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A kéz irat ta nú sá ga sze rint Köl csey Fe -
renc 1823. ja nu ár 22-én fe jez te be
Hymnus cí mû ver sét, ami ké sõbb
nem  ze ti imád sá gunk ká vált. Ezt az év -
for du lót 1989 óta a ma gyar kul tú ra
nap ja ként ün ne pel jük. Nem ze ti iro dal -
munk, ze nénk és kép zõ mû vé sze tünk
je les al ko tá sa it mu tat ják be ezen a na -
pon, sor ke rül dí jak és ki tün te té sek át -
adá sá ra is. Vá ros unk ban má so dik al -
ka lom mal ítél ték oda a kép vi se lõ-tes -
tü let ál tal 1998-ban ala pí tott Gödöllõ
Kul tú rá já ért dí jat, ami ben min den év -
ben egy sze mély és egy kö zös ség, il -
let ve szer ve zet ré sze sít he tõ. Az idén
Ujváry Gézáné, az Er kel Fe renc Ál ta lá -
nos Is ko la ta ná ra és a Frédéric Cho pin
Ze ne is ko la Fú vós ze ne ka ra ré sze sül az
el is me rés ben, ami rõl kö vet ke zõ szá -
munk ban tu dó sí tunk.

1989-ben min den bi zonnyal a po li ti -
kai vál to zá sok kö vet kez té ben hoz tak
dön tést az or szág ak ko ri ve ze tõi a ma -
gyar kul tú ra nap já nak meg ün nep lé sé -
rõl. Két ség te len, hogy szük sé ges volt
ez az erõ sí tés, hi szen a ko ráb bi év ti ze -
dek ben még a kör nye zõ or szá gok tól
is el tér tünk az zal, hogy a nem ze ti kul -
tú ra ná lunk nem iga zán ka pott el sõd -
le ges sze re pet. Ta nul má nya ink so rán
per sze meg tud hat tuk, hogy a kul tú ra
egy kö zös ség anya gi és szel le mi al ko -
tá sa i nak összes sé ge, to váb bá, hogy a
kul tú ra osz tály jel le gû. Ma már tud hat -
juk, hogy a kul tú rát nem kell ilyen vo -
na lak men tén föl szab dal nunk.

De va jon meg te szünk-e min dent
azért, hogy csa lá dunk ban, szû kebb s
tá gabb kö zös sé günk ben, né pünk ben
min den ki is mer je és a ma gá é nak érez -
ze mind azt, ami az övé? 

Csak saját értékeinket

10.
oldal

Kresz Albert:
Remsey Jenõ
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Egy százalék
A Se gít ség Köz ala pít vány a szám lá já -
ra be folyt 1 szá za lé kos tá mo ga tást,
mely nek össze ge 1999-ben 561 ezer Ft
volt, a gödöllõi re zsi hát ra lé ko sok se gé -
lye zé sé re for dí tot ta. A tá mo ga tást pá -
lyá zat alap ján osz tot ta szét, össze sen
1,5 mil lió fo rint összeg ben. Az egyik
leg na gyobb szo ci á lis prob lé ma meg ol -
dá sá hoz ezt a pá lyá za ti rend szert a
Köz ala pít vány a jö võ ben is fenn kí -
ván ja tar tat ni, ezért vár juk to váb bi tá -
mo ga tá sa i kat a BBRT 10103836-
13223239-00000003 szá mú szám lá ra.
Min den gödöllõi ál lam pol gár nak szép,
bé kés 2000. évet kí vá nunk. g

A Gödöllõi Nem zet kö zi Em lék tá bor
Ala pít vány Ku ra tó ri u ma ne vé ben kö -
szön tünk min den kit, és kí vá nunk
ered mé nyek ben, bol dog ság ban gaz -
dag új esz ten dõt az új év ez red kez de -
tén. Kö szö ne tet mon dunk egyút tal az
év vé gén szám lánk ra ér ke zett egy
szá za lé ko kért (7859 Ft-ért), ame lyet
egy cser kész le ve le zõ lap ki adá sá ra

A pá ri zsi kor mány ven dé ge ként Fran -
ci 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
Lász ló, a gödöllõi kép vi se lõ-tes tü let
kör nye zet vé del mi bi zott sá gá nak el -
nö ke, a Vüszi Kht. igaz ga tó he lyet te -
se. A prog ram ra olyan vá ros ok ból
hív tak meg ve ze tõ ket, me lyek ben
már sze rez tek ta pasz ta la to kat sze -
lek tív la kos sá gi hul la dék gyûj té si
rend sze rek rõl. 

Gémesi György ha za ér ke zé se után el -
mond ta, hogy pár na pos lá to ga tá sá nak
na gyobb ré szé ben kü lön bö zõ köz éle ti
sze mé lyi sé gek kel foly ta tott meg be szé lé -
se ket, és öröm mel ta pasz tal ta, mi lyen
ked ve zõ en ér té kel ték Ma gyar or szág erõ -
fe szí té se it a de mok ra ti kus át ala ku lá sért
és az eu ró pai in teg rá ci ó ért.

A pol gár mes ter ta lál ko zott Jacques de
Chalendarral, a Francia-Magyar Kez de -
mé nye zé sek In té ze té nek igaz ga tó já val,
aki nem ré gi ben járt Gödöllõn, ami kor is
be fe je zõ dött egy fran cia nyel vû eu ró pai
uni ós me ne dzser kép zés az Ag rár tu do -
má nyi Egye te men. Az in té zet évi tíz -
mil lió fran kot költ a két or szág kö zöt ti
kap cso la tok fej lesz té sé re. Chalendar úr
feb ru ár kö ze pén is mét ha zánk ba ér ke -
zik; ak kor dol goz zák ki an nak a sze mi -
ná ri um nak a rész le te it, amely fran cia fi -
nan szí ro zás sal ön kor mány za ti szak em -
be rek fel ké szí té sét se gí ti majd elõ az
eu ró pai uni ós csat la ko zás ból adó dó fel -
ada ta ink ra.

A Ma gyar Ví vó szö vet ség el nö ke -
ként több órás meg be szé lést foly ta tott
Gémesi György René Roch úr ral, a
Nem zet kö zi Ví vó szö vet ség el nö ké vel.
A ta lál ko zón szó esett a ha zánk ban ha -
ma ro san meg ren de zen dõ 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
nem zet kö zi szö vet ség kö zel gõ tiszt újí -
tá sá ról és a le égett Bu da pest Sport -
csar nok fel újí tá sá nak le het sé ges tá mo -
ga tá sá ról is.

A lá to ga tás al kal mat adott ar ra is,
hogy a vá ros pol gár mes te re tár gyal jon
a fran cia Kül ügy mi nisz té ri um mun ka -
tár sa i  val a ter ve zett gödöllõi ipa ri
park ban meg va ló sít ha tó be fek te té sek -
rõl. Fran ci a or szág ban igen je len tõs 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 pol gár mes te ré vel
is Gémesi György nek. A fran cia po li ti -
kus, ko ráb bi mi nisz ter, a pá ri zsi nem -
zet gyû lés ben az MDF-hez ha son ló né -
ze te ket kép vi se lõ RPR frak ció ve ze tõ-
he lyet te se is meg erõ sí tet te a ha zánk
ked ve zõ meg íté lé sé re vo nat ko zó ér te sü -
lé se ket. A nyu gat-eu ró pai or szág tá mo -
gat ja csat la ko zá sun kat az Eu ró pai Uni -
ó hoz. Áp ri lis 25-28-ig Ex po France
2000 név vel ren dez nek kon fe ren ci át
Bu da pes ten az üz le ti vi lág kép vi se lõ i -
vel, mely re Gödöllõ má ris meg hí vást
ka pott.

G. B. 

Pá rizs ven dé ge volt a pol gár mes ter

Meg íté lé sünk ki vá ló Fran ci a or szág ban

H ajnalváry Luk ács And rás az 1999-
es év ben a kerekesszékes ví vók

ma gyar baj nok sá gát pár baj tõr ben meg -
nyer te. Nem zet kö zi ered mé nyei alap -
ján a vi lág rang lis ta 18. he lyén áll.

Ké szül a paralimpiára. Rész vé te li
költ sé ge it a Ví vó szö vet ség áll ja, de a
sze mé lyes költ sé ge ket ön ma ga kény te -
len fi nan szí roz ni. En nek költ sé ge it
And rás sa ját mû vei el adá sá val sze ret -
né fe dez ni.

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
meg ta lál ha tók fest mé nyei, ce ru za raj zai
és tûz zo mán cai is. Az ezek bõl be fo lyó
össze gek bõl tud ná az olim pi ai költ sé -
ge it fe dez ni. Kér jük a sport sze re tõ em -
be rek tá mo ga tá sát e ne mes cél ér de ké -
ben!

Szauzer Il di kó

Segítsünk a vívóbajnoknak!

Paralimpiára készülve

PIAC

Gödöllõ Vác
Bur go nya (Ft/kg) 50 38-60
Sárgarépa (Ft/kg) 100 100
Fehérrépa (Ft/kg) 400 500
Zeller (Ft/kg) 220 200
Karfiol (Ft/kg) 320 300
Káposzta (Ft/kg) 50 50
Kelkáposzta (Ft/kg) 70 80
Vöröskáposzta (Ft/kg) 60 57
V. hagyma (Ft/kg) 70 80
Lila hagyma (Ft/kg) 80 80
Fokhagyma (Ft/kg) 300 260
Bab (Ft/kg) 300 300-370
Lencse (Ft/kg) 300 280-300
Sárgaborsó (Ft/kg) 200 140
Cékla (Ft/kg) 70 55-60
Zöldalma (Ft/db) 30 -
Alma (Ft/kg) 75-120 110
Körte (Ft/kg) 280 250-300
Citrom (Ft/kg) 220 198-250
Narancs (Ft/kg) 128 150
Mandarin (Ft/kg) 198 240
Banán (Ft/kg) 148-190 -
Kiwi (Ft/tálca) 190 220
Gomba (Ft/kg) 400 400
Tojás (Ft/db) 18 18-21

Folytatás a 3. oldalon
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for dí tot tunk. Kér jük, ha te he tik, to -
vább ra is tá mo gas sa nak ben nün ket
(Szám la szá munk: 10103836-
03401839-00000004). A jö võ ben egy
kis mú ze um fel ál lí tá sát ter vez zük az
1933-as és 1939-es vi lág tá bo rok em -
lé ke i nek be mu ta tá sá ra.

Halászné Várady Il di kó

NGE-hírek
A Gödöllõi Nagy csa lá dos ok Egye sü -
le te a tag dí jak ren de zé se mi att bõ ví ti
a fo ga dó na po kat: feb ru ár ban 7- és
21-én, hét fõi na po kon 17-18 óra kö -
zött vár ja tag ja it a Pol gár mes te ri Hi -
va tal ban. Már ci us tól a szo ká sos idõ -
pont ban, min den hó nap el sõ hét fõ jén
lesz a fo ga dó nap.

Czimer Nán dor el nök 

Lo kál pat ri ó ta Klub
Ja nu ár 28. (pén tek) 18. óra kor:
Hor thy Mik lós ról õszin tén, 1938-
1945 Elõ adó: Dr. Ra vasz Ist ván had -
tör té nész. Hely szín: a Vá ros há za
Nagy ter me. Há zi gaz da: Dr. Hor váth
Lász ló. g

Ka ma rai hí rek
A Pest Me gyei Ke res ke del mi és Ipar -
ka ma ra Tér sé gi Ka ma rai Klub já nak
szer ve zé sé ben 2000. el sõ ne gyed év é -
ben Gödöllõn, a Dó zsa György út 25.
szám alatt is me ret ter jesz tõ tá jé koz ta -
tó kat tar tunk, me lyek re tisz te let tel
meg hív juk. Az elsõ elõadás, ja nu ár
24-én, 14 óra kor: Adó és tár sa da -
lom biz to sí tá si tud ni va lók, kü lö nös
te kin tet tel az 1999. évi adó nyom -
tat vá nyok ki töl té sé nek ér tel me zé -
sé re. Elõ adó: Ko vács Ág nes a VUK
adó iro da ve ze tõ je. g

Az APEH köz le mé nye
Az APEH köz li a tisz telt adó ala ny ok -
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 hív ha tó
ZÖLD szá mot rend sze re sít. 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 kap hat kér dé se i re.
8-16 órá ig szak em be re ink, 16 óra
után üze net rög zí tõ áll az ér dek lõ dõk
ren del ke zé sé re.

APEH

A té li idõ szak ban is foly nak a fel újí tá si
mun ká la tok a kas tély ban. Körösvölgyi
Lász lót, a Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély Kht.
ügy ve ze tõ igaz ga tó ját az ak tu á lis fel -
ada tok ról kér dez tük.

– Jól vég zõ dött az elõ zõ év és jól kez dõ -
dött a mos ta ni, hi szen ren del ke zé sünk re
áll egy olyan összeg, ami bõl bi zo nyos
mun ká la to kat be tu dunk fe jez ni. Ugya nis
több meg kez dett mun ka van a kas tély ban,
úgy dön töt tünk, hogy ezek kö zül elõ ször a
Li pót-szárny és az ora tó ri um rend be ho za -
ta lát vé gez zük el. A múlt év vé gén meg -
kezd tük az Orangerie egyik ku po lá já nak

fel újí tá sát, az idén sor ke rül a
má sik ra is. A leg fon to sabb
mun ka a Li pót-szárny, amit
au gusz tus 20-án sze ret nénk
át ad ni. Ami a ba rokk szín há -
zat il le ti, meg ren del tük a ki vi -
te li ter ve ket. Ez a mun ka
össze függ a lo var da hely re ál -
lí tá sá val is. Szol no ki Ti bor és
Mácsai Pál már je lent ke zett,
hogy szí né szi ta pasz ta la tá val
sze ret ne köz re mû köd ni a ba -
rokk szín ház ki ala kí tá sá ban.

– Hol tart a kas tély temp lom
ora tó ri u má nak fel újí tá sa?

– Szá mom ra nagy él mény
volt a hillerödi vár mú ze um,
ahol a temp lom ga lé ri á já ra a
mú ze um ból le het be jut ni. Itt
Gödöllõn ora tó ri um van; a
ki rá lyi csa lád így vett részt a
szent mi sé ken. A kas télyt
meg te kin tõk szá má ra nem
min den na pi lát ni va lót je lent
majd ez a bel sõ tér, ami
ugyan csak au gusz tus 20-ára
ké szül el. 

– Nem rég es tet ren dez tek a
kas tély tá mo ga tói ré szé re.

Sor ke rül er re más kor is?
– Az a szán dé kunk, hogy min den év

ja nu ár já nak el sõ he té ben egy ran gos elõ -
adá son lát juk ven dé gül azok nak a cé gek -
nek, szer ve ze tek nek és in téz mé nyek nek
a kép vi se lõ it, ame lyek anya gi, szel le mi
és egyéb te vé keny ség gel já rul tak hoz zá a
kas tély rend be ho za ta lá hoz. Az idén
Mácsai Pál és Huzella Pé ter Vil lon-est jét
hoz tuk el ide. Az együtt mû kö dés so rán
ki ala kul és sta bi li zá ló dik az a szpon zo ri
kör, ame lyik tá mo gat ja a kas télyt a jö võ -
be ni mun kák so rán is.

R. G.
Fo tó: a szer zõ

Meg újul a Li pót-szárny és az ora tó ri um

Ba rokk szín ház is lesz a kas tély ban

REGIONÁLIS

Gödöllõi Kró ni ka
A helyi televízió min den pén te ken 18 óra kor

új mû sor ral je lent ke zik a ká bel há ló za ton.
Is mét lé s: kedden, 18 órakor.

Folytatás a 2. oldalról
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Át já ró
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 al bér le tet, mun -
ka le he tõ sé get kí nál nak, kor re pe tá lást,
nyelv ok ta tást vál lal nak vagy en nek a
kor osz tály nak (14-28 év) bár mi lyen jel -
le gû sza bad idõs, kul tu rá lis, egyéb szol -
gál ta tást kí nál nak! Cím: Pe tõ fi Sán dor
Mû ve lõ dé si Köz pont, Át já ró If jú sá gi
In for má ci ós és Ta nács adó Iro da, 2100
Gödöllõ Pf.: 391. Tel.: 420-977/109.
Fax.: (28) 420-978. g

Gyógy szer tá ri ügye let
Január 24–31.: Egye te mi Gyógy -
szertár (Egyetem tér 1., tel.: 420-243) g

Ál lat or vo si ügye let
Ja nu ár 22-23.: Dr. Michalik Lász ló
(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

Fáj dal mas szív vel tu dat juk, hogy Ta más
Ist ván 73 éves ko rá ban, 2000. ja nu ár 2-
án, ha za tért Urá hoz. Pis ta bá’ a 843.
Ráday Pál cser kész csa pat ban lett cser -
kész, itt is mer ke dett meg fe le sé gé vel, aki -
nek több mint 50 éven át volt sze re tõ fér -
je; itt szer zett tisz ti ké pe sí tést. Az új já a la -
ku lás után a gödöllõi 1105. sz. cser kész -
csa pat, majd az isaszegi 849. Szt. Már ton
cser kész csa pat pa rancs nok-he lyet te se
lett. A Gödöllõi Nem zet kö zi Cser kész Em -
lék tá bor Ala pít vány Ku ra tó ri u má nak tag ja,
pénz tá ro sa volt. Éle te vé gé ig hí ven tel je sí -
tet te cser kész fo ga dal mát: egy jö ven dõ be li
cser kész em lék mú ze um gya ra pí tá sát is az
utol só nap já ig foly tat ta. Te me té se ja nu ár
14-én, pén te ken de. 11 óra kor volt
Gödöllõn a Dó zsa György úti ref. te me tõ -
ben. A csa lád kö szö ni mind azok rész vét ét,
akik a te me tés re el men tek.

Kö szö ne tet mon dok mind azok nak a ba -
rá tok nak, volt mun ka tár sak nak, is me rõ -
sök nek, akik fér jem, Tóth La jos te me té -
sén 1999. de cem ber 29-én részt vet tek
és sír já ra vi rá got vit tek.

Tóth Lajosné

Ja nu ár har ma di kán Zentáról 51 ál ta -
lá nos is ko lás di ák ér ke zett
Gödöllõre. A gye re kek és  há rom kí -
sé rõ jük a két te le pü lés pol gár mes ter -
ének meg egye zé se alap ján ven dé -
ges ked nek vá ros unk ban. A bács kai
te rü le ten nem csak a hi deg, ha nem a
fû tés is gon dot oko zott, ezért k ér ték
töb bek kö zött Gödöllõ se gít sé gét. A
gye re kek kö zül harminchárman csa -
lá dok nál, tizenegyen pe dig a szak -
mun kás kép zõ kol lé gi u má ban lak tak.
A gödöllõi is ko lá kon kí vül
Vácszentlászló pol gár mes te re is se -
gí tett, hi szen hét di ák el he lye zé sé rõl
gon dos kod tak. 

A gye re kek délelõtt is ko lá ba jár tak, dél -
utá non ként kü lön bö zõ prog ra mo kon vet -
tek részt, il let ve is mer ked tek Gödöllõ ne -
ve ze tes sé ge i vel. Meg néz ték fõ vá ros unk
leg szebb ré sze it és az Ál lat ker tet is.
Gémesi György ven dé ge ként meg te kint -
het ték a Par la men tet és a Szent Ko ro nát. 

Test vér vá ros unk hi va ta los kül dött ség -
gel is kép vi sel tet te ma gát né hány órá ra;
Bu da pest re ve ze tõ szol gá la ti út ja so rán
Gödöllõre is el lá to ga tott Ju hász At ti la
pol gár mes ter és Rácz Sza bó Lász ló, a
zentai Vég re haj tó Bi zott ság el nö ke. A
ven dé gek kel a min den nap ok gond ja i ról
és fel ada ta i ról be szél get tünk.

– Leg utób bi ta lál ko zá sunk kor a té li re
szük sé ges fû tõ anyag ok be szer zé se volt a
kér dés…

Ju hász At ti la: Há la Is ten nek, ez meg -

ol dó dott: a köz pon ti fû tés üze mel
Zentán, és van gáz is. Ná lunk a fû tést te -
kint ve azok van nak ne he zebb hely zet -
ben, akik csa lá di há zak ban él nek. Saj nos,
van nak olyan jö ve de lem nél kü li csa lá -
dok, akik nél ki kap csol ták a gáz-, vagy az
áram szol gál ta tást.

– So kan van nak jö ve de lem nél kül?
Rácz Sza bó Lász ló: Ezt ne héz pon to -

san fel mér ni. A vá ros nak 28 000 la ko sa
van, kö zü lük ko ráb ban 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 bér rel tar toz nak az
al kal ma zot tak nak.

– Ilyen hely zet ben ho gyan ma rad nak
tal pon az em be rek?

J. A.: Na pon ta 500 in gyen ebé det oszt
ki az ön kor mány zat – és ugyan ennyit a
Vö rös ke reszt. Ezer gye rek jár óvo dá ba,
szá muk ra is biz to sít juk az ét ke zést: kö -
zü lük öt száz úgy ne ve zett szo ci á lis eset.

– Ta valy a zentai Ti sza-part vad gesz te -
nye fá i nak meg men té sé hez is kér tek se gít -
sé get. Meg van nak-e még a fák?

R. Sz. L.: A Gödöllõrõl ka pott per me -
te zõ szer rel si ke rült le küz de ni az aknázó-
moly-fertõzést, a ke ze lést azon ban az
idén is foly tat nunk kel le ne.

– Ho gyan érin tet ték Zentát a há bo rú
mi att be kö vet ke zett né pes ség moz gá sok?

J. A.: A vá ros nak 28 000 la ko sa van,
en nek 80 szá za lé ka ma gyar. Ez az arány
az utób bi idõ ben sem vál to zott.

– Mi ként tud ják tar ta ni a kap cso la tot
Ma gya ror szág gal?

R. Sz. L.: Elég
ne he zen, a ha tár át -
lé pé se kor ugya nis
il le té ket kell fi zet ni.
Ez sze mé lyen ként
100 di nár, és to váb -
bi 200 di nár a sze -
mély gép ko csi után.
Össze ha son lí tá sul:
egy át la gos csa lád
ha vi jö ve del me
4000 di nár kö rül
ala kul. A ki lé pé si il -
le ték bõl a ju gosz láv
ál lam nak több jö ve -
del me van, mint a
for gal mi adó ból.

Sz. T. – R. G.
Fo tó: Radó Gá bor

Zentai gye re kek Gödöllõn

Bács kai hét köz nap ok

Ju hász At ti la és Rácz Sza bó Lász ló a zentai gye re ke ket el kí sé rõ 
ta nár nõkkel
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Ta valy de cem ber ben Helmut Kohl, a CDU
(Ke resz tény de mok ra ta Unió) egy ko ri min -
den ha tó el nö ke, 1982 és 1998 kö zött az
NSZK kan cel lár ja egy té vé in ter jú ban kény -
te len volt el is mer ni, hogy 1993 és 1998
kö zött két és fél mil lió már ka tisz tá zat lan
ado mány folyt be a párt kasszá já ba, rá -
adá sul ezek az össze gek nem is je len tek
meg az éves pénz ügyi be szá mo lók ban. Ez
a párt fi nan szí ro zá si tör vény meg sér té sét
je len ti, amely ügyész sé gi nyo mo zást is
ma ga után vont. Kohl az zal vé de ke zett,
hogy csu pán fe lü le tes ség bõl el kö ve tett hi -
bák ról van szó, nem pe dig szán dé kos bûn -
cse lek mény rõl. En nek né mi leg el lent mon -
da ni lát szik az a do log, hogy a CDU egy ko ri
el nö ke nem haj lan dó nyil vá nos ság ra hoz ni
az ado má nyo zók ki lét ét, ar ra hi vat koz va,
hogy „sza vát ad ta” a titok meg õr zé sé re. A
köz tu dat ba ed dig két név ke rült be mint tit -
kos ado má nyo zó: Josef Schörghuber
mün che ni épí té si vál lal ko zó, aki 1995-ben
el hunyt, és ezért ke rül he tett nyil vá nos ság
elé a ne ve, va la mint Karlheinz Schreiber
fegy ver ke res ke dõ, aki el len kü lön fé le pénz -
ügyi vissza élé sek mi att el já rás in dult és
ezért Ka na dá ba me ne kült. Emi att so kak ban
fel me rült a gya nú, hogy itt nem egy sze rû
hi bák ról van szó, ha nem eset leg ezek az
ado má nyok ke nõ pénz ként is funk ci o nál tak.
A bot rány azon ban to vább gyû rû zött, el ér -
ve a je len le gi CDU-elnököt, Wolfgang
Schaublét is, aki szin tén kény te len volt el is -
mer ni, hogy el tit kolt ado má nyo kat vett át.

Az ügy ko moly ká ro kat oko zott a párt
nép sze rû ség ében: a ta valy el ért si ke re ket,
(szin te az összes tar to má nyi vá lasz tá son
gyõ zel met arat tak a bi zony ta lan ko dó kor -
mány zó szo ci ál de mok ra ták kal szem ben)
tel je sen el ér ték te le ní tet te. A pár ton be lül is
két mar káns cso por to su lás kezd ki bon ta -
koz ni: az egyik min den kö rül mé nyek kö zött
meg akar ja aka dá lyoz ni azt, hogy meg in -
gas sák Kohl nim bu szát. A má sik vi szont
tel jes kö rû vizs gá la tot és a párt tel jes meg -
tisz tu lá sát kö ve te li, utób bi ba be le ért ve Kohl
és Schauble le mon dá sát is kép vi se lõi
man dá tu má ról il let ve a párt el nö ki tiszt ség -
rõl. Ah hoz, hogy a CDU va ló ban al ter na tí -
vát tud jon fel mu tat ni a kö vet ke zõ vá lasz tá -
so kon az SPD-vel szem ben, kény te len lesz
meg nyug ta tó an tisz táz ni eze ket a za va ros
ügye ket, és ez le het, hogy ko moly sze mé -
lyi vál to zá sok kal is fog jár ni.

Fábus

CDU: botrány

KITEKINTÕ

Ja nu ár 10-én is mét meg nyílt a Lo var da ut cá ban ta lál ha tó élel mi szer bolt. A do log azért is
öröm te li, mi vel a kör nyé ken ezidáig nem na gyon volt meg fe le lõ ellátottságú bolt. En nek
kö vet kez té ben a la kos ság – köz tük sok idõs, nyug dí jas em ber – kény te len volt messzebb -
re men ni, ha alap ve tõ élel mi sze rek hez akart hoz zá jut ni. Az új tu laj do nos, Ho mo ki Já nos
la punk nak el mond ta: Igaz, hogy még csak egy he te van nak nyit va, de a vissza jel zé sek
már most po zi tí vak. Ezt tá maszt ja alá az is, hogy nap ról nap ra egy re töb ben ér kez nek. Az
áru kész le tet is fo lya ma to san bõ ví tik a la kos sá gi igé nyek nek meg fe le lõ en. Ezen kí vül az
egyik leg fon to sabb fel adat az épü let kül sõ, igé nyes fel újí tá sa, ami újabb ve võ csa lo ga tó
pont len ne. A bolt egyéb ként hét köz nap reg gel fél hat tól es te hé tig, szom ba ton pe dig fél
hét tõl dél után egyig vár ja a ked ves vá sár ló kat. Fotó: Re mé nyi Krisz ti án

Újra van bolt a Lovarda utcában

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.

ANYAKÖNYV
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Ha va la ki szám ba ve szi, mi a leg fon -
to sabb szá má ra ah hoz, hogy elé ge -

dett és bol dog em ber nek tud ja ma gát,
el sõ he lyen az egész sé get em le ge ti. Va -
jon 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?
Fi gye lünk-e mel let tünk élõ idõs em be -
rek gond ja i ra?

A ma gyar tár sa da lom ban egy re több
az idõs em ber. Gon dos kod nunk kell ró -
luk. E fe le lõs ség tu da tá ban szü le tett
meg a 188/1999. kor mány ren de let,
amely sza bá lyoz za a szo ci á lis in téz mé -
nyek mû kö dé sét, és le he tõ vé te szi,
hogy ma gán vál lal ko zás ként is mû köd -
hes se nek – meg fe le lõ szak mai fel té te -

lek mel lett – idõ sek szá má ra fenn tar -
tott ott ho no kat. A gon dos ko dás te hát
ál la mi kö te le zett ség, ugya nak kor egyé -
ni tá mo ga tott vál lal ko zás ként is meg -
sze rez he tõ.

Szük ség van te hát a hi ány pót ló szak -
em ber kép zés re. Új szak ma ként ke rült
be jegy zés re 1998-ban a Szo ci á lis gon -
do zó és szer ve zõ, amely érett sé gi re
épül, te hát fel sõ fo kú szak kép zett ség nek
szá mít. Ed dig csak nyu gat-eu ró pai or -
szá gok ban folyt ha son ló szak kép zés. A
vég zett hall ga tó szer ve zõ, irá nyí tó fel -
ada to kat lát hat el idõ se ket gon do zó ott -
ho nok ban, az ápo lá si te vé keny ség mel -
lett. 

Fen ti szak ké pe sí tés sel ro kon mun ka -

kör a men tál hi gi é nés asszisz tens, a
gyer mek- és if jú ság vé del mi fel ügye lõ,
ne ve lõ szü lõ, szo ci á lis asszisz tens, to -
váb bá a szo ci á lis gon do zó és ápo ló. A
fel so ro lás ból kö vet ke zik, hogy az idõ -
sek 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 vár ják a szak kép zett szak em be re -
ket.

A Flór Fe renc Egész ség ügyi Szak kö -
zép is ko la és Gim ná zi um ter ve zi a Szo ci -
á lis gon do zó és szer ve zõ kép zés be in dí -
tá sát 2000 szep tem be ré ben. A fel sõ fo kú
szak kép zett ség nek mi nõ sü lõ két éves
kép zés el mé le ti és gya kor la ti is me re te ket
is ma gá ban fog lal. Min den ér dek lõ dõt
szí ve sen fo ga dunk. Ér dek lõd ni le het a
ked di na po kon az in téz mény gya kor la ti
ok ta tás ve ze tõ jé nél, Vágányné La dá nyi
Má ri á nál a 06 (28) 470-154-es te le fon -
szá mon. g

I m már ha to dik éve ren dez Gödöllõn
me se mon dó ver senyt a PEPSZI, és õ
kül di a zsû rit is. En nek mind ig a

Damjanich Já nos Ál ta lá nos Is ko la ad ott -
hont. Ide már a te rü le ti se lej te zõ után, na -
gyon jól fel ké szült gye re kek ér kez nek.
Idén a té ma: ha tá ra in kon tú li ma gyar nép -
me sék.

A gye re kek több sé ge olyan me sét mon -
dott, amit rit kán, vagy ta lán so ha sem hal -
lot tunk még. Ne kem na gyon tet szett a
„Menyasági kódús” ese te, amely ben egy
sze gény asszony azt hit te, hogy a menny -
or szág ból jött a kol dus. Ezért kül dött ve le
az urá nak a menny or szág ba föl di ja va kat.

Anyu kám nak az tet szett, ame lyik -
ben egy ka to na el bú csú zik há rom sze -
rel mé tõl.  Meg kér de zi õket:  „Hogy
gyá szol tok meg en gem?” Azt mond ja
az egyik: „Há rom évig nem fo gok fé -
sül köd ni, úgy meg gyá szol lak!” Így a
má sik: „Há rom évig nem fo gok sep re -
get ni.” A har ma dik azt mond ja: „Há -
rom évig fel hor dom a pad lás ra a mos -
lé kot.” Így is tet tek. Az el sõ lány nak
há rom év múl va olyan volt a ha ja,
mint egy szé na bog lya. 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 fi ú nak. Félt a le gény, hogy a har -

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 igaz ga tó né ni több ször is
hang sú lyoz ta: ez egy na gyon
tisz ta ver seny-, mi vel füg get len
zsû ri ér té ke li a tel je sít mé nye -
ket. A gye re kek sor szá mot húz -
tak, a bí rá lók csak ezt is mer -
ték, nem tud ták a gye rek nek
sem a ne vét, sem az is ko lá ját.
Két kor cso port ban ver se nyez -
tünk: 1–2. osz tá lyos, va la mint
3–4. osz tá lyos ta nu lók. Én a
má so dik kor cso port ban ver se -
nyez tem, a plety kás asszo nyok -
ról mond tam egy csán gó nép -
me sét. A kö zön ség na gyon jól
„vet te a la pot”, így ne kem is
él ve ze te sebb volt mon da nom a me sét.

A vé gén a zsû ri az én kor cso por tom ban
két kö zön ség dí jat, két har ma dik és két
má so dik he lye zést, va la mint egy el sõ he -
lye zést osz tott ki. A díj ki osz tás vé gén
tud tam meg, hogy én let tem az el sõ, és a

kö zön ség dí ját is meg kap tam. Az osz tály -
tár sa im, ami kor meg tud ták a nagy hírt,
majd nem a nya kuk ba vet tek örö mük ben.

Csuja Ger gely
Damjanich Já nos Ál ta lá nos Is ko la

Me se mon dó ver seny a Damjanichban

Ba ran go lás a me sék bi ro dal má ban…

Szo ci á lis gon do zó-kép zés a Flór Fe renc Gim ná zi um ban

Csa lád és is ko la

Képünk illusztráció



Kultúra • 7Gödöllõi Szolgálat • 2000. január 20.

Szom ba ton a re for má tus temp lom ban ün -
ne pi is ten tisz te let tel kez dõ dött, majd a

mû ve lõ dé si köz pont ban színielõadással
foly ta tó dott a Re for má tus Lí ce um sza lag -
ava tója. Az al sóbb év fo lyam ok Lász ló Ger -
gely gon do la ta i val bú csúz tak a vég zõ sök tõl.

Ked ves vég zõs ba rá ta ink!
„Ti vagy tok a föld nek sa vai, ha pe dig a só

megízetlenül, mi vel sóz zák meg? Nem jó azu -
tán sem mi re, ha nem hogy ki dob ják és el ta -
pos sák az em be rek. Ti vagy tok a vi lág vi lá -
gos sá ga. Nem rej tet he tik el a he gyen épí tett
vá ros. Gyer tyát sem azért gyúj ta nak, hogy
vé ka alá, ha nem hogy gyer tya tar tó ba tegyék,
és fényeljék mind azok nak akik a ház ban van -
nak. Úgy fényeljen a ti vi lá gos sá go tok az em -
be rek elõtt, hogy lás sák a ti jó cse le ke de te i te -
ket, és di csõ ít sék a ti mennyei Atyá to kat!”

Jé zus szá ját a He gyi be széd köz ben hagy -
ták el ezek a sza vak. […] En nél szebb célt
egyet len is ko la sem tûz het ma ga elé, mint
hogy ér zõ és igaz ér té ke ket kép vi se lõ em be -
re ket ne vel jen. Bi zo nyá ra tisz tá ban vagy tok
az zal a ténnyel, hogy kö zép is ko lai ta nul má -
nya i tok be fe jez té vel vé get ér az az idõ szak,
mely ben mind ig ott volt apu ci és anyu ci,
hogy fog ja a ke ze te ket. Az egye te men, fõ is -
ko lán ke gyet len dé ká nok, vér szom jas egye -
te mi ad junk tu sok és bar bár do cen sek ló bál -
ják majd fe lé tek fej szé i ket. Ek kor majd vá -
gya ko zás sal gon dol tok visz sza az evi dens
áhí ta tok ra, az egész dél utá nos hó la pá to lás -
ok ra és Ga bi né ni eh hez ha son ló kis aján dé -
ka i ra. Vagy Éva né ni élet sze rû szó kész let-
mon da ta i ra, mely ben „ke vély puly kák kó vá -
lyog tak a rej té lyes kas tély ho má lyos fo lyo -

só ján”… Va jon majd ho gyan szó lít ha tunk
majd ben ne te ket 30 év múl va? Dok tor úr,
mi nisz ter el nök úr, ta nár úr vagy eset leg
„atyám”? Ki tud ja? Mi kor szü le i tek be írat -
tak ide ti te ket, gye re ke ket írat tak be, és
most, leg aláb bis né hány hó nap múl va em be -
rek ként tá voz tok. En nek meg ma rad ni ma -
nap ság igen ne héz a dél-ame ri kai szap pan -
ope rák, pri mi tív „szel le mi” ve tél ke dõk, a
Ro bin Hood-i ma gas la tok ba emelt Amb rus
At ti lák és a min den ki szá má ra is mert in dít ta -
tá sú ke res ke del mi mé dia ke reszt tü zé ben.
Re mél jük, eb ben e ku sza, is ten te len vi lág -
ban mind ig meg tud já tok kü lön böz tet ni a jót
a rossz tól, a me le get a hi deg tõl és a li lát a
zöld tõl. Pró bál ja tok meg ma rad ni mind ig an -
nak, ami vé eb ben az is ko lá ban ne vel tek ben -
ne te ket. És hogy új ra a Bib li á hoz for dul jak:
„Bi zony, mon dom nek tek: ne ag go dal mas -
kod ja tok a ti él te tek fe lõl, mit egye tek és mit
igya tok, sem a ti tes te tek fe lõl, hogy mi be
öl töz köd je tek. Avagy nem több-e az élet,
hogynem ele del, és a test, hogynem öl tö zet?
Néz zé tek az ég ma da ra it: nem vet nek és
nem arat nak, csûr be sem gyûj te nek, és a ti
mennyei Atyá tok gon dos ko dik ró luk. Nem
sok kal kü lön bek vagy tok-e azok nál? Ne ag -
go dal mas kod ja tok a hol nap fe lõl! Elég min -
den nap nak a ma ga ba ja. Mert jól tud ja a ti
mennyei Atyá tok, hogy mi re van szük sé ge -
tek. Ha nem ke res sé tek elõ ször Is ten nek or -
szá gát, és az õ igaz sá gát, és min den egyéb
meg ada tik ti nék tek.”

Mind ezek hez ki tar tást, erõt és sok sze -
ren csét kí vá nunk. Is ten áld jon meg ben -
ne te ket. g

Mû ve lõ dé si Köz pont
Gödöllõi Aka dé mia

Ja nu ár 21., 16 óra: Drávaszög né pi kul tú rá -
ja. Elõ adó: Lábadi Kár oly PhD. nép rajz ku ta -
tó. A bér le tek ér vé nye sek! Be lé põ jegy: 200
Ft. A Gödöllõi Aka dé mia XVII. fél évi prog -
ram já ra a bér le tek ja nu ár 17-tõl vált ha tók. g

Desszert hab bal. Kepes And rás mû so -
ra. Ja nu ár 21., 19 óra. Be lé põ díj: 800 Ft. g

Gödöllõi Ga lé ria. Ja nu ár 22., 16 óra:
Fuszenecker Fe renc és Kresz Al bert fo tó mû -
vé szek ki ál lí tá sa, va la mint a mun kás sá guk ról
meg je lent al bu mok be mu ta tó ja. A ki ál lí tást a
ma gyar kul tú ra nap ján meg nyit ja: dr. Gémesi
György pol gár mes ter, or szág gyû lé si kép vi -
se lõ. Az al bu mo kat be mu tat ja: Gera Mi hály
új ság író, szer kesz tõ. A ki ál lí tás feb ru ár 10-ig
tart nyit va. g

A Komédium Szín ház ven dég já té ka, ja nu -
ár 23., 19 óra: A két Pierrot. E. Rostand ver ses
egy fel vo ná so sa. Sze rep lõk: Rác kevei An na,
Eperjes Kár oly, Schnell Ádám, Sza bó György.
Ren dez te: Taub Já nos. Be lé põ díj: 1000 Ft. g

Kor társ Film klub. Ja nu ár 24., 19 óra:
Lot tó zsong lõ rök. Ren dez te: Kirk Jo nes.  g

A fran cia fes té szet nagy alak jai II. Feb -
ru ár 2., 18 óra:  A ke cses ség ál ar cá ban –
re a lis ta egyen sú lyok: A. Watteau, J–B.
Chardin, F. Boucher, J–H. Fragonard. g

Sport pil la na tok
A Nem ze ti Sport sportfotóriporter-képzõ

stú dió vég zõs ta nu ló i nak fo tó ki ál lí tá sá nak
meg nyi tó ja ja nu ár 25-én (kedd) 18 órai
kez det tel lesz a mû ve lõ dé si köz pont ban. A
ki ál lí tást meg nyit ja: dr. Gémesi György pol -
gár mes ter, or szág gyû lé si kép vi se lõ. A ki ál -
lí tás feb ru ár 27-ig lát ha tó. g

KITEKINTÕ

JA NU ÁR 22-ÉN 19 ÓRÁ TÓL
A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN:

ÍR KOCS MA
A GREENFIELDS

ZE NE KAR RAL

ÍR ÉTEL- ÉS ITAL SPE CI A LI TÁ SOK

ÍR „STEP”-TÁNC TA NÍ TÁS
ÉS TÁNC HÁZ

MIN DEN VEN DÉ GÜN KET
EGY PO HÁR SÖR REL VÁR JUK!

BE LÉ PÕK ÁRA: 600 FT

Sza lag ava tó a Lí ce um ban

Ti vagytok a földnek savai

Fotó: dr. Kónya Katalin
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A kéz irat ta nú sá ga sze rint Köl csey
Fe renc 1823. ja nu ár 22-én fe jez te
be Hymnus cí mû ver sét, ami ké -

sõbb nem ze ti imád sá gunk ká vált. Ezt
az év for du lót 1989 óta a ma gyar kul tú -
ra nap ja ként ün ne pel jük. Nem ze ti iro -
dal munk, ze nénk és kép zõ mû vé sze tünk
je les al ko tá sa it mu tat ják be ezen a na -
pon, sor ke rül dí jak és ki tün te té sek át -
adá sá ra is. Vá ros unk ban má so dik al ka -
lom mal ítél ték oda a kép vi se lõ-tes tü let
ál tal 1998-ban ala pí tott Gödöllõ Kul tú -
rá já ért dí jat, ami ben min den év ben egy
sze mély és egy kö zös ség, il let ve szer -
ve zet ré sze sít he tõ. Az idén Ujváry
Gézáné, az Er kel Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la ta ná ra és a Frédéric Cho pin Ze ne -
is ko la Fú vós ze ne ka ra ré sze sül az el is -
me rés ben, ami rõl kö vet ke zõ szá munk -
ban tu dó sí tunk.

1989-ben min den bi zonnyal a po li ti kai
vál to zá sok kö vet kez té ben hoz tak dön tést
az or szág ak ko ri ve ze tõi a ma gyar kul tú -
ra nap já nak meg ün nep lé sé rõl. Két ség te -
len, hogy szük sé ges volt ez az erõ sí tés,
hi szen a ko ráb bi év ti ze dek ben még a kör -
nye zõ or szá gok tól is el tér tünk az zal,
hogy a nem ze ti kul tú ra ná lunk nem iga -
zán ka pott el sõd le ges sze re pet. Ta nul má -
nya ink so rán per sze meg tud hat tuk, hogy
a kul tú ra egy kö zös ség anya gi és szel le -
mi al ko tá sa i nak összes sé ge, to váb bá,
hogy a kul tú ra osz tály jel le gû. Ma már

per sze tud hat juk, hogy a kul tú rát nem
kell ilyen vo na lak men tén föl szab dal -
nunk.

De va jon meg te szünk-e min dent azért,
hogy csa lá dunk ban, szû kebb s tá gabb
kö zös sé günk ben, né pünk ben min den ki
is mer je és a ma gá é nak érez ze mind azt,
ami az övé? A ma gyar ság és a Kár pát-
me den ce tör té nel mé nek év ez re dei so rán
lét re ho zott ér té kek olyan kin csek, amik
ön bi zal mat, tar tást ad hat nak el bi zony ta -
la no dás ra haj la mos ko runk ban. Per sze
csak azt is mer het jük meg, ami meg ma -
radt: jól tud juk, né hány eset ben pe dig
csak sejt jük, mi lyen ér té ke ink men tek
ve szen dõ be a tör té ne lem vi ha rai so rán.
Pél dá ul nem ma rad tak épen kö zép ko ri
vá ros aink sem, az õsi Ke let rõl ho zott tu -
dá sunk ra pe dig csak kö vet kez tet he tünk a
né hány Ár pád-ko ri temp lo mon fel lel he tõ
nyo mok ból.

De még így sem ke vés az, amit meg -
ment he tünk, amit to váb bad ha tunk. Mind -
ez egy re na gyobb je len tõ sé gû, hi szen a
vi lág egységesülésével csak sa ját ér té ke -
ink fel mu ta tá sá val õriz het jük meg azo -
nos sá gun kat: nyel vünk, ha gyo má nya ink,
kul tú ránk meg õr zé se és él te té se ál tal
érez het jük ott ho nunk nak, ha zánk nak a
szü lõ föl det.

Mi gödöllõiek ked ve zõ hely zet ben va -
gyunk. A szá zad for du ló mû vész te lep ének
al ko tói vi lág szer te is mert té tet ték vá ros -

unk ne vét; a nem ze ti ha gyo má nyo kat to -
vább él te tõ és ki bon tó mun kás sá guk kal
az él vo nal ba emel ték a ha zai mû vé sze tet.
Gödöllõ írók nak, köl tõk nek, ze né szek nek
adott ott hont. Ok ta tá si és tu do má nyos in -
téz mé nye ink, az elõ dök mun ká ja nyo mán
szár ba szök ke nõ mû vé sze ti tö rek vé sek,
az új já szü le tõ Grassalkovich-kastély egy -
re hang sú lyo sabb sze re pet tölt be az
egész or szág ar cu la tá ban. Vá ros unk ön -
kor mány za ta, a több fel sõ ok ta tá si és tu -
do má nyos in téz mény in teg rá ci ó já val lét -
re ho zott Szent Ist ván Egye tem és a
Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély Kht. együtt mû -
kö dé se nyo mán adott a le he tõ ség, hogy
Gödöllõ egy re nö vek võ je len tõ sé gû kul -
tu rá lis és kon fe ren cia-köz pont tá vál jon.

Radó Gá bor

Ja nu ár 22.: a ma gyar kul tú ra nap ja

Csak sa ját ér té ke ink kel

Fotó: Radó Gábor

Hor váth Már ton üveg ter ve zõ mû vész ki -
ál lí tá sá val kez dõ dött 2000 tár la ta i nak so -
ra vá ros unk ban, a Gödöllõi Új Mû vé szet
Köz ala pít vány al ko tó há zá ban. A ven dé -
get Pan non hal mi Zsu zsa ke ra mi kus, a
Gödöllõi Ipar mû vé sze ti Mû hely tag ja
mu tat ta be a kö zel két száz lá to ga tó nak.
Hor váth Már ton el mond ta, hogy az üveg -
mû vész nem tel je sen ura az al ko tá sá -
nak, hi szen az anyag a sa ját tu laj don sá -
gai sze rint is ala kul, ami kor fúj ják. Az
üve gek már ci us 15-ig lát ha tók pén te ken,
szom ba ton és va sár nap 15–19 órá ig; elõ -
ze tes be je lent ke zés ese tén más na po -
kon is.

Fo tó: Ba lázs Gusz táv

Fúj ja az üve get
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Ata va lyi be mu tat ko zó hang ver seny kö -
zön ség si ke re után is mét önál ló es tet

ad a Castello Fú vós ötös a Gödöllõi Ki rá -
lyi Kas tély dísz ter mé ben, ja nu ár 30-án,
va sár nap, 18.00 óra kor.

Az el múlt év ben az együt tes – ne vé hez
mél tó an – ma gyar or szá gi kas té lyok ban
adott kon cer te ket, de a hang ver se nyek
mel lett nem ma radt el a szak mai si ker
sem: 1999 ok tó be ré ben, a Haj dú szo bosz -

lón meg ren de zett Or szá gos Ta ná ri Fú vós -
ötös Fesz ti vá lon az együt tes a „Leg egy sé -
ge sebb hang zá sú fú vós ötös” dí ját kap ta.

A fesz ti vál, va la mint az együt tes tag -
ja i nak kül föl di út jai al kal mat ad tak a
kot ta anyag ki bõ ví té sé re, így olyan mû -
vek is el hang za nak e ja nu á ri hang ver se -
nyen, me lyek Ma gya ror szá gon va ló szí -
nû leg még nem ke rül tek be mu ta tás ra.
Ezen felül a kon cert to váb bi kü lön le ges -
sé get ígér: a meg szo kott fú vós ötös-hang -
zás mel lett egy ha to dik hang szer, a zon -
go ra hang ja is fel csen dül. Poulenc Sex -
tett jén kí vül a fú vós ötös tag ja i nak át ira -
tá ban több mû sor szám ban is hall hat juk
majd a zon go rát, de ez ma rad jon meg le -
pe tés.

A kon cert nem tit kolt cél ja, hogy tá -
mo gas sa azt a kez de mé nye zést, mely nek
ered mé nye ként egy Yamaha hang ver -
seny zon go ra ke rül feb ru ár vé gén a kas -
tély ba a nagy lel kû tá mo ga tók jó vol tá ból.
A Castello Fú vós ötös jó té kony sá gi hang -
ver seny ének szín vo na las meg ren de zé sé -
hez az Atlantisz Yamaha Kft., já rul hoz zá
az zal, hogy díj men te sen köl csö nöz egy
zon go rát er re az al ka lom ra. A kon cer ten
tet szõ le ges áron „zon go ra je gyek” vá sá -
rol ha tók, il let ve to váb bi szpon zo ri fel -
aján lá so kat is vár nak a szer ve zõk.

FLA

Jó té kony sá gi hang ver seny a Yamaha zon go rá ért

Is mét Castello a kas tély ban

Soós Gabriella Fotó: a szerzõ

A Castello fúvósötös Fotó: a szerzõ

Ki rá lyi kas tély
A Castello Fú vós ötös hang ver se nye „A

zon go rá ért” a Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély dísz -
ter mé ben ja nu ár 30-án (va sár nap) 18 óra -
kor. Mû sor: Poulence Sex tett, va la mint
Schuber t, Bizet, Csaj kovsz ki j ,  Mu -
szorgszkij, J. Strauss, Bar  tók, Ránki és
Mil haud mû vei. Be lé põ jegy: 700 Ft. g

Ma gyar Tör té nel mi Bál a Gödöllõi Ki -
rá lyi Kas tély ban a Tör té ne lem tan árok
Egy le te szer ve zé sé ben

Idõ pont: 2000. ja nu ár 28. (pén tek)
19.00 óra.

Prog ram: 18.00 órá tól a kas tély meg te -
kin té se az ér dek lõ dõk nek. 19.00 meg nyi tó.
Fõ véd nök: Pokorni Zol tán ok ta tá si mi nisz -
ter. Kö szön tõt mond: dr. Gémesi György,
Gödöllõ pol gár mes te re.

Mû sor: El sõ bá lo zók re ne szánsz nyi -
tó tán ca. Ze nei köz re mû kö dõk: a gödöllõi
Frédéric Cho pin Ze ne is ko la Arpeggio If -
jú sá gi Gi tár  ze ne ka ra és a Blockflöte
Együt tes.

Pa lo tás – A Gödöllõi Pre mont rei Gim ná -
zi um vég zõ sei és a ze ne is ko la Varázs-
Fuvolazenekar együt te se.

Ke rin gõ – A Turai Tánc együt tes.
20.00 – 21.00 va cso ra
21.00 – 04.00: bál. Sza lon ze nét ját szik:

Körösfõi And rás
Meg je le nés: kor hû jel mez ben, il let ve al -

ka lom hoz il lõ en.
A be lé põ jegy ára: ta ná rok nak: 3000 Ft;

egyéb ér dek lõ dõk nek: 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 Pol gár mes te ri Hi va tal ban. A je -
gyek árá ban ben ne fog lal ta tik egy svéd asz -
ta los va cso ra is!

Je gyek igé nyel he tõk: TTE Bu da pest,
Mú ze um u. 7. Tel.: (1) 318-6002; Balogh
Zsu zsa: (30) 2012-530.

Az el sõ bá lo zók tán cá ra és tánc tu dá su -
kat fe le le ve ní te ni szán dé ko zók szá má ra je -
lent ke zés: Ernyes Ri ta (tánc ta nár) 2100
Gödöllõ, tel.: (28) 417-548,

Balogh Zsu zsa, 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/éj sza ka.

Jel mez köl csön zés: Bu da pest, Iri nyi u.
18. Tel.: (1) 318-6781; 317-5574.

Vellingtons Kft., Bu da pest, Dó zsa Gy. u.
68. Tel.: (1) 351-8396. 

Pa csir  ta Tánc ru ha- és Jel mez köl csön -
zõ Bu da pest, Kecs ke mé ti u. 8. (1) 317-
5685. g

MEGHÍVÓ
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Rabe, Beate
Szé pen te rí tett asz tal
kü lön le ges al kal mak ra
Az ün ne pi ét ke zé sek fé nyét eme li a pom pá -
san meg te rí tett asz tal. Az asz tal te rí tés
mód ja i nak és az eh hez ala pul szol gá ló – a
ha gyo má nyos ér té ke ket köz ve tí tõ vagy a
meg hök ken tõ en mo dern – öt le tek nek jó is -
me rõ je Beate Rabe, aki sok fé le al ka lom ra
ké szít és ter vez de ko rá ci ó kat. A szer zõ be -
avat a mû vé szi asz tal dí szí tés tit ka i ba. Meg -
ta nít a for mák, a szí nek rej tett har mó ni á já -
ra, meg gyõ zõ en be szél azok ról az esz té ti -
kai „üze ne tek rõl”, me lye ket az év szak ok
más és más szí nû vi rá gai, az an tik gyer -
tya tar tók épp úgy köz ve tít het nek, mit a mo -
dern fu tók, a sti li zált fa báb ok vagy az ét -
kész le tek da rab jai. Szó esik az ab rosz ról, a
szal vé ta haj to ga tás mû vé sze té rõl, a név kár -
tyák ról és az ét lap ok ról, de a kö zép pont ban
mind ig a te rí tett asz tal áll. Mi lyen pom pá val
vár ja a ven dé ge ket a sza bad ban, a ha gyo -
má nyos ün ne pek, a ba rá ti össze jö ve te lek
al kal má val? Se sze ri , se szá ma a jó ta ná -
csok nak, és mi köz ben a kö te tet la poz ga tó
gyö nyör kö dik a ra gyo gó szí nes fo tók ban,
ész re vét le nül csi szo ló dik íz lé se, föl éb red
ben ne a vágy, hogy sa ját ott ho ná ban is
meg va ló sít sa a lá tot ta kat. (Bp, 1999., Ma -
gyar Könyv klub.)

Guterson, Da vis
Hó hull a céd rus ra
San Piedro ki csiny szi ge te az Egye sült Ál -
la mok hoz tar to zik, la kói közt azon ban nem
csak ame ri ka i ak, ja pá nok is van nak. Õk vé -
ges-rég, még a má so dik vi lág há bo rú elõtt
köl töz tek-ván do rol tak ide, ahol egy föld rész
és egy óce án vá laszt ja el õket õse ik ha zá -
já tól. A szi ge ten nincs el len tét ame ri ka i ak
és ja pá nok köt, a na gyobb részt ha lá szat ból
és eper ter mesz tés bõl élõk ki csiny kö zös -
sé gét nem szab dal ják fel el len té tek, ki vált
nem el len sé ges ke dé sek. Vagy még is? A
re gény ele jén egy gyil kos ság ról ol vas hat az
ol va só: va la ki ha lász ni in dult, de – nyil ván -
va ló an bûn tett kö vet kez té ben – hol tan ke -
rült elõ a ten ger bõl. A gyil kos ság vád lott ja
egy ja pán. Guterson re gé nye ter mé sze te -
sen nem kri mi. El sõ sor ban nem ar ról szól,
ki a gyil kos, és mik le het tek tet té nek okai.
Sok kal in kább ar ról, hogy mi az em be ri kö -
zös ség, mik a kö zös ség ko hé zi ó já nak ele -
mei, és mik bom lá sá nak fel tét elei, mo tí vu -
mai. És szól ar ról is, hogy mit je lent a múlt.
Ki tû nõ, az ol va sók szé les kö ré nek ajánl ha -
tó szép pró za. (Bp., 1999., Magvetö.) g

Claire és La u ra. La u ra és Claire. El vá -
laszt ha tat lan ba rát nõk már gye rek ko ruk -
ban Megan nagyi vé dõ szár nyai alatt.

Megan nagyi tu -
l a j  d o n  k é p  p e n
csak egyi kük -
nek, La u rá nak a
nagy ma má ja, de
mind ket ten ná la

töl tik a szün idõ ket egy far mon, az ame ri -
kai Connecticut ál lam cso da szép völ gyé -
ben. A szü lõk el fog lal tak. Vagy ta lán
olya nok, akik sem mi kép pen sem len né -
nek ké pe sek elég sze re te tet nyúj ta ni szá -
muk ra. 

Ezért-e, má sért-e, de egyi kük há zas sá -
ga sem si ke rül jól. Fel nõtt ként Pá rizs ban
ta lál ko zunk ve lük elõ ször a re gény fo -
lya mán. A mun ká juk ban na gyon is ered -
mé nye sek, La u ra mint New York ból ér -
ke zett mû vé sze ti ta nács adó Pá rizs mú ze -
u ma it jár ja, ma gán gyûj tõ ket ke res fel,
Claire egy pá ri zsi mû vé sze ti fo lyó irat

szer kesz tõ je. Õ már el vált, és be te ge sen
gyû lö li volt fér jét. Va jon mi ért? La u rát a
kül vi lág még bol dog fi a tal asszony nak
tud ja. Õ azon ban ér zi: egy re job ban tá -
vo lo dik tõ le az a fér fi, aki vel oly irigy -
lés re mél tó an egy más ra ta lál va vág tak
ne ki a kö zös élet nek. Mi le het az el tá vo -
lo dás oka? Egy má sik nõ? Vagy va la mi
egyéb?

Vesz te sen vagy nyer te sen ke rül nek-e
majd ki vé gül éle tük hul lám völ gyé bõl?
Si ke rül-e meg ol dást ta lál ni uk ma gán -
élet ük vál sá gá ra? Aki nem ad ja fel, aki
iga zán szen ve déllyel vég zi a mun ká ját,
egy szer csak ta pasz tal hat ja: ki ka pasz -
ko dott a gö dör bõl. Míg a két nõ élet út -
ját kö vet jük, be pil lan tást nyer he tünk 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 cse rél nek gaz dát a fel be csül he tet -
len ér té kek. 

- r -

Bar ba ra Taylor Bradford: Más szív, más lé lek

Hul lám völgy ben

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

MOZI
MÛSO R

KÖNYVTÁR



12 • Könyv Gödöllõi Szolgálat • 2000. január 20.



Kultúra • 13Gödöllõi Szolgálat • 2000. január 20.



14 • Iskola Gödöllõi Szolgálat • 2000. január 20.



Hirdetés • 15Gödöllõi Szolgálat • 2000. január 20.



16 • Apró Gödöllõi Szolgálat • 2000. január 20.

Ál lás
g Az ABN-AMRO Biz to sí tó Rt. Gödöllõn fris sen meg nyi -
tott iro dá já ba ke res fi ók ve ze tõ ket és mun ka tár sa kat, kö -
zép, vagy fel sõ fo kú vég zett ség gel. Tel.: (20) 9273-671.
g Pre cíz la ka tos mun ká ra fér fi fém ipa ri szak mun kást ke re -
sünk gödöllõi te lep hely re. Tel.: 422-178 (mun ka idõ ben).
g Nem zet kö zi pénz ügyi ta nács adó-cég ke res ve ze tõ ket és
ér té ke sí tõ ket, 30 év fe lett, mi ni mum érett sé gi zett, gaz da -
sá gi alap is me re tek kel ren del ke zõ ket. Sze mé lyes ta lál ko -
zás, ön élet rajz zal. Tel.: (30) 2132-628.
g Ru há za ti bolt ba ke res ke del mi vég zett ség gel friss nyug -
dí jas el adót fel ve szek. (he ti 10 órá ra). Tel.: (30) 9873-
205.
g A HM Armcom Rt. ke res érett sé gi zett ér té ke sí té si mun -
ka tár sa kat mû hold ve võ an ten nák, il let ve mû hold ve võ
szet tek ér té ke sí té sé re. Az or szág bár mely ré szé rõl fõ ál lá -
sú ak és vál lal ko zók je lent ke zé sét vár juk. Je lent ke zés:
Molnárné Hliva Mar git, Tel.: (28) 422-119, vagy (30)
2457-826. Cím: 2100 Gödöllõ, Dó zsa György út  63/a.
g Har min cas nõ ag rár-gaz da sá gi mér nök vég zett ség gel
má sod ál lást, al kal mi mun kát ke res. Min den meg ol dás ér -
de kel, ki vé ve ügy nö kös kö dés. Tel.: 420-200/1689 (mun -
ka idõ ben).
g Dip lo más, an gol, né met, spa nyol nyelv ta ná ro kat ke re -
sünk Gödöllõn, Hat van kör nyé kén, Isaszegen, Pécelen.
I.L.I. Nyelv is ko la. Tel.: 411-266.
g Gödöllõi Dreher Sö rö zõ (Klapka György út 36/A.) ven -
dég lá tós höl gyet ke res. Tel.: (30) 9502-712.
g Gödöllõn nyí ló exk lu zív ká vé zó, re fe ren ci á val és gya kor -
lat tal ren del ke zõ fi a tal pul tos, il let ve fel szol gá ló höl gyet ke -
res. Tel.: (30) 9442-191, vagy (1) 482-4582.

In gat lan
g Gödöllõn el adó az Er zsé bet kör úton 64 nm-es, 1 + 2
fél szo bás örök la kás, 6,6 mil lió  Ft-ért. La kás cse re is le -
het sé ges 2 szo bás ra, ér ték kü lön bö zet tel. Tel.: 412-580.
g Gödöllõn a vá ros köz pont hoz kö zel, sür gõ sen el adó 3
szo bás csa lá di ház, au tó sze re lõ mû hellyel, mel lék épü let -
tel, ga rázzsal. Iá.: 15 mil lió  Ft. Tel.: 497-343, vagy 475-
882.
g Ga rázs el adó Gödöllõn, 680 ezer  Ft-ért. Tel.: (30)
9702-554 (es te 6 után). 
g Já nos ut cai két szo bás, gáz kon vek to ros la ká so mat na -
gyobb ra cse rél ném. Tel.: (20) 9313-879.
g Gödöllõn 3 vagy 4 szo bás kb. 80 nm-es la kást vá sá rol -
nék. Tel.: (20) 9313-879.
g Vá sá rol nánk Gödöllõn egy plusz két fél szo bás, vagy
ket tõ plusz fél szo bás, egye di fû té sû la kást. Tel.: 416-921
(14-18 órá ig).
g Gödöllõn egy szo bás la kást vá sá rol nék, kész pénz fi ze -
tés sel. Tel.: 411-753 (17 óra után).
g Gödöllõn, kel le mes kör nye zet ben, fel újí tott, 2 szo bás,
70 nm-es, ker tes csa lá di ház, mel lék épü le tek kel el adó.
Tel.: (30) 2307-649, vagy (17 óra után) 414-376.
g 50-60 nm-es la kást ke re sek Gödöllõn. Tel.: 430-351,
vagy (es te) (30) 235-6990.
g El adó Gödöllõ Nagyfenyves te rü le tén, 1287 nm-es épí -
té si te lek. Köz mû: víz, vil lany, gáz Ta vasszal. Tel.: 420-
669.
g El adó Gödöllõ, Ma ri ka-te le pen kert in gat lan. (1407 nm,
víz a tel ken, vil lany, gáz az ut cá ban.) Tel.: 420-669.
g El adó Gödöllõn a Szõ lõ u-ban 50 nm-es üz let hely ség.
Tel.: (20) 9270-629.
g Kis mé re tû la kó te le pi la kást (gar zont), il let ve ház részt
vá sá rol nék, sür gõs! (Le he tõ leg az Er zsé bet park kör nyé -
kén). Tel.: (20) 9336-464.
g Gödöllõn új sze rû csa lá di ház, 4 szo bás, nap pa lis,
összközmûves, te lek kel el adó, vagy ki adó. Gödöllõi la ká -
so kat be szá mí tunk. Ár: 15 mil lió Ft. Tel.: (30) 9406-009.
g El cse ré lem, vagy el adom 110 nm-es összközmûves
csa lá di há za mat, nagy te lek kel. Egy és fél - két szo bás,
log gi ás, tég la, kon vek to ros la kás ér de kel, ér ték kü lön bö -
zet tel. Gödöllõ, Nagy vá rad u. 24.
g Az Er zsé bet park kör nyé kén gar zon la kást ven nék, ta -
va szi köl tö zés sel. Tel.: 417-925.

g El adó Gödöllõn a Blaháné út 204-ben, 968 nm-es te lek,
fa ház zal (víz, vil lany van). Tel.: (30) 2542-949.
g Gödöllõn, az Amb rus Zol tán köz ben, I. eme le ti, 64 nm-
es la kás, au gusz tu si be köl tö zés sel el adó. Tel.: 410-821,
vagy (30) 9966-116.
g Gödöllõn a Klapka u-ban, 200 négy szög öl tel ken, 110
nm-es, gáz fû té ses, 2 szin tes, 1995-ben épült ház el adó.
Te tõ tér 90 szá za lé kos ké szült sé gû, tel ke ren de zett. Tel.:
415-316.
g Gödöllõn az Isaszegi úton, 5 szo bás, két szin tes ház, fû -
tött ga rázzsal, 900 négy szög öles tel ken el adó. Tel.: 415-
316.
g Gödöllõn a Láz ár V. u-ban, 65 nm alap te rü le tû, 2 szin -
tes ház, 908 nm-es pa no rá más tel ken el adó. Kert je fü ve -
sí tett, gyü mölcs fák kal, szõ lõ vel. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn a Blahai üdü lõ öve zet ben, 1992-ben  208
négy szög öles tel ken épült 110 nm alap te rü le tû, alá pin cé -
zett, 2 szin tes, 6 szo bás ház el adó, mely föld szint jén koz -
me ti ka és fod rász üz let mû köd tet he tõ. Kert je par ko sí tott.
Tel.: 415-316.
g Szilasliget fõ ut cá ján, 2 szin tes, 90 nm-es csa lá di ház,
mely nek te tõ te re be épít he tõ, 400 négy szög öles tel ken el -
adó. Tel ke par ko sí tott. Tel.: 415-316.
g Veresegyházon fá ból épült, téliesített, 2 szin tes, 54 nm
alap te rü le tû ház - 3 szo ba + nap pa li - gáz kon vek to ros fû -
tés sel, ren de zett te lek kel ol csón el adó. Tel.: 415-316.
g 1-4 szo bás el adó la ká so kat ke re sünk ügy fe le ink ré szé -
re. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn a vá ros köz pont ban el adó: 2 la ká sos, össz -
kom for tos, jó ál la pot ban lé võ, ker tes, csa lá di ház. Bár mi -
lyen meg ol dás (cse re, ker tes ház, vagy la kó te le pi la kás)
ér de kel. Tel.: 420-456.
g Gödöllõn, 4 mil lió Ft-ig la kás meg ol dást ke re sek. Tel.:
422-768 (hét köz nap 16 óra után, hét vé gén egész nap).
g Gödöllõn el adó 2 szo bás, gáz fû té ses ház, 130 négy -
szög öl te lek kel Iá.: 5 mil lió Ft. Tel.: (20) 9814-043.
g El adó 3 szo bás, tég lá ból épült, sor há zi la kás, a Feny ve -
si ré szen. Iá.: 8,5 mil lió Ft. Tel.: (20) 9814-043.
g El adó 3 szin tes kert vá ros i ház, sza u ná val, me den cé vel,
150 négy szög öl te lek kel. Iá.: 22 mil lió Ft. Tel.: (20) 9814-
043.
g Ke re sek Gödöllõn kész pénz ért 1-2 szo bás la kást, vagy
kis ház részt sür gõ sen. Tel.: (20) 9814-043 (nap pal), vagy
430-623 (es te).

Al bér let
g Le in for mál ha tó, 42 éves fér fi hosszú táv ra al bér le tet ke -
res, Gödöllõn vagy kör nyé kén. Min den meg ol dás ér de kel.
Idõ sek gon do zá sát és ker ti mun kát vál la lok. Tel.: 418-991
(8-16 órá ig)
g A Já nos u. 25 szám alatt ga rázs azon nal ki adó. Tel.:
416-809.
g Gödöllõn 69 nm-es, kon vek to ros, 1 + 2 fél szo bás,
ma gas föld szin ti la kás bú to ro zot tan hosszú táv ra ki adó.
Tel.: 421-414.
g 1,5-2 szo bás bú to ro zat lan la kást bé rel nénk hosszú táv ra
feb ru ár kö ze pé tõl. De li Kár oly, mh. Tel.: 3399-399/2433,
vagy 3911. Pa lo ta kert 11. V/2.
g Gödöllõ köz pont já ban föld szin ti, 2-3 szo bás ki adó la -
kást ke re sek iro dá nak, hosszú táv ra. Tel.: 430-351.
g Gödöllõ köz pont já ban 90 nm-es, tel je sen fel újí tott ház -
rész, hosszú táv ra ki adó. La kás nak, iro dá nak, üz let nek is
al kal mas. Par ko lá si le he tõ ség biz to sí tott. Tel.: 430-351.
g Gödöllõn a köz pont ban, fel újí tott 90 nm-es ház, par ko -
lá si le he tõ ség gel, hosszú táv ra ki adó, cég ré szé re is. Tel.:
(20) 9814-043.
g Egye te mis ta fi úk ré szé re szo ba ki adó, für dõ szo ba hasz -
ná lat tal. Tel.: (20) 9814-043.
g Ki adó hosszú táv ra, 2 szo ba, össz kom for tos la kás. Tel.:
(20) 9814-043.
g Fi a tal, egye te mis ta lány, ku tyá val, 1 szo bás al bér le ti la -
kást ke res. Tel.: (23) 417-866 (18 óra után).
g Kü lön be já ra tú, szo ba-kony ha, zu ha nyo zós, gáz fû té ses
lak rész, tisz ta, meg bíz ha tó, gyer mek te len há zas pár nak ki -
adó. Tel.: (30) 2210-460.

g 1,5-2 szo bás al bér le tet ke re sek Gödöllõn, már ci us tól
hosszabb táv ra. Tel.: (20) 9691-459.
g Gödöllõ vá ros köz pont já ban, 600 négy szög öl, te her au -
tó val jár ha tó, ér té ke sí tés re is al kal mas ud var, pin ce, iro da,
rak tár bér be adó. Tel.: (30) 9717-337.

Adás-vé tel
g Va do na túj elekt ro mos tej szí vó ké szü lék 2 év ga ran ci á -
val 6000 Ft-ért el adó. Tel.: 417-719.
g Hí zók el adók. Gödöllõ, Vak Bottyán u. 5. 
g El adó fo nott nagy ka ros szék 3500 Ft, ál lít ha tó író asz tal
6000 Ft, ta nu ló mik ro szkóp 5900 Ft, va la mint la bo ra tó ri u -
mi hõ mé rõk 700 Ft/db. Tel.: 414-390.
g El adó 6 éves, 3 csil la gos Le hel kom bi nált (170+130)
hû tõ 50 ezer Ft-ért, va la mint egy sez lon 3000 Ft-ért. Tel.:
412-377.
g El adó egy fris sen fel újí tott, há rom aj tós, tük rös, fi ó kos,
sze cesszi ós ru hás szek rény. Tel.: 416-804.
g El adó egy tel je sen új elekt ro mos tej szí vó és egy ben orr -
szí vó, két év ga ran ci á val. Tel.: 416-804.
Jár mû-al kat rész
g Mi tsu bi shi Lancer 1.6 GLXI, 1993. de cem be ri, ve ze tett
szer viz köny ves, 58 e km-t fu tott. Vizs ga: 2001. de cem -
ber. Ext rák: 4 e. ab lak, e. tük rök, elektr. te tõ, szervó korm.,
közp. zár, Cobra ri asz tó. Ára: 1 mil lió 480 ezer  Ft. Tel.:
417-719. 
g 1990-es év já ra tú Tra bant el adó. Tel.: 411-754.
g 1986-os Polski Fi at 126-os, 110 ezer Ft-ért el adó. Tel.:
(18 óra után) (20) 9107-007.
g El adó Au di S II-es coupe, quattro. 1993-as, mû sza ki
2001. Áp ri li sig. 2226 kcm, 230 LE, sma ragd zöld, full ext -
ra, 3 aj tós, 5 sze mé lyes, gyá ri bõr bel sõ. Irány ár: 3,4 mil -
lió Ft. Tel.: 410-306.

Szol gál ta tás
g Köl töz te tés, áru szál lí tás (bel föl di és nem zet kö zi) meg le -
pe té sek nél kül, garnciával. Bár mit, bár mi kor, bár ho vá.
Tel/fax: 418-203, vagy (30) 9243-216.
g Ké zi mun ka elõ nyo más 2 so ros gé pi cak ko zás. Tel.:
412-119.
g Cso por tos gyógy tor na 2000. Ja nu ár 10-tõl Gödöllõn,
szer da - pén tek 16 és 17 órai kez dés sel, fel nõt tek és gye -
re kek ré szé re. Érd: Me zei Ág nes gyógy tor nász nál (30)
9026-614, és Petróczi Zsu zsan na gyógytestnevelõnél
419-641, vagy (30) 2035-980-as te le fon szá mon.
g Bíz za gyer me ke sza bad ide jét sok ol da lú an kép zett
babysitterre! Ren des, ak tív fog lal koz ta tás: úszás ok ta tás,
gyógytestnevelés, pe da gó gi ai, gyógy pe da gó gi ai se gít ség
Bu da pest, Gödöllõ és kör nyé ke te rü le tén. Tel.: 412-580.
g Ge rinc és izü let ja ví tó gyógy tor na is ko lá sok és fel nõt tek
ré szé re. Tel.: 412-580.
g Ala pít vá nyok, Bt-k, vál lal ko zók köny ve lé sét, adó- és tb.
ügy in té zés ét és adó be val lá sát vál la lom. Tel.: 415-991.
g Lánc fû résszel fa vá gást, fa ki vá gást vál la lok. Tel.: 415-
585 (17 órá tól).
g Vál lal ko zók, vál lal ko zá sok, szer ve ze tek! Gödöllõ köz -
pont já ban köny ve lést, be val lá sok ké szí té sét, ügy in té zést
vál lal mér leg ké pes köny ve lõ. Bér szám fej tés, TB ügy in té -
zés köny ve lés nél kül is. Gon dos, pon tos mun ka! Tel.:
411-126.
g Ta nya tej bolt nyílt a pi a con, a hús bolt és a Raj ta Bt. üz -
le te kö zött. Friss te hén tej! Egyéb tej ter mé kek, pék áru,
tész ták.
g Ági fod rá szat Gödöllõ, Pa lo ta kert 2. III. eme let 31 szám
alatt, sze re tet tel vár ja ked ves ven dé ge it: ked den és csü -
tör tö kön 8-13, szer dán és pén te ken 13-19 és szom ba ton
8-13 órá ig. Be je lent ke zés: 417-729-es te le fo non.
g 15 éves di ák új ság ki hor dást vál lal. Tel.: 411-906.
g Fi a tal nõ be teg ápo lást, gyer mek fel ügye le tet, ta ka rí tást
vál lal, a dé le lõt ti órák ban. Tel.: (30) 9142-400.

Jár mû-al kat rész
g El adó 1998-as Zas ta va, 80 ezer  Ft-ért. Tel.: 400-249
(17 óra után).
g Su zu ki Van 1,3 két sze mé lyes kis te her au tó, 1998-as fe -
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hér, köz pon ti zár ral, 20.000 km-rel, szám lá val vál lal ko zá -
sok nak el adó. Tel.: 418-023, vagy 422-583.

Ok ta tás
g Két évet an gol nyelv te rü le ten el töl tött, vég zõs ELTE-és
an gol ta ní tást vál lal. Tel.: 415-378, v. (30) 9140-711.
g An gol, Né met, Fran cia, Olasz, Ma gyar 60 órás (he ti 4
óra) nyelv tan fo lyam ok in dul nak 2000. feb ru ár 7 - má jus
27 kö zött. A kur zu sok ra va la mint az an gol Trinity (TCL)
nyelv vizs gák ra be irat ko zás ja nu ár 20, 21-én, 15-17.30
órá ig! In gye nes gya kor ló órák an go los di ák ja ink nak,
anya nyel vi ta ná rok kal is!  I.L.J. Gödöllõ, Körösfõi u. 2.
Tel.: 411-266, vagy 411-556. Az I.L.J. , a Nyelv is ko lák

Szak mai Egye sü le te ál tal „Mi nõ sí tett és Aján lott” nyelv is -
ko la, az or szág 27 leg jobb nyelv is ko lá i nak egyi ke. 
g Egye te mis ta lány ma gyar ta ní tást vál lal, 10-18 éves di -
á kok nak. Tel.: 411-906.
g Astra Ariadne nyelv is ko la tan fo lya ma i ra be irat ko zás:
feb ru ár 3-4-én 16-18 órá ig a Tö rök Ig nác Gim ná zi um ban.
Nagy csa lá dos ok nak to vább ra is 50 szá za lék ked vez mény.
Tel.: 417-719.
g Beszédcentrikus an gol- és orosz  ok ta tás, ol vas má -
nyos kis re gé nyek bõl és ere de ti an gol-ame ri kai fil mek bõl.
Tel.: 412-967.
g Ma te ma ti ka, ké mia, szá mí tás tech ni ka kor re pe tá lás ál ta -
lá nos is ko lá sok fel zár kóz ta tá sá ra. Tel.: (20) 9749-866.

g Új gö rög és la tin nyelv ta ní tást vál la lok. Tel.: (30) 2411-
943.

Egyéb
g 37 éves, el vált, füg get len, sö tét bar na ha jú, kék sze mû
hölgy, fér jet ke res. Le vél cím: La dá nyi Pi ros ka, 2100
Gödöllõ, Lo var da u. 14. 
g Gödöllõn az Isaszegi ut cá ban el ve szett egy 1 éves
zsemlesárga kan, rö vid szõ rû ma gyar vizs la. A fü lé be te to -
vált szám: 7219. A meg ta lá ló ju ta lom ban ré sze sül. Tel.:
417-179, vagy (30) 9665-851.
g Na gyon szép, kö zép ter me tû, ke ve rék kis ku tyák ol tá si
költ ség fe jé ben gaz dit ke res nek. Tel.: (20) 9975-408.

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.

Árverési hirdetményA 184/1999. (XII. 13.) Korm. szá mú ren -
de let a föld hi va tal ok fel adat kör ét ki bõ ví tet te
2000. ja nu ár 1-tõl lét re ho zan dó föld hasz -
ná la ti nyil ván tar tás ve ze té sé vel.
A ter mõ föld rõl szó ló 1994. évi LV. tör vény kö -
te le zõ vé te szi az 1 hek tár fe let ti ter mõ föl dek
hasz ná la tá ra irá nyu ló szer zõ dé sek nek a te rü -
le ti leg il le té kes kör ze ti föld hi va tal hoz tör té nõ
be nyúj tá sát, azok nyil ván tar tás ba vé te le cél já -
ból. A be je len té si kö te le zett ség mind a 2000.
ja nu ár 1-jét kö ve tõ en, mind pe dig az azt meg -
elõ zõ en meg kö tött szer zõ dé sek re néz ve kö te -
le zõ. A 2000. ja nu ár 1. elõtt meg kö tött szer -
zõ dé se ket 2000. már ci us 31-ig kell be je len te -
ni. A ja nu ár 1. után meg kö tött szer zõ dé se ket
a meg kö tés tõl szá mí tott 30 na pon be lül. 
A szer zõ dés be nyúj tá sa, il let ve az ada tok
be je len té se el mu lasz tá sá nak szank ci ó ja -
ként a föld hi va tal ha tá ro za ti lag bír ság gal
sújt ja, és egy ben kö te le zi a be je len tés pót -
lá sá ra a föld hasz ná lót. A be je len tés pót lá -
sá ra elõ írt ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén, a
bír sá got is mé tel ten ki kell szab ni. A ha tár -
idõ re meg nem fi ze tett bír ság adók mód já -
ra be haj tan dó köz tar to zás.
Fõ sza bály ként be kell je len te ni a sa ját tu -
laj do nú vagy olyan ter mõ föld hasz ná la tát
is, mely a ve le kö zös ház tar tás ban élõ sze -
mély, il let ve kö ze li hoz zá tar to zó ja tu laj do -
ná ban (csa lá di föld hasz ná lat) vagy más
jog cí men a ren del ke zé se alatt áll, va la mint
a szer zõ dés sel, il let ve szó be li meg ál la po -
dás sal kö tött föld hasz ná la tot (ha szon él ve -
zet, ha szon bér let, részes mûvelés, feles
bérlet, szí ves sé gi hasz ná lat).
A föld hi va tal nyil ván tar tás ba-vé te li el já rás a
föld hasz ná ló be je len té sé vel, il let ve a szer zõ dés
be nyúj tá sá val in dul, mely a föld hi va tal ál tal
ren del ke zés re bo csá tott (a ren de let 2. sz. mel -
lék le tét ké pe zõ) be je len té si adat lap ki töl té sé -
vel, sze mé lye sen vagy pos tai úton tel je sít he tõ.
Gödöllõ, 2000. ja nu ár hó.

Gödöllõ Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal
La kos ság szol gá la ti Iro dá ja

FELHÍVÁS
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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

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
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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 fel-
nõtt szakápolási oklevéllel). Érdek-

lõdni lehet naponta 8–15 óráig
a 06-20/9212-472 telefonon

MÉTERÁRU- LAKÁSTEXTIL- KERESKEDÉS
GARDENIA FÜGGÖNYÖK, DEKOROK

KARNISOK, TERVEZÉS, SZERELÉS
Áruház: Gödöllõ, Szabadság tér 14.

Kötõfonalak 1800 Ft-tól
Gyermekmintás kartonok 550 Ft-tól
Alkalmi anyagok 650 Ft-tól
Gyapjúszövetek 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, étter-
mek, intézmények, egyházak minden textiligényét teljesítjük.

Alacsony
árak

Kedvezmények

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!
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– Színvonal – szépség – igényesség –

Barátságos kis galériánkban megtalál-
ja a kortárs, a régi, a magyar és külföldi

mûvészek alkotásait.
– Festmények – grafikák – kerámiák –

kisplasztikák – különleges ajándék-tár-
gyak megtekinthetõk, megvásárol-

hatók.

cim: 2100 Gödöllõ, Köztársaság út 60.
Tel.:430-977, Fax.: 416-646

Nyitva: H–Szo: 8–18, V.: szünnap

MÁR KA KE RES KE DÉS ÉS SZER VIZ
A LE HE TÕ SÉ GEK KE RES KE DÉ SE

Kistarcsa, If jú ság tér.
Tel.: 470-028, 470-029

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

Nyit va: H–P: 8–18, Szo–V: 8–13 órá ig

SU ZU K I  BENKÕ,SU ZU K I  BENKÕ,

A  GOND TA  LAN AU TÓ ZÁSA GOND TA  LAN AU TÓ ZÁS

A Suzuki Benkõ
márkakereskedésnél

Minden használt Suzukira csökkentett kama-
tozású hitel, így használt Suzukiját

150 000–200 000 Ft-os megtakarítással
veheti meg (2 év garanciával)

Minden régi autóját min. 100.000 Ft-ért beszámítjuk!

Gödöllõi Szolgálat
már az interneten is.
Látogasson el weboldalunkra! 

www.gak.hu/szolgalat
Kereskedelmi hirdetés

felvétele az újságba és a
weboldalra a 30/2011-

961-es telefonon

PÁRATLAN LEHETÕSÉG
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Az Architekton GRC nõi röp lab da
csa pa ta foly tat ja nagy sze rû sze rep -
lé sét. Az NB I-es me zõny ben ed dig
le ját szott 13 for du ló ban 12-szer
gyõz te sen hagy ták el a pá lyát. De -
cem ber vé gén ott ho ná ban gyõz ték
le a Ka lo csa SE csa pa tát, majd ma -
ga biz tos já ték kal ver ték a jó erõk bõl
ál ló Szol no ki MTE együt te sét. Az él -
me zõny höz tar to zó szol no ki csa pat -
nak sze mer nyi esé lye sem volt
Gödöllõn. A lá nyok a já ték min den
ele mé ben fe lül múl ták el len fe lü ket,
szin te le lõt ték õket a pá lyá ról.

Ja nu ár ra sze ren csé re fel épül tek a sé -
rül tek, szin te min den ki egész sé ge sen
vár ta a foly ta tást. Elõ ször a Test ne ve -
lé si Egye te men gyõ zött az AGRC csa -
pa ta. Iga zán még be sem me le ged tek a
lá nyok és már vé ge is volt a mér kõ zés -
nek.

Most hét vé gén az az If jú sá gi Vá lo -
ga tott kö vet ke zett, amely az õsszel le -
gyõz te a gödöllõi együt test. A csa pat
na gyon ké szült a mér kõ zés re, meg
akar ták mu tat ni, hogy az õszi ve re ség
csak ki sik lás 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 -
mer tek el ve szett lab dát. Az ifi vá lo ga -
tott 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 foly ta tás ban nagy iz gal mak kö -
ze pet te si ke rült húsz ra nyer ni a má so -
dik játsz mát. Ed dig min den úgy ala -
kult, mint az õsszel, ám ak kor 0:2-rõl
nyert a vá lo ga tott. Most is na gyon be -
le 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
rend kí vül fon tos ne gye dik játsz má ban
egy em ber ként küz dött a csa pat. Az
ifik egyen lí te ni akar tak, a ven dé gek
nem sze ret tek vol na ötö dik szet tet ját -
sza ni. Hal lat lan iz gal mak kö ze pet te
fej-fej mel lett ha ladt a két csa pat. A
vé gén a lá nyok na gyon kon cent rál tak,
22-re meg nyer ték a játsz mát és ez zel
együtt a mér kõ zést.

Az ifi vá lo ga tott el len cse re ként pá -
lyá ra  lé  pet t  még Gel lér  Ka ta  l in
(libero), Szur kos Ber na dett és Tóth

Zsa nett. Do bos Já nos edzõ na gyon
örült en nek a gyõ ze lem nek. Di csér te a
csa pa tot, ki emel te a pél da mu ta tó hoz -
zá ál lást. Min den ki fel pör gött a ta lál ko -
zó ra, nagy sze rû en ját szot tak a lá nyok,
és új ra be bi zo nyí tot ták, hogy õk a leg -
job bak a me zõny ben.

Az AGRC ti zen négy for du ló után
el sõ az NB I-ben. Mind össze egy ve re -
ség áll a ne vük mel lett. A nagy ve tély -
tár sak pe dig már leg alább há rom szor
vesz te sen hagy ták el a pá lyát. Ter mé -
sze te sen nincs vé ge a baj nok ság nak,
még ne héz meccsek vár nak a gödöllõi
csa pat ra.

Ah hoz, hogy el sõ hely rõl vár ják a
rá ját szást az ext ra-li gá ba va ló fel ju tá -
sért, most szom ba ton le kell gyõz ni a
Kecs ke mé ti RK csa pa tát. A mér kõ zés
dön tõ  fon tos  sá  gú mind két  csa  pat
szem pont já ból. A ta lál ko zót 22-én 14
óra kor játsszák a Tö rök Ig nác Gim ná -
zi um ter mé ben.

A jö võ hét vé gén ket tõs mér kõ zés
lesz a: elõ ször pén te ken ide gen ben a
Mis kol  c i  VSC, majd va sár  nap
Gödöllõn a Szom bat he lyi TK el len. Ha
ezt a há rom mér kõ zést si ker rel ve szi a
gödöllõi csa pat, ak kor az utol só két
meccs már csak hab lesz a tor tán. Te -
hát már csak öt lé pés a baj no ki cím, de
ezt az öt lé pést még meg kell ten ni.

-ta más-

Öt lépésre a bajnoki címtõl
Röplabda

Nem so kat pi hent a GEAC két sak ko -
zó ja, Harmatosi Jó zsef és Koczó
Kris tóf, hi szen már az év el sõ ran gos
nem zet kö zi ver se nyén asz tal hoz ül -
tek. A ja nu ár 7–15-e kö zött meg ren -
de zett, Tapolca Vá ros Évad nyi tó
Nem zet kö zi Ver se nyén 7 or szág 95
sak ko zó ja mér te össze tu dá sát. A 9
for du ló alatt a Ma gyar Sakk szö vet -
ség ver seny ter me i ben min den nap
nagy küz de lem volt, min den ki nyílt
si sak kal ját szott. A ver senyt kí nai fö -
lény jel le mez te, míg a két GEAC-
sakkozó re me kül helyt áll va, egya ránt
5 pon tot szer zett. A még csak 12
éves Koczó Kris tóf a má so dik leg -
jobb ÉLÕ nél kü li dí ját ve het te át a díj -
ki osz tá son. Tel je sít mé nyé vel így a
kö vet ke zõ fél év ben már a nem zet kö zi
lis tán fog sze re pel ni!

Vég ered mény: 1. Wang Rui (CHN) 8,5
pont; 2. Ni Hua (CHN); 3. Szil ágyi Zsolt
7 pont; 4. Gallyas Mik lós 6,5 pont; 5.
An tal Ger gely 6,5 pont.

Re mél he tõ leg az idei év is a ta va lyi -
hoz ha son ló si ke re ket tar to gat, de ez csak
ke mény mun ka árán ér he tõ el. Azt, hogy
mit hoz a jö võ nem tud hat juk, de mi to -
vább tesszük dol gun kat: sak ko zunk. Sak -
ko zunk, mert sze ret jük ezt a spor tot. Tar -
to zunk va la ho vá, ahol egy má sért kell
küz de ni a csa pat baj no ki mér kõ zé se ken,
va la mint az egyé ni ver se nye ken ön ma -
gunk ért.

El ju tot tunk az NB I/B, il let ve NB II
csa pat baj nok ság ok ba (je len leg mind két
he lyen a 7. he lyen ál lunk), után pót lá sunk
pe dig az or szá gos di ák olim pia meg nye -
ré sé vel bi zo nyí tott.

Bí zunk ben ne, hogy a spor tért fe le lõ -

sek át gon dol ják a je len le gi sport kon cep -
ci ót, és min den ki nek meg ad ják a le he tõ -
sé get, hogy meg fe le lõ kö rül mé nyek kö -
zött ver se nyez hes sen. Re mél jük, hogy el -
ért ered mé nye ink alap ján a sakk is el is -
mert sport lesz vá ros unk ban és meg fe le lõ
tá mo ga tást is él vez.

Ah hoz, hogy ilyen szin ten mû köd jünk,
kép te len ség a fel té te le ket to vább ra is
csak a sa ját erõnkbõl biz to sí ta ni. Ne künk
min den se gít ség jól jön, még ha az
összeg nem is eget ve rõ. Hi szen érez zük,
hogy nem hi á ba csi nál juk. Ez úton sze ret -
ném meg kö szön ni az Architekton Rt., il -
let ve a Dimensio Kft. ta va lyi tá mo ga tá -
sát.

Sze ren csé re ilyen szem pont ból az idei
év is jól in dul, hi szen a Bor sos Kft. is át -
érez te csa pa tunk ne héz hely ze tét és se -
gít sé get nyújt. Kö szö net ér te!

Bí zunk ben ne, hogy az igen ne héz nek
ígér ke zõ el sõ há rom hó nap alatt, si ke rül
mind két MB-s csa pa tunk nak a biz tos
benn ma ra dást el ér ni.

Tí már Zsolt

Folytatódnak a tavalyi sikerek
Sakk
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AGóliát McDo nald’s té li te rem tor ná in
ket tõs gödöllõi si ker szü le tett. Az aszó -

di ál ta lá nos is ko la tor na ter mé ben az 1991.
ja nu ár 1. után szü le tet tek lép tek pá lyá ra. A
csa pa tok két cso port ban vív ták a se lej te zõ -
ket. Gödöllõ A csa pa ta min den mér kõ zé sét
ma ga biz to san nyer te meg. Az Ikladot 4:1-
re, a Nagytarcsát 5:0-ra, a Hévízgyörköt
8:0-ra, a Domonyt pe dig 9:0-ra gyõz ték le.
A B cso port ban Gödöllõ má sik együt te se
dön tet lent ját szott az Er dõ ker tes sel, egy
gól lal ka pott ki a Püspökhat vantól és ket tõ
null ra az Aszód tól. A dön tõ ben a  Gödöllõ
A 5:0-ra nyert a má sik cso port gyõz tes
Aszód el len. A leg jobb ka pus nak Cserven
Má tét, a leg jobb me zõnyjá té kos nak Si mon
Krisz ti án vá lasz tot ták. A gyõz tes csa pat
tag jai: Berze Ta más, Cserven Má té, He ve si

Mi lán, Lovrencsics Ba lázs, Nagy Dá ni el,
Romhányi Bo tond, Se re gi And rás, Sztriskó
Bá lint, Tóth Ben ce. Edzõ: Nagy Dá ni el.

Más nap a GEAC-csarnokban a ‘89-esek
mér ték össze ere jü ket. Gödöllõ el sõ csa pa ta
a ki csik hez ha son ló an csak egy gólt ka pott
a négy mér kõ zé sen. Ered mé nyek: Gödöllõ
– Iklad A 3:1; – Püspökhatvan 4:0; – Aszód
5:0; – Tápió szecsõ 2:0. Gödöllõ B csa pa ta a
má sik cso port ban szin tén ve ret le nül lett el -
sõ. Egy szo ros és há rom fö lé nyes gyõ zel -
met arat tak. Ered mé nyek: Gödöllõ – Iklad
B 9:0; – Mo gyo ród 4:0; – Hévízgyörk 5:4;
– Domony 4:1.

A dön tõt a két gödöllõi együt tes vív ta.
Az A csa pat bi zo nyult jobb nak, 4:1-re le -
gyõz ték a B csa pa tot. A gól ki rály Busai At -
ti la lett 9 gól lal. A gyõzetes csa pat tag jai:
Bátori Ba lázs, Busai At ti la, Decsov Dá vid,
Hol ló Ta más, Ho mo ki Gá bor, Ignácz Má té,
Papp Gá bor, Pász tor Ger gõ, Szira At ti la,
Var ga Mi lán. Edzõ: Lovrencsics Lász ló.

-esz-

CIB

Bi zo nyá ra örö mé re szol gál a fut ball ra jon -
gók nak, hogy a hó nap utol só hétvégéjén a
tél ellenére lab da pat to gást hall hat nak. Az
al kal mat a ja nu ár 29-30-án meg ren de zés re
ke rü lõ ha gyo má nyos te rem tor na, a
Biomark Ku pa szol gál tat ja. Jö võ hét szom -
ba ton reg gel nyolc órá tól két hely szí nen, az
Egye tem sport csar no ká ban és a Lég szesz
ut cá ban zaj la nak majd a küz del mek. A tor -
nán el in dul töb bek kö zött az NB I-es Er zsé -
be ti FC, a má sod osz tály ban sze rep lõ,
gödöllõi Trident FC, a GEAC-Kupa-
gyõztes Gödöllõi KFC, va la mint a
Juventus Adi das Top 18 or szá gos tor nán a
nyolc kö zé ju tott Fran kó 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 ere-
jéig Magyarország legjobb teremlabdarúgó
gárdáját, az In Time Aramis SE-t látja
vendégül a GATE csarnokában.

Tóth Márta

Teremlabdarúgás

Jön az In Time Aramis

M eg hí vá sos gyer mek- és ser dü lõ, fe dett
pá lyás at lé ti kai ver senyt ren dez tek a

hét vé gén Du na ke szin. A ver se nyen be mu -
tat ko zott a GEAC új cso port ja, amely az
Er kel Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ra épül. A
gye re kek a tan év ele jé tõl kezd ve a
Verpeléten már or szá gos si ke re ket el érõ
edzõ, Gadanecz György irá nyí tá sá val ké -
szül nek. A GEAC spor to lói kö zül az élen
vég zet tek zöm mel az or szá gos él vo nal ba
tar toz nak, de je lent kez tek új te het sé gek is.

Ered mé nyek: Lá nyok: 60 m: 1.Ki rály
Pál ma 10,00; 2. Pá lya And rea 10,1; 3.
Barján Bi an ka 10,1 (90-es szü le té sû ek); 2.
Ritecz Lil la 9,1; 3. Izsó Már ta 9,2 (89-es);
1. Vá gó Mó ni ka 8,8; 3. Da nis Dó ra és Sá fár
Or so lya 9,8 (88-as); 1.B abrián Lorti 8,3; 2.
Mé szá ros Krisz ti na 8,6; 3. Gál Ce cí lia 8,7
(87-es); 1.Fá bi án Bog lár ka 8,5 (86-os). 60
m gát: 1. Ki rály Pál ma 15,1; 2. Fa ze kas Ni -
ko lett 13,2; 2. Vá gó Mó ni ka 12,4; 1. Gál
Ce cí lia 10,6; 2. Mé szá ros Krisz ti na 10,7; 3.
Babrián Lorti 11,7. Tá vol ug rás: 2. Jánossy
Kin ga 320; 3.Pá lya And rea 312; 2.Benkó
Ré ka 359; 3.Fa ze kas Ni ko lett 359;
2.Sztankó Ani ta 401; 3.Vá gó Mó ni ka 396;
1.Babrián Lorti 474; 2.Mé szá ros Krisz ti na
426; 1.Fá bi án Bog lár ka 463.

Fi úk: 60 m: 1. Czinárity At ti la 9,9; 2.
Barkóczi Ádám 9,9; 3.Kisgergely Ba lázs

9,9 (90-es szü le té sû ek); 2. Kiss Dá vid, 3.
Schopper Ádám (88-as); 3. Bár di Oli vér 8,7
(87-es); 1. Szi bil la Lász ló 7,9; 3.Sze ke res
Zsolt 8,2 (86-os). 60 m gát: 2. Czinárity At -
ti la 14,2; 1. Szi bil la Ba lázs 10,9; 2. Bár di
Oli vér 10,1; 1. Szi bil la Lász ló 9,7; 2. Sze -
ke res Zsolt 10,2. Tá vol ug rás: 1. Szi bil la
Ba lázs 442; 3.Bár di Oli vér 433; 1. Szi bil la
Lász ló 504.

Meg kez dõ dött a fe dett pá lyás at lé ti kai
idény. A Ma gyar At lé ti kai Szö vet ség idény -
nyi tó fel nõtt-ju ni or ver se nyét az Olim pi ai
Csar nok ban ren dez ték. A GEAC ver seny zõi
kö zül Kis Gyön gyi volt a leg jobb, a lá nyok
nyer tek, a fi úk má so di kak let tek a vál tó ver -
seny ben. Kis Gyön gyi, Pék And rea, Durkó
Eliána, Eördögh Ré ka, Sze ke res Vik tó ria és
Szüki Nor bert jó be nyo mást kel tet tek. Ered -
mé nye sen sze re pel tek a 4×1 kö rös vál tók is.
Kü lön ki kell emel ni Kis Gyön gyi 1500-as
gyõ zel mét és a 60 m gá ton 4. he lye zést el ért
Durkó Eliána tel je sít mé nyét. A nõi vál tó ver -
se nyen né mi meg le pe tés re a fi a ta lok le gyõz -
ték a GEAC A csa pa tát.

Ered mé nyek: 200 m: 4. Sze ke res Vik tó -
ria 22,16. 800 m: 8. Eördögh Ré ka: 2:29,3,
1500 m: 1. Kis Gyön gyi 4:56,1. 60 m gát:
4. Durkó Eliána 9,35; 7. Pék And rea 9,71.
1500 m: 5. Szüki Nor bert 4:27,1. 4×1 kö rös
vál tó: 1.GEAC B (Durkó E., Eördögh R.,
Fá bi án B., Sze ke res V.), 3. GEAC A (Pék
A., Kis Gy., Szeleczky X., Sza bó , 4x1 kö -
rös vál tó) 2. GEAC (Sza bó Á., Perna A.,
Szûcs T., Szi bil la L.)

-ót-

Fedettpályás idény
Atlétika

Tarolt a Góliát
Gyermek-labdarúgás
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A ke rék pá ros ok idei el sõ or szá gos baj -
nok sá gu kat Fóton, a Fáy-présház kör -

nyé kén ren dez ték meg ja nu ár 15-én. A pá -
lya 1800 mé ter hosszú, 95 mé ter szint kü -
lönb sé gû volt. Egy lan ká sabb be to nos és
egy hosszabb, me re de kebb föld utas emel -
ke dõ (ami je len leg szán kó pá lya), egy
mes ter sé ges aka dály, tech ni kás és gyors
le fe lé jel le mez te a ha vas- je ges pá lyát. A
fi a tal és nõi ver seny zõk nek 5 kört, a fel -
nõtt me zõny nek 9-et kel lett eb bõl tel je sí -
te ni. Meg le põ volt a fi a ta lok ér dek lõ dé se
a ver seny iránt, a ta valy még csak pár em -
ber bõl ál ló me zõny 2000-re jócs kán ki -
nõt te ma gát. A ren de zõ ség el né zõbb volt a
tech ni kai pa ra mé te rek be tar tá sá nál, idén
még en ge dé lyez te a la pos, MTB kor -
mányt, így töb bek nek si ke rült sza bá lyos
bi cik li vel in dul ni uk, s re mél he tõ leg ked -
vet kap ni uk eh hez a ver seny mû faj hoz is.

11 óra kor, a ju ni or és nõi rajt után Vaj -
da Már ta vet te át a nõk nél a ve ze tést, míg
a ju ni o rok nál nagy né gyes meccs ala kult
ki, ami iz gal mas sá tet te a ver senyt: Er dé -
lyi, Ru szin, Cser ke rül tek ki el sõ ként eb -
bõl a da rá ló ból. A fel nõt tek nél Winczeffy
Zsolt a rajt utá ni sík, ha vas ré szen át ro -
hant, majd fel bi cik li zett a szán kó pá lyás
emel ke dõn; a töb bi ek ezt pont for dít va

csi nál ták, s itt már nem tud tak rá ra gad ni,
el hú zott az él boly tól. Bo gár Gá bor most
nem a PCCC klub bot bol do gí tot ta, er re
az egy ver seny re ki köl csö nöz te Õt a
PMSE, mi vel a Pos tás 2. csa pat em be re,
Ot tó Jó zsef vá rat la nul klu bot vál tott.

Ered mé nyek: 1. Vinczeffy Zsolt
(Postás-Matáv SE-NW), 44:37; 2. Ot tó Jó -
zsef (Cornix Invest-Pécs), 1:10 hát rány; 3.
Bo gár Gá bor (Postás-Matáv SE), 4:41 hát -
rány; 4. Vö rös Be ne dek (Cornix Invest-
Pécs),5:32 hát rány; 5. Né meth Csa ba (Mis -
kol ci VSC); 6:09 hát rány; 6. Nagy Pé ter
(SHKE-Pottospec), 1 kör hát rány. Csa pat:
Baj nok: Postás-Matáv SE (Vinczeffy, Bo -
gár, Speciár, Hasenfratz, edzõk: Dö mö tör,
dr. Hi das); 2. Cornix Invest-Pécs (Ot tó,
Vö rös, Nagy, Jor dán); 3. Postás-Matáv SE
II. (Ihász, Sza bó, Maul, Schmeisel);

Nõk: baj nok: Vaj da Már ta (Postás-
Matáv SE, edzõ: Dö mö tör Sán dor). Csa -
pat: baj nok.: Postás-Matáv SE (Vaj da,
Kruncz, Bóér). Ju ni o rok: baj nok: Ru szin
Ri chárd (cseke).

A hol lan di ai vi lág baj nok sá gon, ja nu ár
30-án két ma gyar ver seny zõ in dul: a még
ju ni or Er dé lyi Ba lázs (FSzSE), és a
gödöllõi Vinczeffy Zsolt (PMSE).

(zer ge)

Hegyen-völgyön a Fáy-présház körül
Te rep-ke rék pár:  2000. évi Cyclocross Or szá gos Baj nok ság

Gentischer és Tsa
Faipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

B ú t o r l a p s z a  b á  s z a t !

Cím: Gö döl lõ, Tessedik u. 4., T/f: 420-644/107, mo bil: (20) 915-33-84

Értesítem tisztelt Megrendelõimet, hogy a
MÉM Mûszaki Intézetének területén meg-
nyitottam bútorlapszabászatomat.

Nyit va: H–P.: 8–17 h, Szo.: 8–12 h 

A Gödöllõi Ké zi lab da Club tiszt újí tó köz -
gyû lést tar tott de cem ber vé gén. A na pi ren -
di pon tok kö zött sze re pelt az el múlt idõ -
szak ról tör té nõ be szá mo ló, a mun ka ér té -
ke lé se, az alap sza bály mó do sí tá sa és az új
el nök ség meg vá lasz tá sa. Az ese mény rõl
Ma jo ros Gusz táv, a nõi csa pat edzõ je tá jé -
koz tat ta la pun kat.

Az el nök ség be szá mo ló ját a köz gyû lés
el fo gad ta. Ki emel ték, hogy a GKC-nak
sem mi ne mû köz tar to zá sa nincs, amit az
APEH, a Tár sa da lom biz to sí tó és a Vám-
és Pénz ügy õr ség írás ban iga zolt. Mó do sí -
tot ták az alap sza bályt. Ezen túl az egye sü -
let ben a nõi szak osz tály is ver seny sze rû en
mû kö dik. A fiú csa pa tok vi szont egye lõ re
csak a kor osz tá lyos ver se nye ken vesz nek
részt. A lá nyok a ter vek sze rint már a
2000–2001-es baj nok ság ban fel nõtt csa -
pa tot in dí ta nak az NB II-ben. A na gyon fi -
a tal együt tes az el múlt év ben ne gye dik lett
a Di ák olim pia Or szá gos Dön tõ jé ben.
Ezen kí vül szá mos ha zai és kül föl di tor -
nán bi zo nyí tot ták te het sé gü ket. 

Az NB II-es sze rep lés re már meg kezd -
ték a fel ké szü lést. A Vác együt te sé tõl
22:16-ra, a Veresegy háztól 25:21-re ki -
kap tak ugyan, de nem val lot tak szé gyent.
Szok ni uk kell a fel nõtt csa pa tok el le ni ma -
ga sabb kö ve tel mé nye ket, a ke mé nyebb és
gyor sabb já té kot.

Ja nu ár 22-én a Ha jós is ko la csar no ká -
ban ki lenc óra kor a lis ta ve ze tõ Tö köl el len
lép nek pá lyá ra, míg dél után fél ket tõ kor a
Tak sony nõi együt te se lesz az el len fe lük.
A gödöllõi lá nyok ter mé sze te sen részt
vesz nek az OSB ver se nye in is. Óri á si harc
vár ha tó a má so dik to vább ju tó he lyért. Eb -
ben a küz de lem ben már le ját szot ták az
egyik leg fon to sabb mér kõ zé sü ket a Bu da -
pes ti Spartacus el len, ahol iz gal mas csa tá -
ban si ke rült nyer ni ük 20:18-ra. 

Ma jo ros Gusz táv öröm mel szá molt be
ar ról, hogy a Laurencz Lász ló ve zet te if jú -
sá gi vá lo ga tott ba há rom gödöllõi ké zi lab -
dás ka pott meg hí vást: Iványi Ve ro ni ka,
Mayer Emí lia, Tí már Pet ra.
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kesz tõ sé günkbe:
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A 1. szám rejt vé nyé nek meg fej té se:

„Ha va si em ber kis mo kány lo ván,
A hó fú vás tól hu nyo rog va kon.”

A Gödöllõ Vá ros áért Ala pít vány aján dé kát
nyer ték: Dr. Fülepp Már ta, Bat thyá ny l. u.
56.; Tunyogi Hen rik, Amb rus Z. köz 13.;
Buday Lajosné, Er zsé bet krt. 24.; Bolcsok
Lászlóné, Bat thyá ny L. u. 98.
A Vá rosi Film szín ház 2-2 db mo zi jegy ét
nyer te: Rebb An na má ria, Lumniczer S. u.
10/a.; Mé szá ros Lászlóné, Szabadka u.
6/B. fsz. 3. g

NYERTESEK

GÖDÖLLÕI

Tóth Árpád Ja nu ár c. köl te mé nyé bõl idé zünk
két sort.

Víz szin tes: 1. Vo nat ko zó név más. 3. Az idé zet
el sõ ré sze (Z, G). 9. Izom ban rej lik. 12. Kí nai hossz -
mér ték. 13. He ves esõ. 14. Becs mé rel. 16. EEF. 18.
Épü let elem. 19. Köl tõ, író, fes tõ (La jos). 20. Fõ úri
cím. 22. Ég táj. 23. Az idé zet har ma dik ré sze (G, N).
24. Fény ál tal meg vi lá gí tat lan. 26. Ke resz tény, hé be -
rül. 27. Ala nyi egy ne mû be tûi. 28. Fel vi dé ki vá ros.
30. … fa ir la dy (mu si cal). 31. Szám név. 33. Idõ szá -
mí tá sunk elõtt, röv. 34. Né met egy. 35. Sajt sze rû tej -
ter mék. 37. Hul laj tó. 38. Be té ti tár sa ság, röv. 39.
Tör té nel mi fes tõ (Mór). 41. Az in do eu ró pai nyelv -
csa lád ága. 42. Hely rag. 43. Az 1960-as évek jel leg -
ze tes ze né je. 44. A lég zés szer ve. 45. Egyik me -
gyénk, röv. 46. Szin tén. 48. AAAA! 49. Ser tés lak.
50. Ön ma gá ért va ló. 52. Kam bo dzsa és Dél-af ri kai
Köz tár sa ság au tó je le. 54. Ki varr pá ros be tûi. 57. Tó
a Du na-del tá nál (KITAJ). 59. Royal Air Force. 61.
Ma got szórá. 62. Nóg rád me gyei köz ség bõl va ló.
63. Pék igé je. 65. Ló vas út ré sze! 66. Gyap jú posz tó.
67. Vár a Mát ra lá bá nál. 69. Asszony név kép zõ. 71.
Bajót cent ru ma! 72. Ép pen hogy.

Füg gõ le ges: 2. Hang szó ró val meg tá mo gat.
3. Né ve lõ. 4. Vas ab roncs. 5. Fény el nye lõ, ho -
má lyos. 6. Bab étel. 7. Stron ci um vegy je le. 8.
Szag ga tott, mély han go kat adó. 9. Tar tós. 10. A
te te jé re má zol ja. 11. Rõt vad. 12. Az idé zet utol -
só ré sze (B, D). 15. Mó do sí tott ze nei hang. 17.
Fény ré szecs ke. 19. Le eresz ke dõ jó in du lat. 21.
Ret teg. 25. Vissza: zú dít. 29. Ta rol. 30. Je len leg.
32. Tat be tûi ke ver ve. 36. Né met és nor vég au -
tó jel. 37. Fás te rü let. 39. Fris sí tõ ital. 40. Az idé -
zet má so dik ré sze (H, V). 41. Át üt egy ne mû be -
tûi. 42. Leg na gyobb ta vunk kal kap cso la tos. 44.
Tal li um vegy je le. 45. For ró égö vi iz ga tó szer. 47.
Bas kí ri ai vá ros a Déli-Urálban (SZIBAJ). 49. Er re
a mun ká ra is osz tá lyoz hat a ta nár. 51. Ró mai
104. 53. Di vat ból ki me nõ. 55. Egy Veszp rém
me gyei vá ros la kó ja. 56. Rönk fát fej szé vel da ra -
bol. 58. Kö zé pen ha jít! 60. Sö tét szür ke me zei
ma dár. 64. Óta be tûi ke ver ve. 66. Fel té ve. 67.
Súly arány, röv. 68. Ki csi nyí tõ kép zõ. 70. Menny -
bolt.

Be kül den dõ: vízsz. 3., függ. 40., vízsz. 23.
és függ. 12.


