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A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823. ja nu ár 22-én fe jez te be
Hymnus cí mû ver sét, ami ké sõbb
nemzeti imádságunkká vált. Ezt az évfordulót 1989 óta a magyar kultúra
napjaként ünnepeljük. Nemzeti irodalmunk, zenénk és képzõmûvészetünk
jeles alkotásait mutatják be ezen a napon, sor kerül díjak és kitüntetések átadására is. Városunkban második alkalommal ítélték oda a képviselõ-testület által 1998-ban alapított Gödöllõ
Kultúrájáért díjat, amiben minden évben egy személy és egy közösség, illetve szervezet részesíthetõ. Az idén
Ujváry Gézáné, az Erkel Ferenc Általános Iskola tanára és a Frédéric Chopin
Zeneiskola Fúvószenekara részesül az
elismerésben, amirõl következõ számunkban tudósítunk.
1989-ben minden bizonnyal a politikai változások következtében hoztak
döntést az ország akkori vezetõi a magyar kultúra napjának megünneplésérõl. Kétségtelen, hogy szükséges volt
ez az erõsítés, hiszen a korábbi évtizedekben még a környezõ országoktól
is eltértünk azzal, hogy a nemzeti kultúra nálunk nem igazán kapott elsõdleges szerepet. Tanulmányaink során
persze megtudhattuk, hogy a kultúra
egy közösség anyagi és szellemi alkotásainak összessége, továbbá, hogy a
kultúra osztályjellegû. Ma már tudhatjuk, hogy a kultúrát nem kell ilyen vonalak mentén fölszabdalnunk.
De va jon meg te szünk-e min dent
azért, hogy családunkban, szûkebb s
tágabb közösségünkben, népünkben
mindenki ismerje és a magáénak érezze mindazt, ami az övé?
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HÍREK

Párizs vendége volt a polgármester

Egy százalék

Megítélésünk kiváló Franciaországban

A Segítség Közalapítvány a számlájára befolyt 1 százalékos támogatást,
melynek összege 1999-ben 561 ezer Ft
volt, a gödöllõi rezsihátralékosok segélyezésére fordította. A támogatást pályázat alapján osztotta szét, összesen
1,5 millió forint összegben. Az egyik
legnagyobb szociális probléma megoldásához ezt a pályázati rendszert a
Közalapítvány a jövõben is fenn kívánja tartatni, ezért várjuk további támo ga tá sa i kat a BBRT 1010383613223239-00000003 számú számlára.
Minden gödöllõi állampolgárnak szép,
békés 2000. évet kívánunk. g
A Gödöllõi Nemzetközi Emléktábor
Alapítvány Kuratóriuma nevében köszön tünk min den kit, és kí vá nunk
eredményekben, boldogságban gazdag új esztendõt az új évezred kezdetén. Köszönetet mondunk egyúttal az
év vé gén szám lánk ra ér ke zett egy
százalékokért (7859 Ft-ért), amelyet
egy cserkész levelezõlap kiadására
Folytatás a 3. oldalon

PIAC
Gödöllõ
Burgonya (Ft/kg)
50
Sárgarépa (Ft/kg)
100
Fehérrépa (Ft/kg)
400
Zeller (Ft/kg)
220
Karfiol (Ft/kg)
320
Káposzta (Ft/kg)
50
Kelkáposzta (Ft/kg)
70
Vöröskáposzta (Ft/kg) 60
V. hagyma (Ft/kg)
70
Lila hagyma (Ft/kg)
80
Fokhagyma (Ft/kg)
300
Bab (Ft/kg)
300
Lencse (Ft/kg)
300
Sárgaborsó (Ft/kg)
200
Cékla (Ft/kg)
70
Zöldalma (Ft/db)
30
Alma (Ft/kg)
75-120
Körte (Ft/kg)
280
Citrom (Ft/kg)
220
Narancs (Ft/kg)
128
Mandarin (Ft/kg)
198
Banán (Ft/kg)
148-190
Kiwi (Ft/tálca)
190
Gomba (Ft/kg)
400
Tojás (Ft/db)
18

Vác
38-60
100
500
200
300
50
80
57
80
80
260
300-370
280-300
140
55-60
110
250-300
198-250
150
240
220
400
18-21

A párizsi kormány vendégeként Franci a or szág ban járt a na pok ban
Gémesi György pol gár mes ter, or szág gyû lé si kép vi se lõ és Krassay
László, a gödöllõi képviselõ-testület
környezetvédelmi bizottságának elnöke, a Vüszi Kht. igazgatóhelyettese. A prog ram ra olyan vá ros ok ból
hív tak meg ve ze tõ ket, me lyek ben
már szereztek tapasztalatokat szelek tív la kos sá gi hul la dék gyûj té si
rendszerekrõl.

Gémesi György hazaérkezése után elmondta, hogy pár napos látogatásának
na gyobb ré szé ben kü lön bö zõ köz éle ti
személyiségekkel folytatott megbeszélése ket, és öröm mel ta pasz tal ta, mi lyen
kedvezõen értékelték Magyarország erõfeszítéseit a demokratikus átalakulásért
és az európai integrációért.
A polgármester találkozott Jacques de
Chalendarral, a Francia-Magyar Kezdeményezések Intézetének igazgatójával,
aki nemrégiben járt Gödöllõn, amikor is
befejezõdött egy francia nyelvû európai
uni ós me ne dzser kép zés az Ag rár tu do má nyi Egye te men. Az in té zet évi tíz millió frankot költ a két ország közötti
kapcsolatok fejlesztésére. Chalendar úr
február közepén ismét hazánkba érkezik; akkor dolgozzák ki annak a szemináriumnak a részleteit, amely francia finanszírozással önkormányzati szakembe rek fel ké szí té sét se gí ti majd elõ az
európai uniós csatlakozásból adódó feladatainkra.

A Ma gyar Ví vó szö vet ség el nö ke ként több órás megbeszélést folytatott
Gémesi György René Roch úr ral, a
Nemzetközi Vívószövetség elnökével.
A találkozón szó esett a hazánkban hamarosan megrendezendõ nõi kard- és a
Gödöllõn au gusz tus ban sor ra ke rü lõ
ví vó ve te rán vi lág baj nok ság ról, a ví vó sport jö võ jé rõl, az olim pi á ról, a
nemzetközi szövetség közelgõ tisztújítá sá ról és a le égett Bu da pest Sport csarnok felújításának lehetséges támogatásáról is.
A lá to ga tás al kal mat adott ar ra is,
hogy a város polgármestere tárgyaljon
a francia Külügyminisztérium munkatár sa i val a ter ve zett gödöllõi ipa ri
park ban meg va ló sít ha tó be fek te té sek rõl. Franciaországban igen jelentõs az
ilyen irá nyú ér dek lõ dés is Ma gyar or szág iránt.
Si ke rült új ból ta lál koz nia Jacgues
Godfrain-nel, Millau polgármesterével
is Gémesi Györgynek. A francia politikus, korábbi miniszter, a párizsi nemzetgyûlésben az MDF-hez hasonló néze te ket kép vi se lõ RPR frak ció ve ze tõhe lyet te se is meg erõ sí tet te a ha zánk
kedvezõ megítélésére vonatkozó értesüléseket. A nyugat-európai ország támogatja csatlakozásunkat az Európai Unió hoz. Áp ri lis 25-28-ig Ex po France
2000 név vel ren dez nek kon fe ren ci át
Budapesten az üzleti világ képviselõivel, mely re Gödöllõ má ris meg hí vást
kapott.
G. B.

Segítsünk a vívóbajnoknak!

Paralimpiára készülve
ajnalváry Lukács András az 1999H
es év ben a kerekesszékes ví vók
magyar bajnokságát párbajtõrben megnyer te. Nem zet kö zi ered mé nyei alap ján a világranglista 18. helyén áll.
Ké szül a paralimpiára. Rész vé te li
költ sé ge it a Ví vó szö vet ség áll ja, de a
személyes költségeket önmaga kénytelen fi nan szí roz ni. En nek költ sé ge it
András saját mûvei eladásával szeretné fedezni.

Köny ve, Az utol só kürt szó, egy, a
hon fog la lás ko rá ról szó ló tör té nel mi
re gény, meg vá sá rol ha tó a HÍD An tik vá ri um ban Szász End ré nél. Ugya nitt
megtalálhatók festményei, ceruzarajzai
és tûzzománcai is. Az ezekbõl befolyó
összegekbõl tudná az olimpiai költségeit fedezni. Kérjük a sportszeretõ emberek támogatását e nemes cél érdekében!
Szauzer Ildikó
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Megújul a Lipót-szárny és az oratórium

Barokk színház is lesz a kastélyban

A téli idõszakban is folynak a felújítási
munkálatok a kastélyban. Körösvölgyi
Lászlót, a Gödöllõi Királyi Kastély Kht.
ügyvezetõ igazgatóját az aktuális feladatokról kérdeztük.

– Jól végzõdött az elõzõ év és jól kezdõdött a mostani, hiszen rendelkezésünkre
áll egy olyan összeg, amibõl bizonyos
munkálatokat be tudunk fejezni. Ugyanis
több megkezdett munka van a kastélyban,
úgy döntöttünk, hogy ezek közül elõször a
Lipót-szárny és az oratórium rendbehozatalát végezzük el. A múlt év végén megkezdtük az Orangerie egyik kupolájának

felújítását, az idén sor kerül a
má sik ra is. A leg fon to sabb
munka a Lipót-szárny, amit
au gusz tus 20-án sze ret nénk
átadni. Ami a barokk színházat illeti, megrendeltük a kivite li ter ve ket. Ez a mun ka
összefügg a lovarda helyreállításával is. Szolnoki Tibor és
Mácsai Pál már jelentkezett,
hogy színészi tapasztalatával
szeretne közremûködni a barokk színház kialakításában.
– Hol tart a kastélytemplom
oratóriumának felújítása?
– Számomra nagy élmény
volt a hillerödi vármúzeum,
ahol a templom galériájára a
múzeumból lehet bejutni. Itt
Gödöllõn ora tó ri um van; a
királyi család így vett részt a
szent mi sé ken. A kas télyt
meg te kin tõk szá má ra nem
mindennapi látnivalót jelent
majd ez a bel sõ tér, ami
ugyancsak augusztus 20-ára
készül el.
– Nemrég estet rendeztek a
kas tély tá mo ga tói ré szé re.
Sor kerül erre máskor is?
– Az a szándékunk, hogy minden év
januárjának elsõ hetében egy rangos elõadáson látjuk vendégül azoknak a cégeknek, szervezeteknek és intézményeknek
a képviselõit, amelyek anyagi, szellemi
és egyéb tevékenységgel járultak hozzá a
kas tély rend be ho za ta lá hoz. Az idén
Mácsai Pál és Huzella Péter Villon-estjét
hoztuk el ide. Az együttmûködés során
kialakul és stabilizálódik az a szponzori
kör, amelyik támogatja a kastélyt a jövõbeni munkák során is.

REGIONÁLIS

Gödöllõi Krónika
A helyi televízió minden pénteken 18 órakor
új mûsorral jelentkezik a kábelhálózaton.
Ismétlés: kedden, 18 órakor.

R. G.
Fotó: a szerzõ

Folytatás a 2. oldalról

fordítottunk. Kérjük, ha tehetik, tovább ra is tá mo gas sa nak ben nün ket
(Szám la szá munk:
1010383603401839-00000004). A jövõben egy
kis múzeum felállítását tervezzük az
1933-as és 1939-es világtáborok emlékeinek bemutatására.
Halászné Várady Ildikó

NGE-hírek
A Gödöllõi Nagycsaládosok Egyesülete a tagdíjak rendezése miatt bõvíti
a fo ga dó na po kat: feb ru ár ban 7- és
21-én, hétfõi napokon 17-18 óra között várja tagjait a Polgármesteri Hivatalban. Márciustól a szokásos idõpontban, minden hónap elsõ hétfõjén
lesz a fogadónap.
Czimer Nándor elnök

Lokálpatrióta Klub
Ja nu ár 28. (pén tek) 18. óra kor:
Hor thy Mik lós ról õszin tén, 19381945 Elõadó: Dr. Ravasz István hadtör té nész. Hely szín: a Vá ros há za
Nagyterme. Házigazda: Dr. Horváth
László. g

Kamarai hírek
A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Térségi Kamarai Klubjának
szervezésében 2000. elsõ negyedévében Gödöllõn, a Dózsa György út 25.
szám alatt ismeretterjesztõ tájékoztató kat tar tunk, me lyek re tisz te let tel
meghívjuk. Az elsõ elõadás, január
24-én, 14 órakor: Adó és társadalombiztosítási tudnivalók, különös
tekintettel az 1999. évi adónyomtatványok kitöltésének értelmezésére. Elõadó: Kovács Ágnes a VUK
adóiroda vezetõje. g

Az APEH közleménye
Az APEH közli a tisztelt adóalanyokkal, hogy az adófizetéssel, az adóbevallások elkészítésével kapcsolatos
kér dé sek re in gye ne sen hív ha tó
ZÖLD számot rendszeresít. A 06-8066-00-33-as telefonszámon 2000. január 21-étõl minden érdeklõdõ szakszerû tájékoztatást kaphat kérdéseire.
8-16 órá ig szak em be re ink, 16 óra
után üzenetrögzítõ áll az érdeklõdõk
rendelkezésére.
APEH
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Zentai gyerekek Gödöllõn

Átjáró

Bácskai hétköznapok

Az Átjáró Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda a gödöllõi Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központban várja mindazok jelentkezését, akik albérletet, munkalehetõséget kínálnak, korrepetálást,
nyelvoktatást vállalnak vagy ennek a
korosztálynak (14-28 év) bármilyen jellegû szabadidõs, kulturális, egyéb szolgáltatást kínálnak! Cím: Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ, Átjáró Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Iroda, 2100
Gödöllõ Pf.: 391. Tel.: 420-977/109.
Fax.: (28) 420-978. g

Gyógyszertári ügyelet
Január 24–31.: Egye te mi Gyógy szertár (Egyetem tér 1., tel.: 420-243) g

Január harmadikán Zentáról 51 általá nos is ko lás di ák ér ke zett
Gödöllõre. A gyerekek és három kísérõjük a két település polgármesterének meg egye zé se alap ján ven dé geskednek városunkban. A bácskai
területen nemcsak a hideg, hanem a
fûtés is gondot okozott, ezért kérték
többek között Gödöllõ segítségét. A
gyerekek közül harminchárman családoknál, tizenegyen pedig a szakmunkásképzõ kollégiumában laktak.
A
gödöllõi
is ko lá kon
kí vül
Vácszentlászló polgármestere is segített, hiszen hét diák elhelyezésérõl
gondoskodtak.

Állatorvosi ügyelet
Január 22-23.: Dr. Michalik László
(Ál lat kór ház, tel.: (20) 9813-100);
30-31.: Dr. Csermai Fe renc (Mo gyo ród, Rá kó czi u. 7.; tel.: (20)
9457-816). g

Köszönetet mondok mindazoknak a barátoknak, volt munkatársaknak, ismerõsöknek, akik férjem, Tóth Lajos temetésén 1999. december 29-én részt vettek
és sírjára virágot vittek.
Tóth Lajosné

Fájdalmas szívvel tudatjuk, hogy Tamás
István 73 éves korában, 2000. január 2án, hazatért Urához. Pista bá’ a 843.
Ráday Pál cserkészcsapatban lett cserkész, itt ismerkedett meg feleségével, akinek több mint 50 éven át volt szeretõ férje; itt szerzett tiszti képesítést. Az újjáalakulás után a gödöllõi 1105. sz. cserkészcsapat, majd az isaszegi 849. Szt. Márton
cserkészcsapat parancsnok-helyettese
lett. A Gödöllõi Nemzetközi Cserkész Emléktábor Alapítvány Kuratóriumának tagja,
pénztárosa volt. Élete végéig híven teljesítette cserkészfogadalmát: egy jövendõbeli
cserkész emlékmúzeum gyarapítását is az
utolsó napjáig folytatta. Temetése január
14-én, pén te ken de. 11 óra kor volt
Gödöllõn a Dózsa György úti ref. temetõben. A család köszöni mindazok részvétét,
akik a temetésre elmentek.

A gyerekek délelõtt iskolába jártak, délutánonként különbözõ programokon vettek részt, illetve ismerkedtek Gödöllõ nevezetességeivel. Megnézték fõvárosunk
leg szebb ré sze it és az Ál lat ker tet is.
Gémesi György vendégeként megtekinthették a Parlamentet és a Szent Koronát.
Testvérvárosunk hivatalos küldöttséggel is képviseltette magát néhány órára;
Budapestre vezetõ szolgálati útja során
Gödöllõre is ellátogatott Juhász Attila
polgármester és Rácz Szabó László, a
zentai Végrehajtó Bizottság elnöke. A
vendégekkel a mindennapok gondjairól
és feladatairól beszélgettünk.
– Legutóbbi találkozásunkkor a télire
szükséges fûtõanyagok beszerzése volt a
kérdés…
Juhász Attila: Hála Istennek, ez meg-

ol dó dott: a köz pon ti fû tés üze mel
Zentán, és van gáz is. Nálunk a fûtést tekintve azok vannak nehezebb helyzetben, akik családi házakban élnek. Sajnos,
vannak olyan jövedelem nélküli családok, akiknél kikapcsolták a gáz-, vagy az
áramszolgáltatást.
– Sokan vannak jövedelem nélkül?
Rácz Szabó László: Ezt nehéz pontosan felmérni. A városnak 28 000 lakosa
van, közülük korábban 12 000 fõ volt
mun ka vál la ló. Je len leg mint egy 3400
em ber dol go zik, de van nak mun ka he lyek, ahol többhavi bérrel tartoznak az
alkalmazottaknak.
– Ilyen helyzetben hogyan maradnak
talpon az emberek?
J. A.: Naponta 500 ingyen ebédet oszt
ki az önkormányzat – és ugyanennyit a
Vöröskereszt. Ezer gyerek jár óvodába,
számukra is biztosítjuk az étkezést: közülük ötszáz úgynevezett szociális eset.
– Tavaly a zentai Tisza-part vadgesztenyefáinak megmentéséhez is kértek segítséget. Megvannak-e még a fák?
R. Sz. L.: A Gödöllõrõl kapott permetezõszerrel sikerült leküzdeni az aknázómoly-fertõzést, a ke ze lést azon ban az
idén is folytatnunk kellene.
– Hogyan érintették Zentát a háború
miatt bekövetkezett népességmozgások?
J. A.: A városnak 28 000 lakosa van,
ennek 80 százaléka magyar. Ez az arány
az utóbbi idõben sem változott.
– Miként tudják tartani a kapcsolatot
Magyarországgal?
R. Sz. L.: Elég
nehezen, a határ átlé pé se kor ugya nis
illetéket kell fizetni.
Ez sze mé lyen ként
100 dinár, és további 200 dinár a személygépkocsi után.
Össze ha son lí tá sul:
egy át la gos csa lád
ha vi jö ve del me
4000 di nár kö rül
alakul. A kilépési illetékbõl a jugoszláv
államnak több jövedel me van, mint a
forgalmi adóból.

Juhász Attila és Rácz Szabó László a zentai gyerekeket elkísérõ
tanárnõkkel

Sz. T. – R. G.
Fotó: Radó Gábor
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KITEKINTÕ

Újra van bolt a Lovarda utcában

CDU: botrány
Tavaly decemberben Helmut Kohl, a CDU
(Kereszténydemokrata Unió) egykori mindenható elnöke, 1982 és 1998 között az
NSZK kancellárja egy tévéinterjúban kénytelen volt elismerni, hogy 1993 és 1998
között két és fél millió márka tisztázatlan
adomány folyt be a párt kasszájába, ráadásul ezek az összegek nem is jelentek
meg az éves pénzügyi beszámolókban. Ez
a pártfinanszírozási tör vény megsér tését
jelenti, amely ügyészségi nyomozást is
maga után vont. Kohl azzal védekezett,
hogy csupán felületességbõl elkövetett hibákról van szó, nem pedig szándékos bûncselekményrõl. Ennek némileg ellentmondani látszik az a dolog, hogy a CDU egykori
elnöke nem hajlandó nyilvánosságra hozni
az adományozók kilétét, arra hivatkozva,
hogy „szavát adta” a titok megõrzésére. A
köztudatba eddig két név került be mint titkos ado má nyo zó: Josef Schörghuber
müncheni építési vállalkozó, aki 1995-ben
elhunyt, és ezért kerülhetett nyilvánosság
elé a neve, valamint Karlheinz Schreiber
fegyverkereskedõ, aki ellen különféle pénzügyi visszaélések miatt eljárás indult és
ezért Kanadába menekült. Emiatt sokakban
felmerült a gyanú, hogy itt nem egyszerû
hibákról van szó, hanem esetleg ezek az
adományok kenõpénzként is funkcionáltak.
A botrány azonban tovább gyûrûzött, elérve a je len le gi CDU-elnököt, Wolfgang
Schaublét is, aki szintén kénytelen volt elismerni, hogy eltitkolt adományokat vett át.
Az ügy komoly károkat okozott a párt
népszerûségében: a tavaly elért sikereket,
(szinte az összes tar tományi választáson
gyõzelmet arattak a bizonytalankodó kormányzó szociáldemokratákkal szemben)
teljesen elér téktelenítette. A pár ton belül is
két markáns csopor tosulás kezd kibontakozni: az egyik minden körülmények között
meg akarja akadályozni azt, hogy megingassák Kohl nimbuszát. A másik viszont
teljes körû vizsgálatot és a párt teljes megtisztulását követeli, utóbbiba beleértve Kohl
és Schauble le mon dá sát is kép vi se lõi
mandátumáról illetve a pártelnöki tisztségrõl. Ahhoz, hogy a CDU valóban alternatívát tudjon felmutatni a következõ választásokon az SPD-vel szemben, kénytelen lesz
megnyugtatóan tisztázni ezeket a zavaros
ügyeket, és ez lehet, hogy komoly személyi változásokkal is fog járni.
Fábus

Január 10-én ismét megnyílt a Lovarda utcában található élelmiszerbolt. A dolog azért is
örömteli, mivel a környéken ezidáig nem nagyon volt megfelelõ ellátottságú bolt. Ennek
következtében a lakosság – köztük sok idõs, nyugdíjas ember – kénytelen volt messzebbre menni, ha alapvetõ élelmiszerekhez akart hozzájutni. Az új tulajdonos, Homoki János
lapunknak elmondta: Igaz, hogy még csak egy hete vannak nyitva, de a visszajelzések
már most pozitívak. Ezt támasztja alá az is, hogy napról napra egyre többen érkeznek. Az
árukészletet is folyamatosan bõvítik a lakossági igényeknek megfelelõen. Ezen kívül az
egyik legfontosabb feladat az épület külsõ, igényes felújítása, ami újabb vevõcsalogató
pont lenne. A bolt egyébként hétköznap reggel fél hattól este hétig, szombaton pedig fél
héttõl délután egyig várja a kedves vásárlókat.
Fotó: Reményi Krisztián

ANYAKÖNYV
Elhunytak:

Teszlai Ferencné Szabó Mária Katalin,
Szarvas u. 2.
Halász Károlyné András Anna Emilia,
Pacsirta u. 8.
Lotz József, Ady Endre sétány 56.
Radics Imre Bálintné Poldán Mária,
Harmat u. 11.
Besenyei János, Dózsa György út 65.
Kovács Istvánné Pázmándi Mária,
Semmelweis u. 38.
dr. Farkas Györgyné Repponi Márta
Terézia, Palota-kert 16.
Papp József, Dessewffy Arisztid u. 28.
Bátonyi Béláné Jámbor Lidia,
Erzsébet királyné körút 19.
Hollósi Mária Dózsa György út 65.
Drobny Vilmosné Schulteisz Márta Margit,
Isaszegi út 84.
Szántai József, Ambrus Zoltán köz 7.
Holczer Sándor Józsefné Turoczi Erzsébet,
Blaháné u. 3.
Sebián József, Béri Balogh Ádám u. 34.
Tóth Lajos, Kazinczy körút 21.
Gódor András, Ady Endre sétány 56.

Farkas Béláné Szakos Mária,
Báthori István u. 28/A.
Hafner István Györgyné Kovács Rita Mária,
Peres u. 36.
Szilágyi Franciska, Dobó Katica u. 15.
Tóth Péter, Martinovics u. 23.
Kispál Józsefné Soltész Erzsébet,
Dózsa György út 65.
Nádor Károly Györgyné Körmöczy Margit
Edit,
Erzsébet királyné körút 20.
Várszegi Béláné Marton Ilona Anna,
Palota-kert 5.
Béres István, Fácán sor 6-7.
Gazdag Zoltánné Dobos Anna,
Dózsa György út 1-3.
Szászi Sándorné Kis Erzsébet,
Bercsényi u. 9.
Kertész lajos, Nagyvárad u. 24.
Biró Lajos Antalné Pászti Szidónia,
Dózsa György út 65.
Móricz Pál, Palota-kert 6.
Sárvári Péterné Tóth Margit,
Dózsa György út 65.
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Mesemondóverseny a Damjanichban

Barangolás a mesék birodalmában…
mmár hatodik éve rendez Gödöllõn
mesemondóversenyt a PEPSZI, és õ
kül di a zsû rit is. En nek mind ig a
Damjanich János Általános Iskola ad otthont. Ide már a területi selejtezõ után, nagyon jól felkészült gyerekek érkeznek.
Idén a téma: határainkon túli magyar népmesék.
A gyerekek többsége olyan mesét mondott, amit ritkán, vagy talán sohasem hallot tunk még. Ne kem na gyon tet szett a
„Menyasági kódús” esete, amelyben egy
szegény asszony azt hitte, hogy a mennyországból jött a koldus. Ezért küldött vele
az urának a mennyországba földi javakat.
Anyu kám nak az tet szett, ame lyik ben egy katona elbúcsú zik há rom sze rel mé tõl. Meg kér de zi õket: „Hogy
gyá szol tok meg en gem?” Azt mond ja
az egyik: „Három évig nem fo gok fésül köd ni, úgy meg gyá szol lak!” Így a
má sik: „Három évig nem fo gok sep re get ni.” A har ma dik azt mond ja: „Há rom évig felhordom a pad lás ra a moslé kot.” Így is tet tek. Az el sõ lány nak
há rom év múl va olyan volt a ha ja,
mint egy szénaboglya. Ott is hagy ta a
le gény. A má sik lány há zá ban tér dig
le he tett jár ni a sze mét ben. Ez se kel lett a fiúnak. Félt a le gény, hogy a har-

I

ma dik he lyen a pad lás ról csak
úgy fo lyik le majd a mos lék.
De ehe lyett hur ka, kol bász,
min den fé le disz nó to ros ló gott
a pad lá son. Ér tet te már a ka to na, hogy mi fé le mos lék ez.
El is vet te ezt a lányt fe le sé gül.
Az igazgató néni többször is
hang sú lyoz ta: ez egy na gyon
tiszta verseny-, mivel független
zsû ri ér té ke li a tel je sít mé nye ket. A gyerekek sorszámot húztak, a bí rá lók csak ezt is mer ték, nem tud ták a gye rek nek
sem a nevét, sem az iskoláját.
Két kor cso port ban ver se nyez tünk: 1–2. osztályos, valamint
3–4. osz tá lyos ta nu lók. Én a
má so dik kor cso port ban ver se nyeztem, a pletykás asszonyokról mondtam egy csángó népmesét. A közönség nagyon jól
„vet te a la pot”, így ne kem is
élvezetesebb volt mondanom a mesét.
A végén a zsûri az én korcsoportomban
két közönségdíjat, két harmadik és két
második helyezést, valamint egy elsõ helye zést osz tott ki. A díj ki osz tás vé gén
tudtam meg, hogy én lettem az elsõ, és a

Szociálisgondozó-képzés a Flór Ferenc Gimnáziumban

Család és iskola
a valaki számba veszi, mi a legfonH
tosabb számára ahhoz, hogy elégedett és bol dog em ber nek tud ja ma gát,
elsõ helyen az egészséget emlegeti. Vajon mit te szünk en nek az ér de ké ben?
Egész sé ge sen élünk-e? Ügye lünk-e
gyer me ke ink egész sé ges élet mód já ra?
Figyelünk-e mellettünk élõ idõs emberek gondjaira?
A magyar társadalomban egyre több
az idõs ember. Gondoskodnunk kell róluk. E fe le lõs ség tu da tá ban szü le tett
meg a 188/1999. kor mány ren de let,
amely szabályozza a szociális intézmények mû kö dé sét, és le he tõ vé te szi,
hogy magánvállalkozásként is mûködhessenek – megfelelõ szakmai feltéte-

lek mel lett – idõ sek szá má ra fenn tar tott ott ho no kat. A gon dos ko dás te hát
állami kötelezettség, ugyanakkor egyéni tá mo ga tott vál lal ko zás ként is meg szerezhetõ.
Szükség van tehát a hiánypótló szakem ber kép zés re. Új szak ma ként ke rült
bejegyzésre 1998-ban a Szociális gondo zó és szer ve zõ, amely érett sé gi re
épül, tehát felsõfokú szakképzettségnek
számít. Eddig csak nyugat-európai országokban folyt hasonló szakképzés. A
végzett hallgató szervezõ, irányító feladatokat láthat el idõseket gondozó otthonokban, az ápolási tevékenység mellett.
Fenti szakképesítéssel rokon munka-

Képünk illusztráció

közönség díját is megkaptam. Az osztálytársaim, amikor megtudták a nagy hírt,
majdnem a nyakukba vettek örömükben.
Csuja Gergely
Damjanich János Általános Iskola

kör a men tál hi gi é nés asszisz tens, a
gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelõ,
ne ve lõ szü lõ, szo ci á lis asszisz tens, to vábbá a szociális gondozó és ápoló. A
felsorolásból következik, hogy az idõsek gon do zá sa mel lett a gyer mek- és
csa lád vé de lem is meg bí zá sa le het. Az
egy re sza po ro dó csa lád se gí tõ köz pon tok is várják a szakképzett szakembereket.
A Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium tervezi a Szociális gondozó és szervezõ képzés beindítását 2000 szeptemberében. A felsõfokú
szak kép zett ség nek mi nõ sü lõ két éves
képzés elméleti és gyakorlati ismereteket
is ma gá ban fog lal. Min den ér dek lõ dõt
szívesen fogadunk. Érdeklõdni lehet a
keddi napokon az intézmény gyakorlati
oktatásvezetõjénél, Vágányné Ladányi
Máriánál a 06 (28) 470-154-es telefonszámon. g
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Szalagavató a Líceumban

KITEKINTÕ

Ti vagytok a földnek savai

Mûvelõdési Központ

zombaton a református templomban ünS
nepi istentisztelettel kezdõdött, majd a
mûvelõdési központban színielõadással
folytatódott a Református Líceum szalagavatója. Az alsóbb évfolyamok László Gergely gondolataival búcsúztak a végzõsöktõl.
Kedves végzõs barátaink!
„Ti vagytok a földnek savai, ha pedig a só
megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített
város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy
véka alá, hanem hogy gyertyatartóba tegyék,
és fényeljék mindazoknak akik a házban vannak. Úgy fényeljen a ti világosságotok az emberek elõtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsõítsék a ti mennyei Atyátokat!”
Jézus száját a Hegyi beszéd közben hagyták el ezek a szavak. […] Ennél szebb célt
egyetlen iskola sem tûzhet maga elé, mint
hogy érzõ és igaz értékeket képviselõ embereket neveljen. Bizonyára tisztában vagytok
azzal a ténnyel, hogy középiskolai tanulmányaitok befejeztével véget ér az az idõszak,
melyben mindig ott volt apuci és anyuci,
hogy fogja a kezeteket. Az egyetemen, fõiskolán kegyetlen dékánok, vérszomjas egyetemi adjunktusok és barbár docensek lóbálják majd felétek fejszéiket. Ekkor majd vágyakozással gondoltok viszsza az evidens
áhítatokra, az egész délutános hólapátolásokra és Gabi néni ehhez hasonló kis ajándékaira. Vagy Éva néni életszerû szókészletmondataira, melyben „kevély pulykák kóvályogtak a rejtélyes kastély homályos folyo-

sóján”… Vajon majd hogyan szólíthatunk
majd benneteket 30 év múlva? Doktor úr,
miniszterelnök úr, tanár úr vagy esetleg
„atyám”? Ki tudja? Mikor szüleitek beírattak ide titeket, gyerekeket írattak be, és
most, legalábbis néhány hónap múlva emberekként távoztok. Ennek megmaradni manapság igen nehéz a dél-amerikai szappanoperák, primitív „szellemi” vetélkedõk, a
Robin Hood-i magaslatokba emelt Ambrus
Attilák és a mindenki számára ismert indíttatású kereskedelmi média kereszttüzében.
Reméljük, ebben e kusza, istentelen világban mindig meg tudjátok különböztetni a jót
a rossztól, a meleget a hidegtõl és a lilát a
zöldtõl. Próbáljatok megmaradni mindig annak, amivé ebben az iskolában neveltek benneteket. És hogy újra a Bibliához forduljak:
„Bizony, mondom nektek: ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felõl, mit egyetek és mit
igyatok, sem a ti testetek felõl, hogy mibe
öltözködjetek. Avagy nem több-e az élet,
hogynem eledel, és a test, hogynem öltözet?
Nézzétek az ég madarait: nem vetnek és
nem aratnak, csûrbe sem gyûjtenek, és a ti
mennyei Atyátok gondoskodik róluk. Nem
sokkal különbek vagytok-e azoknál? Ne aggodalmaskodjatok a holnap felõl! Elég minden napnak a maga baja. Mert jól tudja a ti
mennyei Atyátok, hogy mire van szükségetek. Hanem keressétek elõször Istennek országát, és az õ igazságát, és minden egyéb
megadatik tinéktek.”
Mindezekhez kitartást, erõt és sok szerencsét kívánunk. Isten áldjon meg benneteket. g
Fotó: dr. Kónya Katalin

Gödöllõi Akadémia
Január 21., 16 óra: Drávaszög népi kultúrája. Elõadó: Lábadi Károly PhD. néprajzkutató. A bérletek érvényesek! Belépõjegy: 200
Ft. A Gödöllõi Akadémia XVII. félévi programjára a bérletek január 17-tõl válthatók. g
Desszert habbal. Kepes András mûsora. Január 21., 19 óra. Belépõdíj: 800 Ft. g
Gödöllõi Galéria. Január 22., 16 óra:
Fuszenecker Ferenc és Kresz Albert fotómûvészek kiállítása, valamint a munkásságukról
megjelent albumok bemutatója. A kiállítást a
magyar kultúra napján megnyitja: dr. Gémesi
György polgármester, országgyûlési képviselõ. Az albumokat bemutatja: Gera Mihály
újságíró, szerkesztõ. A kiállítás február 10-ig
tart nyitva. g
A Komédium Színház vendégjátéka, január 23., 19 óra: A két Pierrot. E. Rostand verses
egyfelvonásosa. Szereplõk: Ráckevei Anna,
Eperjes Károly, Schnell Ádám, Szabó György.
Rendezte: Taub János. Belépõdíj: 1000 Ft. g
Kor társ Filmklub. Január 24., 19 óra:
Lottózsonglõrök. Rendezte: Kirk Jones. g
A francia festészet nagy alakjai II. Február 2., 18 óra: A kecsesség álarcában –
re a lis ta egyen sú lyok: A. Watteau, J–B.
Chardin, F. Boucher, J–H. Fragonard. g
Sportpillanatok
A Nemzeti Sport sportfotóriporter-képzõ
stúdió végzõs tanulóinak fotókiállításának
megnyitója január 25-én (kedd) 18 órai
kezdettel lesz a mûvelõdési központban. A
kiállítást megnyitja: dr. Gémesi György polgármester, országgyûlési képviselõ. A kiállítás február 27-ig látható. g

JANUÁR 22-ÉN 19 ÓRÁTÓL
A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN:

ÍR KOCSMA
A GREENFIELDS
ZENEKARRAL
ÍR ÉTEL- ÉS ITALSPECIALITÁSOK
ÍR „STEP”-TÁNCTANÍTÁS
ÉS TÁNCHÁZ
MINDEN VENDÉGÜNKET
EGY POHÁR SÖRREL VÁRJUK!
BELÉPÕK ÁRA: 600 FT
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Január 22.: a magyar kultúra napja

Csak saját értékeinkkel
kéz irat ta nú sá ga sze rint Köl csey
Ferenc 1823. január 22-én fejezte
be Hymnus címû versét, ami késõbb nem ze ti imád sá gunk ká vált. Ezt
az évfordulót 1989 óta a magyar kultúra napjaként ünnepeljük. Nemzeti irodalmunk, zenénk és képzõmûvészetünk
jeles alkotásait mutatják be ezen a napon, sor kerül díjak és kitüntetések átadására is. Városunkban második alkalommal ítélték oda a képviselõ-testület
által 1998-ban alapított Gödöllõ Kultúrájáért díjat, amiben minden évben egy
személy és egy közösség, illetve szerve zet ré sze sít he tõ. Az idén Ujváry
Gézáné, az Erkel Ferenc Általános Iskola tanára és a Frédéric Chopin Zeneiskola Fúvószenekara részesül az elismerésben, amirõl következõ számunkban tudósítunk.
1989-ben minden bizonnyal a politikai
változások következtében hoztak döntést
az ország akkori vezetõi a magyar kultúra napjának megünneplésérõl. Kétségtelen, hogy szükséges volt ez az erõsítés,
hiszen a korábbi évtizedekben még a környe zõ or szá gok tól is el tér tünk az zal,
hogy a nemzeti kultúra nálunk nem igazán kapott elsõdleges szerepet. Tanulmányaink során persze megtudhattuk, hogy
a kultúra egy közösség anyagi és szellemi al ko tá sa i nak összes sé ge, to váb bá,
hogy a kultúra osztályjellegû. Ma már

A

per sze tud hat juk, hogy a kul tú rát nem
kell ilyen vo na lak men tén föl szab dal nunk.
De vajon megteszünk-e mindent azért,
hogy csa lá dunk ban, szû kebb s tá gabb
közösségünkben, népünkben mindenki
ismerje és a magáénak érezze mindazt,
ami az övé? A magyarság és a Kárpátmedence történelmének évezredei során
létrehozott értékek olyan kincsek, amik
önbizalmat, tartást adhatnak elbizonytala no dás ra haj la mos ko runk ban. Per sze
csak azt ismerhetjük meg, ami megmaradt: jól tud juk, né hány eset ben pe dig
csak sejt jük, mi lyen ér té ke ink men tek
veszendõbe a történelem viharai során.
Például nem maradtak épen középkori
városaink sem, az õsi Keletrõl hozott tudásunkra pedig csak következtethetünk a
néhány Árpád-kori templomon fellelhetõ
nyomokból.
De még így sem kevés az, amit megmenthetünk, amit továbbadhatunk. Mindez egyre nagyobb jelentõségû, hiszen a
világ egységesülésével csak saját értékeink felmutatásával õrizhetjük meg azonosságunkat: nyelvünk, hagyományaink,
kul tú ránk meg õr zé se és él te té se ál tal
érezhetjük otthonunknak, hazánknak a
szülõföldet.
Mi gödöllõiek kedvezõ helyzetben vagyunk. A századforduló mûvésztelepének
alkotói világszerte ismertté tették város-

Fotó: Radó Gábor

unk nevét; a nemzeti hagyományokat tovább éltetõ és kibontó munkásságukkal
az élvonalba emelték a hazai mûvészetet.
Gödöllõ íróknak, költõknek, zenészeknek
adott otthont. Oktatási és tudományos intézményeink, az elõdök munkája nyomán
szárba szökkenõ mûvészeti törekvések,
az újjászületõ Grassalkovich-kastély egyre hang sú lyo sabb sze re pet tölt be az
egész ország arculatában. Városunk önkormányzata, a több felsõoktatási és tudományos intézmény integrációjával létre ho zott Szent Ist ván Egye tem és a
Gödöllõi Királyi Kastély Kht. együttmûködése nyomán adott a lehetõség, hogy
Gödöllõ egyre növekvõ jelentõségû kulturális és konferencia-központtá váljon.
Radó Gábor

Fújja az üveget
Horváth Márton üvegtervezõ mûvész kiállításával kezdõdött 2000 tárlatainak sora városunkban, a Gödöllõi Új Mûvészet
Közalapítvány alkotóházában. A vendéget Pannonhalmi Zsuzsa keramikus, a
Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhely tagja
mutatta be a közel kétszáz látogatónak.
Horváth Márton elmondta, hogy az üvegmûvész nem teljesen ura az alkotásának, hiszen az anyag a saját tulajdonságai szerint is alakul, amikor fújják. Az
üvegek március 15-ig láthatók pénteken,
szombaton és vasárnap 15–19 óráig; elõzetes bejelentkezés esetén más napokon is.
Fotó: Balázs Gusztáv
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MEGHÍVÓ

Királyi kastély
A Castello Fúvósötös hangversenye „A
zongoráért” a Gödöllõi Királyi Kastély dísztermében január 30-án (vasárnap) 18 órakor. Mû sor: Poulence Sex tett, va la mint
Schuber t, Bizet, Csaj kovsz kij, Mu szorgszkij, J. Strauss, Bar tók, Ránki és
Milhaud mûvei. Belépõjegy: 700 Ft. g
Magyar Történelmi Bál a Gödöllõi Kirá lyi Kas tély ban a Tör té ne lem tan árok
Egylete szervezésében
Idõ pont: 2000. ja nu ár 28. (pén tek)
19.00 óra.
Program: 18.00 órától a kastély megtekintése az érdeklõdõknek. 19.00 megnyitó.
Fõvédnök: Pokorni Zoltán oktatási miniszter. Köszöntõt mond: dr. Gémesi György,
Gödöllõ polgármestere.
Mû sor: El sõ bá lo zók re ne szánsz nyi tótánca. Zenei közremûködõk: a gödöllõi
Frédéric Chopin Zeneiskola Arpeggio Ifjú sá gi Gi tár ze ne ka ra és a Blockflöte
Együttes.
Palotás – A Gödöllõi Premontrei Gimnázi um vég zõ sei és a ze ne is ko la VarázsFuvolazenekar együttese.
Keringõ – A Turai Táncegyüttes.
20.00 – 21.00 vacsora
21.00 – 04.00: bál. Szalonzenét játszik:
Körösfõi András
Megjelenés: korhû jelmezben, illetve alkalomhoz illõen.
A belépõjegy ára: tanároknak: 3000 Ft;
egyéb érdeklõdõknek: 5000 Ft.
Je gyek kap ha tók ja nu ár 10-tõl, a
Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély ban, va la mint a
Gödöllõi Polgár mesteri Hivatalban. A jegyek árában benne foglaltatik egy svédasztalos vacsora is!
Je gyek igé nyel he tõk: TTE Bu da pest,
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.
Szál lás le he tõ sé gek: UNO Pan zió
Gödöllõ, Sza bad ság út 199., tel.: (20)
9562-835. Ár: 2000Ft/fõ/éjszaka.
Jelmezkölcsönzés: Budapest, Irinyi u.
18. Tel.: (1) 318-6781; 317-5574.
Vellingtons Kft., Budapest, Dózsa Gy. u.
68. Tel.: (1) 351-8396.
Pacsir ta Táncruha- és Jelmezkölcsönzõ Budapest, Kecskeméti u. 8. (1) 3175685. g

Jótékonysági hangverseny a Yamaha zongoráért

Ismét Castello a kastélyban
tavalyi bemutatkozó hangverseny köA
zönségsikere után ismét önálló estet
ad a Castello Fúvósötös a Gödöllõi Királyi Kastély dísztermében, január 30-án,
vasárnap, 18.00 órakor.
Az elmúlt évben az együttes – nevéhez
méltóan – magyarországi kastélyokban
adott koncerteket, de a hangversenyek
mellett nem maradt el a szakmai siker
sem: 1999 októberében, a Hajdúszobosz-

Soós Gabriella

A Castello fúvósötös

Fotó: a szerzõ

lón megrendezett Országos Tanári Fúvósötös Fesztiválon az együttes a „Legegységesebb hangzású fúvósötös” díját kapta.
A fesztivál, valamint az együttes tagja i nak kül föl di út jai al kal mat ad tak a
kottaanyag kibõvítésére, így olyan mûvek is elhangzanak e januári hangversenyen, melyek Magyarországon valószínû leg még nem ke rül tek be mu ta tás ra.
Ezen felül a koncert további különlegességet ígér: a megszokott fúvósötös-hangzás mellett egy hatodik hangszer, a zongora hangja is felcsendül. Poulenc Sextettjén kívül a fúvósötös tagjainak átiratában több mûsorszámban is hallhatjuk
majd a zongorát, de ez maradjon meglepetés.
A koncert nem titkolt célja, hogy támogassa azt a kezdeményezést, melynek
ered mé nye ként egy Yamaha hang ver senyzongora kerül február végén a kastélyba a nagylelkû támogatók jóvoltából.
A Castello Fúvósötös jótékonysági hangversenyének színvonalas megrendezéséhez az Atlantisz Yamaha Kft., járul hozzá
azzal, hogy díjmentesen kölcsönöz egy
zongorát erre az alkalomra. A koncerten
tetszõleges áron „zongorajegyek” vásárolhatók, illetve további szponzori felajánlásokat is várnak a szervezõk.
FLA

Fotó: a szerzõ

10 • Könyv
KÖNYVTÁR
Rabe, Beate
Szépen terített asztal
különleges alkalmakra

Az ünnepi étkezések fényét emeli a pompásan meg te rí tett asz tal. Az asz tal te rí tés
módjainak és az ehhez alapul szolgáló – a
hagyományos ér tékeket közvetítõ vagy a
meghökkentõen modern – ötleteknek jó ismerõje Beate Rabe, aki sokféle alkalomra
készít és ter vez dekorációkat. A szer zõ beavat a mûvészi asztaldíszítés titkaiba. Megtanít a formák, a színek rejtett harmóniájára, meggyõzõen beszél azokról az esztétikai „üzenetekrõl”, melyeket az évszakok
más és más színû virágai, az antik gyertyatar tók éppúgy közvetíthetnek, mit a modern futók, a stilizált fabábok vagy az étkészletek darabjai. Szó esik az abroszról, a
szalvétahajtogatás mûvészetérõl, a névkártyákról és az étlapokról, de a középpontban
mindig a terített asztal áll. Milyen pompával
várja a vendégeket a szabadban, a hagyományos ünnepek, a baráti összejövetelek
alkalmával? Se szeri , se száma a jó tanácsoknak, és miközben a kötetet lapozgató
gyönyörködik a ragyogó színes fotókban,
észrevétlenül csiszolódik ízlése, fölébred
benne a vágy, hogy saját otthonában is
megvalósítsa a látottakat. (Bp, 1999., Magyar Könyvklub.)
Guterson, Davis
Hó hull a cédrusra

San Piedro kicsiny szigete az Egyesült Államokhoz tar tozik, lakói közt azonban nem
csak amerikaiak, japánok is vannak. Õk véges-rég, még a második világháború elõtt
költöztek-vándoroltak ide, ahol egy földrész
és egy óceán választja el õket õseik hazájától. A szigeten nincs ellentét amerikaiak
és japánok köt, a nagyobbrészt halászatból
és eper termesztésbõl élõk kicsiny közösségét nem szabdalják fel ellentétek, kivált
nem ellenségeskedések. Vagy mégis? A
regény elején egy gyilkosságról olvashat az
olvasó: valaki halászni indult, de – nyilvánvalóan bûntett következtében – holtan került elõ a tengerbõl. A gyilkosság vádlottja
egy japán. Guterson regénye természetesen nem krimi. Elsõsorban nem arról szól,
ki a gyilkos, és mik lehettek tettének okai.
Sokkal inkább arról, hogy mi az emberi közösség, mik a közösség kohéziójának elemei, és mik bomlásának feltételei, motívumai. És szól arról is, hogy mit jelent a múlt.
Kitûnõ, az olvasók széles körének ajánlható széppróza. (Bp., 1999., Magvetö.) g
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Barbara Taylor Bradford: Más szív, más lélek

Hullámvölgyben
Claire és Laura. Laura és Claire. Elválaszthatatlan barátnõk már gyerekkorukban Megan nagyi vé dõ szár nyai alatt.
Megan nagyi tulajdonképpen
csak egyi kük nek, Laurának a
nagymamája, de
mindketten nála
töltik a szünidõket egy farmon, az amerikai Connecticut állam csodaszép völgyében. A szü lõk el fog lal tak. Vagy ta lán
olyanok, akik semmiképpen sem lennének képesek elég szeretetet nyújtani számukra.
Ezért-e, másért-e, de egyikük házassága sem sikerül jól. Felnõttként Párizsban
találkozunk velük elõször a regény folyamán. A munkájukban nagyon is eredményesek, Laura mint New Yorkból érkezett mûvészeti tanácsadó Párizs múzeu ma it jár ja, ma gán gyûj tõ ket ke res fel,
Claire egy pá ri zsi mû vé sze ti fo lyó irat

szerkesztõje. Õ már elvált, és betegesen
gyûlöli volt férjét. Vajon miért? Laurát a
kül vi lág még bol dog fi a tal asszony nak
tudja. Õ azonban érzi: egyre jobban távolodik tõle az a férfi, akivel oly irigylésre méltóan egymásra találva vágtak
neki a közös életnek. Mi lehet az eltávolodás oka? Egy másik nõ? Vagy valami
egyéb?
Vesztesen vagy nyertesen kerülnek-e
majd ki végül életük hullámvölgyébõl?
Si ke rül-e meg ol dást ta lál ni uk ma gán életük válságára? Aki nem adja fel, aki
igazán szenvedéllyel végzi a munkáját,
egy szer csak ta pasz tal hat ja: ki ka pasz kodott a gödörbõl. Míg a két nõ életútját követjük, bepillantást nyerhetünk a
mû ke res ke de lem vi lá gá ba, mely ben
egyál ta lán nem rit ka, hogy nem egé szen tisz ta, nem egé szen tör vé nyes
úton cserélnek gazdát a felbecsülhetetlen értékek.
-r-

Január 20–26., 15:30

Bigyó felügyelõ
(Inspector Gadget)
Fsz.: Matthew Broderick, Rupert Everett
Január 20–26, 17:45, 20:00

Ítéletnap
(End of Days)
Fsz.: Arnold Schwarzenegger, Gabriel Byrne
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16 • Apró
Állás
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.: 422-178 (munkaidõben).
g Nemzetközi pénzügyi tanácsadó-cég keres vezetõket és
ér tékesítõket, 30 év felett, minimum érettségizett, gazdasági alapismeretekkel rendelkezõket. Személyes találkozás, önéletrajzzal. Tel.: (30) 2132-628.
g Ruházati boltba kereskedelmi végzettséggel friss nyugdíjas eladót felveszek. (heti 10 órára). Tel.: (30) 9873205.
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.: (28) 422-119, vagy (30)
2457-826. Cím: 2100 Gödöllõ, Dózsa György út 63/a.
g Harmincas nõ agrár-gazdasági mérnök végzettséggel
másodállást, alkalmi munkát keres. Minden megoldás érdekel, kivéve ügynökösködés. Tel.: 420-200/1689 (munkaidõben).
g Diplomás, angol, német, spanyol nyelvtanárokat keresünk Gödöllõn, Hatvan környékén, Isaszegen, Pécelen.
I.L.I. Nyelviskola. Tel.: 411-266.
g Gödöllõi Dreher Sörözõ (Klapka György út 36/A.) vendéglátós hölgyet keres. Tel.: (30) 9502-712.
g Gödöllõn nyíló exkluzív kávézó, referenciával és gyakorlattal rendelkezõ fiatal pultos, illetve felszolgáló hölgyet keres. Tel.: (30) 9442-191, vagy (1) 482-4582.
Ingatlan
g Gödöllõn eladó az Erzsébet körúton 64 nm-es, 1 + 2
félszobás öröklakás, 6,6 millió Ft-ért. Lakáscsere is lehetséges 2 szobásra, ér tékkülönbözettel. Tel.: 412-580.
g Gödöllõn a városközponthoz közel, sürgõsen eladó 3
szobás családi ház, autószerelõ mûhellyel, melléképülettel, garázzsal. Iá.: 15 millió Ft. Tel.: 497-343, vagy 475882.
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.: 416-921
(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 50-60 nm-es lakást keresek Gödöllõn. Tel.: 430-351,
vagy (este) (30) 235-6990.
g Eladó Gödöllõ Nagyfenyves területén, 1287 nm-es építési telek. Közmû: víz, villany, gáz Tavasszal. Tel.: 420669.
g Eladó Gödöllõ, Marika-telepen kert ingatlan. (1407 nm,
víz a telken, villany, gáz az utcában.) Tel.: 420-669.
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) 9406-009.
g Elcserélem, vagy eladom 110 nm-es összközmûves
családi házamat, nagy telekkel. Egy és fél - két szobás,
loggiás, tégla, konvektoros lakás érdekel, ér tékkülönbözettel. Gödöllõ, Nagyvárad u. 24.
g Az Erzsébet park környékén garzon lakást vennék, tavaszi költözéssel. Tel.: 417-925.
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Eladó Gödöllõn a Blaháné út 204-ben, 968 nm-es telek,
faházzal (víz, villany van). Tel.: (30) 2542-949.
g Gödöllõn, az Ambrus Zoltán közben, I. emeleti, 64 nmes lakás, augusztusi beköltözéssel eladó. Tel.: 410-821,
vagy (30) 9966-116.
g Gödöllõn a Klapka u-ban, 200 négyszögöl telken, 110
nm-es, gázfûtéses, 2 szintes, 1995-ben épült ház eladó.
Tetõtér 90 százalékos készültségû, telke rendezett. Tel.:
415-316.
g Gödöllõn az Isaszegi úton, 5 szobás, kétszintes ház, fûtött garázzsal, 900 négyszögöles telken eladó. Tel.: 415316.
g Gödöllõn a Lázár V. u-ban, 65 nm alapterületû, 2 szintes ház, 908 nm-es panorámás telken eladó. Kertje füvesített, gyümölcsfákkal, szõlõvel. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn a Blahai üdülõövezetben, 1992-ben 208
négyszögöles telken épült 110 nm alapterületû, alápincézett, 2 szintes, 6 szobás ház eladó, mely földszintjén kozmetika és fodrászüzlet mûködtethetõ. Kertje parkosított.
Tel.: 415-316.
g Szilasliget fõutcáján, 2 szintes, 90 nm-es családi ház,
melynek tetõtere beépíthetõ, 400 négyszögöles telken eladó. Telke parkosított. Tel.: 415-316.
g Veresegyházon fából épült, téliesített, 2 szintes, 54 nm
alapterületû ház - 3 szoba + nappali - gázkonvektoros fûtéssel, rendezett telekkel olcsón eladó. Tel.: 415-316.
g 1-4 szobás eladó lakásokat keresünk ügyfeleink részére. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn a városközpontban eladó: 2 lakásos, összkomfor tos, jó állapotban lévõ, ker tes, családi ház. Bármilyen megoldás (csere, ker tes ház, vagy lakótelepi lakás)
érdekel. Tel.: 420-456.
g Gödöllõn, 4 millió Ft-ig lakásmegoldást keresek. Tel.:
422-768 (hétköznap 16 óra után, hétvégén egész nap).
g Gödöllõn eladó 2 szobás, gázfûtéses ház, 130 négyszögöl telekkel Iá.: 5 millió Ft. Tel.: (20) 9814-043.
g Eladó 3 szobás, téglából épült, sorházi lakás, a Fenyvesi részen. Iá.: 8,5 millió Ft. Tel.: (20) 9814-043.
g Eladó 3 szintes kertvárosi ház, szaunával, medencével,
150 négyszögöl telekkel. Iá.: 22 millió Ft. Tel.: (20) 9814043.
g Keresek Gödöllõn készpénzért 1-2 szobás lakást, vagy
kis házrészt sürgõsen. Tel.: (20) 9814-043 (nappal), vagy
430-623 (este).
g

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 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.: 3399-399/2433,
vagy 3911. Palotakert 11. V/2.
g Gödöllõ központjában földszinti, 2-3 szobás kiadó lakást keresek irodának, hosszú távra. Tel.: 430-351.
g Gödöllõ központjában 90 nm-es, teljesen felújított házrész, hosszú távra kiadó. Lakásnak, irodának, üzletnek is
alkalmas. Parkolási lehetõség biztosított. Tel.: 430-351.
g Gödöllõn a központban, felújított 90 nm-es ház, parkolási lehetõséggel, hosszú távra kiadó, cég részére is. Tel.:
(20) 9814-043.
g Egyetemista fiúk részére szoba kiadó, fürdõszoba használattal. Tel.: (20) 9814-043.
g Kiadó hosszútávra, 2 szoba, összkomfor tos lakás. Tel.:
(20) 9814-043.
g Fiatal, egyetemista lány, kutyával, 1 szobás albérleti lakást keres. Tel.: (23) 417-866 (18 óra után).
g Külön bejáratú, szoba-konyha, zuhanyozós, gázfûtéses
lakrész, tiszta, megbízható, gyermektelen házaspárnak kiadó. Tel.: (30) 2210-460.

g 1,5-2 szobás albérletet keresek Gödöllõn, márciustól
hosszabb távra. Tel.: (20) 9691-459.
g Gödöllõ városközpontjában, 600 négyszögöl, teherautóval járható, ér tékesítésre is alkalmas udvar, pince, iroda,
raktár bérbe adó. Tel.: (30) 9717-337.

Adás-vétel
g Vadonatúj elektromos tejszívó készülék 2 év garanciával 6000 Ft-ért eladó. Tel.: 417-719.
g Hízók eladók. Gödöllõ, Vak Bottyán u. 5.
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 Eladó 6 éves, 3 csillagos Lehel kombinált (170+130)
hûtõ 50 ezer Ft-ért, valamint egy sezlon 3000 Ft-ért. Tel.:
412-377.
g Eladó egy frissen felújított, három ajtós, tükrös, fiókos,
szecessziós ruhásszekrény. Tel.: 416-804.
g Eladó egy teljesen új elektromos tejszívó és egyben orrszívó, két év garanciával. Tel.: 416-804.
Jármû-alkatrész
g Mitsubishi Lancer 1.6 GLXI, 1993. decemberi, vezetett
szervizkönyves, 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 1990-es évjáratú Trabant eladó. Tel.: 411-754.
g 1986-os Polski Fiat 126-os, 110 ezer Ft-ért eladó. Tel.:
(18 óra után) (20) 9107-007.
g Eladó Audi S II-es coupe, quattro. 1993-as, mûszaki
2001. Áprilisig. 2226 kcm, 230 LE, smaragdzöld, full extra, 3 ajtós, 5 személyes, gyári bõr belsõ. Irányár: 3,4 millió Ft. Tel.: 410-306.
Szolgáltatás
g Költöztetés, áruszállítás (belföldi és nemzetközi) meglepetések nélkül, garnciával. Bármit, bármikor, bárhová.
Tel/fax: 418-203, vagy (30) 9243-216.
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 Bíz za gyer me ke sza bad ide jét sok ol da lú an kép zett
babysitterre! Rendes, aktív foglalkoztatás: úszásoktatás,
gyógytestnevelés, pedagógiai, gyógypedagógiai segítség
Budapest, Gödöllõ és környéke területén. Tel.: 412-580.
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.: 415-991.
g Láncfûrésszel favágást, fakivágást vállalok. Tel.: 415585 (17 órától).
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.
g Tanya tejbolt nyílt a piacon, a húsbolt és a Rajta Bt. üzlete között. Friss tehéntej! Egyéb tejtermékek, pékáru,
tészták.
g Ági fodrászat Gödöllõ, Palotakert 2. III. emelet 31 szám
alatt, szeretettel várja kedves vendégeit: kedden és csütör tökön 8-13, szerdán és pénteken 13-19 és szombaton
8-13 óráig. Bejelentkezés: 417-729-es telefonon.
g 15 éves diák újságkihordást vállal. Tel.: 411-906.
g Fiatal nõ betegápolást, gyermekfelügyeletet, takarítást
vállal, a délelõtti órákban. Tel.: (30) 9142-400.
Jármû-alkatrész
g Eladó 1998-as Zastava, 80 ezer Ft-ért. Tel.: 400-249
(17 óra után).
g Suzuki Van 1,3 kétszemélyes kisteherautó, 1998-as fe-
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hér, központi zárral, 20.000 km-rel, számlával vállalkozásoknak eladó. Tel.: 418-023, vagy 422-583.
Oktatás
g Két évet angol nyelvterületen eltöltött, végzõs ELTE-és
angol tanítást vállal. Tel.: 415-378, v. (30) 9140-711.
g Angol, Német, Francia, Olasz, Magyar 60 órás (heti 4
óra) nyelvtanfolyamok indulnak 2000. február 7 - május
27 között. A kurzusokra valamint az angol Trinity (TCL)
nyelvvizsgákra beiratkozás január 20, 21-én, 15-17.30
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 Egyetemista lány magyar tanítást vállal, 10-18 éves diákoknak. Tel.: 411-906.
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.
g Matematika, kémia, számítástechnika korrepetálás általános iskolások felzárkóztatására. Tel.: (20) 9749-866.

Újgörög és latin nyelvtanítást vállalok. Tel.: (30) 2411943.
g

Egyéb
g 37 éves, elvált, független, sötétbarna hajú, kékszemû
hölgy, férjet keres. Levélcím: Ladányi Piroska, 2100
Gödöllõ, Lovarda u. 14.
g Gödöllõn az Isaszegi utcában elveszett egy 1 éves
zsemlesárga kan, rövidszõrû magyar vizsla. A fülébe tetovált szám: 7219. A megtaláló jutalomban részesül. Tel.:
417-179, vagy (30) 9665-851.
g Nagyon szép, középtermetû, keverék kiskutyák oltási
költség fejében gazdit keresnek. Tel.: (20) 9975-408.

FELHÍVÁS
A 184/1999. (XII. 13.) Korm. számú rendelet a földhivatalok feladatkörét kibõvítette
2000. január 1-tõl létrehozandó földhasználati nyilvántar tás vezetésével.
A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény kötelezõvé teszi az 1 hektár feletti termõföldek
használatára irányuló szerzõdéseknek a területileg illetékes körzeti földhivatalhoz tör ténõ
benyújtását, azok nyilvántar tásba vétele céljából. A bejelentési kötelezettség mind a 2000.
január 1-jét követõen, mind pedig az azt megelõzõen megkötött szerzõdésekre nézve kötelezõ. A 2000. január 1. elõtt megkötött szerzõdéseket 2000. március 31-ig kell bejelenteni. A január 1. után megkötött szerzõdéseket
a megkötéstõl számított 30 napon belül.
A szer zõdés benyújtása, illetve az adatok
bejelentése elmulasztásának szankciójaként a földhivatal határozatilag bírsággal
sújtja, és egyben kötelezi a bejelentés pótlására a földhasználót. A bejelentés pótlására elõírt határidõ elmulasztása esetén, a
bírságot ismételten ki kell szabni. A határidõre meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztar tozás.
Fõ szabályként be kell jelenteni a saját tulajdonú vagy olyan termõföld használatát
is, mely a vele közös háztar tásban élõ személy, illetve közeli hozzátar tozója tulajdonában (családi földhasználat) vagy más
jogcímen a rendelkezése alatt áll, valamint
a szerzõdéssel, illetve szóbeli megállapodással kötött földhasználatot (haszonélvezet, haszonbérlet, részes mûvelés, feles
bérlet, szívességi használat).
A földhivatal nyilvántar tásba-vételi eljárás a
földhasználó bejelentésével, illetve a szerzõdés
benyújtásával indul, mely a földhivatal által
rendelkezésre bocsátott (a rendelet 2. sz. mellékletét képezõ) bejelentési adatlap kitöltésével, személyesen vagy postai úton teljesíthetõ.
Gödöllõ, 2000. január hó.
Gödöllõ Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Irodája

Árverési hirdetmény
Gödöllõ Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
a 197/1999. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat alapján
árverést hirdet
tehermentes lakás tulajdonjogának megszerzésére.
Az árvrés helye és ideje:
Gödöllõ Városháza, Szabadság tér 7. II. emelet 229. sz. helyiség
2000. február 29., 14.00 óra
Az értékesítésre kerülõ lakás:
Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 1–3. VIII/61. (417/11/A/61 hrsz.)
Az összkomfortos, 44,35 m2 alapterületû lakás helyiségei
a társasház tulajdont alapító okirat szerint:
másfél szoba, konyha+kamraszekrény, fürdõ+WC, elõszoba+2 db
beépített szekrény, tároló.
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft.
Az árverésre jelentkezés feltétele:
bánatpénz címén a kikiáltási ár 20%-ának megfelelõ összeg befizetése a
Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken és
a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidõben.
Az árverésre
2000. február 28-án 16 óráig lehet jelentkezni
a Gödöllõi Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Irodáján
a II. em. 232. sz. helyiségben Tóthné Pervai Katalinnál
(telefon: 28/420-411/148, telefax: 28/410-186),
aki az érdeklõdõk részére részletes írásos tájékoztatást is ad.
A lakás megtekintésére
ezen hirdetmény megjelenésétõl kezdõdõen
2000. február 25-én 16 óráig
van lehetõség, melyhez idõpont egyeztethetõ
Koós Alberttel
a 28/420-411/146 telefonszámon.
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A gödöllõi mûvelõdési központ
Középfokú végzettségû, elektromos képesítésû,
fiatal életkorú munkatársat keres azonnali belépéssel
Technikusi munkakörben, közalkalmazotti munkaviszonyban
történõ foglalkoztatására.
A munkakör betöltésénél elõnyben részesülnek
a fény-, hang-, videotechnikai és színháztechnikai
ismeretekkel rendelkezõ jelentkezõk.
Bõvebb információ, személyes megbeszélés önéletrajzzal,
a szakmai végzettséget, képesítést igazoló okmányokkal.
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
2100 Gödöllõ, Szabadság út 6. Tel.: 420-977
Kecskés József igazgató
Lovas Károly mûszaki igazgatóhelyettes

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-es telefonszámon
az intézményvezetõnél
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MÉTERÁRU- LAKÁSTEXTIL- KERESKEDÉS

GARDENIA FÜGGÖNYÖK, DEKOROK
KARNISOK, TERVEZÉS, SZERELÉS

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, díszpárnák
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.

Felvételi elõkészítõ tanfolyam
indul 2000. február elsõ hetében

biológia, kémia, fizika, matematika
és történelem tantárgyakból.
A résztvevõk záróvizsgát is tehetnek.
Részletes tájékoztatás kérhetõ:
Tehetségért Mozgalom (TM)
Agrár-felsõoktatási Szervezete,
2103 Gödöllõ, Páter K. u.1., Tel.: 522-019
E-mail: titkarsag.atmi.mgk@mgk.gau.hu

Így még javíthatsz hozott pontjaidon!

A Segítõ Kéz alapítvány
kuratóriuma
ápolási igazgatót keres
ápolási intézetébe.
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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MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ
A LEHETÕSÉGEK KERESKEDÉSE

PÁRATLAN LEHETÕSÉG

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.

Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 69.

Tel.: 470-028, 470-029

Tel.: 414-015, 415-385

– 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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Röplabda

Öt lépésre a bajnoki címtõl
Az Architekton GRC nõi röp lab da
csapata folytatja nagyszerû szereplését. Az NB I-es mezõnyben eddig
le ját szott 13 for du ló ban 12-szer
gyõztesen hagyták el a pályát. December végén otthonában gyõzték
le a Kalocsa SE csapatát, majd magabiztos játékkal verték a jó erõkbõl
álló Szolnoki MTE együttesét. Az élmezõnyhöz tartozó szolnoki csapatnak sze mer nyi esé lye sem volt
Gödöllõn. A lányok a játék minden
ele mé ben fe lül múl ták el len fe lü ket,
szinte lelõtték õket a pályáról.

Ja nu ár ra sze ren csé re fel épül tek a sé rül tek, szin te min den ki egész sé ge sen
várta a folytatást. Elõször a Testnevelési Egyetemen gyõzött az AGRC csapata. Igazán még be sem melegedtek a
lányok és már vége is volt a mérkõzésnek.
Most hét vé gén az az If jú sá gi Vá lo gatott következett, amely az õsszel legyõz te a gödöllõi együt test. A csa pat
na gyon ké szült a mér kõ zés re, meg
akarták mutatni, hogy az õszi vereség
csak kisiklás volt. A meccset a Gellér

Klá ra, Szendrõi Il di kó, Pus kás Ivett,
Bol di zsár Klá ra, Kurucz Ág nes,
Jaczkó Il di kó ha tos kezd te. Óri á si el szánt ság gal ját szott a csa pat, nem is mertek elveszett labdát. Az ifi válogatott szin tén gyõ ze lem re ját szott. A
szín vo na las össze csa pá son az el sõ
szet tet 18-ra nyer te a gödöllõi együt tes. A folytatásban nagy izgalmak közepette sikerült húszra nyerni a második játsz mát. Ed dig min den úgy ala kult, mint az õsszel, ám akkor 0:2-rõl
nyert a válogatott. Most is nagyon bele erõ sí tett az el len fél, ki sebb hul lám völgy be ke rült a gödöllõi csa pat. A
szet tet 19-re meg nyer ték az ifik. A
rendkívül fontos negyedik játszmában
egy em ber ként küz dött a csa pat. Az
ifik egyen lí te ni akar tak, a ven dé gek
nem szerettek volna ötödik szettet játsza ni. Hal lat lan iz gal mak kö ze pet te
fej-fej mel lett ha ladt a két csa pat. A
végén a lányok nagyon koncentráltak,
22-re meg nyer ték a játsz mát és ez zel
együtt a mérkõzést.
Az ifi válogatott ellen csereként pályá ra lé pett még Gellér Ka ta lin
(libero), Szur kos Ber na dett és Tóth

Sakk

Folytatódnak a tavalyi sikerek
Nem sokat pihent a GEAC két sakkozó ja, Harmatosi Jó zsef és Koczó
Kristóf, hiszen már az év elsõ rangos
nemzetközi versenyén asztalhoz ültek. A január 7–15-e között megrende zett, Tapolca Vá ros Évad nyi tó
Nemzetközi Versenyén 7 ország 95
sakkozója mérte össze tudását. A 9
forduló alatt a Magyar Sakkszövetség versenytermeiben minden nap
nagy küzdelem volt, mindenki nyílt
sisakkal játszott. A versenyt kínai fölény jel le mez te, míg a két GEACsakkozó remekül helytállva, egyaránt
5 pon tot szer zett. A még csak 12
éves Koczó Kristóf a második legjobb ÉLÕ nélküli díját vehette át a díjki osz tá son. Tel je sít mé nyé vel így a
következõ félévben már a nemzetközi
listán fog szerepelni!

Végeredmény: 1. Wang Rui (CHN) 8,5
pont; 2. Ni Hua (CHN); 3. Szilágyi Zsolt
7 pont; 4. Gallyas Miklós 6,5 pont; 5.
Antal Gergely 6,5 pont.
Remélhetõleg az idei év is a tavalyihoz hasonló sikereket tartogat, de ez csak
kemény munka árán érhetõ el. Azt, hogy
mit hoz a jövõ nem tudhatjuk, de mi tovább tesszük dolgunkat: sakkozunk. Sakkozunk, mert szeretjük ezt a sportot. Tarto zunk va la ho vá, ahol egy má sért kell
küzdeni a csapatbajnoki mérkõzéseken,
valamint az egyéni versenyeken önmagunkért.
Eljutottunk az NB I/B, illetve NB II
csapatbajnokságokba (jelenleg mindkét
helyen a 7. helyen állunk), utánpótlásunk
pedig az országos diákolimpia megnyerésével bizonyított.
Bízunk benne, hogy a sportért felelõ-

Zsa nett. Do bos Já nos edzõ na gyon
örült ennek a gyõzelemnek. Dicsérte a
csapatot, kiemelte a példamutató hozzáállást. Mindenki felpörgött a találkozóra, nagyszerûen játszottak a lányok,
és újra bebizonyították, hogy õk a legjobbak a mezõnyben.
Az AGRC ti zen négy for du ló után
elsõ az NB I-ben. Mindössze egy vereség áll a nevük mellett. A nagy vetélytár sak pe dig már leg alább há rom szor
vesztesen hagyták el a pályát. Természe te sen nincs vé ge a baj nok ság nak,
még nehéz meccsek várnak a gödöllõi
csapatra.
Ah hoz, hogy el sõ hely rõl vár ják a
rájátszást az extra-ligába való feljutásért, most szombaton le kell gyõzni a
Kecs ke mé ti RK csa pa tát. A mér kõ zés
dön tõ fon tos sá gú mind ké t csa pat
szem pont já ból. A ta lál ko zót 22-én 14
órakor játsszák a Török Ignác Gimnázium termében.
A jö võ hét vé gén ket tõs mér kõ zés
lesz a: elõ ször pén te ken ide gen ben a
Mis kol ci VSC, majd va sár nap
Gödöllõn a Szombathelyi TK ellen. Ha
ezt a három mérkõzést sikerrel veszi a
gödöllõi csa pat, ak kor az utol só két
meccs már csak hab lesz a tortán. Tehát már csak öt lépés a bajnoki cím, de
ezt az öt lépést még meg kell tenni.
-tamás-

sek átgondolják a jelenlegi sportkoncepciót, és mindenkinek megadják a lehetõséget, hogy megfelelõ körülmények között versenyezhessen. Reméljük, hogy elért eredményeink alapján a sakk is elismert sport lesz városunkban és megfelelõ
támogatást is élvez.
Ahhoz, hogy ilyen szinten mûködjünk,
kép te len ség a fel té te le ket to vább ra is
csak a saját erõnkbõl biztosítani. Nekünk
min den se gít ség jól jön, még ha az
összeg nem is egetverõ. Hiszen érezzük,
hogy nem hiába csináljuk. Ezúton szeretném megköszönni az Architekton Rt., illetve a Dimensio Kft. tavalyi támogatását.
Szerencsére ilyen szempontból az idei
év is jól indul, hiszen a Borsos Kft. is átérezte csapatunk nehéz helyzetét és segítséget nyújt. Köszönet érte!
Bízunk benne, hogy az igen nehéznek
ígérkezõ elsõ három hónap alatt, sikerül
mind két MB-s csa pa tunk nak a biz tos
bennmaradást elérni.
Tímár Zsolt
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Fedettpályás idény
eghívásos gyermek- és serdülõ, fedett
pályás atlétikai versenyt rendeztek a
hétvégén Dunakeszin. A versenyen bemutatkozott a GEAC új csoportja, amely az
Erkel Ferenc Általános Iskolára épül. A
gye re kek a tan év ele jé tõl kezd ve a
Verpeléten már országos sikereket elérõ
edzõ, Gadanecz György irányításával készülnek. A GEAC sportolói közül az élen
végzettek zömmel az országos élvonalba
tartoznak, de jelentkeztek új tehetségek is.
Eredmények: Lányok: 60 m: 1.Király
Pálma 10,00; 2. Pálya Andrea 10,1; 3.
Barján Bianka 10,1 (90-es születésûek); 2.
Ritecz Lilla 9,1; 3. Izsó Márta 9,2 (89-es);
1. Vágó Mónika 8,8; 3. Danis Dóra és Sáfár
Orsolya 9,8 (88-as); 1.B abrián Lorti 8,3; 2.
Mészáros Krisztina 8,6; 3. Gál Cecília 8,7
(87-es); 1.Fábián Boglárka 8,5 (86-os). 60
m gát: 1. Király Pálma 15,1; 2. Fazekas Nikolett 13,2; 2. Vágó Mónika 12,4; 1. Gál
Cecília 10,6; 2. Mészáros Krisztina 10,7; 3.
Babrián Lorti 11,7. Távolugrás: 2. Jánossy
Kinga 320; 3.Pálya Andrea 312; 2.Benkó
Ré ka 359; 3.Fa ze kas Ni ko lett 359;
2.Sztankó Anita 401; 3.Vágó Mónika 396;
1.Babrián Lorti 474; 2.Mészáros Krisztina
426; 1.Fábián Boglárka 463.
Fiúk: 60 m: 1. Czinárity Attila 9,9; 2.
Barkóczi Ádám 9,9; 3.Kisgergely Balázs

M

Gyermek-labdarúgás

Tarolt a Góliát
Góliát McDonald’s téli teremtornáin
A
kettõs gödöllõi siker született. Az aszódi általános iskola tornatermében az 1991.
január 1. után születettek léptek pályára. A
csapatok két csoportban vívták a selejtezõket. Gödöllõ A csapata minden mérkõzését
magabiztosan nyerte meg. Az Ikladot 4:1re, a Nagytarcsát 5:0-ra, a Hévízgyörköt
8:0-ra, a Domonyt pedig 9:0-ra gyõzték le.
A B csoportban Gödöllõ másik együttese
döntetlent játszott az Erdõkertessel, egy
góllal kapott ki a Püspökhatvantól és kettõ
nullra az Aszódtól. A döntõben a Gödöllõ
A 5:0-ra nyert a másik csoportgyõztes
Aszód ellen. A legjobb kapusnak Cserven
Mátét, a legjobb mezõnyjátékosnak Simon
Krisztián választották. A gyõztes csapat
tagjai: Berze Tamás, Cserven Máté, Hevesi
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9,9 (90-es születésûek); 2. Kiss Dávid, 3.
Schopper Ádám (88-as); 3. Bárdi Olivér 8,7
(87-es); 1. Szibilla László 7,9; 3.Szekeres
Zsolt 8,2 (86-os). 60 m gát: 2. Czinárity Attila 14,2; 1. Szibilla Balázs 10,9; 2. Bárdi
Olivér 10,1; 1. Szibilla László 9,7; 2. Szekeres Zsolt 10,2. Távolugrás: 1. Szibilla
Balázs 442; 3.Bárdi Olivér 433; 1. Szibilla
László 504.
Megkezdõdött a fedett pályás atlétikai
idény. A Magyar Atlétikai Szövetség idénynyitó felnõtt-junior versenyét az Olimpiai
Csarnokban rendezték. A GEAC versenyzõi
közül Kis Gyöngyi volt a legjobb, a lányok
nyertek, a fiúk másodikak lettek a váltóversenyben. Kis Gyöngyi, Pék Andrea, Durkó
Eliána, Eördögh Réka, Szekeres Viktória és
Szüki Norbert jó benyomást keltettek. Eredményesen szerepeltek a 4×1 körös váltók is.
Külön ki kell emelni Kis Gyöngyi 1500-as
gyõzelmét és a 60 m gáton 4. helyezést elért
Durkó Eliána teljesítményét. A nõi váltóversenyen némi meglepetésre a fiatalok legyõzték a GEAC A csapatát.
Eredmények: 200 m: 4. Szekeres Viktória 22,16. 800 m: 8. Eördögh Réka: 2:29,3,
1500 m: 1. Kis Gyöngyi 4:56,1. 60 m gát:
4. Durkó Eliána 9,35; 7. Pék Andrea 9,71.
1500 m: 5. Szüki Norbert 4:27,1. 4×1 körös
váltó: 1.GEAC B (Durkó E., Eördögh R.,
Fábián B., Szekeres V.), 3. GEAC A (Pék
A., Kis Gy., Szeleczky X., Szabó , 4x1 körös váltó) 2. GEAC (Szabó Á., Perna A.,
Szûcs T., Szibilla L.)

Teremlabdarúgás

Jön az In Time Aramis
Bizonyára örömére szolgál a futballrajongóknak, hogy a hónap utolsó hétvégéjén a
tél ellenére labdapattogást hallhatnak. Az
alkalmat a január 29-30-án megrendezésre
ke rü lõ ha gyo má nyos te rem tor na, a
Biomark Kupa szolgáltatja. Jövõ hét szombaton reggel nyolc órától két helyszínen, az
Egyetem sportcsarnokában és a Légszesz
utcában zajlanak majd a küzdelmek. A tornán elindul többek között az NB I-es Erzsébe ti FC, a má sod osz tály ban sze rep lõ,
gödöllõi Trident FC, a GEAC-Kupagyõztes Gödöllõi KFC, va la mint a
Juventus Adidas Top 18 országos tornán a
nyolc közé jutott Frankó Euro. Akiknek
netalántán focielvonási tünetek jelentkeztek
már a téli szünet miatt, hétfõn (január 24-én
19 órától) is enyhítetik futballéhségük,
hiszen a bajnokság tavaszi rajtjára készülõ
Trident FC egy felkészülési mérkõzés erejéig Magyarország legjobb teremlabdarúgó
gárdáját, az In Time Aramis SE-t látja
vendégül a GATE csarnokában.
Tóth Márta

-ót-

Milán, Lovrencsics Balázs, Nagy Dániel,
Romhányi Botond, Seregi András, Sztriskó
Bálint, Tóth Bence. Edzõ: Nagy Dániel.
Másnap a GEAC-csarnokban a ‘89-esek
mérték össze erejüket. Gödöllõ elsõ csapata
a kicsikhez hasonlóan csak egy gólt kapott
a négy mérkõzésen. Eredmények: Gödöllõ
– Iklad A 3:1; – Püspökhatvan 4:0; – Aszód
5:0; – Tápiószecsõ 2:0. Gödöllõ B csapata a
másik csoportban szintén veretlenül lett elsõ. Egy szoros és három fölényes gyõzelmet arattak. Eredmények: Gödöllõ – Iklad
B 9:0; – Mogyoród 4:0; – Hévízgyörk 5:4;
– Domony 4:1.
A döntõt a két gödöllõi együttes vívta.
Az A csapat bizonyult jobbnak, 4:1-re legyõzték a B csapatot. A gólkirály Busai Attila lett 9 góllal. A gyõzetes csapat tagjai:
Bátori Balázs, Busai Attila, Decsov Dávid,
Holló Tamás, Homoki Gábor, Ignácz Máté,
Papp Gábor, Pásztor Gergõ, Szira Attila,
Varga Milán. Edzõ: Lovrencsics László.
-esz-
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Kézilabda

Terep-kerékpár: 2000. évi Cyclocross Országos Bajnokság

Változások után

Hegyen-völgyön a Fáy-présház körül

A Gödöllõi Kézilabda Club tisztújító közgyûlést tartott december végén. A napirendi pontok között szerepelt az elmúlt idõszakról történõ beszámoló, a munka értékelése, az alapszabály módosítása és az új
elnökség megválasztása. Az eseményrõl
Majoros Gusztáv, a nõi csapat edzõje tájékoztatta lapunkat.
Az elnökség beszámolóját a közgyûlés
elfogadta. Kiemelték, hogy a GKC-nak
semminemû köztartozása nincs, amit az
APEH, a Társadalombiztosító és a Vámés Pénzügyõrség írásban igazolt. Módosították az alapszabályt. Ezentúl az egyesületben a nõi szakosztály is versenyszerûen
mûködik. A fiú csapatok viszont egyelõre
csak a korosztályos versenyeken vesznek
részt. A lányok a tervek szerint már a
2000–2001-es bajnokságban felnõtt csapatot indítanak az NB II-ben. A nagyon fiatal együttes az elmúlt évben negyedik lett
a Di ák olim pia Or szá gos Dön tõ jé ben.
Ezen kívül számos hazai és külföldi tornán bizonyították tehetségüket.
Az NB II-es szereplésre már megkezdték a felkészülést. A Vác együttesétõl
22:16-ra, a Veresegyháztól 25:21-re kikaptak ugyan, de nem vallottak szégyent.
Szokniuk kell a felnõtt csapatok elleni magasabb követelményeket, a keményebb és
gyorsabb játékot.
Január 22-én a Hajós iskola csarnokában kilenc órakor a listavezetõ Tököl ellen
lépnek pályára, míg délután fél kettõkor a
Taksony nõi együttese lesz az ellenfelük.
A gödöllõi lányok természetesen részt
vesznek az OSB versenyein is. Óriási harc
várható a második továbbjutó helyért. Ebben a küzdelemben már lejátszották az
egyik legfontosabb mérkõzésüket a Budapesti Spartacus ellen, ahol izgalmas csatában sikerült nyerniük 20:18-ra.
Majoros Gusztáv örömmel számolt be
arról, hogy a Laurencz László vezette ifjúsági válogatottba három gödöllõi kézilabdás kapott meghívást: Iványi Veronika,
Mayer Emília, Tímár Petra.
-sz-

kerékpárosok idei elsõ országos bajA
nokságukat Fóton, a Fáy-présház környékén rendezték meg január 15-én. A pálya 1800 méter hosszú, 95 méter szintkülönbségû volt. Egy lankásabb betonos és
egy hosszabb, meredekebb földutas emelke dõ (ami je len leg szán kó pá lya), egy
mesterséges akadály, technikás és gyors
lefelé jellemezte a havas- jeges pályát. A
fiatal és nõi versenyzõknek 5 kört, a felnõtt mezõnynek 9-et kellett ebbõl teljesíteni. Meglepõ volt a fiatalok érdeklõdése
a verseny iránt, a tavaly még csak pár emberbõl álló mezõny 2000-re jócskán kinõtte magát. A rendezõség elnézõbb volt a
technikai paraméterek betartásánál, idén
még en ge dé lyez te a la pos, MTB kor mányt, így többeknek sikerült szabályos
biciklivel indulniuk, s remélhetõleg kedvet kapniuk ehhez a versenymûfajhoz is.
11 órakor, a junior és nõi rajt után Vajda Márta vette át a nõknél a vezetést, míg
a junioroknál nagy négyes meccs alakult
ki, ami izgalmassá tette a versenyt: Erdélyi, Ruszin, Cser kerültek ki elsõként ebbõl a darálóból. A felnõtteknél Winczeffy
Zsolt a rajt utáni sík, havas részen átrohant, majd felbiciklizett a szánkópályás
emelkedõn; a többiek ezt pont fordítva

csinálták, s itt már nem tudtak ráragadni,
elhúzott az élbolytól. Bogár Gábor most
nem a PCCC klubbot boldogította, erre
az egy ver seny re ki köl csö nöz te Õt a
PMSE, mivel a Postás 2. csapatembere,
Ottó József váratlanul klubot váltott.
Ered mé nyek: 1. Vinczeffy Zsolt
(Postás-Matáv SE-NW), 44:37; 2. Ottó József (Cornix Invest-Pécs), 1:10 hátrány; 3.
Bogár Gábor (Postás-Matáv SE), 4:41 hátrány; 4. Vörös Benedek (Cornix InvestPécs),5:32 hátrány; 5. Németh Csaba (Miskolci VSC); 6:09 hátrány; 6. Nagy Péter
(SHKE-Pottospec), 1 kör hátrány. Csapat:
Bajnok: Postás-Matáv SE (Vinczeffy, Bogár, Speciár, Hasenfratz, edzõk: Dömötör,
dr. Hidas); 2. Cornix Invest-Pécs (Ottó,
Vörös, Nagy, Jordán); 3. Postás-Matáv SE
II. (Ihász, Szabó, Maul, Schmeisel);
Nõk: baj nok: Vaj da Már ta (PostásMatáv SE, edzõ: Dömötör Sándor). Csapat: bajnok.: Postás-Matáv SE (Vajda,
Kruncz, Bóér). Juniorok: bajnok: Ruszin
Richárd (cseke).
A hollandiai világbajnokságon, január
30-án két magyar versenyzõ indul: a még
ju ni or Er dé lyi Ba lázs (FSzSE), és a
gödöllõi Vinczeffy Zsolt (PMSE).
(zerge)

Bútorlapszabászat!
Értesítem tisztelt Megrendelõimet, hogy a
MÉM Mûszaki Intézetének területén megnyitottam bútorlapszabászatomat.
Cím: Gödöllõ, Tessedik u. 4., T/f: 420-644/107, mobil: (20) 915-33-84

Nyitva: H–P.: 8–17 h, Szo.: 8–12 h

Gentischer és Tsa
Faipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
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NYERTESEK
Rejtvényünk megfejtését nyílt levelezõlapon, január 27-ig
küld he tik be szer kesztõségünkbe:
2101 Gödöllõ, Pf. 385.
A 1. szám rejtvényének megfejtése:
„Havasi ember kis mokány lován,
A hófúvástól hunyorog vakon.”
A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyer ték: Dr. Fülepp Márta, Batthyány l. u.
56.; Tunyogi Henrik, Ambrus Z. köz 13.;
Buday Lajosné, Er zsébet krt. 24.; Bolcsok
Lászlóné, Batthyány L. u. 98.
A Városi Filmszínház 2-2 db mozijegyét
nyer te: Rebb Annamária, Lumniczer S. u.
10/a.; Mészáros Lászlóné, Szabadka u.
6/B. fsz. 3. g

GÖDÖLLÕI

szolgálat
Tóth Árpád Január c. költeményébõl idézünk
két sort.
Vízszintes: 1. Vonatkozó névmás. 3. Az idézet
elsõ része (Z, G). 9. Izomban rejlik. 12. Kínai hosszmér ték. 13. Heves esõ. 14. Becsmérel. 16. EEF. 18.
Épületelem. 19. Költõ, író, festõ (Lajos). 20. Fõúri
cím. 22. Égtáj. 23. Az idézet harmadik része (G, N).
24. Fény által megvilágítatlan. 26. Keresztény, héberül. 27. Alanyi egynemû betûi. 28. Felvidéki város.
30. … fair lady (musical). 31. Számnév. 33. Idõszámításunk elõtt, röv. 34. Német egy. 35. Sajtszerû tejtermék. 37. Hullajtó. 38. Betéti társaság, röv. 39.
Tör ténelmi festõ (Mór). 41. Az indoeurópai nyelvcsalád ága. 42. Helyrag. 43. Az 1960-as évek jellegzetes zenéje. 44. A légzés szerve. 45. Egyik megyénk, röv. 46. Szintén. 48. AAAA! 49. Ser téslak.
50. Önmagáért való. 52. Kambodzsa és Dél-afrikai
Köztársaság autójele. 54. Kivarr páros betûi. 57. Tó
a Duna-deltánál (KITAJ). 59. Royal Air Force. 61.
Magot szórá. 62. Nógrád megyei községbõl való.
63. Pék igéje. 65. Lóvasút része! 66. Gyapjúposztó.
67. Vár a Mátra lábánál. 69. Asszonynévképzõ. 71.
Bajót centruma! 72. Éppen hogy.

Függõleges: 2. Hangszóróval megtámogat.
3. Névelõ. 4. Vasabroncs. 5. Fényelnyelõ, homályos. 6. Babétel. 7. Stroncium vegyjele. 8.
Szaggatott, mély hangokat adó. 9. Tar tós. 10. A
tetejére mázolja. 11. Rõtvad. 12. Az idézet utolsó része (B, D). 15. Módosított zenei hang. 17.
Fényrészecske. 19. Leereszkedõ jóindulat. 21.
Retteg. 25. Vissza: zúdít. 29. Tarol. 30. Jelenleg.
32. Tat betûi kever ve. 36. Német és nor vég autójel. 37. Fás terület. 39. Frissítõ ital. 40. Az idézet második része (H, V). 41. Átüt egynemû betûi. 42. Legnagyobb tavunkkal kapcsolatos. 44.
Tallium vegyjele. 45. Forró égövi izgatószer. 47.
Baskíriai város a Déli-Urálban (SZIBAJ). 49. Erre
a munkára is osztályozhat a tanár. 51. Római
104. 53. Divatból kimenõ. 55. Egy Veszprém
megyei város lakója. 56. Rönkfát fejszével darabol. 58. Középen hajít! 60. Sötétszürke mezei
madár. 64. Óta betûi kever ve. 66. Feltéve. 67.
Súlyarány, röv. 68. Kicsinyítõ képzõ. 70. Mennybolt.
Beküldendõ: vízsz. 3., függ. 40., vízsz. 23.
és függ. 12.
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