglévõ kultusz, ha annak tárgyát
40-50 évvel azelõtt barkácsolták össze. A

magyarság a keletrõl nyugatra vándorlása során könnyen találkozhatott a kereszténységgel, legkésõbb itt a Kárpát-meden cé ben azon ban biz to san. Az it te ni
avar fejedelmek már a VIII. században a
ke resz tény ség fe lé ori en tá lód tak, bár
még meg ma rad tak po gány nak és nem
kötelezték el magukat sem a keleti, sem a
nyugati kereszténység mellett. Örmény
püspökök már 589 körül is csoportosan
kereszteltek onogurokat, egyik fejedelmük, Kuvrat 619-ben megkeresztelkedik,
az avarok kagánja, Kajd pedig 795-ben
veszi fel a keresztséget. Semmi komoly
érv nem cáfolja, hogy a Koronát esetleg
itt készítették a Kárpát-medencében, akár
a VII-VIII. században (ld. „kettõs honfoglalás”).
A szemlélõnek már elsõ látásra feltûnhet a Korona archaikus jellege. Zárt formája, pártázatával, csüngõivel teljesen
egyedivé teszi a nyugati koronaformák
között. Annál inkább hasonlít a keleti nomád népeknél használatos ún. sámánkoronákra. Mondhatnánk, egy megkeresztelt sámánkorona. Ha ez igaz, akkor már
sokkal könnyebben elképzelhetõ, mikép-

pen lehet a magyarság kontinuitásának
szimbóluma! Akkor ugyanis átmenetet
képez a régi és az új önazonosság között,
alkalmas lehet ma is egy korokon átívelõ, ál la mi be ren dez ke dés tõl füg get len
identitás- és szabadságeszme megjeleníté sé re. A ko ro na esz me tör té ne té ben
mindig felismerhetõ az a törekvés, hogy
egy szent hagyományhoz igazodjanak az
adott körülmények között. Az eszmék erre alkalmasak, az ideológiák nem. A tanok gyorsan elavulnak, mint a tegnapi
újság. De egy nemzetet akkor lehet végleg legyõzni, ha eszméit is elveszik tõle.
Ezek az eszmék ma sem tûnnek elérhetõbbnek. Uniós csatlakozásunk a szuve re ni tás egy ré szé nek fel adá sá val jár
majd, és a globalizációval terjedõ western-típusú „demokrácia” egyre inkább az
ellenõrizetlen kevesek uralmát jelenti.
Úgy tûnik, ma sokkal inkább szükség van
az identitás, a szellemi függetlenség megõrzésére, mint valaha. A nemzet számára
ezer éve egyértelmû a Korona jelentõsége. Ha némely mai politikusunk számára
csak múzeumi darabként manifesztálódik, ne sokat szomorkodjunk rajta. g
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A Szent Korona az ország házában

Ajándék ezeréves születésnapunkra
Ismeretes, hogy az országgyûlés tavaly megalkotta, és év végén megszavazta a 2000. évi I. törvényt arról, hogy
a magyar Szent Korona, az országalma, a jogar és Szent István kardja a
millenniumi idõszakban, vagyis 2000.
január 1. és 2001. augusztus 20. között
az Országház kupolatermében legyen
kiállítva. Azóta, hogy Dávid Ibolya igazságügy-miniszter benyújtotta a törvényjavaslatot, az (látszólag legalábbis) viták kereszttüzében állt, amiket
„híven” közvetített a sajtó. A szavazás
aztán pontot tett az i-re: kiderült belõle, hogy valójában csak a Szabad Demokraták Szövetsége ellenzi államiságunk jelképeinek ilyen jellegû kiemelését. Az SZDSZ-hez közel álló, Új Generáció nevû szervezet pár tucat aktivistájának múzeumkerti tiltakozása még
jobban kiemelte a Nemzeti Múzeum és
az Országház között a dermesztõ hidegben is sorfalat álló tízezrek méltóságteljes örömét újév napjának délutánján, milliók szeme elõtt, akik a televízióban követték az eseményeket.
Gémesi György polgármester, parlamenti képviselõt kérdeztük.

– Magyarként, konzervatív, nemzeti érzelmû politikusként és magánemberként egyaránt, nagyon örülök
annak, hogy államiságunk ezeréves évfordulójának megünneplését ilyen méltó gesztussal kezdte el a nemzet. Büszke vagyok
arra, hogy pártom elnöke, mint
igazságügy-miniszter nyújtotta
be az errõl szóló törvényjavaslatot. Az ország minden pontjáról,
hóban-fagyban Budapestre zarándokolók, a Szent Koronát az
el sõ na pok ban meg te kin tõ
tízezrek mind-mind azt bizonyítják, hogy a magyar emberek is
hozzám hasonlóan éreznek.
– A tör vény ja vas lat vi tá ja
alatt azonban úgy tûnt fel a sajtóban, mintha komoly erõk elleneznék ezt a gesztust. Többen
azt hangoztatták például: miért
kellett erre ennyit költeni?
– Hogy mi lyen ko mo lyak
voltak ezek az erõk, az végül is

kiderült a szavazáskor, és a korona átszállításakor… Ami pedig a költségeket illeti:
errõl nem is méltó beszélni. Államiságunk ezeréves születésnapját ünnepeljük.
Ha valaki ajándékot ad egy születésnapot
ünneplõnek, nem azt nézi, mennyibe került? – hanem arra gondol, hogy örömet
szerezzen. Megvolt az öröm.
– Azt is mond ták: nincs tör té nel mi,
vagy jogi elõzménye annak, hogy a Szent
Korona a Parlamentben legyen; akkor
meg mit keres ott?
– Annak sincs történelmi, vagy jogi
elõzménye, hogy a Nemzeti Múzeumban
legyen, akkor meg mit keresett ott? A
Szent Korona nem múzeumi tárgy. Hanem államiságunk jelképe, sõt: bizonyos
értelemben megtestesítõje, akkor is, ha
ez egye sek nek nem tet szik. Hol len ne
méltóbb helyen, mint az ország házában,
ahol a választók által odaküldött emberek hozzák a mai törvényeket?
– Komoly biztonsági berendezésekre
volt szükség, hogy a kupolateremben kiállíthassák az ereklyéket.
– Ezekre a berendezésekre már régen
szükség lett volna. Másrészt, akárhová
kerülnek a koronázási jelvények a jövõben, ezek a berendezések elkísérik õket;
tehát egyszeri beruházásról van szó.

– Ha már a jövõrõl esett szó: felmerült,
hogy 2001. augusztus 20-a után a korona
és a jelvények ne a Nemzeti Múzeumba
kerüljenek vissza, hanem a várbéli, addigra helyreállítandó Sándor-palotába.
– Valóban vannak ilyen tervek. Így a
jelvények utolsó, az elhurcolás elõtti helyükre érkeznének vissza, ahol a két világháború közt õrizték õket. Ezt a gondola tot én is jó nak tar tom. Más kér dés,
hogy a feltételek még nem adottak hozzá, és döntés sem született róla. Nyilván
még 2000-ben eldõl, hol lesz a jelvények
végleges helye.
– A millenniumi idõben folyamatosan
látogatható lesz a korona?
– Igen, és nagyon szeretném, ha az én
választókerületembõl is minél többen felkeresnék, amihez minden segítséget igyekszem megadni magam is. Kérem, akik
szervezetten kívánják megtekinteni, hívják
a (30) 9907-385 mobil-, az (1) 441-5138
üzenetrögzítõs számot, vagy faxoljanak az
(1) 441-5158-ra. Adják meg, mikor és hányan kívánnak Pestre menni, illetõleg hol
lehet õket telefonon visszahívni, hogy titkárságom egyeztesse velük a részleteket.
Szeretettel várok mindenkit.
M. B.
Fotó: Radó Gábor
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M3: polgármesterek a forgalom visszatereléséért

Az olcsóbb matrica mindenkinek megérné
Január hatodikán a gödöllõi városházán tartott megbeszélést az Önkormányzati Autópálya Érdekegyeztetõ
Fó rum. Gémesi György el nök kö szöntötte a térség önkormányzatainak képviseletében megje lent polgármestereket és más szakembereket, majd Fábián Zsolt alpolgármester ismertette az elõzõ évi tapasztalatokból levonható következtetéseket.

Az M3-as autópályán Gödöllõ térségében több mint 30 000 egységjármû halad át naponta, ebbõl a díjasítás következtében 3000 terelõdött át a 3-as fõútvonalra. (Annak idején a szakértõk 10
000 jármû átterelõdését jelezték elõre,
azonban az új kormány által kialakított,
ked ve zõbb ár ta ri fa ered mé nye ként ez
végül csak az elõre jelzett szám harmada lett.) A Gödöllõn áthaladó fõútra tere lõ dött jár mû vek kö zött a te her au tók
ará nya át la go san a dup lá já ra emel ke dett, azonban egyes napszakokban ez a
ko ráb bi több szö rö sét is el éri. A Pest
Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht-val
közösen kialakított program keretében
Gödöllõ területén megkezdõdött a forgalomirányító berendezések kialakítása,
ami természetesen nem csökkenti a 3-as
fõút forgalmát, de lehetõvé teszi a keresztirányú közlekedést, amelyben bizonyos napszakokban jelentõs torlódások
alakulnak ki.
Az M3-as autópályát üzemeltetõ társaság 1999-re négymilliárd forintnyi bevétellel számolt; ennek kétharmada származott egyedi jegyek vásárlásából, és csak
egyharmada a bérletekbõl. Mindebbõl az
a következtetés vonható le, hogy az autós
tár sa da lom nem fo gad ta el a mat ri cát,
mert drágának találta, és mert sok az eseti utazások száma: Gödöllõn naponta átlagosan 2000 napijegyet vásároltak. Az
elmúlt év végén az autópálya-díj emelésének híre nyugtalanságot okozott a lakos ság kö ré ben; az ön kor mány zat hoz
száz-százhúsz aláírással ellátott tiltakozó
levelek érkeznek a 3-as fõút melletti területekrõl.
A térség forgalmának változásáról számoltak be a környék településeinek képviselõi is. Pásztor Béla veresegyházi polgármester elmondta, hogy a Veresegyház

– Csomád – Fót útvonalon is torlódnak a
jármûvek. Gódor András, Dány polgármestere arra mutatott rá, hogy az autópálya szerepe a térségfeltárás, ami az említett akadályozó tényezõk miatt nem érvényesül maradéktalanul. Isaszeg képviseletében Nagy Vilmos arról számolt be,
hogy a községben megnövekedett az átmenõ forgalom, ezen belül a 20 tonna
tengelynyomású jármûveké mintegy 30
szá za lék kal.
Ko vács
Sán dor
vácszentlászlói polgármester a Jászságból érkezõ forgalom növekedését említette.
Az autópályadíj-módosítás várható következménye a helyzet további romlása;
a Gödöllõn felhajtó napijegyesek túlnyomó többsége is ezentúl a 3-as fõutat választja majd.
A megbeszélést követõ sajtótájékozta tón Gémesi György ar ra em lé kez te tett, hogy az Önkormányzati Autópálya
Érdekegyeztetõ Fórum komoly sikereket ért el: egy sé ges díj és mat ri cás
rend szer va ló sult meg az M1-esen és
az M3-ason En nek fel té te le az volt,
hogy az M1-est mûködtetõ társaságtól
visszavásárolta az állam az autópályát,
így ma egy negyven km-es szakaszért
nem kell 3400 Ft-ot fizetni oda-vissza);
új kapuk nem épülnek, és elõreláthatólag a meglévõket is lebontják; az autópálya-díj csak a pálya mûködtetésének
és kar ban tar tá sá nak költ sé ge it fe de zi,
szemben a korábbi kormány által tervezett díj jal, amely emel lett 30 szá za lékos fejlesztési költséget is tartalmazott
volna, amit végül is nem kellett megfizetniük az autósoknak. A pályát haszná lók több sé ge azon ban már ed dig is
ma gas nak tar tot ta a mat ri ca dí ja kat. A
2000. ja nu ár já ban be ve ze tett mó do sí tás, a napijegy eltörlése pedig jelentõsen megdrágítja az eseti utazásokat az
agglomerációban: az 1300 forintos heti
(ki lenc na pos) bér let a több szö rö sé re
növeli a pályahasználat költségét azok
számára, akik hetente csak egy-két alkalommal (ügyintézés, kórházi látogatás, színház, koncert, hétvégi telek felkeresése, stb.) veszik azt igénybe. Ennek kö vet kez té ben az ese ti hasz ná lók
nagy valószínûséggel elhagyják az autó pá lyát, mi ál tal a 3-as fõ út forgal ma
tovább növekszik.

A ki ala kult hely zet meg ol dá sá ra az
Önkormányzati Autópálya Érdekegyeztetõ Fórum javaslatokat dolgozott ki. Java sol ják, hogy lé nye ges mér ték ben
csökkenjen a bérletek ára, ami nemcsak
az eseti használók számára lehet kedvezõ, hanem az autópályát elhagyók jelentõs részét is visszavonzaná. A javaslat
11 000 forintos éves, 1100 forintos havi
és 500 forintos heti matrica-árakat tartal maz. Eze ket a dí ja kat az M1-es és
M3-as autópályák térségében élõ mintegy másfél millió gépjármû-tulajdonos
jelentõs része elfogadná, miáltal a teljes
bevétel a tervezettnél lényegesen magasabb lehetne; elérhetné akár a tízmilliárd forintot is.
Amennyiben ez nem lehetséges, akkor
mindaddig, amíg az agglomerációs elkerülõút-rendszer meg nem épül, a bagi
csomópottól legyen ingyenes az autópálya használata, vagy legalább maradjon
fent a jelenlegi, napijegyes rendszer.
Új ság írói kér dés re vá la szol va
Gémesi György elmondta: e törekvések
célja nem valamiféle elõjog megszerzése, csu pán a ko ráb bi fel té te lek kö zött
akar élni a város lakossága. Elég megemlíteni, hogy jelenleg szinte lehetetlen
az átkelés a 3-as fõúton bizonyos napszakokban. A cél az, hogy az agglomerá ció egyéb út ja i ról mi nél na gyobb
mértékben terelõdjön vissza a forgalom
az M3-as autópályára, hiszen ez az érde ke min den tér ség be li te le pü lés nek,
így Gödöllõnek is.
Benyhe István, a Miniszterelnöki Hivatal fõosztályvezetõ-helyettese a sajtótá jé koz ta tón így nyi lat ko zott: a kor mány elsõdleges célja az M1-es és M3as au tó pá lyák dí já nak egy sé ge sí té se
volt. El is mer te, hogy ez egyes sza ka szokon, így a fõvárost övezõ agglomerá ci ó ban új prob lé mák hoz ve zet het.
Két-há rom hó na pos ta pasz ta lat után
azonban elképzelhetõ a kormányrendelet módosítása.
Végül Gémesi György arról tájékoztatta a sajtó képviselõit, hogy a javaslatok összegzését Orbán Viktor miniszterelnökhöz juttatja el az Önkormányzati
Autópálya Érdekegyeztetõ Fórum. Február második felében pedig konferenciát
terveznek a kérdésben, az összes érintett
meghívásával.
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HÍREK

Úttisztítás: a PEMÁK nem állt a helyzet magaslatán

Az APEH közleménye

Hacsak az olvadás nem…

Az APEH közli a tisztelt adóalanyok kal, hogy az adó fi ze tés sel, az
adó be val lás ok el ké szí té sé vel kap cso la tos kér dé sek re in gye ne sen
hívható ZÖLD számot rendszeresít.
A 06-80-66-00-33-as te le fon szá mon 2000. ja nu ár 21-étõl min den
ér dek lõ dõ szak sze rû tá jé koz ta tást
kaphat kérdéseire. 8-16 óráig szakembereink, 16 óra után üzenetrögzí tõ áll az ér dek lõ dõk ren del ke zé sére.
APEH

Átjáró
Az Át já ró If jú sá gi In for má ci ós és
Ta nács adó Iro da a gödöllõi Pe tõ fi
Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont ban
vár ja mind azok je lent ke zé sét, akik
albérletet, munkalehetõséget kínálnak, kor re pe tá lást, nyelv ok ta tást
vállalnak vagy ennek a korosztálynak (14-28 év) bár mi lyen jel le gû
sza bad idõs, kul tu rá lis, egyéb szol gáltatást kínálnak! Cím: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ,Átjáró Ifjú sá gi In for má ci ós és Ta nács adó
Iroda, 2100 Gödöllõ, Szabadság tér
6., Pf.: 391. Tel.: 420-977/109.
Fax.: (28) 420-978. g

Rendelési idõ változás
Értesítem tisztelt betegeimet, hogy a
Máriabesnyõi körzeti orvosi rendelõben 2000. Január 1-tõl a rendelés az
alábbiak szerint módosul:
Hétfõ: 12-16 óráig, kedd: 14-18 óráig, szerda: 8-12 óráig, csütörtök: 1418 óráig, péntek: 8-12 óráig.
Egy ben Kel le mes Ka rá csonyt és
egészségben gazdag boldog új esztendõt kívánok:
Dr. Kövesi Margit

háziorvos

Állatorvosi ügyelet
Ja nu ár 08-09.: Dr. Ko vács Ilo na
(Gödöllõ, Úr ré ti u. 14.; tel.: 416074); 15-16.: Dr. Pén zes Já nos
(Szada, Má tyás ki rály u. 5/a.; tel.:
(30) 9531-241); 22-23.: Dr.
Michalik László (Állatkórház, tel.:
(20) 9813-100); 30-31.: Dr. Csermai
Fe renc (Mo gyo ród, Rá kó czi u. 7.;
tel.: (20) 9457-816). g

zásában 30-án azt tapasztaltuk, hogy a 3as fõút, az Isaszegre és a Valkóra vezetõ
utak tisz tí tá sa nem volt elég sé ges, a
Szadára vezetõ, Dózsa György út tisztítását pedig az önkormányzat végezte el,
miután azon rendkívül nagy forgalom bonyo ló dik, és nem le he tett to vább a
PEMÁK tisz tí tó esz kö ze i re vár ni. …
1999. de cem ber 30-án … kértük a
PEMÁK kezelésében lévõ utak mielõbbi
hatékony tisztítását. 2000. január 3-án
magam is sajnálattal tapasztaltam, de számos lakossági bejelentés is érkezett, hogy
Munkájuk eredménye pedig még a le- a 3-as fõút, az Isaszegre és a Valkóra vetaposott jégnél is rosszabb lett: az egye- zetõ út veszélyes, jégbordás, rosszul, nenetlenül, össze-vissza végzett hóekézés hezen járható, sok baleset történik. Ez az
után tíz centi magas jégbordák, eltorla- állapot a havazás után 5 nappal az elõzszolt úttorkolatok között evickéltek a jár- mények ismeretében elfogadhatatlan, anmûvek a városban, valamint a környék- nál is inkább mivel a 3-as út gödöllõi térbe li uta kon. Fur csa ugya nak kor, hogy sé gen kí vü li ré sze, a bagi völgy híd tól
amíg például Máriabesnyõn a jégbe vá- Hatvan felé és Kistarcsa–Budapest között
gott, tengelytörõ kátyúk dobálták a ko- elfogadható állapotban van… Kérem hacsikat, addig a 3-as út hat kilométerrel té kony in téz ke dé sét an nak ér de ké ben,
távolabbi, már aszódi szakaszán tükörsi- hogy a településen átvezetõ és a települéma aszfalt várta azt, aki épségben odaér- seket összekötõ utak mielõbb jól járható
kezett. Az anomáliákat megelégelve, a állapotba kerüljenek. Kérem arra vonatPolgármesteri Hivatal végül az alábbi le- kozó tájékoztatását is, hogy mi az oka annak, hogy Gödöllõ térségében az átmenõ
velet küldte a PEMÁK-nak:
„Kenderessy János igazgató úr részére, utak tisztítása nem volt megfelelõ. Kérem
Pest Megyei Állami Közútkezelõ KHT, továbbá Önöket, hogy a Dózsa György
Budapest. Tisztelt Igazgató Úr! 1999. de- út, az autópálya-lehajtó és a Szabadság
cember 28-án déltõl nagy mennyiségû hó tér kö zöt ti sza ka szán ál ta lunk vég zett
esett térségünkben, minek következtében tisztítás költségét szíveskedjenek megtéa közlekedés városunkban és környékén ríteni. Tisztelettel: Dr. Gémesi György,
rendkívüli módon megnehezedett. … A Gödöllõ, 2000. január 3.”
PEMÁK kezelésében lévõ utak vonatko- Azóta lapzártánkig hét nap telt el. A problémák egy részét
meg ol dot ta a
nappali olvadás,
más ré szü ket
(lásd ké pün ket)
még nem. Fábián
Zsolt al pol gár mester kesernyés
kommentárja: „A
PEMÁK-nál
nyil ván is me rik
azt a tételt, hogy
amelyik ügy egy
bi zo nyos idõ
alatt nem oldódik
meg magától, azzal nem is érdemes fog lal koz A valkói út kedden, tíz nappal az utolsó havazás után
Fotó: M.B. ni…” g

Karácsony óta két nagy havazás vonult át hazánkon. Az utakat húsz centiméter vastagon borította a hó, a kemény hidegben jéggé fagyott a letaposott égi áldás. Városunkban a VÜSZI,
a le he tõ sé gek hez mér ten, azon nal
igyekezett az önkormányzat kezelésében levõ utakat járhatóvá tenni. Nem
így a PEMÁK, amely a kezelésében levõ állami utakon csak igen késedelmesen látott munkához, legalábbis
ami Gödöllõt és környékét illeti.
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Nem okozott fennakadást a vasutassztrájk

KÖSZÖNJÜK!

Az igazság középen van…

Szendy Bar ba ra és csa lád ja ez úton is kifejezi köszönetét mindazoknak, akik önzetlenül segítséget nyúj tot tak Barbara gyógy kezeléséhez. A múlt év végén Barbarát Ausztriában megoperálták,
gyógyulásáról lapunkban beszámolunk.

Lapzártánk idején második
nap ja tar tott a vas utas
szak szer ve ze tek hat van
órás bér sztrájk ja. Kö rül néz ve vá ros unk ban, azt
kellett látnunk: az utazóközönségnek semmilyen hátrányt nem okozott a munkabeszüntetés. Sem a napi
két „elégséges” vonatpáron, sem a Volánbusz járata in, sem a HÉV-en nem
volt tumultus.

Érdeklõdésünkre Szûcs Gyula, a Volán-pályaudvar forgalmi vezetõje
elmondta: noha hat buszt állítottak be,
hogy szükség esetén el tudják szállítani a
megnövekedett utaslétszámot, ezekre végül is nem volt szükség. Úgy gondolja,
mondta, a bejárók jelentõs része eddig is
busszal, vagy HÉV-vel közlekedett; a távolsági utazók meg a sztrájk miatt elhalasztották egy-két nappal az utazást.
A HÉV-állomásokon körülnézve is azt
tapasztaltuk, hogy egy teljesen átlagos
na pi for ga lom zaj lik, a sze rel vé nyek
egyáltalán nem voltak túlterhelve.
Kedden délben, a teljesen kihalt vasútállomáson kerestük meg Podmaniczky
Pálné állomásfõnököt.
– Ön sztrájkol?
– Munkáltatói jogkört gyakorolok, tehát nem tehetem. Igaz, az év végi hajrá
és az elsõ két hét után, ebben a két nap

ANYAKÖNYV
Házasságot kötöttek

Nem volt szükség a pótbuszokra

„nyugalomban” pihenhetek egy kicsit.
– Voltak problémák az utasokkal?
– Nem voltak. Az emberek, úgy látszik, felkészültek a sztrájkra.
– Elérik céljukat a vasutasok?
– Mint ré gi vas utas-di nasz tia tag ja
mondom: sajnos, nem.
– S mint munkahelyi vezetõ?
– Nagyon összetett ez a kérdés. Jó lenne mélyebben áttekinteni, nemcsak azon
a szinten, hogy két vonat sem szállít utasokat… Egyfelõl: mára szinte a vasutas
szakszervezetek maradtak meg Magyarországon, mint hatékony munkavállalói
érdekképviseletek. És fáj látni, hogy maguk ra hagy ták a vas uta so kat a töb bi
munkavállalók. Másfelõl viszont meggyõzõdésem, hogy a szakszervezeteknek
ma jóval több joguk van, mint ami megilletné õket, de õk még ezt is keveslik. És
ez na gyon nem he lyes. Ne kem, mint
munkahelyi vezetõnek, kötelességem betartatni a Magyar Államvasutak rendelkezéseit; ugyanakkor ismerem a magam
és a beosztottaim problémáit is, és nemcsak ma, de holnap is velük kell dolgoznom. Mint vasutas, együtt érzek a kollégáimmal, de mint állomásfõnöknek, nagyon sok szor kel lett meg küz de nem a
szakszervezet túlkapásaival is.
– Mi lenne hát a megoldás?
– Az igazság, mint mindig, középen
van. Úgy gon dol nám: fi zes sük meg a
vasutasokat, hogy legyen mibõl levonni,
ha valamit nem jól csinálnak… és legyen
érdekképviseletük, amely kiáll értük, ha
kell, de csak akkor.
M. B.

Podmaniczky Pálné állomásfõnök

Fotók: a szerzõ

Menyhárt István
és Deák Andrea Mária
Kiss Miklós és Oláh Enikõ
Széles László és Hatfaludy Mária
Antal József
és Szabó Mária Erzsébet
Strba Viktor
és Franyó Barbara Mária
Lesták Imre és Cserepes Andrea
Péter Gábor és Tóth Adrienn Zsuzsanna
Borsos József és Nyerlucz Tünde
Jász Sándor és Boross Anikó
Juhász Ferenc és Szekeres Katalin
Horváth Zoltán Gergely
és Szakál Sára Orsolya
Lajos Attila és Szarka Ágnes
Elhunytak

Virágh Pál, Dózsa György út 65.
Berki Jánosné Berki Edit, Éva u. 22.
Som János, Köztársaság út 12.
Bese Gábor, Surin István u. 5.
Il lés Ferencné Gönczöl Má ria, Dó zsa
György út 65.
Ferenczi Imréné Lukács Margit,
Kiss József u. 6.
Ma ros Istvánné Récsán Ju li an na,
Isaszegi út 22.
Király László Gyula, Aulich Lajos u. 19.
Kreidli Sándorné Fézler Erzsébet,
Pacsir ta u. 6.
Fodor Zsigmond, Török Ignác u. 22.
Hirsch Gábor, Dózsa Gy. út 65.
Tóth István, Havas u. 2.
Dr. Bary Zoltán Istvánné Ecsedi Emma,
Kossuth Lajos u. 8.
Sifter Teréz, Szabadság út 15.
Fülöp Gyuláné Tóth Anna,
Csokonai V. M. u. 1.
Vigh Lajosné Gömöri Terézia,
Ripka Ferenc u. 5. g
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LEVÉL

Kistérség-fejlesztés PHARE-támogatással

Miután két napig a szemben lévõ ház elõtt
parkoltam nagy ér tékû autók között, december 28-ra virradóra késsel kiszúr ták a
13 éves Trabantom mind a négy kerekét.
Mivel évek óta elõször kaptak jutalmat az
egészségügyi dolgozók, „Isten adta, Isten
elvette” a jutalmamat. Mindenki arra biztatott, hogy keressem az ellenségem, aki
imígyen állt bosszút rajtam. Ha ez igaz, én
Kornis Mihály szavaival élve „vagy elhagyom ezt az országot (várost), vagy fegyvert ragadok”! Sokat gondolkoztam azon,
hogy vajon mi zavarhatta ily fokban az elkövetõt? Talán az, hogy trabantos vagyok?
Vagy az, hogy még nincs a közterületi parkolóban bérelt helye? Mindenesetre engem megriasztott. Biztonságomat vesztettem. De nem csak a lakótelepen, hanem
az utakon is. Mert jobbról-balról, szembõl
elõznek, milliós ér tékû autókban száguldozó 20 éves suhancok és újgazdag vállalkozók. Állandó fékezésben vagyok és életveszélyben. Nemcsak én, hanem õk is, de
azt nem tudják átérezni. Mert igaz a mondás; „Akinek az Isten hivatalt adott, észt is
adott hozzá”. Nekik azonban – remélem
egyelõre – csak pénzt adott.

Gödöllõ esélyei

Dr. Liziczai Etelka

pszichiáter, neurológus szakor vos

Vannak emberek, akik nagy hõstetteket hajtanak végre. Tisztelettel, elismeréssel adózunk nekik, de nem igazán ismerjük õket. S
vannak emberek, akik szintén hõstetteket hajtanak végre, életünket, vagyonunkat védik, de
mivel mindennapos munkájuk, hivatásuk során teszik ezt, nem mindig vesszük észre.
Egy ilyen emberrõl szól ez a kis írás: Váradi
Mária doktornõrõl. Õ az, aki naponta látja el a
legjár ványosabb idõszakban is a köhögõ,
tüsszögõ, szörcsögõ betegeket, lévén fül-orrgége szakorvos. S nem ám futószalagon, gépiesen felírt orvosságokkal küldi el betegeit:
mindig lelkiismeretesen, tudása legjavát adva
jár el, a rendelkezésére álló sokféle technikát
is beveti, ápolási, életmódbeli tanácsokat ad,
s azonnal segédeszközt is biztosít a gyógyuláshoz ! Õ tudja, amit egy gyógyult kisbaba
mamájaként én is megnyugodva vettem észre: a gyógyszerek és a gondos ápolás napok
alatt meggyógyíthat egy betegséget, ha megfelelõ szakember irányítja a kezelést. S hogy
õ az, ahhoz nem fér kétség. A betegség lám,
jót is hozott, egy jó embert, s pár hálás gondolatot.
Farkasné Fülöp Hajnalka

A gödöllõi városi önkormányzat kezdeményezésére az Európai Unió PHARE programjának pénzügyi támogatásával, hazai és nemzetközi szakértõk
bekapcsolódásával kistérség-fejlesztési stratégia készül. Január 11-én,
kedden a gödöllõi városházán konferenciát tartottak a téma kidolgozói, a
térségi polgármesterek és a területfejlesz tés sel fog lal ko zó szer ve ze tek
képviselõinek részvételével. A vitaindító elõadást Nyíri Lajos, a projekt vezetõje tartotta, akit a konferencia szünetében kérdeztünk.

– Hogyan épül fel ez a koncepció?
– Az életminõséget kell a középpontba
helyezni. A szükséges források megteremtése a magánszektor bevonásával érhetõ el. Bizonyos idegenforgalmi és kulturális szolgáltatások vonzóak lehetnek a
magánszektor számára, de az az oktatásban is meg fog jelenni a kistérségen belül. Ebben a kistérségben a szellemi bázis
országos, sõt, nemzetközi jelentõségû; ezt
is koncepcionális elemként kell kezelni.
A gazdaságban szelektív iparfejlesztést
tartunk szükségesnek. Várható a fõvárosi
ipartelepek egy részének kitelepülése az
agg lo me rá ció te rü le té re. A kör nyé ken

vannak tapasztalatok a nagyvállalatok befogadását illetõen. Álláspontunk szerint
az üze mek le te le pí té sé nek el sõd le ges
szempontja a környezetvédelem, de kívánatos a meglévõ tudásbázis és a gazdaság
közötti kapcsolat erõsítése. Az idegenforgalomban van a legnagyobb kezdeményezõ készség a kistérségben, azonban
körültekintõen kell eljárnunk, hogy az
esetleges hátrányokat a minimálisra csökkentsük. Fontos az információ-áramlás, a
közlekedés, az informatika, a távközlés.
– A PHARE program kapcsán felvetõdik a kérdés: hol tar tunk eu ró pai vi szonylatban?
– Egyfelõl helyzetünk nem választható
el Magyarország helyzetétõl, másfelõl
azonban Nyugat-Európa sok kistérsége
boldog lenne, ha rendelkezne ilyen, az integráció során megerõsödött egyetemmel,
és három ilyen kutatóintézettel, mint a mi
térségünk. Említhetjük a nemzetközi vállalatok betelepülését Gödöllõre, Szadára,
Veresegyházra és Csömörre. Az agglomeráción belül Gödöllõnek minden esélye megvan arra, hogy a következõ években ez a folyamat még dinamikusabbá
váljon. Éppen ezért fontos, hogy fejlesztési koncepció jöjjön létre.
R. G.

Farkas Györgyné, élt 84 évet

„Az élet egyszer csak…”
Életének 84. évében elhunyt Dr. Farkas Györgyné, Márta néni. Temetése
de cem ber 30-án, 15 óra kor volt a
gödöllõi városi temetõben.

Már ta né ni már nyug dí jas pe da gó gus
volt, amikor 1988-ban könyvtárunkban
rész mun ka idõs ként dol goz ni kez dett.
Szorgalma, korát meghazudtoló lendülete, sokunk számára példa volt. Mindig
mosolygott, hihetetlen akaraterõvel tudott felülemelkedni a problémáin. Élettapasztalata, mérhetetlen bölcsessége, tanmeséi útmutatóként szolgáltak.
A stromfeldi fi ók könyv tár ban so kat
segített ott dolgozó Ági lányának. Az õ
halála után úgy érezte, neki kell tovább
vin ni Ági meg kez dett és fél be ha gyott

munkáját. 1994-ig dolgozott fiók-könyvtá ros ként. Fel nõt tek és gye re kek nem
csupán könyvekért, hanem jó szóért, tanácsért is mentek Márta nénihez. Nagy
türelemmel segített mindenkinek.
Találkozásainkkor nem lehetett megelõzni, mindig õ kérdezett elõször mosolyogva, hogy vagyok, mi újság a könyvtárban? Inkább õ hallgatta mások panaszait, minthogy õ panaszkodott volna.
Cipelte saját életének nehéz terheit, de
nem terhelt vele másokat. Az emberek
irán ti mér he tet len sze re te te, a mun ka
iránti tisztelete vitte õt még ilyen betegen
is a könyvtárba.
„Az élet egyszer csak õrája gondolt, mi
meg mesélni kezdtünk róla: „ Hol volt...”
Glóserné Szabó Györgyi
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Visszatekintés

A világ 1999-ben
Közhely, de igaz: a világ 1999-ben sem
lett csendesebb, nyugodtabb, békésebb hely, mint az azt megelõzõ évekévtizedek, elég csak a koszovói vérontásra vagy az újabb csecsenföldi
háborúra gondolni.

Magyarország számára azonban mindenképpen történelmi jelentõségû nap 1999.
március 12-ike, mikor hazánk, Lengyelországgal és Csehországgal együtt, hivatalosan is a világ legerõsebb katonai szövetségének, a NATO-nak tagja lett. Az egyértelmû biztonsági garanciákon túl, amit a
szervezet nyújtani tud, rengeteg feladat
vár még az országra, hogy a magyar honvédség védelmi képességei valóban megfeleljenek a NATO követelményeinek.
Maga a szövetség is átalakulóban van,
mivel az eddigi tisztán védelmi doktrína
helyét egyre inkább átveszik a tagországok
területén kívüli béketeremtõ és fenntartó
hadmûveletek. Ilyen volt Jugoszlávia bombázása, melyet Koszovó kapcsán hajtott
végre a NATO. A többségében albánok
lakta szerbiai tartományban ugyanis az év
elejére kaotikus viszonyok alakultak ki, a
szerb rendõri és félkatonai erõk a már egyszer Boszniában bevált recept alapján etnikai tisztogató hadmûveletekbe kezdtek (tömegmészárlások, emberek százezreinek elüldözése). A NATO végül március 24-én
kezdte meg 11 hetes pusztító támadássorozatát, mely a szerb erõk távozásához vezetett Koszovóból. Helyükre a NATO által
irányított KFOR békefenntartó alakulatai
érkezetek, de rendet õk sem tudtak tenni,
mivel a visszatérõ albán lakosság bosszúja
elõl most a szerbek menekülnek. Nem valósult meg a nyugati országok azon titkos
vágya sem, hogy az eddig három háborút
ki rob ban tó és el vesz tõ szerb ve zért,
Milosevicset saját népének haragja fogja
elsöpörni. Ennek azon egyszerû oka van,
hogy az ellenzék a végletekig megosztott
és nem tud igazi alternatívát nyújtani a kiábrándult tömegeknek.
Töb bi szom szé dunk nál is zaj lik az
élet: Romániában egyre súlyosbodó gazdasági és politikai válság teremt feszültsé get. Er re pél da a feb ru á ri vé res bá nyászjárás, mikor a hírhedt Zsil-völgyi
bányászok ismét felkerekedtek és Bukarest felé meneteltek, meghátrálásra kényszerítve a kormányt. Az év végén még

egy viharos kormányválság is borzolta a
kedélyeket: Radu Vasile kormányfõt saját pártja buktatta meg.
Horvátország is fordulópont elõtt áll,
ugyanis december 10-én hosszú betegség
után meghalt, Franjo Tudjman elnök, akit
so kan a füg get len Hor vát or szág egyik
megteremtõjének tekintettek. A gazdasági és belpolitikai problémákkal küszködõ
(nemzetközi elszigeteltség, sajtószabadság kor lá to zá sa) or szág min den eset re
már idén ja nu ár ban egy új po li ti kai
irányra szavazott, mikor az eddig kormányzó Horvát Demokratikus Közösség
helyett az ellenzéki szociálliberális koalíció nyerte meg a választásokat.
Ausztriában is nagy vihart kavaró voksolást tartottak októberben, ahol a szélsõjobboldalinak-idegengyûlölõnek tartott
Jörg Haider vezette Szabadságpárt végzett a má so dik he lyen. Az ed dig kor mányzó szociáldemokrata-néppárti koalíció felbomlott, és kérdéses, hogy milyen
kabinet fog létrejönni. A hónapok óta tartó patt hely ze tet le het, hogy csak egy
megismételt voksolás fogja feloldani.
Az 1999-es esztendõ Oroszország számára is rendkívül izgalmasan telt. Ahhoz
már hozzászokhattak az emberek, hogy ismét több miniszterelnök is megfordult az
év so rán a Kreml ben (Primakov,
Sztyepasin, Putyin), az sem okozott túlzott
meglepetést, hogy újabb korrupciós-pénzmosási akcióra derült fény, és a szálak egészen az elnök környezetéig vezettek. Annál
inkább bombaként robbant az év utolsó
napján Borisz Jelcin orosz elnök megvált a
hivatalától és ideiglenesen átadta az erõs
emberként a köztudatba berobbant Putyin
kormányfõnek az államfõi jogköröket. Hasonlóan sokkolták az orosz közvéleményt
azok a valódi bombák is, melyek szeptemberben robbantak fel több házat teljesen lerombolva, több száz embert megölve. A
merényletekkel szélsõséges csecsen terroristákat vádoltak meg, és erre hivatkozva
az orosz hadsereg megkezdte az észak-kaukázusi köztársaság módszeres elfoglalását.
A Közel-Keleten is több személycsere
történt az év során: új uralkodó került a
jordán királyság trónjára, Abdullah személyében, aki elhunyt apja, Husszein békepolitikáját kívánja folytatni. A májusi
izraeli választások révén is új ember került a jobboldali Netanjahu helyére a miniszterelnöki székbe, Ehud Barak, aki sikerét többek között annak köszönhette,
hogy az évek óta megrekedt békefolyamat felgyorsítását és lezárását ígérte.
Fábus

PIAC

Burgonya (Ft/kg)
Sárgarépa (Ft/kg)
Fehérrépa (Ft/kg)
Zeller (Ft/kg)
Karfiol (Ft/kg)
Káposzta (Ft/kg)
Kelkáposzta (Ft/kg)
Kelbimbó (Ft/kg)
V. hagyma (Ft/kg)
Lila hagyma (Ft/kg)
Fokhagyma (Ft/kg)
Bab (Ft/kg)
Lencse (Ft/kg)
Sárgaborsó (Ft/kg)
Cékla (Ft/kg)
Torma (Ft/kg)
Alma (Ft/kg)
Körte (Ft/kg)
Citrom (Ft/kg)
Narancs (Ft/kg)
Mandarin (Ft/kg)
Grape fruit (Ft/kg)
Kiwi (Ft/tálca)
Gomba (Ft/kg)
Tojás (Ft/db)

Gödöllõ
60
98
440
190
275
48
58
150
80
80
260
320
320
140
58
400
120
270
220
130
220
250
220
380
19-21

Vác
60-65
100
500
200
400
50
80
155-170
80
80
260
300-370
280-300
140
50-60
420
110
250-300
198-250
150
240
220
220
400
18-21
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Bächer Iván: Vándorbab
JANUÁR 22-ÉN 19 ÓRÁTÓL

Ínyenc Krúdy köpenyébõl
A Krúdy Gyula elbeszélései alapján készült Szindbád címû filmnek bizonyára
so kunk szá má ra
legemlékezetesebb
je le net so ra, mi kor
Latinovits-Szind bád ebédel. Beül a
vendéglõbe, gondosan meghányja-veti a
pincérrel, mit is egyen, igyon ott náluk,
tisztázza, a fácánt olasz avagy magyar
gesztenyével készítik-e, érdeklõdik, tartanak-e újhagymát, mert neki éppen arra
vol na gusz tu sa, elem zi a mus tá rok nak
különbözõ fajtáit, felháborodik, amikor
kétségbe merik vonni, hogy helyes sorrendben fogyasztja a fenséges étkeket…
Na és a képek! Amint úsznak az aranyló
zsírkarikák a húslevesen, habzik a sör, de fõként, amikor egyetlen mozdulattal kiütik a
velõt a jókora csontból a pirított kenyérre…
Bächer Iván amolyan Krúdy köpenyébõl kibújt ínyenc. Nagy élvezettel idõzik
ételízeknél, formáknál, illatoknál. Nem-

ÍR KOCSMA

csak enni szeret, de fõzni is. Elbeszéléseiben leírja, milyen alapanyagokat választ,
hogyan adja meg aztán azok savát, borsát,
milyen módszerekkel dolgozik pesti lakása
konyháján, milyenekkel falusi háza táján.
Az olvasó valódi recepteket is kiszemezgethet könyvébõl, de ki még sokkal többet
is. Képet kaphat róla, milyenek is vagyunk
mi emberek, mi középkorúak, akik táplálkozunk ez idõ szerint e hazában, az elõdeink mit hagynak ránk, az utódaink mit hajlandók átvenni tõlünk. Az ételszeretet, ha
még eddig nem tudtuk volna, most, olvasás közben ráébredhetünk, megegyezik az
élet sze re tet tel. És az em ber sze re tet tel.
Mert ugye, aki nekilát a tûzhely körül szorgoskodni, aki azon van, hogy megteljék a
kamra, sose egyedül magára gondol. Aki
lapozgat régi, mondhatni, történelmi receptgyûjteményeket – mint arra is sor kerül a kötetben –, az pedig már egészen
nagyívû összefüggéseket fedezhet fel.
-r-

A GREENFIELDS
ZENEKARRAL
ÍR ÉTEL- ÉS
ITALSPECIALITÁSOK
ÍR „STEP”-TÁNCTANÍTÁS
ÉS TÁNCHÁZ
MINDEN VENDÉGÜNKET
EGY POHÁR SÖRREL VÁRJUK!
BELÉPÕK ÁRA: 600 FT

Feb ru ár 4-én
vidám télbúcsúztató
az ír és skót népzenét játszó

M. É. Z.
együttessel
17 órától

Aprók tánca
Belépõdíj: 250 Ft
19 órától

Koncert

Január 13–19., 15:30

Utána

Sztárom a párom
(Notting Hill)

Felnõtt táncház
Belépõdíj: 600 Ft
Jegyelõvétel: január 3-tól

Fsz.: Julia Roberts, Hugh Grant
Január 13–19., 17:45, 20:00

Életfogytig
(Life)
Fsz.: Eddie Murphy, Martin Lawrence, Obba Babatundé

MOZI

MÛSOR

Január 25., 15 óra:
(Chopin zeneiskola)

Castello
fúvósötös
hangversenye
(Mozart-, Bizet-, Bartók-,
Joplin-mûvek)
A fúvószenei bérlet
érvényes!
Belépõdíj: 250 Ft
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Karácsonyi koncert Gieessenben

HÍREK

A négykezestõl a Kodály-módszerig

Királyi Kastély

ödöllõ testvérvárosa decemberben isG
mét megrendezte hagyományos zenei
programját, amelyre városunkból ketten
kaptak meghívást: Gál Gabriella és Törpényi Sándor zongoramûvészek. Az eseményrõl és a nagy sikerû koncertekrõl
örömmel számoltak be lapunknak.
Giessenben újra élvezhették Karl Theo
Sames karmester vendégszeretetét; sõt, a
zene és a kórusok megszállottja az elsõ pillanattól kezdve igényelte a munkájukat is.
Bekapcsolódtak a próbákba, együtt készültek az ottani gyermek-, nõi és férfikórusokkal. Kiemelték, hogy a kórusok tagjai és a
zenészek egyaránt nagy fegyelemmel, teljes odaadással énekeltek és játszottak, nem
tettek különbséget próba és elõadás között.
A koncerteket a beuerni templomban
és a giesseni St. Bonifatius-templomban
ren dez ték meg. A má so dik hely szí nen
700 nézõ elõtt adták elõ a szebbnél szebb
mûveket. A koncertek kezdési idõpontja
elõtt háromnegyed órával már telt ház
elõtt zajlottak az utolsó próbák. A zenét
szeretõ és értõ közönség ugyanúgy élvezte ezt is, mint a kétórás koncertet.
Az elõ adá son kü lön kö szön töt ték a
Gödöllõrõl ér ke zett mû vé sze ket, az
ARD-díjas Láng Gabriellát és Törpényi
Sándort. Az önálló mûsorszámaik mellett
több mint tíz kórus és kamaramû elõadásában vettek részt. A Láng–Törpényi kettõs Grieg-, Moskowski-, Mo zart-,
Schubert- és Schumann-négykezes mûvekkel méltán aratott nagy sikert.
Giessenben és környékén nagy hagyománya van a kórusmûvek magas színvonalú elõadásának. A Karl Theo Sames által irányított kórusok minden fellépésükön magyar szerzõk mûveibõl is elõadnak
néhányat. A mostani koncerteken Halmos
László Jubiláte és Kodály Zoltán Adventi

Január 23-án 19 órakor Gödöllõn
a Komédium Színház vendégjátéka

E. Rostand:

A két Pierrot
vagy a fehér vacsora
verses egyfelvonásos

ének címû mûve szerepelt a programban.
A vendéglátó karmesternél tett látogatás
alkalmával örömmel látták, hogy a zongorán és a polcokon tucatszámra álltak Kodály Z. Ötfokú zene, 333 olvasógyakorlat
és Szõnyi E. A zenei írás-olvasás módszertana címû könyvei, valamint Kodály
német nyelvre lefordított mûvei. Sames úr
elmondta, hogy többször hívott már Magyarországról – két-három hétre – zeneelmélet-tanárokat elõadás-sorozatra azért,
hogy még jobban elmélyítsék Kodálymód szer-is me re te i ket.
Nem csak
Gödöllõrõl, Magyarországról, hanem a
magyarokról is nagy szeretettel és tisztelettel szólt a beszélgetések során. Nagyon
kedvelik a kortárs magyar zeneszerzõk
közül Orbán György mûveit, melyek közül már többet megtanított a kórusainak
A gödöllõi mûvészek érdekességként
mesélték, hogy a Giessenhez közel álló
egyik falut teljesen kivilágították a karácsonyi ünnepekre. A házakra, az utcákra, a fákra és a bokrokra, sõt még a járdaszegélyre is
felszerelték az égõket. A különbözõ színekben pompázó település ezzel kívánt bekerülni a Guinness rekordok könyvébe. Az
egészet az ottani elektromos mûvek adta
ajándékba a falunak.
Láng Gabriella és Törpényi Sándor elmondta: a karácsonyi koncertekrõl elismeréssel írtak a német újságok, és több meghívást is kaptak a giesseni fellépésüket követõen. Ezek közül az egyik februárra,
egy év for du lós ün nep ség re, a má sik a
giesseni kórus Északi-tengerig tartó koncertkörútjára szól. A sikeres vendégszereplésrõl hazatérve jólesõ érzéssel vették
tudomásul, hogy munkahelyük, a F. Chopin Zeneiskola hozzájárult az utazási költségeikhez, amit ezúton is köszönnek.
-esztí-

Colombina:
Az elsõ Pierrot:
A második Pierrot:
A vendéglõs:

Ráckevei Anna
Eperjes Károly
Schnell Ádám
Szabó György

Zene: Novák János,
díszlet: Simon Gabriella,
jelmez: Bakó Ilona,
a rendezõ munkatársa: Szabó György
Rendezte: Taub János

Fordította: Kosztolányi Dezsõ

Belépõdíj: 1000 Ft

Magyar Történelmi Bál a Tör ténelemtanárok
Egylete szervezésében. Idõpont: 2000. jan.
28. 19.00 ó. Program: 18.00. a kastély megte kin té se. 19.00: meg nyi tó. Fõ véd nök:
Pokorni Zoltán okt. miniszter. Köszöntõ: dr.
Gémesi György. Mûsor: Elsõ bálozók reneszánsz nyitótánca. Zene: Frederic Chopin Zeneiskola Arpeggio Ifjúsági Gitárzenekara és a
Blockflöte Együttes. Palotás. A Premontrei
végzõsei és a zeneiskola Varázs-Fuvolazenekar együttese. Keringõ. A Turai Táncegyüttes. 20.00–21.00 vacsora. 21.00–
04.00: bál. Szalonzene: Körösfõi András.
Megjelenés: korhû jelmezben, ill. alkalomhoz
illõen. A belépõjegy ára: tanároknak: 3000 Ft;
egyéb érdeklõdõknek: 5000 Ft. Jegyek kaphatók jan. 10-tõl a kastélyban, valamint a polgármesteri hivatalban. Az árban benne foglaltatik egy svédasztalos vacsora is! Jegyek igényelhetõk: TTE Bp., Múzeum u. 7. Tel.: (1)
318-6002; Balogh Zsuzsa: (30) 2012-530.
Az elsõ bálozók táncára és tánctudásukat feleleveníteni szándékozók számára jelentkezés:
Ernyes Rita (tánctanár) 2100 Gödöllõ, tel.:
(28) 417-548, Balogh Zsuzsa, tel.: (30)
2012-530. Szálláslehetõségek: UNO Panzió
Gödöllõ, Szabadság út 199., tel.: (20) 9562835. Ár: 2000 Ft/fõ/éjszaka. Jelmezkölcsönzés: Budapest, Irinyi u. 18. Tel.: (1) 3186781; 317-5574. Vellingtons Kft., Bp., Dózsa
Gy. u. 68. Tel.: (1) 351-8396. Pacsir ta Táncruha- és Jelmezkölcsönzõ, Bp., Kecskeméti
u. 8. (1) 317-5685. g

Mûvelõdési Központ
Táncház. Jan.14-én, 17 ó.: Aprók tánca. Belépõ: 200 Ft. Klasszikus Tánciskola, kezdõ
csop. Ind.: jan. 15-én, 16 ó., 3000 Ft/8 alkalom. Jelentkezés: jan. 15-ig. Kortárs Filmklub. Jan. 17. 19 ó.: Sebek. R.: Dragojevic. g
Duflex Fényképtár, jan. 18–febr. 1.: Ötven
sportpillanat. A „Záhonyi fotóiskola” végzõ
osztályainak kiállítása. Megnyitó: jan. 18-án
18 ó., megnyitja: dr. Gémesi György. g
Az európai festészet története. Mûvészettör téneti elõadás-sorozat II. Január 19-én 18
ó.: A francia festészet nagy alakjai. Belépõjegy: 200 Ft, a 10 elõadásra szóló bérlet ára
1200 Ft. Bérletek január 10-tõl válthatók. g
Gödöllõi Akadémia, január 21-én 16 óra:
Drávaszög népi kultúrája. Elõadó: Lábadi Károly PhD néprajzkutató, a bérletek érvényesek!
Belépõjegy: 200 Ft. A Gödöllõi Akadémia VII.
félévi programjára bérletek jan. 17-tõl válthatók. Jan. 21-én 19 ó.: Desszert habbal.
Kepes András mûsora. Belépõdíj: 800 Ft. g
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Damjanich-napok

„Öltöztesd díszbe a szívedet…”
(A. de S. Exupéry: A kis herceg)
De cem ber 8-án az im már ha gyo má nyos Damjanich-vetélkedõvel kezdõdött
a Damjanich-napok rendezvénysorozata.
A vetélkedõ öt csapat részvételével zajlott. A zsûri elnöki tisztét Petrák László, a
város könyvtár munkatársa vállalta. A vetélkedõt záró mondataiból idézünk: „…nagyon jó hangulatú, vidám, oldott légkörû
verseny zajlott le itt ma délután, jól felkészült csapatokkal, érdekes feladatokkal. A
versenyzõk tisztelik és tudják a történelmet,
ugyanakkor játékos kedvû gyermekként
veszik az akadályokat. És ez így helyes…”
Elsõ helyezett a Petõfi iskola lett, másodikként az Erkel a csapata, a harmadik helyen pedig a Hajós versenyzõi végeztek.
A téli szünet elõtti hetekben a nagy karácsonyi készülõdés tartotta izgalomban
az iskola tanulóit. A Damjanich-napok

ren dez vé nyei ka rá cso nyi „Christmasparty”-val folytatódtak. A hangulatos esten részt vett szinte mindenki, gyermek és
szülõ együtt izgult és szórakozott.
A németet tanuló ötödikesek betlehemes
játékát, a hatodikosok karácsonyi egerekrõl
szóló jelenetét és a hetedikesek dalát az adventi
koszorúról az is megértette, aki nem beszéli a
nyelvet. Az angolosok is
kedves mûsorszámokkal
készültek. A legkisebbek
karácsonyi dalocskákat
énekeltek. A negyedikesek és a hatodikosok jelmezbe bújtak, és pergõ
angolsággal játszották el
a Három kismalac és a
Só címû mesét.

A dalok és versek (az 5., 7. és 8. osztályosok produkciója), majd a beszélgetés a
karácsonyi ajándékokról (4. és 5. osztály)
meghatóan szép pillanatai adtak méltó befejezést ennek a varázslatos délutánnak.
Az ünnepi meghittséget felidézõ esemény önfeledt „sütizéssel” ért véget, békés-boldog érzéseket ébresztve szereplõben és nézõben egyaránt.
Humán Munkaközösség
Damjanich János Általános Iskola

Fotó: archív

Magyarország – kanadai szemszögbõl

Carrie Brown Torontóból
izonyára mindannyiunknak van évek
B
óta kialakult véleménye a városról és
az országról, ahol élünk. Ebben természetesen helyet kapnak pozitív és negatív gondolatok is. Lehetünk elégedettek vagy elégedetlenek vele, de mindenesetre megszoktuk már. Azonban milyennek találja, s
vele együtt milyennek láthat minket valaki, aki a tengeren túlról csöppent közénk?
A tenger alatt az Atlanti-óceánt értem, az
ország pedig, amirõl szó van, Kanada, a
város Toronto, a személy pedig Carrie
Brown, a huszonnégy éves angoltanárnõ.
Szeptember óta tanít a Török Ignác Gimnáziumban, és most, hogy pár hónap alatt
beleszokott az itteni életbe, alkalmam nyílt
arra, hogy kikérdezzem önmagáról, és –
rólunk.
Carrie Torontóban emigránsokat tanított
angolra. Csoportjaiban a diákok kora 16-tól
80 évig terjedt, így nem csoda, hogy az érdeklõdési körük is szerteágazó volt. Az
emigránsoknak nem kötelezõ megtanulniuk angolul, de a lehetõséget megkapják rá.
Carrie már régóta tudta, hogy valahol külföldön szeretne tanítani, s kapcsoltba is került azzal a szervezettel, amelynek segítségével a Török Ignác Gimnáziumban tanító

ame ri kai ta nár há zas pár, Mr. és Mrs.
Eastvold is eljutott Magyarországra. Õket
már egy az Egyesült Államokban szervezett továbbképzésen megismerte, s mikor
Gödöllõre került, többek között az Eastvold
házaspár is sokat segített neki. Carrie egyelõre keveset tud magyarul, de a boltokban
már a mi nyelvünkön is elboldogul. Az iskolán kívül angolul többnyire a fiatalabbak
értik meg, de mindenki segítõkész, ha valamilyen problémával hozzá fordul.
A gimnáziumban az ún. „hosszúangolosokat” tanítja, tehát azokat a diákokat, akik
heti 6–8 órában, elsõ idegen nyelvként tanulják az angolt. Az óra anyagát több könyv
segítségével állítja össze, beszélgetnek, szituációs játékokat adnak elõ, és írat teszteket,
esszéket is. „Elõször igyekeztem lassan beszélni, hogy felmérjem a diákok tudását”,
mondta Carrie. Mielõtt találkoztam volna
vele, arra számítottam, hogy számomra szokatlan lesz a kanadai kiejtés, de hiába igyekeztem valami különleges színezetet találni
Carrie beszédében. Ennek az oka ki is derült: Carrie barátai Torontóban többnyire
amerikaiak, s így az õ beszédstílusukat vette
át, de valóban van különbség, ha kicsi is, az
amerikai és a kanadai angol között. Ez

többnyire kifejezéseket érint, de bizonyos
szavakat is másképp
ejtenek ki, fõleg a magánhangzók ejtésében
tûnik fel ez az eltérés.
Azt is megkérdeztem Carrie-tõl, hogy
mit látott Magyaror- Fotó: archív
szágból:
– Jártam a Mátrában, ami nagyon szép
volt, és természetesen Gödöllõn is szétnéztem már – válaszolta. – Voltam a kastélyban is. Gödöllõ szerintem kedves kisváros,
elõnye, hogy közel van Pesthez. A fõvárosban többek közt a Hõsök terét néztem
meg, de érdekesek voltak a század eleji lakóépületek is. A legszembetûnõbb eltérés
Kanada és Magyarország között talán az,
hogy itt sokkal több történelmi emlékkel
találkozhatok, az emberek köztük és velük
élnek. Kanada állami léte mindössze pár
száz éves múltra tekinthet vissza, szemben
Magyarország ezeréves történelemével.
Carrie azt is elmondta, hogy a kanadaiak többnyire annyit tudnak Magyarország ról, hogy Eu ró pá ban van, eset leg
még azt, hogy egykor a keleti blokk tagja
volt. Reméljük, lesz a következõ években
is olyan pozitív változás, ami okot ad rá,
hogy Európán túl is jobban megismerjék
a nevünket.
N. L.
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Vízkereszt a görög katolikus egyházban

A gyökértelenség ellen
z elmúlt vasárnapon, mint a január 6-i
A
vízkereszt ünnepéhez legközelebbi alkalmon, vízszentelésre került sor a Blaha
Lujza telepi kápolnában a görög katolikus
közösségnek bemutatott szentmise végén.
A szentelést végzõ Tóth Ferenc áldozópap a megszentelt vízzel keresi fel sorra a
híveket otthonaikban a hét folyamán.
– Jó le he tõ ség ez ar ra – mond ta – ,
hogy a pap a hívekkel a családjukban is
találkozzék. Ilyenkor sok mindent megbeszélhetnek. Kitágul az ünnep. Már azzal is, hogy ki-ki elõkészül a pap, a szenteltvíz fogadására. Keresztet, gyertyát helyez az asztalra. Közösen imádkozunk

hangosan. A szöveg, melyet követünk,
ezen a címen található a szertartáskönyvben: Lakóházak megáldása vízkereszt táján. De nemcsak a falakat áldjuk meg, a
fa lak meg ál dá sa ki e gé szül a kö zöt tük
élõknek szóló jó kívánságokkal. Éreztetni kell a családdal: Isten ajándékát vittük
el számára, Isten áldását, Isten közelségét. A megszentelt víz emlékezteti õket a
saját keresztségükre. A pap otthagy belõle valamennyit, hogy köztük legyen, folyamatosan használják, igyák, érintsék
meg, vessenek keresztet vele.
Tóth Ferenc elsõ ízben látogatja meg ily
módon a szerte Gödöllõrõl és a közeli tele-

pülésekrõl a Blaha-telepi kápolnába járó
görög katolikus híveket. Tavaly õsz óta
szolgál városunkban. Honnét származik,
milyen utat tett meg eddig? – kérdeztük.
–1970-ben Ózdon születtem – kezdte a
bemutatkozást. – Felvetõdött, hogy kõmûves leszek, mert a bátyám szobafestõnek tanult, és arra gondoltunk, hogy majd
egymással összefogva dolgozunk építkezéseken. Hogy másként alakult az életem,
azzal indult, hogy a papunk megkérdezte:
nem akarok-e egyházi gimnáziumba menni. Így kerültem az esztergomi ferences
gimnáziumba. Onnét jelentkeztem a nyíregyházi görög katolikus hittudományi fõiskolára. A kispapi éveim Nyíregyházán
és Budapesten teltek. ’94-ben szenteltek
pappá. Az elsõ helyem Sátoraljaújhelyen
volt, négy évig mûködtem mint segédlelkész. 98 õszén helyeztek Budapestre a
Rózsák terén levõ görög katolikus plébániára. Jelenleg hárman vagyunk ott papok. A mindenfelé szétszóródott görög
katolikus vallású emberek tudják, hogy
felkereshetnek bennünket, ha szentségek
kiszolgáltatását igénylik. Az utóbbi idõben egyre inkább rendszeressé váló „kijárásokkal” jó lenne megalapozni egy-egy
közösséget. A hívek szeretnék, ha egyházközséghez tartozhatnának, csak hát
nehezen terjed el a híre, hogy hol van erre
le he tõ ség. Pél dá ul töb ben, akik nek a
gödöllõi kápolna pedig közelebb esne,
máig bejárnak a Rózsák terére. A mi egyházunknak ez a legnagyobb gondja: a hívek elvándoroltak eredeti lakóhelyükrõl,
szórványban élnek. Pedig fontos a közösséghez való tartozás, az egyházi közösség
is a gyökértelenség egyik orvossága.
N. A.

Fotó: Nádudvari Anna

Visszatekintés

Akik imával ünnepeltek
A Gödöllõi Szolgálat 1999. 11. 18-i számának 10. oldalán egy máriabesnyõi felhívást
tettünk közzé: Pesti Rudolfné képviselõ
aszzony arra kérte a híveket, hogy minél
többen templomban kezdjék az új esztendõt.
Gödöllõn három plé bá nia van. Bes nyõn az esti hálaadás és virrasztás után
éjféli misével kezdték az új évet, kb. ötven hívõvel. A Kastélytemplomban kb.
kétszáz hívõ kezdte az új évet éjféli szentmisével. A premontreiek plébániatemplomában csendes virrasztás volt, így többen
a másik két plébániára mentek. A közel-

ben lakó kb. 10 hívõ vett részt ezen az éjféli virrasztáson. A közeli Bag község
plébániatemplomában szintén virrasztás
volt éjfélkor, amin kb. 150 hívõ vett részt.
Bu da pes ten a XI. ke rü le ti Szent Im re
ciszterci plébániatemplomban is 200 hívõ
kezdte az új évet éjféli szentmisével.
Reméljük, hogy a következõ szilveszterkor, ami már egy új évezred kezdetét is
fogja jelenteni, még több helyen lesz éjféli szentmise, és így még több hívõ lesz a
résztvevõ. (A Szentírásból tudjuk: Lótnak
azt mond ta az Úr, hogy Szodoma és
Gomora megmenekül, ha 10 igazat talál
ott. Mint tudjuk a két ókori város elpusztult!) Reméljük, ha az Úr ránk tekint, egyre több igazat talál közöttünk!
Bízd újra életed Krisztusra.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
Január 17–22-ig a következõ rend szerint
ökumenikus imahetet tartanak a gödöllõi
egyházak.
Hétfõ: református templom – igét hirdet
Ullmann Pé ter pre mont rei per jel. Kedd:
evangélikus templom – Nagy László Tamás
kapucinus miniszter. Szerda: kastélytemplom – Blázy Ár pád evan gé li kus lel kész.
Csütörtök: református templom – Kecskés
Attila káplán. Péntek: máriabesnyõi kapucinus kegytemplom – Nagy Károly református lelkész. Szombat: premontrei templom – Szir tes András baptista lelkész.
Az imaórák minden alkalommal este 6
órakor kezdõdnek. g
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g Most induló nemzetközi kereskedelmi cég országos
kiépítéshez megbízható vezetõket, munkatársakat keres.
Ingyenes képzést biztosítunk. Tel.: (20) 9344-757.
g Az ABN-AMRO Biztosító Rt Gödöllõn frissen megnyitott irodájába keres fiókvezetõket és munkatársakat, közép, vagy felsõfokú végzettséggel. Tel.: (20) 9273-671.
g Precíz lakatosmunkára fér fi fémipari szakmunkást keresünk gödöllõi telephelyre. Tel.: (munkaidõben) 422178.
g Nemzetközi pénzügyi tanácsadó-cég keres vezetõket
és ér tékesítõket, 30 év felett, minimum érettségizett,
gazdasági alapismeretekkel rendelkezõknek - személyes
találkozás, önéletrajzzal. Tel.: (30) 2132-628.
g Francia tulajdonú Kft. hõre lágyuló és hõre keményedõ, valamint fémmegmunkáló ipari alkatrészgyár tó üzemébe felvételre keres 3 mûszakos munkarendbe: gépbeállító, gépkezelõ, szerszámkarbantar tó munkatársakat. A jelentkezést és a szakmai önéletrajzot a következõ
címre kell küldeni a hirdetés megjelenését követõ 1 héten belül: 2100 Gödöllõ, Kõrösi Csoma Sándor u.21.
g Gödöllõi élelmiszerboltba szakképzett nõi eladót keresek. Tel.: (20) 9107-073.
g Ru há za ti bolt ba ke res ke del mi vég zett ség gel friss
nyugdíjas eladót felveszek. (heti 10 órára). Tel.: (30)
9873-205.
g Gyógynövény boltba 4 órás munkakörbe eladót felveszünk. Tel.: (30) 223-9801.
g Mellékállásban, nem otthon végzendõ munkára keresünk kultúrált, legalább érettségivel rendelkezõ urat,
vagy hölgyet. Tel.: (20) 3361-147.
g A HM Armcom Rt. keres érettségizett ér tékesítési
munkatársakat mûholdvevõ antennák, illetve mûholdvevõ szettek ér tékesítésére. Az ország bármely részérõl
fõállásúak és vállalkozók jelentkezését várjuk. Jelentkezés: Molnárné Hliva Margit, Tel.: 422-119, vagy (30)
2457-826. Cím: 2100 Gödöllõ, Dózsa György út 63/a.
Ingatlan
g Kis területû építési telket, vagy beépíthetõ kertvéget
vennék, Gödöllõ Budapest felöli részén, vagy a Köztársaság út jobb oldalán, megfizethetõ áron. Tel.: 412528 (este), vagy (20) 9441-088, Bihari.
g Gödöllõ központjához közel, 120 nm-es családi ház
eladó (üzletnek, irodának is alkalmas). Tel.: (1) 4563443, vagy 422-249.
g Gödöllõn eladó az Er zsébet körúton 64 nm-es, 1 +
2 félszobás öröklakás, 6,6 millió Ft-ért. Lakáscsere is
lehetséges 2 szobásra, ér tékkülönbözettel. Tel.: 412580.
g Gödöllõn a városközponthoz közel, sürgõsen eladó 3
szobás családi ház, autószerelõ mûhellyel, melléképülettel, garázzsal. Iá.: 15 millió Ft. Tel.: 497-343, vagy
475-882.
g Garázs eladó Gödöllõn, 680 ezer Ft-ért. Tel.: (30)
9702-554 (este 6 után).
g János utcai kétszobás, gázkonvektoros lakásomat nagyobbra cserélném. Tel.: (20) 9313-879.
g Gödöllõn 3 vagy 4 szobás kb. 80 nm-es lakást vásárolnék. Tel.: (20) 9313-879.
g Vásárolnánk Gödöllõn egy plusz két fél szobás, vagy
kettõ plusz fél szobás, egyedi fûtésû lakást. Tel.: 416921 (14-18 óráig).
g Gödöllõn egyszobás lakást vásárolnék, készpénzfizetéssel. Tel.: 411-753 (17 óra után).
g Gödöllõn, kellemes környezetben, felújított, 2 szobás,
70 nm-es, ker tes családi ház, melléképületekkel eladó.
Tel.: (30) 2307-649, vagy (17 óra után) 414-376.
g Eladó családi házak a kertvárosban, a városközpont
közelében és a fenyvesben, továbbá építési telkek, hétvégi házak, ingatlanok a fenyvesi területen. Tel.: 421101.
g 50-60 nm-es lakást keresek Gödöllõn. Tel.: 430-351,
vagy (este) (30) 235-6990.
g Gödöllõn építési telket keresek. Minden megoldás érdekel. Tel.: (30) 9000-024.
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g Eladó Gödöllõ Nagyfenyves területén, 1287 nm-es
építési telek. Közmû: víz, villany, gáz Tavasszal. Tel.:
420-669.
g Eladó Gödöllõ, Marika-telepen kert ingatlan. (1407
nm, víz a telken, villany, gáz az utcában.) Tel.: 420-669.
g Valkón, gazdálkodásra is alkalmas családi ház eladó.
Tel.: 415-316.
g Gödöllõ belvárosában 75 nm-es lakás eladó. Tel.:
415-316.
g Gödöllõ központjában reprezentatív, igényes kialakítású, extra felszereltségû új, családi ház eladó. Tel.: 415316.
g Isaszegen pincézett, kétszintes családi ház garázzsal
eladó. Tel.: 415-316.
g Erdõker tesen családi ház, bejáratott vevõkörrel rendelkezõ üzemmel eladó. Tel.: 415-316.
g 1-4 szobás eladó lakásokat keresünk ügyfeleink részére. Tel.: 415-316.
g Eladó Gödöllõn a Szõlõ u.-ban 50 nm-es üzlethelység. Tel.: (20) 9270-629.
g Kisméretû lakótelepi lakást (gar zont), illetve házrészt
vásárolnék, sürgõs! (Lehetõleg az Erzsébet park környékén). Tel.: (20) 9336-464.
g Gödöllõn újszerû családi ház, 4 szobás, nappalis,
összközmûves, telekkel eladó, vagy kiadó. Gödöllõi lakásokat beszámítunk. Ár: 15 millió Ft. Tel.: (30) 9406009.
g Gödöllõi családi ház, kettõ kisebb lakásra cserélhetõ.
Tel.: 422-464.

Albérlet
g Leinformálható, 42 éves fér fi hosszú távra albérletet
keres, Gödöllõn vagy környékén. Minden megoldás érdekel. Idõsek gondozását és ker ti munkát vállalok. Tel.:
418-991 (8-16 óráig)
g Gödöllõn 23 nm-es üzlethelység kiadó. Cím: Bajcsy
17. Tel.: (20) 9771-671.
g Garázs kiadó a Kazinczy körúton. Tel.: 430-732 (18
óra után).
g A János u. 25 szám alatt garázs azonnal kiadó. Tel.:
416-809.
g Gödöllõn 69 nm-es, konvektoros, 1 + 2 félszobás,
magasföldszinti lakás bútorozottan hosszú távra kiadó.
Tel.: 421-414.
g 1,5-2 szobás bútorozatlan lakást bérelnénk hosszútávra február közepétõl. Deli Károly, mh. Tel.: 3399399/2433, vagy 3911. Palotakert 11. V/2.
g Gödöllõ belvárosában 17nm-es irodahelység április
1-tõl kiadó. Tel.: (30) 9717-337.
g Gödöllõ központjában 3 szobás családi ház garázzsal
kiadó. Tel.: 415-316.
Adás-vétel
g Tyúkvásár. Kitojt tyúkok 350 Ft-tól kaphatók. Érd.:
Gödöllõ, Asbóth u. 9.
g Használt hûtõgép, tûzhely és bútorok eladók. Tel.:
(20) 9894-511.
g Vadonatúj elektromos tejszívó készülék 2 év garanciával 6000Ft-ért eladó. Tel.: 417-719.
g Hízók eladók. Gödöllõ, Vak Bottyán u. 5.
g Öntöttvas radiátorok, 500 és 600 mm-es méretekben
200Ft/tagi áron eladók. Tel.: (csak januárban) 419-131
(Tóth).
g Régi pipákat keresek. Tel.: (30) 9717-337.
g Régi faragott hálószobabútort vennék, lehetõleg felújítás elõtti állapotban. Tel.: (30) 9717-337.
g Eladó fonott nagy karosszék 3500 Ft, állítható íróasztal 6000 Ft, tanuló mikroszkóp 5900 Ft, valamint laboratóriumi hõmérõk 700 Ft/db. Tel.: 414-390.
g Pianinó reális áron eladó. Tel.: 422-464.
Szolgáltatás
g Alapítványok, BT-k, vállalkozók könyvelését, adó és
TB ügyintézését és adóbevallását vállalom. Tel.: 415991.
g Költöztetés, áruszállítás (belföldi és nemzetközi) meg-

lepetések nélkül, garanciával. Bármit, bármikor, bárhová. Tel/fax: 418-203, vagy (30) 9243-216.
g Gyógypedikûr: vastag, gombás, benõtt köröm, tyúkszem, szemölcs, bõrkeményedés szakszerû kezelése és
ápolása. Tel.: 411-759.
g Kézimunka elõnyomás 2 soros gépi cakkozás. Tel.:
412-119.
g Csopor tos gyógytorna 2000. Január 10-tõl Gödöllõn,
szerda - péntek 16 és 17 órai kezdéssel, felnõttek és
gyerekek részére. Érd: Mezei Ágnes gyógytornásznál
(30) 9026-614, és Petróczi Zsuzsanna gyógytestnevelõnél 419-641, vagy (30) 2035-980-as telefonszámon.
g Bízza gyer meke szabadidejét sokoldalúan képzett
babysitterre! Rendes, aktív foglalkoztatás: úszásoktatás,
gyógytestnevelés, pedagógiai, gyógypedagógiai segítség Budapest, Gödöllõ és környéke területén. Tel.: 412580.
g Gerinc és izületjavító gyógytorna iskolások és felnõttek részére. Tel.: 412-580.
g Alapítványok, Bt-k, vállalkozók könyvelését, adó- és
tb. ügyintézését és adóbevallását vállalom. Tel.: 415991.
g Láncfûrésszel favágást, fakivágást vállalok. Tel.: 415585 (17 órától).
g Lelki és ér zelmi gondjaival szeretettel várom, jövõjét
tarot-kártyából megjósolom. Tel.: 412-147.
g Vállalkozók, vállalkozások, szer vezetek! Gödöllõ központjában könyvelést, bevallások készítését, ügyintézést
vállal mérlegképes könyvelõ. Bérszámfejtés, TB ügyintézés könyvelés nélkül is. Gondos, pontos munka! Tel.:
411-126.
Jármû-alkatrész
g Eladó 1998-as Zastava, 80 ezer Ft-ért. Tel.: 400-249
(17 óra után).
g Trabant 601 Kombi jó állapotban eladó. Tel.: (30)
9146-002.
g Lakókocsi 4 személyes eladó (fûtés, hûtõ, tûzhely,
mosogató). Téli tárolás megoldható. Ára: 300 ezer Ft.
Tel.: 432-569.
g Mitsubishi Lancer 1.6 GLXI, 1993. decemberi, vezetett szervízkönyves, 58 e km-t futott. Vizsga: 2001. december. Extrák: 4 e. ablak, e. tükrök, elektr. tetõ, szervó
korm., közp. zár, Cobra riasztó. Ára: 1 millió 480 ezer Ft.
Tel.: 417-719.
g Eladó bontott Lada sebességváltó, Wartburg alkatrészek. Új Robur fõfékhenger Multicar fékdobok. Tel.:
419-162.
Oktatás
g Két évet angol nyelvterületen eltöltött, végzõs ELTE-és
angol tanítást vállal. Tel.: 415-378, v. (30) 9140-711.
g Új évezred - új kihívások - stabil nyelvtudás! Angol,
Német, Francia, Olasz, Magyar 60 órás (heti 4 óra)
nyelvtanfolyamokra, valamint az angol Trinity (TCL)
nyelvvizsgákra beiratkozás január 20, 21-én, 15-18 óráig! Ingyenes gyakorló órák angolos diákjainknak, anyanyelvi tanárokkal is! I.L.J. Gödöllõ, Körösfõi u. 2. Tel.:
411-266, vagy 411-556. Az I.L.J. , a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által „Minõsített és Ajánlott” nyelviskola,
az ország 27 legjobb nyelviskoláinak egyike.
g Korrepetálás biológiából és kémiából, valamint felvételi elõkészítés biológiából. Tel.: 412-395.
g Astra Ariadne nyelviskola tanfolyamaira beiratkozás:
február 3-4-én 16-18 óráig a Török Ignác Gimnáziumban. Nagycsaládosoknak továbbra is 50 százalék kedvezmény. Tel.: 417-719.
g Beszédcentrikus angol- és orosz oktatás, olvasmányos kisregényekbõl és eredeti angol-amerikai filmekbõl. Tel.: 412-967.
Egyéb
g A Gödöllõi Parlagfûellenes csoport várja mindazok jelentkezését, akik tenni szeretnének azért, hogy a város
parlagfûmentessé váljon. Tel.: 416-672, Miklósik Már ta.
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MÉTERÁRU- LAKÁSTEXTIL- KERESKEDÉS

GARDENIA FÜGGÖNYÖK
DEKOROK, KARNISOK TELJES VÁLASZTÉKA

MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ
A LEHETÕSÉGEK KERESKEDÉSE

PÁRATLAN LEHETÕSÉG

Áruház: Gödöllõ, Szabadság tér 14.

Alacsony
árak

k

Kedvezménye

Kötõfonalak
Gyermekmintás kartonok
Alkalmi anyagok
Gyapjúszövetek

1800 Ft-tól
550 Ft-tól
650 Ft-tól
1200 Ft-tól

ÁGYNEMÛK allergiaellenes, bio, normál
BÚTORSZÖVETEK, huzatok, mûbõrök, mûszõrmék
ASZTALTERÍTÕK, viaszos vásznak, damasztok
TAKARÓK, plédek, anginok, törülközõk, rövidáruk

Függöny- és ruhavarrást, javítást vállalunk. Iskolák, óvdák, éttermek, intézmények, egyházak minden textiligényét teljesítjük.

A Suzuki Benkõ
márkakereskedésnél
Minden használt Suzukira csökkentett kamatozású hitel, így használt Suzukiját

Gödöllõi Szolgálat
már az interneten is.

150 000–200 000 Ft-os megtakarítással

Látogasson el weboldalunkra!

veheti meg (2 év garanciával)
Minden régi autóját min. 100.000 Ft-ért beszámítjuk!

SUZUKI BENKÕ,
A GONDTALAN AUTÓZÁS
Nyitva: H–P: 8–18, Szo–V: 8–13 óráig

Kistarcsa, Ifjúság tér.
Tel.: 470-028, 470-029

Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 69.
Tel.: 414-015, 415-385

Felvételi elõkészítõ tanfolyam indul esti és levelezõ
tagozaton 2000 januárjában biológia, kémia, fizika,
matematika és történelem tantárgyakból.
Oktatási központok: Gödöllõ,
Budapest, Debrecen, Keszthely,
Szeged és Mezõtúr
Jelentkezni lehet: 2000. január 10-ig.
Részletes tájékoztatás kérhetõ: Tehetségért Mozgalom (TM) Agrárfelsõoktatási Szervezete,
2103 Gödöllõ, Páter K. u.1.
Tel.: 522-019, 410-200/1196-1195
E-mail: titkarsag.atmi.mgk@mgk.gau.hu

– Színvonal – szépség – igényesség –
Barátságos kis galériánkban megtalálja a kortárs, a régi, a magyar és külföldi
mûvészek alkotásait.
– Festmények – grafikák – kerámiák –
kisplasztikák – különleges ajándék-tárgyak megtekinthetõk, megvásárolhatók.
cim: 2100 Gödöllõ, Köztársaság út 60.
Tel.:430-977, Fax.: 416-646
Nyitva: H–Szo: 8–18, V.: szünnap

www.gak.hu/szolgalat
Kereskedelmi hirdetés
felvétele az újságba és a
weboldalra a 30/2011961-es telefonon
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A Segítõ Kéz alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet ápolási
intézetének ápolástagozati
munkakör betöltésére.
Feltételek: e.ü. fõiskolai végzettség
/diplomás ápolói vagy intézetvezetõi
szak/
minimum 2 év szakmai gyakorlat
A pályázatokat 2000. február 15-éig
fogadjuk, melyet az Alapítvány
elnökéhez kérünk eljuttatni (2101
Gödöllõ, Pf. 143)
Felvételt hirdetünk 2 fõ ápolói
munkaköri területre (minimum felnõtt szakápolási oklevéllel). Érdeklõdni lehet naponta 8–15 óráig
a 06-20/9212-472 telefonon
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A DIGITEL 2002 RT.
SÜRGÕSEN munkatársakat keres
gödöllõi ügyfélszolgálati irodájába

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ELÕADÓI
munkakörbe.

Az ideális pályázó:
– 22–30 éves,
– érettségivel,
– felhasználói szintû számítógépes
ismeretekkel,
– valamint jó kommunikációs
készséggel rendelkezik.
Elõnyt jelent:
– angol nyelvtudás,
– ügyfélszolgálati gyakorlat.
Az önéletrajzokat „ÜSZI” jeligére, a
Digitel 2002 Rt. humánpolitikai
osztályára kérjük beküldeni:
2100 Gödöllõ, Ganz Ábrahám u. 2.
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Gödöllõi sportkarácsony a Duna TV-n

Gyõztesek: a nézõk
December 27-én az egyetemi sportcsarnokban igazi sportgálát láthattak
a nézõk: a Duna TV Sportkarácsony címû, ún. csúsztatott egyenes adásban
sugárzott mûsorában az elmúlt év két
sikersportágának képviselõi „csaptak
össze” tré fás, spor tos ve tél ke dõn
egymással.

Öttusázók és pólósok küzdenek a lufikkal

A vízilabdázók bevonulása az EB-döntõ
utáni ünneplést idézte (négykézláb jöttek
be a fiúk és a lányok), az azt követõ versenyek pedig az elsõ helyért játszott mérkõzés izgalmait. Az ellenfél az 1999-es
év má sik si ker csa pa ta, az öt tu sá zó ké
volt. Elsõként mindkét – edzõkkel, hölgyekkel és juniorokkal – kibõvített gárda
két képviselõjének riporterként kellett bizonyítania. A feladat teljesítésére vállalkozó Madarasnak és Sárfalvinak a pólósok Európa-bajnoki aranymeccsét, míg
Kovácsnak és Várinak Balogh Gábor világbajnoki elsõséget eredményezõ lovaglását és futását kellett kommentálnia. A
jó hangulatú (pl Sárfalvi a la Palik: „Hová tûnt Tóth Frank?”; Kovács: „Érdekes
stílus: egyet jobbal lép, egyet ballal.”)
vetélkedést végül a közönség szavazata
alapján szoros csatában a pentatlonisták
nyerték.
Az elmélet után következett a gyakorlati bemutató három labdás sportágban.
Futballban a kezdõpontra helyezett labdát kellett a kapuba továbbítania a jelentkezõknek, akiknek a dolgát nehezítette,
hogy bekötött szemmel kellett a hálóba

jes kö rû pó lós gyõ zel met ho zott a
szkanderverseny, hiszen mind a juniorok [pil la na tok alatt], mind a nõk
[Stieber hosszas küz de lem után bi zo nyult erõsebbnek Simókánál], mind az
edzõk [a Pécsi Gábor és Mérész András kö zöt ti ma gas ság– és súly kü lönb ség miatt „handicapes indítás”volt, de
ez is ke vés nek bi zo nyult] pár vi a da lát
õk nyerték. Az összetettbeli állás a csalá di ve tél ke dõ után sem vál to zott, hi szen Steinmetzék és Kálnokiék lég gömb fú jó, -bo rot vá ló és -cso ma go ló
csa tá ja dön tet lent ho zott. E fel ada tot
újabb vi dám pil la na to kat ho zó ver se nyek kö vet ték: a ke rék cse ré lés, a
gumikötéllel va ló fu tás és a
lufipakolás. Mi vel az ered mény az
utol só szám után is egyen lõ volt, kö vetkezett a szétlövés. Szó szerint is, hiszen – már a szilvesztert megidézve –
pezs gõs üveg bon tá sa kor ki re pü lõ ku pakkal kellett eltalálni a kézilabdakapu
sarkában elhelyezett léggömböket. Találatot egyik sportág legjobbjai sem értek el, így nem derült ki, melyik is Magyar or szág leg jobb csa pa ta. Ha va la melyik együttes nem is, a nézõk biztosan nyertek ezen a kellemes sportdélutánon.

ta lál ni uk. A cél zás az Ola szor szág ban
ját szó, de sza bad sá gát itt hon töl tõ
Steinmetz Barna irányította „vizeseknek”
sikerült jobban. Nem úgy a pingpongozás! Utóbbiban ugyanis Kálnokiék diadalmaskodtak, miután õk adtak vissza
több labdát az adogatógépnek, mely az
egyik legjobb magyar férfi asztaliteniszezõt, Zwickl Dánielt is megtréfál ta idõn ként.
Balogh Gá bor
tempójának köszönhetõen
szintén öttusázó
sikerrel zárult a
pa lán kok alat ti
csa ta. Itt is
meg cso dál hat tak a jelenlévõk
egy profi teljesít ményt, szü netben ugyanis
a zsá ko lás ban
if jú sá gi vi lág baj nok Ka to na Míg az elmúlt év legjobbja címért a
Ádám mu tat ta ka rá csony utá ni hét fõn küz döt tek
meg az öttusázók és a vízilabdázók,
be kivételes tudását.
Sportértéke mellett a férfi nézõket bi- ad dig az 1900-as évek leg spor to zonyosan más szempontból is gyönyör- sabb családja díjnak már csak az átködtette Simkó Andrea csoportjának, il- adására került sor ez alkalommal. A
letve Mészáros Rékának az aerobic be- Duna TV nézõi a Gerevich, Kovács,
mu ta tó ja, a höl gyek ugya nak kor a Markovits, Németh és Zsivótzky faszabadulómûvész David Merliniért iz- mí li á ra ad hat ták le vok su kat és a
gulhattak. A mindkét nembõl való zene- legtöbb szavazatot Gerevichék kaprajongók pedig tom bol hat tak
a
Sunmachine,
a
Pi cas so
Branch és a
Csütörtök 12
fellépése
közben, azaz
mindenki
megtalálhatta
ma gá nak az
õt leg job ban
von zó prog ramot.
Vissza tér ve a mû sor
fõ részét adó
viadalra, tel- Gémesi György és Gerevich Pál
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Simkó Andrea aerobikcsoportja

ták.

– Saját sikerük ez, vagy a sportágé?
– Nagyon nehéz kérdés, mert nálunk
a ket tõ szo ro san össze kap cso ló dik –
vá la szol ja az el is me rést át ve võ
Gerevich Pál. – A ví vás tra di ci o ná lis
sport volt a családban, nem is gondolkoz tunk azon, hogy más ban kezd jünk
el valamit. Igy alakult, megszerettük és
éppen ez a lényeg a sportban: szeretettel kell csinálni.
– Ma vajon miért válasszák kevesebben a vívást?
– Több oka is van. Ez egy régi sportág, a gyerekek pedig inkább a modernebb, iz gal ma sabb spor to kat ked ve lik
mint például a karatét. A vívás ráadásul
elég nehéz, 3-4 évet kell várni, hogy jöj-

jön az el sõ
siker, ez pedig na gyon
hosszú idõ
egy gye rek
éle té ben. A
szá mí tó gép
elõtt jó val
gyor sab ban
eredményt
érhetnek el.
– Mi lehet
a ma gya rá za ta an nak,
hogy még is
ez az egyik
si ker sport águnk?
– Sze rin tem a jó szakemberek. Természetesen a
tehetség is számít, de elsõsorban az a titok, hogy nagyon jó mesterek dolgoznak nálunk. A baj csak az, hogy sajnos
nin cse nek meg be csül ve. Nem aka rok
senkit megbántani, de az edzõk a vívósportban negyedét keresik annak, amit
pél dá ul a ko sár lab dá ban. Olim pi ai
sportágról van szó, mely hozza az eredmé nye ket Ma gya ror szág nak, ezért fel
kellene karolni, kicsit jobban oda kell
figyelni.
– Milyen szinten?
– Minden szinten – mosolyog sokat
mondóan a világbajnok vívó. – Nagyon
nehéz helyzetben vagyunk. És ez nem
csak a vívásra vonatkozik, hanem a többi
sportágra is. Most még vannak kiemelke-

dõ egyéniségek, de azáltal, hogy kevesebb a pénz a sportra, ezek száma egyre
csökkenni fog.
A Sportkarácsony kitalálója és megszervezõje a Duna Televízió volt, melynek elnöke, Sára Sándor a következõket mondta:

– Nem tudom, miért épp Gödöllõ lett a
helyszín. Nem tudom, mert olyan remek
munkatársaim vannak a sportosztályon,
akik maguktól megszerveznek mindent.
Nyil ván sze re pet ját szott ben ne, hogy
Gödöllõ kö zel van Bu da pest hez, jó a
közlekedés és valószínûleg a polgármester úr személye is, hiszen õ közismerten
sportbarát.
– Mennyit látott a mûsorból?
– Sajnos, nagyon keveset, mert szûkre
szabott az idõm, de majd este megnézem
a Duna TV-ben.
– Elégedett az eddig tapasztaltakkal?
– Igen, maximálisan. Számunkra nagyon fon tos a csa lád szó ra koz ta tá sa.
Né hány hét tel ez elõtt az egyik új ság ban elmarasztalólag próbálták használni a családi jelzõt a Duna Televízióra,
holott ez dicsérõ. Azt gondolom, a családnak a nevelés és a példamutatás révén dön tõ sze re pe van ab ban, hogy a
tag jai mi lye nek lesz nek. Mi pél dá ul
bol do gan al kal maz zuk ügyes, te het séges mun ka tár sa ink csa lád tag ja it is,
mert fel té te lez zük, hogy õk is ugyan olyan jól dolgoznak.
Tóth Márta

A Forrás Szociális Segítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat
felsõfokú szakirányú
végzettséggel rendelkezõ
pénzügyi-gazdasági szakembert keres gazdasági vezetõi
munkakör betöltéséhez.
Elõny: intézményi
költségvetésben való
jártasság
Bérezés a közalkalmazotti
törvény szerint.
Jelentkezés a 420-791
telefonszámon
az intézményvezetõnél
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Teremlabdarúgás

Sakk

Buktak volna a bukik, ha
ott lettek volna…

Szabó Zsolt ismételt

Fót I. 1:5, Fót II. 1:12, Du na ke szi
1:10, GKFC 1:8, Veresegyház 1:8,
Kistarcsa 1:3, Bag 1:5, GLCII. 1:14.
Min den bi zonnyal eh hez ha son ló
oddsszal adták volna a bukmékerek
az egyes csa pa tok gyõ zel mét az
1999. évi GEAC Kupán, ha jelen vannak.

Az elõzetes várakozások alapján tehát
az NB III-as Kistarcsának voltak a legjobbak az esélyei az elsõ helyre. Annál
is inkább, hiszen négy, a teremlabdarúgó elsõ osztályú bajnokságban hétrõlhétre pályára lépõ játékos szerepelt náluk (Nahóczki, Simon, Szász, Tábori).
Ez még akkor is elõnyt jelenthetett volna szá muk ra, ha ez út tal nem az ott
megszokott labdával játszottak és a palánk hasz ná la tát is szok ni uk kel lett.
Meglepetésre azonban Nahóczkiék már
az elsõ csoportmérkõzésükön 5:1-es vereséget szenvedtek a Veresegyház gárdájától, ezért végül csak a harmadik helyért mér kõz het tek. (Még rosszab bul
járt a Berkes László személyében válogatott teremlabdarúgót a soraiban tudó
Bag, mely el sem jutott a helyosztókig.
Hi á ba, egy fecs ke nem csi nál nya rat.
De úgy látszik, négy sem...)
Ellenfelük a saját négyesében, a papírformára rácáfolva a második helyet
kiharcoló Fót II. volt. Az elsõ félidõben
nem csak látványosan szép támadásokat vezetve futballoztak a kistarcsaiak,
de eredményesen is, és ennek köszönhetõen kétgólos vezetésre tettek szert.
Szünet után aztán gyorsan egyenlítettek
a pihentebb fótiak (Nahóczkiék az utolsó csoportmérkõzésük után mindössze
szussza nás nyi pi he nõ vel kezd ték a
bronzcsatát), de hiába kerültek emberfölénybe, a vezetést nem tudták átvenni. Egy piros lap is alaposan „felpaprikázta” a hangulatot az egyébként is izgal mas, vál to za tos mér kõ zé sen. Az
utolsó percekben mindkét együttesnek
lett vol na le he tõ sé ge a gyõz tes gól
megszerzésére, ám miután az egyik olda lon sem si ke rült, kö vet kez het tek a
büntetõk, melyben Stranóczkiék bizonyultak jobbnak.
A döntõbe az egyik ágról a csoport-

beli körbeverésnek köszönhetõen az elsõ helyen végzett Gödöllõi KFC, a másikról a három gyõzelemmel „melegítõ” Veresegyház ke rült. A ta lál ko zó
esé lye sé nek – kü lö nö sen a ko ráb bi
meccsekkel a lábakban – a bõvebb kerettel rendelkezõ és alacsonyabb átlagéletkorú veresiek számítottak, azonban
Ivanovicsék alaposan rácáfoltak a várakozásokra. A csapatvezetõ gõlerõs játékával már a pihenõig biztos elõnyre tettek szert, a második játékrészben pedig
iga zi örömfocit mu tat tak be, és vé gül
9:2-re gyõztek. (A körvonalazódó veresé get ne he zen vi se lõ ven dé gek kö zül
hár man csak a le lá tó ról néz het ték a
mérkõzés befejezését.)
A Juventus Adidas Top 18 teremlabdarúgó tornán a 24 között búcsúzó (közel kétszáz indulónál ez sem lebecsülendõ teljesítmény!) GKFC tehát tornagyõzelemmel vigasztalódott. Az eredmény hir de tés nél az tán ki de rült, hogy
nemcsak a GEAC vándorkupát szerezték meg a gödöllõiek, de a különdíjak
között is taroltak: a gólkirály Ivanovics
Kár oly, a leg jobb ka pus pe dig Sza bó
Zsigmond lett. Egyedül a legjobb mezõnyjátékosnak járó kupa került máshová a csapatok szavazata alapján, ezt a
Fót II. futballistája, Szûcs Zoltán kapta.
Martha

Döntõ: GKFC–Veresegyház 9:2 (3:0)
V: Deme, Kenyó
GKFC: Sza bó – Ivanovics, Sza ba dos,
Markóczi, Gémesi
Cs: Tóth M., Fazekas.
Veresegyház: Seress – Balogh, Bajkai,
Pál, Hajnal J.
Cs: Laczina, Lénárt, Virkler T., Virkler Z.,
Kubinyi.
Gsz: Ivanovics (4), Markóczi (3), Gémesi,
Tóth M., ill. Hajnal J., Kubinyi.
Kiállítva: Bajkai, Virkler Z., Laczina.

III. helyért: Fót II.–Kistarcsa 3:3 (1:3)
Büntetõkkel: 2:0
Gsz: Jávor, Csuka, Stranyóczky, ill. Kiss,
Mészáros, Simon.

December 17-19 között immáron tizedik al ka lom mal ren dez ték meg
Gödöllõn a sakkozók Berze Á. Jánosról elnevezett emlékversenyét, melyen 55 versenyzõ indult.

Végeredmény: 1. Szabó Zsolt nk-i m.
(Va sas SC) 7,5 pont; 2. Föl di Ist ván
FIDE m. (Mátra SE) 6,5 pont; 3. Binder
Ta más (Mát ra SE) 6,5 pont; 4. Sleisz
Ta más (Gödöllõi EAC) 6,5 pont; 5.
Bérczes Csa ba (Esz ter gom SE) 6,5
pont; 6. Tóth Máté (Gödöllõi EAC) 6,0
pont; 7. Tessedik Károly (Zsámbék) 6,0
pont
Különdíjasok: Legjobb I. osztályú:
Koczó Kristóf (GEAC) 4,5 pont; Legjobb II. osz tá lyú: Romhányi Jó zsef
(GEAC) 5,5 pont; Legjobb III. osztályú:
Somodi Balázs (GEAC) 4,5 pont; Legjobb IV. osz tá lyú: Sipos At ti la
(Tahitótfalu) 3,5 pont; Legjobb serdülõ:
Bérczes Csa ba (Esz ter go mi SE) 6,0
pont; Leg jobb if jú sá gi: Tö rök Sán dor
(GEAC) 5,5 pont; Leg jobb nem dí jas
gödöllõi: Harmatosi Jó zsef 6,0 pont;
Leg jobb GEAC ser dü lõ: Bor sos Zsolt
5,5 pont; Legjobb GEAC ifjúsági: Szádvári László 4,5 pont.
A versenyen – a gödöllõieken kívül –
részt vet tek a Va sas SC, Mát ra SE,
MMG-AM, Vác, Zsámbék, Aszód SE,
Kalocsa, Tungsram, Gyula-Dévaványa
SE, Tahitótfalu, Tököl SE, Gyömrõ SE
sakkozói.
Az 5 ÉLÕ nélküli játékosból kettõnek si ke rült a fel irat ko zás, köz tük a
mind össze nyolc éves Reznák At ti la
(GEAC), aki élete elsõ ilyen versenyén
indult. Szabó Zsolt nemzetközi mester
vé gig ve zet ve, ma ga biz to san véd te
meg tavalyi elsõ helyét. A 2-5. helyen
a mezõnyérték-számítás döntött. Kiváló an sze re pelt a GEAC után pót lás,
szin te min den ki nö vel te ÉLÕ pont jai
számát: Török Sándor 5,5 pont, Borsos
Zsolt, Bajnóczi Pé ter 5 pont, Somodi
Balázs, Szádvári László, Török Zoltán,
Koczó Kris tóf, Ta nács Ger gely 4,5
pont.
A csapatbajnokságon nyújtott teljesítmények, valamint az évzáró emlékversenyen mutatott játék alapján elmondható,
hogy 1999. a gödöllõi sakkozás eddigi
legsikeresebb éve volt.
Tímár Zsolt
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Vívás

Szezonzáró nem évzáró

TOPÁZ HÁZ

Az egyé ni ver se nye ken a GEACArchitekton szí ne i ben in du ló Luk ács
András volt a legeredményesebb. A tolószékes párbajtõrözõ ugyanis megnyerte az
Magyar Bajnokságot, így utazik az olimpiára is. Kérdésemre elmondta, hogy csak
1999 februárjától párbajtõrözik és ezt az
eredményt edzõjének, Batizi Sándornak,
és a kemény munkának köszönheti.
December 17-én tartották a Nemzeti
Sportcsarnokban az egyéni versenyeket.
Nõi tõrben Gémesi Marianna és Gémesi
Tekla indultak. Az eredményesebb kettejük közül Marianna volt, aki a legjobb
harminckettõben volt. Gémesi Mariannáról még annyit ér de mes tud ni, hogy a
kadett ranglistán a negyedik helyen áll,
holt versenyben az elsõ hárommal, és két
nem zet kö zi ver se nyen is he te dik lett.
Gémesi Tekla is a legjobbak között van a
korosztályában és egy nemzetközi kadett
versenyen, Mödlingben, nyolcadik lett.
A nõi kard egyéni is december 17-én
ke rült meg ren de zés re. Vas Szil via,
Gémesi Kinga és Kerecsényi Fodor Georgina közül Kerecsényi volt a legesélyesebb, s a döntõbejutás várományosa is. A
döntõbe ugyan nem jutott be, de a nyolcba
kerülésért azt a Felkait verte meg 15:7-re,
aki a világbajnok csapat tagja. Sajnos a
következõ asszójában Dani Dianától, akitõl az egy héttel korábbi versenyén is, kikapott. Igaz nem került az elsõ négy közé,
de a nyolcadik helyet sikerült elérnie.
Kerecsényi Fodor Georginához fûzõdik az a tény, hogy vidéki vívó még nem
vezetett országos ranglistát, ezen Gina
változtatott. Junior ranglistán ugyanis az
elsõ, a saját korosztályában, a kadetten

harmadik, és a
felnõttön
nyolcadik helyen áll. A
kadett, illetve
a junior nemzetközi versenyeken a Magyar Vívószövet ség áll ja a
költségeit.
A kö vet ke zõ fegy ver nem a férfi kard egyéni, ami ugyanazon a
napon zajlott, mint az elõbb taglaltak. Az
indulók közül a legeredményesebbek Bokor András, Csongrádi László és Princz
Ágoston voltak. A harminckettes táblára
Bokor András, a tizenhatosra Csongrádi
László került. Princz Ágoston csak azért
nem került táblára, mert ezt pont Bokor
András akadályozta meg, akit a tizenhatba jutásért Nemcsik Zsolt (Vasas) állított
meg. Nemcsik aznap a gödöllõiek mumu sa volt, hisz a kö vet ke zõ kör ben
Csongrádinak is keresztbe tett, aki ezáltal
nem került a nyolcas döntõbe. Azonban a
gödöllõiek sem maradtak adósok: az elsõ
kör ben Princz Ágos ton Sza bó Ben cét
(UTE) verte meg, aki ezen a versenyen
csak két em ber tõl ka pott ki. A má sik
Ferjancsik Domonkos volt.
A fér fi pár baj tõ rö zõ ink egyé ni ben
nem, csak csapatban indultak, amire decem ber 19-én ke rült sor. A GEACArchitekton csapata (Széles Gábor, Szabó Zoltán, Porst Attila, Halmos András)
elõször Szentendrével került össze, akiket megvertek, aztán az MTK csapatát
sorsolták nekik, akiktõl viszont kikaptak.
Végül a legjobb tizenhat között végeztek.
December 19-én vívtak férfi kardozóink (Princz Ágos ton, Bo kor And rás,
Csong rá di Lász ló, Csoma Ro land) is,
akik meg õriz ték ha to dik he lyü ket. A

Z Á L O G H Á Z

négybe jutásért az UTE csapatától ugyan
kikaptak, azonban a Veszprémet megverték, majd kikaptak a Honvéd-LNX csapatától.
Másnap rendezték meg a nõi tõr csapat baj nok sá got. A GEAC-Architekton
megharmadolva, de pástra állt, ugyanis
Gémesi Tekla lebetegedett. Ennek ellenére tõrözõinknek (Balló Eszter, Gémesi
Marianna, Gémesi Réka) sikerült megtartaniuk a tavalyi nyolcadik helyet.
A nõi kar do zók (Kerecsényi Fo dor
Georgina, Vas Szilvia, Gémesi Kinga)
sem teljes létszámban vettek részt a versenyen, azonban ez nem nyomta rá a bélye gét a tel je sít mé nyük re, hisz õk is
megõrizték az elõzõ évi ötödik helyüket.
December 20-án este hat órakor évzárót, nem évadzárót tartottak a vívók. Itt
az elõbb em lí tett Gémesi Ma ri an na,
Kerecsényi Fodor Georgina mellett egy
fiú kardozót is kiemeltek. Bokor Gergõ
is hasonlóan jó eredményekkel büszkélked het, mint a két lány, hisz a kadett
ranglistán a negyedik és a junioron a hetedik. Ugyanakkor a kadettben nagyon
szoros a verseny a második, harmadik, és
a negyedik helyezet között a válogatott
csapatba kerülésért, mivel csak egy-egy
pont választja el õket egymástól.
erni
Fotó: a szerzõ

zálogkölcsönt nyújt azonnal, kedvezõ kamatra.

Herendi, Zsolnay étkészletek, figurák árusítása 10% kedvezménnyel.
Tört arany felvásárlás
a Dózsa Gy. út 5–7. sz. hátsó bejáratánál. Nyitva: H.–P
H.–P. 8–16, Szo. 7–11.30. Telefon: 422-611

TOPÁZ HÁZ

De cem ber 17-20. kö zött ren dez ték
meg a felnõtt Országos Bajnokságot,
ahol két fegyvernem (nõi párbajtõr és
férfi tõr) kivételével, mindegyikben indultak gödöllõi versenyzõk.
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A Bocskai fél éve

Negyedik a GEAC

A gödöllõi Bocskai SE az õszi idényben elõször indított csapatokat a Pest
megyei és a budapesti kosárlabda
bajnokságban. A város kosaras utánpótlásában eddig kevesebb szerepet
vállaló Református Líceum komoly lépésre szánta el magát a nyáron. Elsõ
lépésként átvette a korábban, a Török
Ignác Gimnázium DSE színeiben szereplõ leány csapatokat. Másodszor a
serdülõknél a lányok mellé megszervezte a fiú együttest is, majd megerõsítette a középiskolás korosztályú fiú
csapatait.

A Bocskai SE az edzéseit a Református
Líceumban tartja, és itt rendezi a hazai
mérkõzéseit. A különbözõ korosztályú
együttesekben hetven százalékban szerepelnek a Református Líceumban tanuló
gyerekek. A többiek a város négy iskolájából járnak ide edzésre. A Pest megyei
kosárlabda bajnokságban tehát hat csapattal vágott neki a bajnoki idénynek a
Bocskai SE.
A serdülõknél a sok jelentkezõ és a
költségkímélés miatt csoportokra osztot ták a be ne ve zett csa pa to kat. A lá nyoknál szinte teljesen új csapatot kellett kialakítani, mivel a tavalyi együttes
nagy része felkerült a kadettekhez. Kezdetben a mérkõzéseken még látszott az
össze szo kott ság hi á nya, hi szen több
helyrõl kerültek ide a lányok. Ennek ellenére, ha kis különbséggel is, de sikerrel vették az elsõ akadályokat. Késõbb
már nagyarányú gyõzelmeket arattak és
veretlenül fejezték be a csoportküzdelmeket. Tavasszal a legjobb négy között
szerepelhetnek, érmes helyezés várható
tõlük.
A fiú csapat szinte kizárólag líceumos
diákokból áll. A kezdõnek számító játékosok nagy lelkesedéssel vágtak neki a
munkának. A sok gyakorlás ellenére még
nem sikerült mérkõzést nyerniük az évek
óta ko sa ra zó csa pa tok el len. Így õk a
többi csoport kevésbé erõs együttesei ellen folytatják a bajnokságot tavasszal.
A kadett korcsoportban a fiúk szerepeltek jobban. Mindössze egy mérkõzést
veszítettek, így a második helyrõl kezdhetik a tavaszt. Ebben a csapatban több,
kifejezetten tehetséges fiú kosarazik. Néhányan már az ifi mérkõzéseken is be-

mutathatták tudásukat. Sok gyakorlással
és bátrabb, határozottabb játékkal szép
si ke re ket ér het nek el már az idén is a
bajnokságban és a diákolimpián.
A lányok a kevés csapatot felvonultató
mezõnyben felemás eredménnyel zárták
az õszt. Voltak jó meccseik, amelyen néhányan kiemelkedõen játszottak, ugyanakkor elszenvedtek egy-két csúfos veresé get is. Saj nos, eze ken a meccse ken
nem mindenki küzdött teljes erõbedobással, aminek egyik következménye, hogy
edzõjük néhány játékos helyén serdülõket szerepeltet majd a tavaszi mérkõzéseken.
A fér fi ifi csa pat ge rin ce évek óta
együtt kosarazik. A jó képességû, tehetséges kosarasokból álló együttes az õszi
for du lók ban saj nos nem a tu dá sá nak
meg fe le lõ tel je sít ményt nyúj tot ta. Re mélhetõleg tavaszra változik a helyzet és
javítanak a mérlegükön. A diákolimpián
mindenki csak a saját középiskolájának
színeiben indulhat, így kicsit átrendezõdnek az erõviszonyok. A líceumos fiúk
ké pe sek le het nek egy jó sze rep lés re.
Csak raj tuk mú lik, hogy mi lyen ered ményt érnek el a megyei és az országos
versenyeken.
A nõi ifi csapat a fiúkhoz hasonlóan
elmaradt a várakozástól, a betegségek,
sérülések ellenére is jobb eredményt kellett volna elérniük. Az ifi-felnõtt közös
bajnokságban még odaérhetnek a második helyre, de ehhez több kell az õsszel
látottaknál. A diákolimpián, az országos
versenyen szintén a legjobb 24 közé jutás a cél.
A gödöllõi kö zép is ko lák ban az el múlt években sok kosaras lány érettségizett. Közülük heten a Bocskai SE színekben versenyeznek. Ez a társaság a
legjobb ifikkel kiegészítve a Budapest
fel nõtt nõi me zõny ben sze re pel. Az
egyetemi, fõiskolai tanulmányok miatt
kevesebb idõ jut a sportra, így az eredmények most gyengébbek. A sok korosztályos megyebajnokságot nyert csapatot tavasszal megerõsítik egy-két ruti nos já té kos sal. Re mél he tõ leg meg gyógyulnak a sérültek, mindenki bevethetõ lesz a mérkõzéseken és a lányok
foly tat ják a tõ lük meg szo kott si ke res
szereplést.

GEAC I. – JGYTF 57:71 (21:33)
Ld: Szira 16/12, Liktor 12, Kovács 10
GEAC I. - JATE 76:88 (31:44)
Ld: Job bágy 20/9, Ko vács G. 19/9,
Liktor 17.

-sz-

-gyökök-

A Gödöllõi Ag rár tu do má nyi Egye tem
férfi felnõtt csapata Szegeden vendégszerepelt az egyetemi NB II-es bajnokságban. Két napos túrájuk során elõször
a Ju hász Gyu la Ta nár kép zõ Fõ is ko la
együttesével játszottak. Sajnos, vereséggel végzõdött a bemutatkozásuk. Másnap következett a József Attila Tudományegyetem csapata. A mérkõzéseken
már jobban játszott a gödöllõi együttes,
több pontot dobtak, mint az elõzõ napon,
de ez sem volt elég a gyõzelemhez. Véleményük szerint az elõzõ találkozókhoz
hasonlóan a bírók kicsit jobban támogatták a hazai csapatot, mint kellett volna.
GEAC I. - Mezõtúr 87:58 (43:27)
Ld: Kovács 22/6, Liktor 22, Szira 21.
A GEAC együttese a következõ mérkõzését hazai pályán játszotta, melyen a. mezõtúri egyetem csapatát fogadták. A kezdeti nehézségek után – a 3. percben szerezte
elsõ kosarát a gödöllõi csapat – beindult a
pontgyártás, és a félidõre 16 pontos elõnyt
szereztek a fiúk (43:27). Ebben döntõ szerepet játszott Kovács Gergely és Liktor
Gábor, akik remek játékkal és az elsõ félidõben szerzett 15 ill. 11 pontjukkal meghatározták a mérkõzés kimenetelét.
A második félidõt hasonló lendülettel
foly tat ta a ha zai csa pat. Ke le men és
Szira vezérletével állva hagyták a mezõtúri együttest. Kelemen ellenálhatatlanul
dobta a hárompontosokat, pedig center
lévén nem igazán lehetett erre számítani.
Sajnos egy rosszul sikerült leérkezésnél
kifordult a bokája ezért le kellett cserélni. Ennek ellenére a második félidei jó
játékkal megérdemelt 29 pontos gyõzelmet aratott a gödöllõi csapat az egyre
jobban fáradó mezõtúriak ellen.
Az egyetemi NB II. õszi fordulója ezzel a mérkõzéssel véget ért. Az Erdinger
Weissbier, a Bitburger és az Agrouniker
által támogatott GEAC csapata két gyõzelemmel három vereséggel jelenleg a 4.
helyen áll a bajnokságban.

Sport • 27

Gödöllõi Szolgálat • 2000. január 13.

Siklóernyõzés: eredményes és balesetmentes év

Szilveszter szelíd szárnyon

Karácsony harmadnapján, a nagy havazás utáni elsõ napos délelõtt már a
repülõtéren találta a gödöllõi siklóernyõsöket. Káprázatos látványt nyújtanak ilyenkor a napfényben szikrázó,
szûz hóval fedett perõci dombok, zúzmarától roskadó akácosok – a földrõl
is, hát még kétszázötven méter magasról, messzebb a várossal, körben
a falvakkal, alattunk a feketén csillogó
isaszegi tavakkal, a starthelyen a többiek virító ernyõivel! Nem csoda, hogy
a legszelídebb repülõgépek szerelmesei a két ün nep kö zöt ti sza bad ság
minden arra alkalmas percét a levegõben töltötték.

Jó évet zárt a szilveszteri búcsúrepüléssel
a Gödöllõi Siklóernyõs Klub. 1999-ben
az idõjárás is kegyeibe fogadta õket, hiszen a tavaszi nagy esõzések kivételével
szinte minden nap lehetett repülni valahol
a környéken. A Magyar Köztársaság Kupában a GSK versenyzõi összességében a
mezõny elsõ harmadában végeztek, jóval
gazdagabb és nagyobb létszámú klubokat
megelõzve. Két kiugró eredmény is született: Szabóné Koleszár Edina húsvétkor
országos nõi szabadtáv-rekordot repült 57
kilométerrel, megdöntve saját korábbi, 34
kilométeres csúcsát; nyár végén pedig,
ötödikként a magyar siklóernyõsök kö-

zött, Po lyák Gyu la meg sze rez te az
Aranysas minõsítést, az öt órás idõtartam-repülés és a kétezer méter magasságnyerés után teljesítve a harmadik feltételt,
a száz km-nél nagyobb távot is.
Még ennél is büszkébb lehet talán a
mintegy harminc gödöllõi siklórepülõ pilóta arra, hogy a tavalyi idény 450, levegõben töltött óráját egyetlen baleset nélkül repülték végig. Igaz, ezt hosszú évek
egy re ja vu ló ten den ci á ja elõz te meg;
igaz, hogy (a hiedelemmel ellentétben) a
siklóernyõzés az egyik legveszélytelenebb technikai sport – de az is igaz, hogy
az országos statisztika éppen hogy romlik. A GSK év végi közgyûlésén Szabó
Péter, a klub fõpilótája úgy értékelte: a
szerencsénél jóval nagyobb szerepe van
eb ben a bal eset men tes év ben an nak,
hogy a gödöllõi pilóták fegyelmezetten,
az elõírásokat betartva repülnek. A repülõeszközök állapotát rendszeresen ellenõrzik, ezeket Kovács Gyula mûszaki vezetõ szigorúan dokumentálja. Az oktatók
súlyt helyeznek arra, hogy növendékeiket csak alapos elméleti felkészítés, szigorú vizsga után engedik még felügyelettel is a levegõbe. Sajnos, ez nem mindenütt van így az országban, és ahogy nõ a
siklóernyõzés népszerûsége, úgy jelenik
meg egyre több fegyelmezetlen – vagy
éppen egy-két délután alatt „kiképzett” –

„pilóta” a starthelyeken, amiket, éppen a siklóernyõzés végtelen egyszerûsége és eszköz-igénytelensége
miatt, nagyon nehéz ellenõrizni. E
nem kívánatos tendencia ellen csak
úgy le het vé de kez ni, ahogy
Gödöllõn teszik: fegyelemmel; alapos oktatással; az alkalmatlanok kiszûrésével és eltanácsolásával; valamint az zal, hogy mind ezt a klub
starthelyein megforduló idegenektõl
is megkövetelik, amennyire csak lehet. Ebben segíthet a Légügyi Hatóság rendelete is, ami 2000. január 1tõl, a többi repülõeszközhöz hasonlóan, kötelezõvé teszi az azonosító
jel feltüntetését a siklóernyõkön.
1999-ben né mi képp csök kent a
klub létszáma. Az eltávozottak között vannak sokat repülõ pilóták is;
en nek el le né re az össz re pült idõ
mintegy 100 órával haladta meg az
1998-ast. Ez nagy mér ték ben a
„csörlõzéses” repülés fellendülésének köszönhetõ: idáig mintegy 1300
ilyen felszállás történt a klubban, ebbõl ta valy kb. 400. A csör lõ zés,
amellett, hogy a hegyi repülésnél jóval tágabb idõjárási keretek között teszi
lehetõvé a repülést, segíti a táv-, a gyakorló tandemrepülést és a növendékek
gyakoroltatását is. A klub szervezetileg
nem tartozik a repülõtérhez, azonban kijelölt felszállóhelye van, és tevékenységének leírása 2000-tõl szerepel a repülõtérrendben is.
Nõ a klubtagság képzettsége: jelenleg
mintegy 60 százalékuk pilóta vagy oktató. Tavaly három növendék tette le az
önál ló re pü lés el sõ fo kát je len tõ Avizsgát, ketten szereztek a B-vizsgával
Pilóta 1. minõsítést; tehát az utánpótlás
terén is fellendülés tapasztalható. Több
pilóta tanulja a csörlõkezelés nagyon felelõsségteljes munkáját, január elsõ napjaiban közülük ketten le is vizsgáztak.
Fiel László csörlõjét õsztõl, a klubtagok
egy részének tulajdonában álló gépkocsival, egy kis „társaság” üzemelteti, szigorúan önköltségi alapon.
Ha mind eh hez még hoz zá vesszük,
hogy a hosszú távú elõrejelzések szerint
az idei évben is kedvezni fog az idõjárás a
könnyûrepülõknek: minden adott a tavalyi
sikerek megismétléséhez vagy akár túlszárnyalásához. Tavasszal kezdõdik a versenyidény, addig meg tart a készülõdés,
szelíd szárnyon, szikrázó hómezõk fölött.
beric
Fotó: Lovas Tamás
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NYERTESEK
Rejtvényünk megfejtését nyílt levelezõlapon, január 20-ig
küld he tik be szer kesztõségünkbe:
2101 Gödöllõ, Pf. 385.
A 46. szám rejtvényének megfejtése:
„Lábuk körül a fagy vicsorgott,
S hogy ûzzék, hát vadul bokáztak”
A Fáma Könyvkereskedés könyvutalványait
nyer ték: Mihályi János, Erkel F. u. 2/A.
(1000 Ft); Obermann Zoltánné, Er zsébet
kr t. 11. IV/15. (600 Ft); Balázsovits
Lajosné, Honvéd u. 5. (500 Ft); Földvári
Sándor, 2119 Pécel, Ráday tér 4/c. (400 Ft).
A Városi Filmszínház 2-2 db mozijegyét
nyer te: Szabó Lászlóné, Palotakert 2. fsz
6.; Szabóné Fekete Andrea, Batthyány L.
u. 86. g

GÖDÖLLÕI

szolgálat
Dsida Jenõ Január c. költeményébõl idézünk
két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet elsõ sora (A, R, M, Á,
N). 13. Máj termeli. 14. Német népcsoport. 15. Tömegesen pusztító. 16. Virágtar tó. 18. Csinos, ápolt.
19. Szer vezet legmagasabb rangú vezetõje. 20.
Rednig …, a magyar kár tya egyik lapja. 22. Szintén
ne. 23. Ez évi. 24. A tea alkaloidja. 26. Hátas állaton
járó személy. 28. Fõnév, röv. 29. AAAA! 31. Pan
párja. 33. Számítógépes memóriatípus. 34. Fluor,
jód és ittrium vegyjele. 35. Folyó két partját köti
össze. 37. Tiszavirág életû. 39. Kínzás hatására beismer. 40. Arra jegyez. 42. Az összeadás szava. 43.
Ósdivá váló. 44. Makula. 45. Ellentmondást megszüntet. 47. Nomen. 48. … bene, ibi patria, a kozmopolitizmus jelszava. 49. Tulajdonában tud. 50.
Árulkodó jel. 52. A tetejére. 53. Vissza: védelmez.
54. Kanadai városka Montreal közelében (SOREL).
56. Amely dolgok. 58. Az oxigén módosulata. 59.
Argon vegyjele. 61. Orosz gépkocsi típus. 64. Babétel. 66. Ünnepélyesen átad. 68. Idõmérõ szerkezetek mestere. 69. Kelet-balkáni nép az ókorban. 70.
Halogat. 72. Electric Light Orchestra.

Füg gõ le ges: 1. Iz zó vá tesz. 2. Szer ze te si
elöljáró. 3. Élen áll. 4. Svéd és por tugál autójelzés. 5. Töltött elemei részecske. 6. Kidolgozott
kéz jelzõje. 7. Autós szálloda. 8. Bestia egynemû betûi. 9. A közelebbi. 10. Titokban figyel. 11.
Tollat használni. 12. Sõt betûi kever ve. 17. Cseh
tör ténelmi festõ (Mikolas). 19. Holland sajtváros. 21. Ûrmér ték. 23. Nemi jelleg. 25. Nor vég,
osztrák és francia autójelzés. 27. USA tagállam.
28. Egykori váltópénz. 29. Az idézet második
sora (Á, Ó, N, A). 30. Az utcára hajító. 32. Erdélyi hideg szél. 34. Erdei félisten. 36. Spanyol
festõ (Salvador). 38. Gibson ausztrál filmszínész
keresztneve. 39. Azonos római számok. 41. Igekép zõ. 43. Csat ta nós, vi dám tör té net. 45.
Csonthó. 46. Nyoszolya vége! 49. Csizma, angolul. 51. Híres Vénusz lelõhelye. 54. Román
ÁVH, röv. 55. Mosdótál. 57. Gömbölyû. 58. Román nemzetiség. 60. Fedõneve Dóra volt. 62.
Áru súlyvesztesége. 63. Lopakodik. 65. Korlátdarab! 66. … mars! 67. Bõ. 70. Edényszélek!
71. Szív páros betûi.
Beküldendõ: vízsz. 1 és függ. 29. g
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