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A kultúra nyelvén a kultúra napján
A ma gyar kul tú ra nap ját vá ros unk többek közt a Gödöllõ Kultúrájáért Díjak átadásá-
val, valamint két gödöllõi fo tó mû vész, Fu szenecker Fe renc és Kresz Al bert ki ál lí tá sá -
val ün ne pel te. Gémesi György pol gár mes ter kö szön tõ sza vai a kul tu rá lis in téz mé -
nyek fon tos sá gá ról szól tak: az ilyen in téz mé nyek mun ká já nak kö szön he tõ, hogy fe -
szült sé gek kel te li vi lá gunk ban tu dunk be szél ni a kul tú ra nyel vén. 2–5. oldal

Fuszenecker Ferenc: Tél
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Ama gyar kul tú ra nap ját vá ros unk két
gödöllõi fo tó mû vész, Fu szenecker
Fe renc és Kresz Al bert ki ál lí tá sá val

ün ne pel te a mû ve lõ dé si köz pont ban.
Gémesi György pol gár mes ter kö szön tõ
sza vai a kul tu rá lis in téz mé nyek fon tos sá -
gá ról szól tak: mû ve lõ dé si köz pon tunk
be mu ta tó- és ta lál ko zó hely, szi get a
nagy vi lág for ga ta gá ban. Az ilyen in téz -
mé nyek mun ká já nak kö szön he tõ, hogy
fe szült sé gek kel te li vi lá gunk ban tu dunk
be szél ni a kul tú ra nyel vén.

Gera Mi hály, a kor társ ma gyar fo tog -

rá fu sok mun kás sá gát be mu ta tó Fény kép -
tár so ro zat szer kesz tõ je ar ra hív ta fel a fi -
gyel met, hogy min den bi zonnyal csak
Gödöllõn ün ne pel jük a ma gyar kul tú ra
nap ját fo tó ki ál lí tás sal. Vá ros unk már rég -
óta ott ho na a kor társ fo tog rá fi á nak; itt
rend sze re sen be mu tat koz hat nak az al ko -
tók, a kü lön bö zõ tö rek vé sek. Ha zánk ban
a kor társ fo tó mû vé szet rend kí vü li gaz -
dag sá gú: a Fény kép tár cí met vi se lõ so ro -
zat a ter vek sze rint negy ven kö te tes lesz.
E kö te tek so rá ban Fuszenecker Fe renc
mun kás sá gát a ki len ce dik, Kresz Al ber tét
pe dig a ti zen ne gye dik al bum mu tat ja be.

A meg nyi tó be fe je zé se ként Fo dor
Lász ló mû vész ta nár kla ri nét já té ka va rá -
zsolt az al ka lom hoz il lõ ze nei han gu la tot
a te rem be.

– Az ön szá má ra mi je len ti az él ményt,
az örö möt a fo tog rá fu si te vé keny ség so -
rán? – kér dez tük Fu szen ecker Fe renc tõl.

– Én leg több ször em be re ket fény ké pe -
zek, szá mom ra a leg na gyobb él mény az
em be rek kel va ló kap cso lat te rem tés. A
má sik pe dig a fo tog rá fia ki vá lasz tá sa az
el ké szült ké pek bõl.

– Most mi lyen té mán dol go zik?
– A drávaszögi ma gyar ság éle té vel

fog lal ko zunk Lábadi Kár oly nép rajz ku ta -
tó val. Na gyon fon tos nak tar tom ezt a
mun kát: egy részt fény ké pe ken is meg
kell õriz nünk, ami még meg ment he tõ,
más fe lõl a vi lág fi gyel mét is fel kell hív -
nunk.

– A port rék mi lyen szem pont ok sze rint
ké szül nek?

– Az ál ta lam meg is mert em be rek ve -
lem va ló kap cso la tát igyek szem ki fe jez -
ni. A ve lük va ló kap cso la tom az, ami
fon tos szá mom ra a fény ké pe zés ben, ezen
ke resz tül tu dom ki fe jez ni az õ éle tü ket is.

Kresz Al bert be mu ta tott ké pe in író kat,
mû vé sze ket is lát ha tunk.

– Mi ért von zó dik eh hez a té má hoz?
– Ipar mû vész dip lo mám van, en nek

kap csán sok kor társ kép zõ mû vészt is -

A magyar kultúra napján

Kresz Albert: Máriabesnyõi kapucinusok, 2.

Fuszenecker Ferenc: Kezek

Fuszenecker Ferenc: Szociális otthon

Fuszenecker Ferenc: Madaras József
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mer tem meg. Együtt töl töt tük a kol lé gi -
u mi éve ket, de a fõ is ko lák is össze tar -
tot tak ab ban az idõ ben: sok kö zös ren -
dez vé nyünk volt. A ké pe i men sok fé le
em ber je le nik meg, ez az ér dek lõ dé sem -
bõl kö vet ke zik, ami sok fe lé irá nyul.
Ren ge teg ba rá tot sze rez tem a fény ké pe -
zõ gép pel. Nem is tud nám más kép pen
csi nál ni ezt a mû fajt, ne kem fon tos,
hogy sze res sen az a sze mély, aki a ri -
port alany. En nek per sze az a fel té te le,
hogy az em ber fel ké szül. Eb ben gya kor -
la tot sze rez tem, hi szen ri por ter ként
kezd tem a fény ké pe zést.

– Mi lyen la pok nál dol go zott?
– 1965-ben in dult az If jú sá gi Ma ga zin,

én is ak kor kezd tem ott. En nek kö szön -
he tõ en dol goz tam az összes if jú sá gi lap -

nak: Vi lág If jú sá ga, Ma gyar If jú ság,
Gyer me künk. Dol goz tam együtt más la -
pok, fo lyó irat ok új ság író i val és szer zõ i -
vel is. Ké sõbb azu tán igye kez tem vissza -
tér ni a ri por tok so rán már meg örö kí tett,
meg is mert sze mé lyek hez; az itt lát ha tó
ké pek az ilyen újabb ta lál ko zá sok al kal -
má val ké szül tek.

R. G.

Kresz Albert 1939-ben született Gyõ -
rött. ’62-ben diplomázott az Ipar mû -
vészeti Fõiskolán. Hivatásos fotográ-
fusként ’63-ban mutatkozott be mint
az Ifjúsági Magazin fotóriportere.

Fuszenecker Ferenc 1944-ben szü le -
tett Budapesten. Eredeti foglalkozása
órás. 1964-ben kezdett fényképezni.
1980 óta él családjával Gödöllõn. g

Kresz Albert: Találkozások 4.

Kresz Albert: Boldogi zenész

Kresz Albert: Napraforgó

Fuszenecker Ferenc: Esküvõ

Fuszenecker Ferenc: Földmûvesek
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Vá ros unk kép vi se lõ-tes tü le te 1998-
ban ala pí tot ta a Gödöllõ Kul tú rá já ért
dí jat. A ren de let ér tel mé ben a díj azok -
nak a sze mé lyek nek, kö zös sé gek nek,
szer ve ze tek nek ad ha tó, akik, il let ve
ame lyek ki emel ke dõ ered mé nye ket
ér tek el kul tu rá lis, mû vé sze ti te vé -
keny sé gük kel és köz mû ve lõ dé si mun -
ká juk kal. A kép vi se lõ-tes tü let Kul tu rá -
lis, Ok ta tá si és If jú sá gi Bi zott sá gá nak
el nö ke szé les kör meg szó lí tá sá val
kért ja vas la tot a díj oda íté lé sé re. A kü -
lön bö zõ in téz mé nyek, egye sü le tek,
cso por tok össze sen hu szon egy sze -
mélyt, il let ve kö zös sé get ja va sol tak. A
kép vi se lõ-tes tü let eb ben az év ben a
Gödöllõ Kul tú rá já ért dí jat Ujváry
Gézánénak, az Er kel Fe renc Ál ta lá nos
Is ko la ta ná rá nak és a Frédéric Cho pin
Ze ne is ko la If jú sá gi Fú vós ze ne ka rá nak
ítél te oda. A dí jak át adá sá ra a ma gyar
kul tú ra nap ján ke rült sor a Ze ne is ko la
hang ver seny ter mé ben.

A ki tün te tet tek mun kás sá gát Gu ba La jos,
a kép vi se lõ-tes tü let Kul tu rá lis, Ok ta tá si
és If jú sá gi Bi zott sá gá nak el nö ke mél tat -
ta, majd Gémesi György pol gár mes ter át -
ad ta a dí ja kat. A pol gár mes ter ar ra hív ta
fel az egy be gyûl tek fi gyel mét, hogy a
mil len ni u mi év ben üze ne te van a ma gyar
kul tú rá nak: a ma gunk mö gött ha gyott
ezer év olyan gaz dag, hogy ar ra bár ki
büsz ke le het. Az egye te mes ma gyar kul -
tú ra ér té kei sok em ber ál do za tos mun ká -
já ból te võd nek össze. Ujváry Gézáné év -
ti ze dek óta fel tû nés nél kül, csend ben dol -
go zik az ál lan dó an vál to zó gyer mek kö -
zös sé gek ben. De ki ne is mer né, ki ne
sze ret né a Fú vós ze ne kart? Hi szen ha
esik, ha fúj – szól a ze ne a vá ros ün ne pe -
in és min den más al kal mon.

A dí ja zot tak kö szö nõ sza vai után az
est ün ne pi mû sor ral zá rult.

– Ho gyan le het rá ven ni ma a di á ko kat
az ének lés re? – kér dez tük Ujváry
Gézánétól.

– A gye re kek a ze nei ta go za tú ál ta lá -
nos is ko lá ba az óvo da után jön nek, ahon -
nan már hoz nak ala po kat. Az is ko lá ban
min den nap van ének óra, ahol elõ ször já -
té kos for má ban sze ret tet jük meg az
ének lést.

– Ez a mos ta ni el is me rés az ered mé -
nyek nek is szólt…

– Ar ra va gyok a leg büsz -
kébb, hogy Gödöllõn több
mint húsz év vel ez elõtt el in -
dít hat tuk a nép dal ének lé si
ver se nye ket. Elõ ször csak
vá rosi szin ten, de a kö vet ke -
zõ évek fo lya mán ez me gye -
i vé szé le se dett.

– Az Er kel is ko lá ban ha -
ma ro san meg vál toz nak a kö -
rül mé nyek a bõ ví tés kö vet -
kez té ben…

– Na gyon örü lök an nak,
hogy ezek a vál to zá sok az
ének ok ta tá sát is meg -
könnyí tik. Lesz egy olyan
ze ne ter münk, ahol nem csak
az ének ta ní tás foly hat, ha -
nem hang ver se nye ket is tu -
dunk ren dez ni két te rem
össze nyi tá sá val.

– Ho gyan le het össze tar -
ta ni egy ilyen csa pa tot? – kér dez tük El la
At ti lát, a Fú vós ze ne kar ve ze tõ jét.

– Ez ter mé sze te sen nem könnyû, de
van nak ze ne sze re tõ fi a ta lok, akik a ze ne -
is ko lai ta nul má nya ik so rán csa pa tunk
tag ja i vá vál nak. 1991-ben, ami kor az el -
sõ né hány gye rek kel el kezd -
tük ezt, va ló ban ne héz volt,
mint min den kez det. Az
évek mú lá sá val az tán lát vá -
nyo san, jól együtt tud tunk
dol goz ni. Ve lünk van nak
még az ala pí tó ta gok is, akik
az óta már egye te mis ták, fõ -
is ko lás ok, vagy dol goz nak.
A lét szám mind ig ki e gé szül,
és most már egy re szí ne seb -
ben tu dunk ki vo nul ni. Már
majd nem min den hang szer -
cso por tunk meg ol dott – gon -
do lok itt a sza xo fo nok ra,
mély re zek re. Per sze fej lõd ni
va lónk mind ig van.

– Mi lyen ered mé nyek re a
leg büsz kéb bek?

– 1996-ban test vér is ko -
lánk ban, Nagyrõcén sze re -
pel tünk, 1997-ben nagy si -
ker rel ren dez tük meg az öt -
éves ju bi le u mi hang ver se -
nyün ket. Ab ban az év ben az
or szá gos ze ne is ko lai fesz ti -
vá lon har ma dik dí jat ka pott

az együt te sünk. Ta valy õsszel Né me tor -
szág ban vet tünk részt egy ze ne ka ri fesz -
ti vá lon, ami nagy él ményt je len tett a
gye re kek nek.

R. G.
Fo tó: a szerzõ

Ha esik, ha fúj – szól a ze ne
Át ad ták a Gödöllõ Kul tú rá já ért dí ja kat

Ujváry Gézáné

Ella Attila 
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Fogadónap-változás!
Gémesi György polgármester

értesíti a város lakóit, hogy fogadó-

napja – parlamenti elfoglaltsága

miatt – februárban nem 2-án,

hanem 9-én, szerdán 9–13 és 17–18

óra között lesz. g

Egy százalék
A Gyer me ke ink Ala pít vány (Gö -
döllõ, Lég szesz u. 10.) tisz te let tel
meg kö szö ni a szü lõk nek és a pe da gó -
gu sok nak, hogy a sze mé lyi jö ve de -
lem adó juk 1 szá za lé kát az ala pít vány
szá má ra aján lot ták. A be folyt 530
ezer fo rint össze get sport esz kö zök,
nyelv ta nu lást se gí tõ anya gok és
egyéb esz kö zök vá sár lá sá ra, az is ko -
lai tá bor kor sze rû sí té sé re, ver se nyek,
ren dez vé nyek tá mo ga tá sá ra hasz nál -
juk fel.

Gyer me ke ink Ala pít vány Ku ra tó ri u ma

„Nincs egy hely…”?
De hogy nem, hisz meg nyílt az Át já -
ró If jú sá gi In for má ci ós és Ta nács -
adó Iro da! Térj be hoz zánk, ha sze -
ret néd tud ni, mi tör té nik a vá ros ban,
a fõ vá ros ban, a na gyobb vi dé ki vá -
ros ok ban (kon cer tek, fesz ti vá lok,
szín ház, mo zi); ha prob lé mád van és
nem tudsz ki hez for dul ni (mun ka,
ta nu lás, to vább ta nu lás, al bér let, csa -
lád, kap cso lat, egész ség ügy, uta zás,
stb.); ha öt le ted van és nem tu dod,
mi hez kezdj ve le;  ha köz hír  ré
akarsz ten ni va la mit, vagy üzen ni
sze ret nél va la ki nek – vagy csak
úgy! Cím: Át já ró If jú sá gi In for má -
ci ós és Ta nács adó Iro da, Pe tõ fi Sán -
dor Mû ve lõ dé si Köz pont. Tel.: 420-
977/109-es mel lék. Nyit va hét köz -
nap 13–19 órá ig, szom ba ton 15–18
órá ig

Far kas Györ gyi
az ügy fél szol gá lat mun ka tár sa

Kü lön gyûjt het jük a pa pírt 
A la kos sá gi hul la dék sze lek tív gyûj -
té se 1993 szep tem be ré ben kez dõ dött
vá ros unk ban, de el ter je dé sét gá tol ta a
ki vá lo ga tott anya gok új ra hasz no sí tá -
sá nak meg ol dat lan sá ga. Az ön kor -
mány zat kez de mé nye zé se ha ma ro san
új erõ re kap hat, mi u tán je lent ke zett a
fõ vá rosi Du na Recycling Bt., amely

Folytatás a 6. oldalon

Újváry Gézáné 1970 óta ta nít az Er -
kel Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban. Az
is ko la ze nei ta go za tá nak egyik fõ
szer ve zõ je, el in dí tó ja volt, és az ala -
pí tás tól kezd ve tö ret len lel ke se dés -
sel dol go zik ezen a te rü le ten.

Ne ki is kö szön he tõ, hogy az is ko la ze -
ne ta go za ta or szá gos hí rû lett, me lyet
fém je lez nek a té vé fel vé tel, a kül föl di
szak mai de le gá ci ók lá to ga tá sai a Ko -
dály-mód szer ta nul má nyo zá sá ra, az is -
ko la kó ru sa i nak meg hí vá sai bu da pes ti
és nem zet kö zi fel lé pé sek re.

Több ször sze re pelt ének ka rá val a
Ma gyar Rá dió gyer mek ka ro kat be mu -
ta tó mû so rá ban. A Városi-Egyetemi
Ve gyes kor ala pí tó tag ja, s több mint
egy év ti ze dig se géd kar na gya is volt.
Elõ ször 1976-ben volt kó ru sá val kül -
föld ön. A Ko dály In té zet fel ké ré sé re
Var só ban tar tott be mu ta tó órát a Ko -
dály sze mi ná ri um ke re té ben.

Egyik el in dí tó ja volt az elõbb vá ros -
i, majd kör ze ti nép dal ének lé si ver -
seny nek, mely ma már me gyei ver -
sennyé vált.

Újváry Gézáné kó ru sai az Ének lõ If -
jú ság ver se nye in so ro zat ban arany mi -
nõ sí tést sze rez tek. Nyolc szor nyer ték el
az Év Kó ru sa ki tün te tõ cí met. 1994-ben
a ze ne ta go za tos kó ru sok I. Or szá gos
Fesz ti vál ján kar na gyi kü lön dí jat ka pott.

1995-ben az V. Bu da pes ti Nem zet -
kö zi kó rus ver se nyen a gyer mek ka ri
ka te gó ri á ban ezüst dip lo mát ve he tett
át, szó lis tá ja kü lön díj ban ré sze sült.
1997-ben a VI. Bu da pes ti Nem zet kõ zi
kó rus ver se nyen is mét ezüst dip lo mát
ka pott kó ru sá val.

Gyak ran sze re pel tek szín vo na las
mû so ra ik kal a vá ros kü lön bö zõ in téz -
mé nye i ben. Ta nít vá nyai kö zül so kan
ének-ze nei sza kon ta nul tak to vább, s
töb ben vá ros unk ban dol goz nak ezen a
te rü le ten. g

Az If jú sá gi Fú vós ze ne kar 1948-ban
ala kult meg, a 80-as évek kö ze pé ig
Völ gyi Er nõ ta nár úr ve ze té sé vel
mû kö dött az együt tes. 1992-ben El la
At ti la kar nagy ve ze té sé vel ala kult
új já a ze ne kar, és ma már meg ha tá -
ro zó sze re pet tölt be a vá ros ze nei
éle té ben.

Az együt tes a ze ne is ko la nö ven dé ke i -
bõl ala kult, tag jai ma is nagy részt ze -
ne is ko lá sok, de részt vesz nek a kö zös
mun ká ban, a kö zös ze né lés örö mé ben,
a fel lé pé sek si ke re i ben az egy ko ri nö -
ven dé kek, mai fi a tal ze ne sze re tõ fel -
nõt tek is. A cso port ko moly mun ká já -
nak kö szön he tõ en el ju tot tak az Or szá -
gos Ze ne is ko lai Fesz ti vál ra is, ahol
1997-ben III. dí jat nyer tek. 1999-ben
pe dig a né met or szá gi Rastattban Nem -
zet kö zi Ze ne ka ri Fesz ti vá lon sze re pel -
tek nagy si ker rel.

A ze nei ver se nyek re, fel lé pé se ik re
„ze nei edzõ tá bor ban” ké szül nek az
együt tes tag jai , az utób bi évek ben a

vá ros balatonlellei gyer mek üdü lõ jé -
ben.

A ze ne kar  gaz dag re  per  to  ár  ja
Charpentier Te Deumától a 48-as in du -
ló kon és Hi das Fri gyes fú vós ze ne ka ri
mû ve in át a szó ra koz ta tó, de igé nyes
könnyû ze nei da ra bo kig ível.

A fú vós ze ne kar fel lé pé se nél kül el -
kép zel he tet le nek Gödöllõn az ün ne -
pek: már ci us 15-én, az isaszegi csa ta
em lé ké re ren de zett lo vas fel vo nu lá son,
au gusz tus 20-án, ok tó ber 23-án sze re -
pel nek rend sze re sen a vá ros nyil vá -
nos sá ga elõtt, de szí ve sen lá tott ven dé -
gek a Ki rá lyi Kas tély dísz ud va rán, a
Vá ros há za elõtt meg ren de zett tér ze né -
lés al kal ma in, a ze ne ün ne pe sza bad té -
ri ren dez vé nye in, vagy a Sör fesz ti vá -
lon is.

A ze ne kar gyak ran sze re pel más ün -
ne pi al kal ma kon, ren dez vé nye ken is a
vá ros la kó i nak örö mé re, hi szen im po -
záns meg je le né sük kel, re mek, han gu -
la tos ze né lé sük kel be lop ták ma gu kat a
gödöllõiek szí vé be. g

Az Év Kórusa – nyolcszor
Gödöllõ Kultúrájáért: Ujvári Gézáné

Nélkülük nincs ünnep Gödöllõn
Gödöllõ Kultúrájáért: az Ifjúsági Fúvószenekar
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in gye ne sen kon té ne re ket bo csát a pa -
pír gyûj tés ben részt ve võ in téz mé -
nyek, el sõ sor ban is ko lák szá má ra,
meg ha tá ro zott idõn ként ugyan csak
díj ta la nul el szál lít ja, és gon dos ko dik
a hul la dék új ra hasz no sí tá sá ról is. A
gyûj tés ben részt ve võ in téz mé nyek
ki lón ként 3 fo rin tot kap nak. 

Krassay Lász ló kép vi se lõ, az ön -
kor mány zat ta nács no ka a Vá ros ház -
ára meg hí vott in téz mény ve ze tõk
elõtt  el  mond ta,  hogy Gödöllõn
éven te la ko son ként 1,82 köb mé ter
hul la dék ke let ke zik, ami nek a a fe le
pa pír és szer ves anyag. A pa pír kü -
lön gyûj té se akár már már ci us ban
el kezd he tõ. 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
Január 30-31.: Dr. Csermai Fe renc

(Mo gyo ród, Rá kó czi u. 7.; tel.: (20)
9457-816). g

Folytatás az 5. oldalról

Tisz telt Pol gár mes ter Úr! Ked ves Kol lé ga!
A zentai ön kor mány zat a te lel te té si prog -
ram ban részt vett gye re kek és szü le ik,
va la mint a ma gam ne vé ben kö szö ne te -
met sze ret ném ki fe jez ni Gödöllõ pol gár -
mes ter ének, dr. Gémesi György úr nak,
tes tü le té nek, ön kor mány za tá nak, a gye re -
kek kel fog lal ko zó szak em be re ik nek, Six
Edit al pol gár mes ter asszony nak és min -
den ki nek, aki a te lel te té si pro jek tum vég -
re haj tá sá ban részt vett. E se gít ség a vaj -
da sá gi gye re kek és csa lád ja ik szá má ra
azér t volt fon tos, mer t sok is ko lás így
jut ha tott elõ ször az anya or szág ba, nem
szól va a Ju gosz lá vi á ban elõ for du ló fû té si
gon dok ról és az is ko la kez dés bi zony ta lan
idõ pont já ról. Még egy szer kö szön jük a
se gít sé get, a tar  tal mas gyer mek prog ra -
mot; s ha kell, úgy ön kor mány za ti szin -
ten, mint ma gán em ber ként szá mít hat nak
ránk.

A mi elõb bi vi szont lá tás re mé nyé ben,
tisz te let tel:

Ju hász At ti la
Zenta pol gár mes te re

LEVÉL

Vé gig Gémesi György pol gár mes ter nek
volt iga za, ami kor azért küz dött, hogy
ne le gyen au tó pá lya díj az agg lo me rá ci -
ó ban – je len tet te ki az MSZP gödöllõi
szer ve ze te ál tal ren de zett fó ru mon
Baráth Ete le, az Or szág gyû lés te rü let -
fej lesz té si bi zott sá gá nak al el nö ke. A
szo ci a lis ta po li ti kus – aki az 1300 fo -
rin tos he ti jeggyel uta zott a gödöllõi
mû ve lõ dé si köz pont szín ház ter mé ben
hat van ér dek lõ dõ elõtt tar tott gyû lés re
– le szö gez te, hogy eb ben a tér ség ben
bár mi lyen au tó pá lya díj el fo gad ha tat lan,
mert az agg lo me rá ció fej lõ dé sét gá tol -
ja. Bán sá gi György, a Fõ vá rosi Köz -
gyû lés vá ros üze mel te té si bi zott sá gá nak
al el nö ke – õ a HÉV-et vá lasz tot ta – a
he lyi ér de kû vas út gyors vas út tá fej lesz -
té sét és a meg hosszab bí tá sát szor gal -
maz ta a Hun gá ria kör útig – be lát ha tó
idõn be lül. 

Bár Gödöllõre vo nat ko zó kér dés a
hall ga tó ság so ra i ból nem hang zott el,
Baráth Ete le ki fej tet te, hogy a kis vá ros
in no vá ci ós le he tõ sé gei át la gon fe lü li ek.
Úgy vél te, hogy az el avult köz igaz ga tá si
rend sze rû Bu da pest fej lõ dé si üte me el -
ma radt Prá gá tól, il let ve Bécs tõl, és csak
az agg lo me rá ci ó val tör té nõ együtt mû kö -
dé se ment he ti meg eb ben a ver seny ben
egy tör té nel mi ve re ség tõl. Ma a fõ vá ros -
on kí vül ta lál ha tó az él he tõ vi lág alap ja.
Min den gyö ke re meg van egy gyors és
kor sze rû elõ vá ro si, il let ve kör vas út nak,
csak hogy ez zel az el múlt 25–30 év ben
nem fog lal koz tak. A fõ vá ros pe rem vi dé -
ke lé nye ge sen el ma ra dot tabb több agg -
lo me rá ci ós te le pü lés nél. Fel ve tet te,
hogy Bu da pest és az agg lo me rá ció ko -
ope rá ci ó já val, ko or di ná ci ó já val ala kít -
ha tó ki egy iga zi, há rom mil li ós nagy vá -
ros. 

(Pest vi dék 2000. ja nu ár 21.)

Rólunk írták

Baráth Etele:
Gémesinek volt igaza

Ma rad jon a na pi jegy
az agg lo me rá ci ó ban?

Tóth Ist ván
A kér dés na gyon
jó, és azt hi szem, a
le he tõ leg ak tu á li -
sabb. A vé le mé -
nyem pe dig az,
hogy a fej lõ dés
szá munk ra nem a
l eg  meg  f e  l e  l õbb
irány ban ha lad. A leg rosszabb az
egész ben, hogy aki ed dig nem hasz -
nál ta az M3-ast, az most még úgy sem
te he ti. Az au tó út ja ink még zsú fol tab -
bak let tek, és még szennye zet tebb a
le ve gõ. Re mé lem, a ve ze tõk ha mar rá -
éb red nek a ha tal mas té ve dé sük re.

Makovecz Má ria
A mat ri cás rend -
szert nyu ga ti szom-
szé dunk tól át vé ve
több fon tos dol got
is el fe lej tet tek
meg vizs gál ni. Az
em be rek fi ze tõ ké -
pes sé gén és az au -
tó pá lya mi nõ sé gén túl még az or szá -
gon va ló gyors át ha la dás sincs meg -
old va. Kint ennyi pén zért az egész or -
szá gon ke resz tül-ka sul me he tek, itt
pe dig, akárhogy né zem, csak ket tõ au -
tó pá lyát hasz nál ha tok ennyi ért.

Ba ra bás Béláné
Szá mom ra igen meg le põ volt ez a lé -
pés, mert nem tu dom könnyen ki kü -
szö böl ni azt a hát rányt, amit a
gödöllõieknek, il let ve ne kem okoz tak,
ha Pest re sze ret nék men ni. Gon dol -
junk csak be le: ha nem is a fõ vá ros ba,
ha nem csak a vá ros elõt ti be vá sár ló -

MEGKÉRDEZTÜK

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.
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A köz le ke dé si tár ca elv -
ben haj lan dó a na pi jegy
vissza ál lí tá sá ra az M3-as
au tó pá lyán a meg lé võ ka -
puk fel hasz ná lá sá val, de
csak is Gödöllõ tér sé gé -
ben, amennyi ben a na pi -
jegy ja nu ár ele ji meg -
szün te té se mi att nõ ne
meg je len tõ sen a kö vet -
ke zõ idõ szak ban a zsú -
folt ság a kör nyék út ja in –
mond ta mun ka tár sunk -
nak Manninger Je nõ, a
mi nisz té ri um po li ti kai ál -
lam tit ká ra, mi u tán meg -
be szé lést foly ta tott a té -
má ról Gémesi György
pol gár mes ter rel. A po li ti -
kus azt is el mond ta, hogy
ez a le he tõ ség csak ad -
dig ma rad hat na fenn,
amíg meg épül a Gödöllõt
el ke rü lõ út.

Az új au tó pá lya díj-rend szer
be ve ze té se után, már az el -
sõ hé ten össze hív ta a
gödöllõi vá ros ház ára az
érin tett te le pü lé sek ve ze tõ it Gémesi
György, hogy egyez tes sék ál lás pont ju -
kat, mi a te en dõ a vár ha tó vál to zá so kat
fi gye lem be vé ve. A he lyi po li ti ku sok at -
tól tar ta nak, hogy a na pi jegy meg szün te -
té se mi att még na gyobb lesz a zsú folt ság
azo kon az uta kon, me lye ken díj ta la nul
le het a fõ vá ros ba jut ni. 

Mint Manninger Je nõ tõl meg tud tuk, a
köz le ke dé si tár ca ve ze tõi ke vés bé fél nek
et tõl, úgy lát ják, hogy csak ke vés eset ben
és rö vid ide ig vá laszt ják majd az au tó sok
az M3-as he lyett a 3-as fõ utat. A ta lál ko -
zón min den eset re meg egyez tek ab ban,
hogy a for gal mi vál to zá so kat há rom hó -
nap után te kin tik át. 

Gémesi György és Manninger Je nõ a
Gödöllõt el ke rü lõ út ról és az M0-ás au tó -
pá lya új sza ka szá ról is tár gyalt. Az utób -
bi a je len le gi ter vek sze rint Gödöllõ és
Ke re pes kö zött in dul na ki az M3-as au tó -
pá lyá ból, amit az M5-össel köt ne össze.
A Gödöllõt észak ról és ke let rõl el ke rü lõ
utat ez nem vált hat ja ki. A mi nisz té ri um

fe de zi az utób bi elõ ké szí té sé hez szük sé -
ges pénzt, és a be ru há zást fel ve szi a ké -
sõb bi évek fej lesz té si ter vei kö zé. Úgy
vél te, hogy az el sõ sza kasz épí té se vi -
szony lag ha mar el kez dõd het. Az ön kor -
mány zat eh hez sa ját költ ség ve té sé bõl is
kész tá mo ga tást nyúj ta ni, hi szen a 3-as
fõ út je len le gi for gal ma már az élet mi nõ -
sé get ve szé lyez te ti. 

Olyan ren de let elõ ké szí té sén is dol -
goz nak a mi nisz té ri um ban, amit ta valy
Gémesi György or szág gyû lé si kép vi se lõ -
ként is fel ve tett. Ne ve ze te sen pár hu za -
mos út vo nal meg lé te ese tén kor lá toz ni
kí ván ják a ne héz-te her gép jár mû vek for -
gal mát, ha az túl lép bi zo nyos zaj- és le -
ve gõ szennye zé si ha tár ér té ke ket. Az új
sza bá lyo zás Gödöllõ gond ja in is eny hí te -
ne, hi szen a vá rost ket té sze lõ 3-as fõ úton
az au tó pá lya díj 1999. évi be ve ze té se óta
sok szo ro sá ra emel ke dett a ne héz te her -
au tók for gal ma.

l.t.
Fo tó: Ma gyar Ber ta lan

Kor lá toz nák a te her jár mû vek for gal mát
a régi hármason

Egyez te tés az M3-asról és az el ke rü lõ út ról

köz pont ba sze ret -
nénk el jut ni, már
mennyi a többlet.
Az ed di gi költ sé ge -
ink több szö rö sét is
fi zet he tem, akár az
M3-ast vá lasz tom,
akár pe dig ke rü lök
egyet.

Ba ra bás Jut ka
Ed dig is ke ve set
hasz nál tam az utat,
most pe dig még
annyit sem fo gom.
Igen emel ked tek a
gép jár mû-üze mel -
te té si költ sé gek is.
A ke vés fi ze té sek
mel lett a gép ko csi ra esõ já ru lé kok ha
nem hasz ná lom is, már egy ki sebb va -
gyon ba ke rül nek; ar ról nem is be szé -
lek, ha el in du lunk va la mer re, mennyi -
be is lesz ez ne künk.

Ko vács Edi na
Na gyon ke vés az
em be rek fi ze té se, és
még az agyon ter -
helt gép jár mû ve i ket
is ne he zen tud ják
üze mel tet ni. Akik
ezt túl él ték, azok
eb be ros kad nak
majd meg. Az uta kért már több ször is
fi ze tünk, adók ban, ben zin- il let ve az
üzem anyag ban, ak kor mi ért fi zet tet nek
ve lünk az au tó pá lyá ért ezek után?

Kiss Jó zsef
So kat hasz ná lom az
au tó pá lyát, és ne -
kem éves bér le tem
van, ezért nem ve -
szem ész re a kü -
lönb sé get. Nem is
gon dol koz tam a
dol gon, mert ez ne -
kem ter mé sze tes. Aki ke ve set járt, an -
nak ré gen azért meg ér te, mert gyor -
sabb és prak ti ku sabb. Ezek az em be -
rek sze rin tem nem is hasz nál ják most
az utat. Re mé lem, ked ve zõ lesz szá -
mom ra is a meg ol dás, ami vel ezt or -
vo sol ják.
Kép és szö veg:

hacker

MEGKÉRDEZTÜK

Manninger Jenõ: a minisztérium elvben hajlandó
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Pén te ken a vá ros há zán mu tat ták be a
Szent Ist ván Egye tem Kör nye zet- és
Táj gaz dál ko dá si In té ze te ál tal lé te sí ten -
dõ Babat-völgyi Öko ló gi ai Min ta te rü let
ter ve it. A meg be szé lés után Án gyán Jó -
zsef in té zet igaz ga tót kér dez tük.

– Gödöllõi Mo dell el ne ve zés sel egy
olyan vé dett te rü le tet sze ret nénk itt ki ala -
kí ta ni, ahol be mu tat ha tó, hogy a gaz dál -
ko dás ho gyan il leszt he tõ a kör nye zet hez.
Ez a völgy elég gé le rom lott ál la pot ba ke -
rült, min den ki nek ér de ke, hogy ezen vál -
toz tas sunk. Ko ráb ban a szov jet tisz ti ka -
szi nó tól kezd ve sok min den volt itt, mi
egy egy sé ges öko ló gi ai prog ra mot sze -
ret nénk meg va ló sí ta ni. En nek ge rin ce a
ter mé szet vé de lem, ami nek kö zép pont já -
ban a ti zen egy tó ból ál ló tó fü zér áll. Egy
ki sebb te rü le ten öko ló gi ai mo dell gaz da -
sá got sze ret nénk ki ala kí ta ni, és lét re kí -
vá nunk hoz ni egy õs ho nos há zi ál la to kat
be mu ta tó min ta te le pet. Ide ke rül a völgy -
be az egye te mi lo var da is. 

– Ho gyan si ke rül  ezt fi nan szí roz ni?
– Mint tan gaz da ság és mo dell gaz da ság,

for rá so kat re mé lünk a köz pon ti költ ség ve -
tés bõl. A ter ve zés ere de ti leg a Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal meg bí zá sá ból in dult el. Az

FVM-ben kor mány ha tá ro zat alap ján az
idén in dul a nem ze ti ag rár-kör nye zet vé del -
mi prog ram, ami nek szin tén mo dell te rü le te
le het ne a babati völgy. A Vi dék fej lesz té si
Fõ osz tály ugyan csak ér dek lõ dik a ter ve ink
iránt. Mind eze ken felül szá mí tunk part ne -
rek re akár a vál lal ko zói szfé rá ból is.

– Mi kor kez dõ dik a ter vek va ló ra vál -
tá sa?

– A lúd te lep át ala kí tá sa már meg kez -
dõ dött, fo lya mat ban van a lo var da ki te le -
pü lé se. Amennyi ben a for rá sok ren del ke -
zés re áll nak, a meg va ló sí tás már az idén
el in dul hat.

– Mit le het tud ni a rész le tek rõl; pél dá -
ul fenn ma rad-e a va dá szat a völgy ben?

– Va dász ni nem sze ret nénk a völgy ben,
az egy más tí pu sú prog ram len ne. Ter mé -
sze te sen egyez tet nünk kell a Pi li si Park er -
dõ-gaz da ság gal. Ami az au tó pá lyát il le ti,
a tõ le dél re esõ te rü le te ket, az el sõ és má -
so dik ta vat sze ret nénk a sza bad idõs te vé -
keny sé gek szá má ra meg nyit ni. A völgy -
ben be fe lé ha lad va egy re in kább szak mai
jel le gû prog ra mo kat kí vá nunk ki ala kí ta ni.
A leg ér té ke sebb ter mé szet vé del mi mag te -
rü le tek nél pe dig egy vi szony la gos zárt sá -
got kell meg va ló sí ta nunk.

R. G.

Tíz év vel a szov jet tisz ti ka szi nó után
Babat-völgyi Öko ló gi ai Min ta te rü let

A ta va lyi év no vem be ré ben ün ne pé -
lye sen meg nyi tot ta ka pu it a Se gí tõ
Kéz Ala pít vány ál tal lét re ho zott Ápo lá -
si In té zet. A Ka pu ci nus Rend tõl hasz -
ná lat ba ka pott ott hon ban ket tõ-, négy-
és hat ágyas szo bák ban kap nak a be -
te gek el he lye zést. A ház olyan be te ge -
ket fo gad, aki ket a hoz zá tar to zó ik
nem tud nak el lát ni, vagy a kór há zi ke -
ze lés után fo lya ma tos szak ápo lás ban
kell ré sze sül ni ük.

E célt szol gál ja a tel jes el lá tás a kom fort
és a szak ápo lók 24 órás szol gá la ta. Itt
min den ki nyu gal mat ta lál a kert gyö nyö -
rû, öreg fái alatt vagy a ká pol na fa lai kö -
zött, mely nek aj ta ja mind ig nyit va áll.
Má sok ne vé ben is sze ret ném meg kö -
szön ni az Ala pít vány ku ra tó ri u má nak,

hogy eb ben a ro ha nó, má sok ra ke ve set
fi gye lõ vi lág ban, szol gá la tuk lét re ho zá -
sá val to vább öreg bí tik vá ros unk ne vét!
Én sza bad idõm ben, mint ka ri ta tív mun -
kás vég zem a fel ada to mat, és itt kér ném
a hoz zám ha son ló an cse le ked ni kí vá nó
em be re ket, hogy ha mód juk ban áll, bár -
mi kor és bár mi ben nyújt sák se gít sé gü ket.
Ez zel nem csak az ala pít vány fenn tar tá sá -
ban, ha nem be teg em ber tár sa ink gyó gyí -
tá sá nak könnyeb bé té te lé ben is na gyon
nagy se gít sé get tud nak nyúj ta ni.

Mind ezt meg te he tik sze mé lye sen a
Feny ve si nagy út 42 sz. alatt lé võ Ápo ló -
ház ban, vagy te le fo non: 421-896, (20)
9212-472. Bank szám lán: BB 10103836-
34482000-00000007. Ön zet len se gít sé -
gü ket elõ re is kö szön jük!

Éva nõ vér

Itt min den ki nyu gal mat ta lál
Új ra vár ja a be te ge ket a Se gí tõ Kéz Ala pít vány Ápo ló há za

Hét fõn sors dön tõ nek mi nõ sí tett el nök vá -
lasz tá sok zaj lot tak le Hor vá tor szág ban. A
tét nagy volt, mi vel a de cem ber ben el -
hunyt Franjo Tudjman sú lyos, prob lé mák -
kal ter hes örök sé get (gaz da sá gi ne héz sé -
gek, nem zet kö zi el szi ge telt ség) ha gyott
hát ra. A vok so lást íté let idõ ne he zí tet te
(ha va zás, he ves szél), vol tak olyan ré gi -
ók, ahol csak dél után nyit hat tak ki a sza -
va zó he lyi sé gek, ez is be le játsz ha tott ab -
ba, hogy a rész vé te li arány el ma radt a vá -
ra ko zá sok tól. Az el sõ hi va ta los szám ada -
t ok csak a cikk írá sa után je len tek meg,
így csak az elõ ze tes fel mé ré sek re ala po -
zott ered mé nyek re tá masz kod hat tam.

A vá lasz tá so kon ugyan ki lenc el nök je -
lölt in dult, de ko moly esé lye csak hár mó -
juk nak volt: Stipe Mesicnek, Drazen Bu di -
sá nak és Mate Granicnak. Ami már a sza -
va zás kez de te elõtt bi zo nyos volt az az,
hogy min den kép pen má so dik for du ló ra is
sor fog két hét múl va ke rül ni, mi vel egyik
je lölt sem fog ja meg sze rez ni hét fõn a vok -
sok 50 szá za lé kát plusz egy sza va za tot.
Az el sõ hely re Stipe Mesicet tet ték a köz -
vé le mény-ku ta tá si ada tok (30 szá za lék kö -
rü li ered ménnyel), aki igen ta pasz talt ru ti -
nos po li ti kus nak szá mít, õ volt az egy ko ri
(nagy) Ju gosz lá via utol só ál lam fõ je, a
hor vát füg get len ség egyik kez de mé nye zõ -
je. Az 1990-es évek ele jén még együtt mû -
kö dött Franjo Tudjmannal, de ké sõbb sza -
kí tott ve le és önál ló pár tot ala kí tott, mely a
ja nu ár 3-iki par la men ti vá lasz tá sok után
kor mány té nye zõ vé is vált, így az a hely zet
állt elõ, hogy Bu di sa, Mesic egyik leg na -
gyobb el len fe le az el nö ki szé kér t fo lyó
harc ban, aki a szo ci ál de mok ra ta párt je -
lölt je, ko a lí ci ós part ne re a nép pár ti je lölt -
nek. Bu di sa mel lett az szól, hogy a fris sen
ha ta lom ra ke rült szo ci ál de mok ra ta – szo-
ciálliberális párt szö vet ség je lölt je. Az ed -
dig el len zék ben lé võ cso por to su lás bíz hat
ja nu ár 3-ikai si ke rük len dü le té ben, il let ve
azon ér ve lé sük ben, hogy a be ígért re for -
mo kat (az or szág el szi ge te lé sé nek meg -
szün te té se, kö ze le dés az Eu ró pai Uni ó hoz,
Bosz nia-Her ce go vi na szu ve re ni tá sá nak el -
is me ré se, szerb me ne kül tek vissza té ré sé -
nek elõ se gí té se, a saj tó sza bad sá gá nak
biz to sí tá sa, az el nö ki ha ta lom túl sú lyá nak
meg szün te té se, a kor rup ció fel szá mo lá sa,
gaz da sá gi re for mok) csak ak kor le het si -
ke re sen és ered mé nye sen vé gig vin ni, ha
az el nö ki szé ket is a kor mány párt hoz kö zel

Horvát választás

KITEKINTÕ
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ál ló po li ti kus töl ti be. Ép pen er re hi vat ko zik
a har ma dik szá mú je lölt, Mate Granic is,
aki az ed dig kor mány zó Hor vát De mok ra ta
Kö zös ség nek (HDZ), a né hai Tudjman
pár t já nak je lölt je. Az exkülügyminiszter
sze rint a gyõz tes szo ci ál de mok ra ták kal
szem ben min den kép pen szük ség van el -
len súly ra, ne hogy túlhatalomra tegyenek
szert. Az egy hó nap pal ez elõtt még a köz -
vé le mény-ku ta tá si lis ták élén ál ló po li ti kus
azon ban a Tudjman ha lá lá val a szét esés
kö ze li ál la pot ba ke rült HDK bel sõ har cai
mi att je len tõs te kin tély vesz tést köny vel he -
tett el (emi att le is mon dott min den párt -
be li tiszt sé gé rõl), az el len súly sze re pé be
pe dig a ko ráb ban esély te len nek tar  tott
Mesic ke rült.

Fábus

(Az óta el dõlt: a vá lasz tá sok el sõ for du ló -
já ban Stipe Mesic vég zett az élen 41,64
szá za lék kal; Drazen Bu di sa lett a má so dik
28 szá za lék kal; Mate Granic csak a 3. he -
lyet ér te el 21, 69 szá za lék kal. Így a má -
so dik for du ló ban csak bal ol da li je löl tek
csa táz nak – a szerk.)

KITEKINTÕ

CIB

Es té rõl es té re öku me ni kus ima al kal -
ma kon ve het tünk részt a múlt hé ten, a
kü lön bö zõ fe le ke ze tek hez tar to zó lel -
ké szek és hí võk együtt imád koz tak,
sor ra ven dé gül lát va egy mást a vá ros
temp lo ma i ban.

Elõ ször – s két íz ben is a hé ten – a re for -
má tus egy ház köz ség temp lo ma adott ott -
hont a kö zös imád ság ra egy be gyûl tek -
nek. Nagy Kár oly nagy tisz te le tû úr há zi -
gaz da ként el mond ta, hogy az idei ima hét
ve zér gon do la tát Pál apos tol nak az efezu-
siakhoz írt le ve le el sõ fe je ze té ben ta lál -
hat juk: „Az Atya ki vá lasz tott min ket a
szent és fedd he tet len élet re… Sze re tet bõl
ar ra ren delt, hogy fo ga dott fi a i vá le -
gyünk Jé zus Krisz tus ál tal…” Kér te ezért
az Urat: áld ja meg össze jö ve te le in ket.
En ged je, hogy mind szo ro sab ban kap -
csol juk egy más ba a ke zün ket. Le gyen ez
a vá ros Is ten örö mé nek for rá sa, tel jék
örö me ben ne, hogy gyer me kei, fél re té ve
haj da ni el len té te i ket, együtt imád koz nak. 

Sor ra hir det tek igét a vá ros lel ké szei,
mind nyá jan olyan he lyen, olyan ol tár nál,
ahol év köz ben más kor nem. Ullmann Pé ter
pre mont rei kor mány zó per jel a re for má tus
temp lom ban ar ról be szélt: öröm, hogy is -
mét el ér ke zett ez a hét a Krisz tus hí võk
egy sé gé ért. Sem mi más nem kö te lez rá
ben nün ket, hogy meg tart suk a kö zös ima al -
kal ma kat, mint az, hogy érez zük: össze tar -
to zunk. Hi tünk Krisz tus ban egy részt össze -
köt egy más sal, más részt ki emel má sok kö -
zül. Le gyen az ima hét egyik gyü möl cse:
éb red jen ben nünk az ed di gi nél is na gyobb
fe le lõs ség a kö rü löt tünk le võ kért. Érez zük
meg fe le lõs sé gün ket a vá ros unk ban élõ sze -
gé nye kért, öre ge kért, gyer me ke kért. 

Nagy Lász ló Ta más ka pu ci nus mi nisz -
ter az evan gé li kus temp lom szó szé ké rõl
em lí tést tett ró la: van nak, akik el uta sít ják
az öku me ni kus ima he tet, ide gen ked nek
et tõl az „új don ság tól”. So ha ne ide gen -
ked jünk a jobb tól. Jé zus Krisz tus mind ig
dön tés elé ál lí tot ta hall ga tó sá gát: bú csút
mon da nak-e a ré gi éle tük nek, a ré gi ké -
nyel mük nek? A vál to zá so kat, ame lyek
az tán elõ re vit tek, mind ig a ke ve sek haj -
tot ták vég re. Mer jünk rá ha gyat koz ni Jé -
zus Krisz tus ra. Mer jük a gya kor la ti éle -
tünk ben meg va ló sí ta ni aka ra tát, te kint -
sük ma gun kat és egy mást ugyan azon
csa lád tag ja i nak. 

Blázy Ár pád evan gé li kus lel kész ige -
hir de té se be ve ze tõ jé ben egyet len szót
emelt ki az efezusi le vél el sõ fe je ze té bõl:
Krisz tus ban. Van egy fe je del münk. Egy
kö zös fe je del münk. Aki nek ke reszt ha lá la
is, fel tá ma dá sa is mind annyi un ké. Mind -
annyi an õben ne szü le tünk új já, õál ta la
tud juk, hogy nem a te me tõ ben fe je zõ dik
be az éle tünk, hogy cé lunk van, hogy re -
mény sé günk van. Iga zi ér tel met Be lõ le
nyer az em ber éle te, Krisz tus ban len ni
nem ma gán ügy, ha nem kül de tés. Szol -
gál ja ez az ima hét, hogy vissza ta lál junk
Hoz zá, szív bõl bo csá na tot kér ve mind -
azért, ami el vá lasz tott ben nün ket.

Kecs kés At ti la, a kas tély temp lom káp -
lán ja meg osz tot ta hall ga tó sá gá val: ta nul -
má nyai ide jén, tár sa i val a nyolc bol dog -
ság ról be szél get ve egy ki len ce di ket fo -
gal ma zott meg. „Bol do gok az egy sze rû -
ek, mert Is ten gyö nyör kö dik ben nük.”
Luk ács evan gé li u má ban ol vas hat juk: Jé -
zus örült an nak, hogy az Atya nem a böl -
csek nek nyi lat koz tat ta ki a tit ka it, nem az
oko sak nak, ha nem „a ki csi nyek nek”. Az
egy sze rû ek nek. Jé zus fel ma gaszt al ja az
egy sze rû em be re ket, akik ben mint egy az
Is ten egy sze rû sé ge tes te sül meg. 

Szir tes And rás bap tis ta lel ki pász tor az
ige je len va ló sá gá ról be szélt. Amit az evan -
gé li u mok ban ol vas ha tunk, nem tör té ne lem,
ha nem a ma is egye dül ér vé nyes igaz ság,
ami Jé zus Krisz tus sze mé lyé ben jött el.
Sen ki sem sza ba dít hat ja meg sa ját ma gát.
Csak az ige ké pes az em be ri éle te ket meg -
vál toz tat ni. A ha rag fi a i ból a sze re tet fi a i vá
ten ni ben nün ket. En ge det le nek bõl en ge del -
me sek ké. Krisz tus ban ta lál hat juk meg a
bé kes sé get, az ér tel met, me lyet az tán meg -
va ló sít ha tunk ön ma gunk ban.

Az ima órák so rán ar ra is le he tõ ség
nyílt, hogy a hall ga tó ság so ra i ból ki-ki
han go san meg fo gal maz za, ami a szí vé -
bõl fa kad. Sok szép gon do la tot hall hat -
tunk így, mely re együtt, már egy be for rott
kö zös ség ként rá fe lel het tük az áment.
Szá mom ra a leg em lé ke ze te sebb az volt,
amit egy fér fi hang mon dott el még az el -
sõ es te: kö szö nöm, Uram, hogy se gít sé -
ged del ké pes vol tam meg sza ba dul ni a
szen ve dé lye im tõl. A do hány zás tól, az
ital tól. És most együtt él he tek a két gyer -
me kem mel. Adj erõt to vább ra is, hogy
fel ne vel hes sem õket.

N. A. 

Boldogok az egyszerûek is…
Ökumenikus imahét
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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

Tisztelt Olvasóink!
A gödöllõi egészségügyi in téz mé -
nyek rendelési idejét tartalmazó
táb lázatunkat technikai és egyéb
nehézségek miatt két alkalommal
is hibásan jelentettük meg. Ezúttal
– reméljük – sikerül a hi bát lan vál-
tozatot közölnünk.

(lásd mellékletünket)

Gödöllõ Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te az 1996.évi 12.szá -
mú ön kor mány za ti ren de le té ben sza bá lyoz ta a „Gödöllõ
Vá ros ért” ki tün te tés ado má nyo zá sá nak rend jét.

„Gödöllõ Vá ros ért” ki tün te tés ado má nyoz ha tó azok -
nak a sze mé lyek nek, akik mun ká juk kal köz meg be csü -
lést ér de mel tek ki, pél dás, ma gas szín vo na lú te vé keny -
sé gük kel hoz zá já rul tak Gödöllõ vá ros fej lõ dé sé hez, jó
hí re nö ve lé sé hez.

„Gödöllõ Vá ros ér t” ki tün te tés ben éven te leg fel jebb
két sze mély és egy kö zös ség ré sze sít he tõ”.

A ki tün te tés át adá sá ra 2000. már ci us 15-én, a Pe tõ fi

Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont ban ren de zett vá rosi ün nep -
sé gen ke rül sor. 

Tisz te let tel ké rem, se gít se a tes tü let mun ká ját, tegyen
ja vas la tot sze mé lyek re, kö zös sé gek re, aki ket-ame lye ket
mél tó nak tart e ki tün te tõ cím oda íté lé sé re 2000-ben.

Ké rem, hogy ja vas la tát írás ban, rész le tes in dok lás sal
2000. feb ru ár 15-ig szí ves ked jen a Pol gár mes te ri Hi va -
tal Köz ok ta tá si Iro dá já ra el jut tat ni.

Gödöllõ, 2000. ja nu ár 21.
Tisz te let tel:

Gu ba La jos el nök

Gödöllõ Vá ros ért ki tün te tés
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Rendelés Orvos Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Ortopédia I. dr. Pellet Sándor 13,00–19,00 – 07,00–13,00 – 07,00–13,00

Ortopédia II. dr. Klára Tamás – – 15,00–19,00 –

dr. Kirschner István – 15,00–19,00 – – –

Sebészet I. dr. Nán István páros héten H–P: páratlan héten H–P

08,00–14,00 12,00–18,00

Sebészet II. dr. Syposs Tibor páros héten H–P: páratlan héten H–P

12,00–18,00 08,00–14,00

Röntgen dr. Kocsmárszki Zs. – 08,00–18,00 12,00–18,00 12,00–18,00 12,00–18,00

dr. Székely András 08,00–18,00 – 08,00–14,00 08,00–14,00 08,00–14,00

Ultrahang dr. Székely A. rendelési idõ alatt rendelési idõ alatt rendelési idõ alatt rendelési idõ alatt rendelési idõ alatt
dr. Kocsmárszki Zs.

Munkaeg. dr. Fried Hedvig – 09,00–12,00 – 09,00–12,00 –

Nõgyógy. I. dr. Vándor Béla 13,00–17,00 08,00–12,00 13,00–17,00 08,00–12,00 –

terhesgondozása – – 09,00–tõl 12,00–tõl –

UH 17,00–18,00 – 17,00–18,00 – –

dr. Klacsmann L. – – – – 13,00–17,00

Nõgyógy. II. dr. Sztavridisz D. 07,30–12,00 12,30–18,00 07,30–12,00 12,30–17,00 07,30–12,00

terhesgondozás 12,00–tõl – 12,00–tõl – –

UH rendelési rendelési rendelési rendelési rendelési
idõ alatt idõ alatt idõ alatt idõ alatt idõ alatt

Gasztroszkópia, dr. Farkas Iván elõjegyzés elõjegyzés 07,00–tól elõjegyzés elõjegyzés
Gasztroentero. – alapján alapján elõjegyzés alapján alapján alapján

Onkológia dr. Shafiqul Islam 17,00–19,00 12,00–14,00 17,00–19,00 12,00–14,00 17,00–19,00

Bõrgyógyászat dr. Fehér Ágnes

felnõtt rendelés 08,00–12,30 13,00–18,00 08,00–12,30 08,00–13,00 10,00–14,00

gyermekrendelés – 11,00–13,00 – – 08,00–10,00

Reuma I. dr. Vass Éva 08,00–14,00 13,00–18,00 08,00–15,00 08,00–14,00 08,00–14,00

Reuma II. dr. Zsohár Imre 08,00–14,00 08,00–15,00 08,00–14,00 12,00–17,00 08,00–14,00

felülvizsgálat – 13,00–tól – – –

Laboratórium dr. Fülöp Lajos 15,00–17,00 15,00–17,00 15,00–17,00 15,00–17,00 15,00–17,00

rendelés 07,00–17,00 07,00–17,00 07,00–17,00 07,00–17,00 07,00–17,00

éhgyomri vérvétel 09,00–ig 09,00–ig 09,00–ig 09,00–ig 09,00–ig

prothrombin 09,00–ig 09,00–ig

Belgyógy. I. dr. Fedinecz A. páros héten: H–P: páratlan héten: H–P:
12,30–18,00 07,00–13,00

Rendelési idõk a gödöllõi egészségügyi intézményekben
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Belgyógy II. dr. Békési Ildikó páros héten: H–P: páratlan héten: H–P:
7,00–13,00 13,00–19,00

Ideggyógy. dr. Pellet Gábor 11,00–17,00 08,00–14,00 08,00–14,00 08,00–13,00 08,00–13,00

neurózis-szakr. Beutaló szükséges Beutaló szükséges Beutaló szükséges Beutaló szükséges Beutaló szükséges
a háziorvostól a háziorvostól a háziorvostól 08,00–13,00 a háziorvostól

Gyermek- dr. Hünlich Axel Beutaló és Beut. és idõp. Beutaló és Beut. és idõp. Beutaló és
kardiológia idõpont- egyeztetés idõpont- egyeztetés idõpont-

egyeztetés 14,00–17,00 egyeztetés 13,00–16,00 egyeztetés

Felnõtt gégészet dr. Kendy Erika 07,30–15,00 07,30–12,30 07,30–15,00 14,00–18,00 07,30–13,30

Szájsebészet dr. Lillik József – 14,00–19,00 – – –

Fogröntgen Ménesiné M. Zsófia 13,30–19,30 13,30–19,30 07,30–13,30 07,30–13,30 07,30–13,30

Proktológia dr. Jánosi Gábor 14,00–18,00 – – – –

Foglalk. eü. II. dr. Hézinger Lajos – 10,00–12,00 14,00–16,00 – –

Gyerm. seb. dr. Lepp G. József Hétfõ és páros héten: 
csütörtök 14,30–16,30

dr. Éry Pál páratlan héten: 
9,30–11,30

EKG 7,30–15,30 7,30–15,30 7,30–15,30 7,30–15,30 7,30–15,30

Szemészet I. dr. Czeglédi Mária

páros héten 12,00–18,00 07,00–13,00 12,00–18,00 07,00–13,00 10,00–16,00

páratlan héten 12,00–18,00 07,00–13,00 12,00–18,00 07,00–13,00 07,00–13,00

Szemészet II. dr. Túry Judit

páros héten 07,30–13,30 12,00–18,00 07,30–13,30 12,00–18,00 07,30–13,30

páratlan héten 07,30–13,30 12,00–18,00 07,30–13,30 12,00–18,00 10,00–16,00

Urológia dr. Vámosi István 07,30–14,00 07,30–14,00 14,00–18,00 13,00–18,00 07,30–13,30

Fizikoterápia Kulcsár M. és Baginé 07,00–15,00 10,00–18,00 07,00–15,00 10,00–18,00 07,00–15,00
B. Zs.

Gyógytorna Nagy Mariann 07,30–13,30 07,30–13,30 07,30–13,30 10,00–16,00 07,30–13,30

Gyógytorna 07,30–13,30 07,30–13,30 07,30–13,30 07,30–13,30 07,30–13,30

Galván Klotz Józsefné 07,00–15,00 07,00–15,00 07,00–15,00 07,00–15,00 07,00–15,00

Gy. masszázs Szombat Lászlóné 07,30–13,30 12,00–18,00 07,30–13,30 12,00–18,00 07,30–13,30

Ideggondozó dr. Liziczay Etelka 12,00–17,00 – 09,00–16,00 09,00–13,00 09,00–13,00
csak elõjegyzés 

13,00–17,00
páros hét csütör.

dr. Szalay Marietta 09,00–13,00 13,00–17,00 09,00–13,00 09,00–12,00 09,00–13,00
csak elõjegyzés 

elõjegyzés alapján 13,00–15,00 – – – –

addiktológiai gond. – 13,00–17,00 – 09,00–11,00 –
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Pszichológus Rácz Emese 08,00–16,00 13,00–16,00 08,00–13,00 08,00–12,00 08,00–13,00

Tüdõgondozó dr. Farkas Éva 08,00–14,00 08,00–16,00 08,00–13,00 13,00–18,00 08,00–13,00

dr. Szabó Irén – 08,00–13,00 08,00–13,00 13,00–18,00 –

dr. Várady Tamás 08,00–12,00 14,00–18,00 – – 08,00–12,00

Tüdõszûrés 08,00–13,00 13,00–18,00 08,00–13,00 13,00–18,00 08,00–13,00

Angiológia dr. Vámos János Beut. szüks. Beut. szüks. Beut. szüks. Beut. szüks. Beut. szüks.
Érambulancia 08,00–12,00 13,00–17,00 08,00–12,00

Gyermekfog dr. Etelközi Mária 12,00–18,00 07,00–13,00 07,00–13,00 12,00–18,00 07,00–13,00

Lászlóné dr. Patkó 12,00–18,00 07,00–13,00 07,00–13,00 12,00–18,00
Eszter

dr. Bartha Ivetta 07,00–13,00 12,00–18,00 12,00–18,00 07,00–13,00

Gyermek dr. Párdányi Erzsébet 12,00–15,00 08,00–11,00 15,00–18,00 12,00–15,00 08,00–12,00
háziorvosok

csecsemõ-tanácsadás 10,00–12,00 – – –

dr. Szathmári Elek 15,00–18,00 08,00–12,00 12,00–15,00 08,00–11,00 12,00–15,00

dr. Gálfi Zoltán 11,00–14,00 15,00–18,00 08,00–12,00 12,00–15,00 08,00–11,00

csecsemõ-tan. – 12,00–14,00 – – –

dr. Tóth Mária 08,00–12,00 09,00–12,00 15,00–18,00 13,00–16,00 08,00–11,00

csecsemõ-tan. – – – 08,00–11,00 –

dr. Pédery Zsuzsa 08,00–12,00 12,00–15,00 12,00–15,00 15,00–18,00 12,00–15,00

csecsemõ-tan. – – – – 10,00–13,00

dr. Solymos Katalin 14,00–18,00 13,00–16,00 08,00–11,00 09,00–12,00 12,00–15,00

csecsemõ-tan. – 08,00–11,00 – – –

Gyermek dr. Váradi Mária 07,30–15,00 11,30–16,00 07,00–13,30 11,00–16,30 11,30–16,30
fül–orr–gége

Gyerm.ortopédia dr. Viola Sándor – 14,00–17,00 – – –

Feln.kardiológia dr. Havay Miklós 15,00–18,00 15,00–18,00

Védõnõk Weidl Katalin 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–14,00

Fogadó idõk: 08,00–13,00 08,00–12,00

Juhász Lászlóné 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–14,00

Fogadó idõk: 08,00–13,00 08,00–12,00

Dr. Kertész Jánosné 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–14,00

Fogadó idõk: 11,00–14,00 08,00–14,00

Barakonyi Margit 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–14,00

Fogadó idõk: 08,00–10,00 11,00–14,00 08,00–11,00
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Zsellné Nagy Ibolya 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–14,00

Fogadó idõk: 08,00–14,00 08,00–11,00

Vári Melinda 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–14,00

Fogadó idõk: 08,00–14,00 08,00–11,00

Laczáné Sárdi G 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–14,00

Fogadó idõk: 08,00–14,00 08,00–11,00

Tirkné 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–16,30 08,00–14,00
Angyal Zsuzsanna

Fogadó idõk: 09,00–14,00 08,00–11,00

Ifj. védõnõ Mészáros Istvánné

202. sz. 08,00–16,00 – 08,00–16,00 – 08,00–16,00
Madách I. Szakm

Török I. Gimnázium – 08,00–16,00 – 08,00–16,00 –

Iskolavédõnõ Kovácsné Sorger K 08,00–16,00 08,00–16,00 08,00–16,00 08,00–16,00 08,00–16,00

Kissné Deli Mária 08,00–16,00 08,00–16,00 08,00–16,00 08,00–16,00 08,00–16,00

Fogadó idejük: 14,00–15,30 14,00–15,30 14,00–15,30 14,00–15,30 –

Feln. háziorv

Tel.: 410 450 dr. Mészöly Jenõ 08,30–12,30 13,30–17,30 08,30–12,30 13,30–17,30 08,30–12,30

Tel.: 430 285 dr. Szkalák Ilona 09,00–13,00 13,00–17,00 08,00–12,00 14,00–18,00 08,00–12,00

Tel.: 410 890 dr. Kövesi Margit 12,00–16,00 14,00–18,00 08,00–12,00 14,00–18,00 08,00–12,00

dr. Shafiqul Islam 13,00–17,00 08,00–12,00 13,00–17,00 08,00–12,00 14,00–18,00

dr. Németh Julianna 08,00–12,00 14,00–18,00 08,00–12,00 13,00–17,00 09,00–13,00

dr. Biacsi Zsuzsanna 14,00–18,00 09,00–13,00 12,00–16,00 09,00–13,00 13,00–17,00

dr. Kiss István 08,00–12,00 13,00–17,00 08,00–12,00 14,00–18,00 08,00–12,00

dr. Tõke István 09,00–13,00 13,00–17,00 08,00–12,00 14,00–18,00 08,00–12,00

dr. Oravecz László 12,00–16,00 08,00–12,00 14,00–18,00 08,00–12,00 13,00–17,00

dr. Jancsók Pál 08,00–12,00 14,00–18,00 09,00–13,00 13,00–17,00 09,00–13,00

Feln. fogászat dr. Feder Asher 12,00–19,30 09,00–13,30 12,00–19,30 09,00–13,30 10,00–16,00

dr. Horváth Emese 07,30–13,30 13,00–19,30 07,30–13,30 13,00–19,30 13,00–18,00

dr. Matúz Márta 13,30–19,30 07,30–13,30 13,30–19,30 07,30–13,30 07,30–13,30

Tel.: 421 610 dr. Pap Zsuzsanna 13,00–19,00 07,30–13,30 07,30–13,30 13,00–19,00 07,30–13,30
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Kósa Lász ló:
Für dõ élet a Mo nar chi á ban
Kósa Lász ló nagy sza bá sú mo nog rá fi á ja az
Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia für dõ éle té rõl szól.
A 18. szá zad vé gé tõl a 20. szá zad ele jé ig, az
el sõ vi lág há bo rú be fe je zé sé ig te kin ti át a Mo -
nar chia, és ben ne Ma gyar or szág für dõ kul tú rá -
ját. Az élet for mát szán dé ko zott mi nél tel je seb -
ben vissza idéz ni, amely ben fon tos sze re pet
ka pott a sza bad idõ el töl té sé nek ez a mód ja. A
rend kí vül sok ada tot fel so ra koz ta tó, ér de ke sen,
él ve ze te sen meg írt, fe ke te-fe hér met sze tek kel,
fo tog rá fi ák kal gaz da gon il luszt rált, hely ség név -
jegy zék kel és bõ sé ges jegy zet anyag gal ki egé -
szí tett kö tet a ma ga ne mé ben pá rat lan kul túr -
tör té ne ti össze fog la lá sa az Osztrák-Magyar
Mo nar chia tár sa dal mi je len ség gé vált für dõ kul -
tú rá já nak (Bp., 1999, Hol nap ).

Bennett, Steve–Bennett, Ruth:
Kap csold ki a té vét! 365 já ték a gyer me -
ké vel té vé zés he lyett!
Sok szor el hang zik – a gyer me ke ink hez in té zett
szi go rú pa rancs – Kap csold ki a té vét! De va -
jon tud-e a szü lõ va la mi lyen hasz nos fog la la -
tos sá got aján la ni a tévénézés helyett? Eb ben a
kér dés ben iga zít el – szá mos ki tû nõ öt le tet ad -
va – a jól si ke rült zsebbevaló köny vecs ke
szer zõ pá ro sa. A ház tar tá sok mind egyi ké ben
meg ta lál ha tó to jás tar tó, WC-papír, gu ri ga,
gomb, üres mû anyag  fla kon, do bo zok és szí -
nes ma ga zi nok – kis öt let tel – mind-mind fel -
hasz nál ha tók (Pécs, 1999, Ale xand ra).

Barker, Pat: Fel épü lés
A mû Siegfried Lorraine Sassoon éle té nek egy
dön tõ epi zód ját tár ja fel, meg bíz ha tó for rá sok
és tör té nel mi-iro da lom tör té ne ti do ku men tu -
mok alap ján. Sassoon, mint is me re tes, az el sõ
vi lág há bo rú ka to ná ja ként pa ci fis ta nyi lat ko za tot
és har ci a san bé ke pár ti ver se ket tett köz zé.
Nem ítél ték ha lál ra, nem zár ták bör tön be, nem
osz tot ták bün te tõ szá zad ba, ha nem ideg sza na -
tó ri um ba ke rült. Er rõl, az ideg sza na tó ri u mi
élet sza kasz ról szól Barker re gé nye. Sassoon
or vo sa, a va ló ban élt Rivers ideg gyógy ász, a
nagy hí rû spe ci a lis ta vá lik a mû má so dik fõ sze -
rep lõ jé vé. Ket te jük egé szen sa já tos, me ta fi zi kai
küz de lem mé or ga ni ku san fel nö vesz tett har ca
áll a mû kö zép pont já ban, raj ta ke resz tül, a köl -
tõ és az or vos pár har cá ban mu tat ja fel az író -
nõ mind azt, amit a hu sza dik szá zad vé gén bé -
ké rõl és há bo rú ról, áru lás ról és hõ si es ség rõl,
ci vil és köl tõi hi va tás ról, misszi ó ról és a min -
den nap ok pró zá já ról, em be ri tar tás ról és „for -
ra dal már” szent sé gé rõl gon dol ha tunk, gon dol -
nunk ér de mes (Bp., 1999, Eu ró pa).g

KÖNYVTÁR

Mit tu dunk Cho pin rõl? Zse ni á lis ze ne mû -
ve it is mer jük, de rö vid, mind össze har minc -
ki lenc esz ten dõt szám lá ló éle té rõl már csak
ho má lyos is me re te ink van nak. Tad Szulc

Cho pin Pá rizs ban
cí mû köny ve el -
osz lat ja a ho mályt.
Elõ ször is rész le -
te sen be szá mol

Cho pin csa lád já ról, nem utol só sor ban Len -
gye lor szág ban le te le pe dett, oda nõ sült fran -
cia édes ap já ról, aki tõl a len gyel ze ne szer zõ
fran cia csa lád ne vét örö köl te.

Lel ké ben, ér zel me i ben Cho pin len gyel
ma radt ha lá lá ig, bár al ko tó évei leg na gyobb
ré szét Pá rizs ban töl töt te. 1831-ben, hu szon -
egy éves ko rá ban ér ke zett meg a ko ra be li
kul tú ra fõ vá ros ába. Kik kel is mer ke dett itt
meg, mely ze né szek kel, írók kal, fes tõk kel?
Fel so rol ni is le he tet len len ne. Bo nyo lult kap -
cso la ta ala kult ki pél dá ul a tõ le egy év vel fi a -
ta labb Liszt Fe renc cel, aki vel „min den el kép -
zel he tõ mó don egy más el len té tei vol tak”.

Ki lenc évig tar tott élet tár si vi szo nya
Georges Sanddal, a si ke res író nõ vel. Kö zös
sor suk le írá sa vissza em lé ke zé sek, le ve lek
alap ján rend kí vül iz gal mas. 

Ka va rog Pá rizs Cho pin kö rül. Ut cák, ká -
vé há zak, sza lo nok je len nek meg nap ló já ban,

le ve le i ben. Mint ki de rül, író nak sem akár mi -
lyen, sa já tos, ne megy szer mor bid hu mo ra
le nyû gö zõ az írá sa i ból a könyv ben kö zölt
rész le tek ben. Nem tisz telt sen kit és sem mit,
min den rõl meg volt a vé le mé nye, ami nek a
leg cse ké lyebb gát lá sok nél kül han got is
adott. Ugya nak kor har cot foly ta tott azért,
hogy ma gá ra hagy ják, bé kén hagy ják. El -
lent mon dá sos vi sel ke dé se nyil ván kö vet ke -
zett egy re rom ló egész sé gi ál la po tá ból,
mely rõl or vo sok és má sok ta nús kod nak.

1849-ben el ér kez tek a ha lál tu sa nap jai.
Ezek rõl az a – ma gá tól ér te tõ dõ en len gyel
nem ze ti sé gû – atya szá mol be, aki az utol só
ke ne tet fel ad ta ne ki. „Is ten ál tal meg vál to -
zott, s más em ber ré lett, mint ha má ris szent
vált vol na be lõ le” – ír ja. Utol só sza va it pe -
dig ek ként idé zi: „Mi lyen jó hoz zám az Úr -
is ten, hogy még ezen a vi lá gon meg bün tet.”

Egyet len fény ké pe ma radt fenn, va la mi -
kor éle te utol só éve i ben ké szült. El ol vas va
a ró la szó ló köny vet, szem be néz ve a ben ne
meg je len te tett fo tó val – mint ha meg is mer -
tük vol na sze mé lye sen. A zon go ra da rab ok,
a ron dók, a ma zur kák, a polonézek, a nok-
türnök, a pre lû dök, az impromtu-k, a szo -
ná ták, a ke rin gõk ezen túl mint ha még in -
kább ne künk szól ná nak.

- reed -

Tad Szulc: Cho pin Pá rizs ban

…hogy már ezen a vi lá gon bün tet

Január 13–19.,15:30

Sztárom a párom
Fsz.: Julia Roberts, Hugh Grant

Január 13–19.,17:45, 20:00

Életfogytig
Fsz.: Eddie Murphy, Martin Lawrence, Obba Babatundé

M Û S O R
MOZI
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Kas tély
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

Mûvelõdési központ
Ja nu ár 31., 19 óra, Kor társ film klub: Tan gó.
Ren dez te: Carlos Saura.
Feb ru ár 1., 14.30: Rock and Roll kez dõ
tánc cso port in dul he ti 1×2 órá ban. Vaj da

Gyöngy vér. Tan díj: 1500 Ft/hó. Négy hó nap
egy ben fi ze ten dõ!
Feb ru ár 2., 18 óra: A fran cia fes té szet nagy
alak jai (Vá gya ko zás Árkádiába: Poussin,
Lorrain). Elõ adó: dr. Tagaj Im re mû vé szet tör -
té nész. A 10 elõ adás ra a bér let ára: 1500 Ft.
Be lé põ díj: 250 Ft.
Feb ru ár 3., 18 óra: Köz gaz da sá gi „Nem tu -
dom el ol vas ni” Él mé nyek Gödöllõi „Sza bad”
Egye te me, „Jö ven dö lés” avagy mer re tar ta -
nak a gaz da sá gi fo lya ma tok az ez red for du -
lón. Elõ adó: dr. Bródy And rás köz gaz dász, a
Bu da pes ti Köz gaz da ság tu do má nyi Egye tem
dísz dok to ra.
Feb ru ár 4., 16 óra: Gödöllõi Aka dé mia: A
ket tõs hon fog la lás (az új ré gé sze ti fel fe de zé -
sek tük ré ben). Elõ adó: dr. Pethõ Ede tár-
sadalomhigiénikus. A XVII. fél év bér le tei ér -
vé nye sek! Be lé põ díj: 200 Ft.
Feb ru ár 6., 17 óra: A Gödöllõi Ipar mû vé -
sze t i  Mû hely, szövés-texti l ter vezés-
mûvészeti ta nul má nyok és rajz-plasztika-
kerámia kur zu sa i nak be szá mo ló ki ál lí tá sa-
meg nyi tó. Mû vé sze ti ve ze tõk: Remsey Fló ra
go be lin mû vész, F. Orosz Sá ra ke ra mi kus.
Meg te kint he tõ feb ru ár 27-ig a mû ve lõ dé si
köz pont elõ csar no ká ban. g

Trafo Club 
Gödöllõ, Pa lo ta kert, nyit va 19–04-ig; Internet:
http://www.directinfo.hu/trafo). Ja nu ár 27.,
csü tör  tök: Csocsóbajnokság. Ja nu ár 28.,
pén tek: 17–21 óra kö zött Ti ni Disco (featuring
D. J. Tég la, D. J. Wen, K Bo ris). Es te
Underground Universum D. J. Yodával, D. J.
Nastával és Tom and Jerryvel. Utá na NEO-
koncert. Ja nu ár 29., szom bat: I. Californiai
Metal Fesz ti vál: fel lép a Mindcontrol, a
Tanutuva, a Booboo’s Punch és a Razaloca.
Feb ru ár 5-én szom ba ton az Uta zó punkcirkusz
ke re té ben a Prosectura, a HétköznaPI
CsAlódások, a Barackca, a Zelda Swartz és a
Ró zsa szín Pitbull ját szik. Ezen kí vül a Trafo
min den nap haj na li két órá ig tart nyit va. g

Ja nu ár 30., 18 óra
(vasárnap),

Gödöllõi Királyi Kasély
Díszterme:

Castello
fú vós ötös

hang ver se nye
„a zongoráért”

Mû sor:

Poulence Sex tett, va la mint
Schubert, Muszorgszkij,
J. Strauss, Bar tók, Ránki

és Milhaud mû vei.
Be lé põ jegy: 700 Ft

a Királyi Kastélyban
vi dám tél bú csúz ta tó

az ír és skót nép ze nét ját szó

M.É.Z.
együt tes sel

17 órá tól

Ap rók tán ca
Be lé põ díj: 250 Ft

19 órá tól

Kon cert
Utá na

Fel nõtt tánc ház
Be lé põ díj: 600 Ft

Jegy elõ vé tel: ja nu ár 3-tól

Feb ru ár 4-én

Nyílt na pok
a kas tély ban

A Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély Kht.
ér te sí ti a vá ros la kos sá gát, hogy

feb ru ár 12-én és 13-án
(szom ba ton és va sár nap)

a kas tély mú ze um meg te kin té se
a gödöllõiek ré szé re in gye nes.

Díj ta la nul igény be ve he tõ
a tár lat ve ze tés is. 
Min den gödöllõit

sze re tet tel vá runk!

PROGRAMOK

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.
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Ál lás
g Be dol go zást vál la lok. Fe dõ zõ, interlock, gyors var ró gép -
pel, Gödöllõn (Kovácsné). Tel.: 417-170.
g Gyors be lé pés sel, he ti 4×2 órai mun kát kí ná lunk egy
nem zet kö zi cég leg újabb rész le gé nél. Szük sé ges át kép -
zést biz to sí tunk. Kez dõ fi ze tés át lag: 70 ezer Ft/hó. Tel.:
(30) 203-4720.
g Varr ni tu dó mun ka tár sat ke re sünk, gödöllõi mun ka hely -
re, vagy be dol go zás ra. Tel.: 416-989.
g Fel ve szünk gyár tás elõ ké szí té si osz tály ve ze tõ he lyet -
test, la ka tos te am ve ze tõt, la ka to so kat, ka rosszé ria la ka to -
so kat, kár pi tost, gép jár mû sze re lõt, se géd mun kást. Tel.:
(30) 2409-305.
g Ala ku ló ma gán is ko lánk el kö te le zett, fi a tal ta ní tó nõ ket
ke res. Ugya nitt dip lo más nyelv ta nár nõ né met ok ta tást,
kor re pe tá lást vál lal, kez dõ tõl - tár sal gá si szin tig. Tel.: 415-
187.

In gat lan
g Ga rázs el adó Gödöllõn, 680 ezer Ft-ért. Tel.: (30) 9702-
554 (es te 6 után). 
g El adó a Feny ves ben köz mû ves ut cá ban 3261 nm pa -
no rá más épí té si te rü let. Iá.: 10,7 mil lió Ft. Ugya nitt épí té si
tel kek és téliesíthetõ fa há zas in gat la nok 3 mil lió Ft-tól. Tel.:
421-101.
g Gödöllõn egy éves, két szin tes csa lá di ház, két csa lád
ré szé re al kal mas kü lön be já rat tal el adó. (Víz, vil lany, te le -
fon, gáz kü lön.) Iá.: 16 mil lió Ft. Tel.: 422-290, vagy 422-
296.
g Épí té si tel ket ke re sek Gödöllõn, 1000 nm kö rü lit. Tel.:
430-234.
g Gödöllõn a Dó zsa György úton, 2 eme le ti, 44 nm-es,
ká bel té vés, víz órás, te le fo nos la kás el adó. Iá.: 5 mil lió 250
ezer Ft. Tel.: 415-306, vagy (20) 9236-671.
g El adó Gödöllõn 54 nm-es, 2 szo bás, er ké lyes, gáz kon -
vek to ros la kás. Iá.: 5,3 mil lió Ft. Tel.: (es te) 413-435.Ft. 
g Épí té si te lek 867 nm el adó Gödöllõ-Máriabesnyõi vá -
ros rész ben. (víz, vil lany, te le fon be ve zet ve, gáz a te lek
elõtt). 12 nm-es fût he tõ fa épít mény van a tel ken, né mi
épí tõ anyag. Tel.: (20) 9993-182.
g 1-4 szo bás la ká so kat ke re sünk ügy fe le ink ré szé re, in -
gye nes köz ve tí tés sel. Tel.: 415-316.
g Szi vár vány u-ban 3 szin tes, 3 ga rá zsos, 110 nm-es, 4
szo bás, 95-ben épült ház el adó. Tel.: 415-316.
g Al vé gen 120 nm-es, 96-ban épült ház, 375 négy szög -
öles, csa tor ná zott tel ken, ga rázzsal, mel lék épü let tel el adó.
Tel.: 415-316.
g A Bat thyá ny u-ban, 80 nm-es, 2,5 szo bás ház, 550
négy szög öles tel ken el adó. Kert ben gyü mölcs fák, szõ lõ
ta lál ha tó. Tel.: 415-316.
g Szilasligeten, 200 nm-es, új, két für dõ szo bás ház, 200
négy szög öles csa tor ná zott tel ken, ga rázzsal el adó. Tel.:
415-316.

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 Gödöllõn bé rel nénk 1,5-2 szo bás, bú to ro zat lan la kást,

hosszú táv ra, feb ru ár kö ze pé tõl. De li Kár oly, Pa lo ta kert
11. V/2. Tel.: (1) 339-9399/2433.
g Ga rázs ki adó, vagy el adó a Ka zin czy kör úton. Tel.: (18
óra után) 430-732.
g Két kü lön ál ló össz kom for tos ház, egy ud va ron al bér let -
be ki adó. Egy eme le tes (120 + 60 nm), egy föld szin tes
(75 nm). Tel.: (20) 336-2981.
g Ki adó Gödöllõ köz pont já ban föld szin ti, fris sen fel újí tott,
2 szo bás, er ké lyes, re dõ nyös, víz órás, gáz kon vek to ros,
be ren de zett la kás, hosszú táv ra feb ru ár kö ze pé tõl. Tel.:
412-463.
g Gödöllõn két és fél szo bás, egye di fû té sû, II. eme le ti,
bú to ro zat lan örök la kás, hosszú táv ra ki adó. Tel.: (30)
9491-498.
g Egye dül ál ló fi a tal em ber, ki adó, le he tõ leg kon vek to ros
la kást ke res hosszú táv ra, Gödöllõn, vagy kör nyé kén. Tel.:
452-542, vagy (20) 9479-039.
g Gödöllõn a Kos suth La jos u-ban, ga rázs hosszú táv ra
ki adó. (Víz, vil lany van.) Tel.: 412-940, vagy (20) 9679-
969.
g Egye te mis ták nak bérbeadó csa lá di ház. Tel.: 416-698.
g Egye te mis ta lány nak feb ru ár tól al bér let ki adó. Tel.: 419-
377, vagy (20) 312-0722.
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.: 415-316.

Adás-vé tel
g Kis mé re tû he ve rõ 2 db, nyit ha tó re ka mié, üve ges-fi ó -
kos szek rény, kony ha szek rény, Sza ra tov hû tõ szek rény,
Ro bot ron író gép, Ep son nyom ta tó el adó. Tel.: 430-984
(20 óra után).
g Ka na pé két fo tel lel el adó. Ára: 15 ezer Ft. Tel.: 412-930.
g Bá lás lu cer na el adó. Tel.: 416-698.
g El adó: 1 db szét nyit ha tó kony hai asz tal, 1 db 60-as
kam ra aj tó, 18 db fó lia sá tor hoz zárt szel vény, 2 db két ke re -
kû ké zi ko csi, 9 m új vas ke rí tés (ka puk, be té tek), 1 db
nagy mé re tû író asz tal, 1 db ela ka dás jel zõ há rom szög. Tel.:
410-943.
g Ke re sem még az 1930-as, 40-es évek gra mo fo non
(nem le mez ját szón) le játsz ha tó le me zei kö zül azo kat,
ame lyen Karády Ka ta lin, Szeleczky Zi ta, Já vor Pál éne kel.
Ma gas árat fi ze tek ér tük! Tel.: Tóth, 417-639.
g El adó Gödöllõn: 2 db pol cos, vit ri nes szek rény, 1 db
Orion táv irá nyí tós 72 cm-es szí nes TV, 1 db 5 ágú csil lár,
1 db új nagy mé re tû bõ rönd, 1 db für dõ szo bai tük rös pi pe -
re fa li szek rény, 4 db új rep re zen ta tív fo tel. Tel.: 410-943.
g El adó 2 db he ve rõ vé ala kít ha tó ka na pé, 3000 Ft/db.
Tel.: 419-377, vagy (20) 312-0722.

Szol gál ta tás
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 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 Agy kont roll klub Gödöllõn ! Pá rat lan he tek pén te ki nap -
ja in 18.15 óra és 20.00 óra kö zött. az Egye tem 104-es
ter mé ben. (Legközelebb feb ru ár 4.) Tel.: 411-072, vagy

495-324.
g A Nationale Nederlanden Gödöllõi iro dá ja min den ér -
dek lõ dõ szá má ra fel ajánl ja va do na túj szá mí tó gé pes szoft -
ve rét. En nek ke re té ben díj men tes nyug díj prog ra mot bo -
csá tunk ki a hoz zánk for du lók nak, nyom ta tott for má ban.
Idõ pont egyez te tés: 8-10 óra kö zött. Tel.: 430-918  

Jár mû-al kat rész
g 1989-es kis Polski 2001. III. hó ig mû sza ki val el adó. Iá.:
160 ezer Ft. Tel.: (30) 9828-098, vagy 387-832.
g Tra bant 601 Com bi el adó. 1986-os év já ra tú. Tel.: 416-
798.
g 3 éves Opel Astra 1.4 GL, 5 aj tós sze mély gép ko csi,
friss mû sza ki val, rá dió val, köz pon ti zár ral, ri asz tó val, lég -
kon di ci o ná ló val el adó. Iá.: 1 mil lió 650 ezer Ft. Tel.: (20)
9687-541.
g El adó Sko da 105-ös, 2001. jú li u sig mû sza ki vizs ga.
Tel.: (17 óra után) 421-934.

Ok ta tás
g Pót be irat ko zás: an gol, né met, fran cia, olasz, ma gyar;
60 órás (he ti 4 óra) nyelv tan fo lyam ok ra, ame lyek 2000.
feb ru ár 7 - má jus 27 kö zött lesz nek. A kur zu sok ra va la -
mint az an gol Trinity (TLC) nyelv vizs gák ra pót be irat ko zás
idõ pont jai: ja nu ár 24-tõl, feb ru ár 3-ig. 9.00-17.30-ig, elõ -
ze tes be je lent ke zés alap ján! In gye nes gya kor ló órák an go -
los di ák ja ink nak, anya nyel vi ta ná rok kal is, tan fo lya mon -
ként 45 órá ban. I.L.J. Gödöllõ, Kõ rös fõi 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 Al só sok kor re pe tá lá sát váll al ja gye sen lé võ ta ní tó nõ.
Tel.: 422-197.
g An gol nyelv ta ní tá sát, kor re pe tá lá sát, nyelv vizs gá ra fel -
ké szí tést vál la lok. Tel.: 411-499.
g Egye te mis ta di ák fi zi ka, ma te ma ti ka  kor re pe tá lást vál -
lal. Tel.: 410-903.

Egyéb
g A Gödöllõi Parlagfûellenes cso port vár ja mind azok je -
lent ke zé sét, akik ten ni sze ret né nek azért, hogy a vá ros
parlagfûmentessé vál jon. Tel.: 416-672, Miklósik Már ta.
g Ma gas ju ta lom! El ve szett 6 hó na pos rottweiler kan ku -
tyám. Aki vissza hoz za, ma gas ju tal mat kap! (te to vá lá si
szám:4368) Cím: Gödöllõ, Grassalkovich út 39. Tel.: 414-
639, vagy 415-694. 
g Ta lál tunk egy bel ga ju hász ku tyát, vö rös, hosszú szõ rû,
kan, 7 év kö rü li, fü lé be te to vá lá si szám van. Tel.: 418-
097.
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.

Pincekiemelésbõl származó,

terület feltöltésére alkalmas

föld, kb. 1000 m
3

eladó 
(nem törmelékes)

Tel.: 20/9-325-415
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A Forrás Szociális Segítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat felsõfokú szakirányú végzettséggel ren-

delkezõ pénzügyi-gazdasági szakembert keres gaz-
dasági vezetõi munkakör betöltéséhez.

Elõny: intézményi költségvetésben való
jártasság.

Bérezés a közalkalmazotti törvény szerint.
Jelentkezés a 420-791-es telefonszámon

az intézményvezetõnél

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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Szerencsejáték
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– Színvonal – szépség – igényesség –

Barátságos kis galériánkban megtalálja a
kortárs, a régi, a magyar és külföldi

mûvészek alkotásait.
– Festmények – grafikák – kerámiák –

kisplasztikák – különleges ajándék-tár-
gyak megtekinthetõk, megvásárolhatók.

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!

PÁRATLAN LEHETÕSÉG
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Az ESZI (Gödöllõ, Ady sétány 56.) felvételt
hirdet az alábbi álláshelyekre:

2 fõ ápolónõ, feltétel: szociális gondozó és ápoló,
felnõtt szakápoló, HÍD.
1 fõ Idõsek Klubja vezetõ, feltétel: szociális
munkás, szociális szervezõ, gondozó és szervezõ,
szociális asszisztens.
1 fõ szakács, feltétel: szakirányú végzettség vagy
vendéglátó-ipari szakközépiskola.

Bérezés a KJT szerint.
Részletes tájékoztatás az intézményvezetõtõl

kérhetõ a 420-600 telefonszámon.
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Folytatódott a nõi kézilabda csapatok téli
terembajnoksága. A második for-
dulóban hat mérkõzést rendeztek
Gödöllõn, a Hajós Alfréd Általános Iskola
tornatermében. Nagyon sok nézõ és fan-
tasztikus hangulat fogadta az NB.II-es
listavezetõ Tökölt és a Gödöllõi KC
együttesét az elsõ mérkõzésen.

Tököl KSK – Gödöllõi KC 29:17 (11:10).

GKC: Szabó–Mayer K., Mayer E. 5(1),
Lõrincz 5, Iványi 3, Tímár 3, Deme. Csere:
Flóris V. 1, Flóris K., Bíró, Heigl. Edzõ:
Majoros Gusztáv. A szakemberek kevés
esélyt adtak a rendkívül fiatal gödöllõi
csapatnak ezen a mérkõzésen. A rutinos,
NB I-et megjárt játékosokat felvonultató
vendégek ellen az elsõ félidõben teljesen
kiegyenlített játék folyt a pályán. Kettõ nul-

lás gödöllõi vezetés után fej fej mellett hal-
adtak a csapatok, egyik együttes sem tudott
jelentõsebb elõnyt szerezni. Szabó bravúrok
sorozatát mutatta be a kapuban. Tímár,
Lõrincz és Iványi góljainak köszönhetõen
csak egy góllal vezetett a Tököl a félidõben.

A szünetben, sajnos, túlságosan meg-
nyugodott a hazai csapat, a lányok
elégedettek voltak az eredménnyel. A for-
dulás után már nem pörögtek igazán és
meg sem közelítették azt a teljesítményt,
amit az elsõ harminc percben nyújtottak.
A rutinos ellenfél természetesen minden
hibát kihasznált, és folyamatosan növelte
elõnyét. Végül magabiztosan,
megérdemelten nyerték a mérkõzést. 

Gödöllõi KC–Taksony 41:32 (18:18).

GKC: Szabó–Mayer K. 1, Mayer E. 19 (5),

Lõrincz 9, Iványi 5, Tímár 6, Flóris V. 2
csere: Deme, Flóris K. Edzõ: Majoros
Gusztáv.

A negyedik párban a Taksony együttese
várt a gödöllõi csapatra. Ezen a mérõzésen
mindenképpen javítani akartak a lányok.
Szerették volna megszerezni elsõ
gyõzelmüket a téli teremtornán. Az elsõ
félidõben kiegyenlített játékot láthatott a
közönség. Mindkét oldalon a támadásra
fektettek nagyobb hangsúlyt. A 36 gól jelzi,
hogy a csapatok nem sokat törõdtek a
védekezéssel. A folytatásban a kiváló for-
mában játszó Mayer Emília vezérletével
magabiztosan gyõzte le a gödöllõi együttes
a Taksony gárdáját. A gólzáporos
mérkõzésen Mayer Emília 19 góllal
keserítette meg a vendégek életét.
Támadásban remekelek a lányok, a
védekezés várhatóan javulni fog a
következõ fordulóra, amit a váci sportc-
sarnokban rendeznek meg február ötödikén.

-emgé-

Elsõ gyõzelem a terembajnokságon
Kézilabda

Rang adó hoz il lõ han gu lat fo gad ta
szom ba ton a két csa pa tot, a nõi NB I-
es röp lab da mér kõ zé sen a Tö rök Ig -
nác Gim ná zi um ban. Az Architekton
GRC együt te se a szin tén az ext ra li gá -
ba igyek võ Kecs ke mé ti RK csa pa ta el -
len lé pett pá lyá ra.

AGRC–KRK 2:3 (–20, 18, 18, –22,

–15). AGRC: Gellér Klá ra, Szendrõi,
Pus kás, Bol di zsár, Kurucz, Jaczkó. Cse -
re: Szur kos, Tóth Zs. Edzõ: Do bos Já nos.

A me zõny leg erõ sebb nek ítélt együt te -
sei az õsszel Kecs ke mé ten öt játsz más
mér kõ zést vív tak egy más sal. Ak kor a
gödöllõi csa pat nak si ke rült job ban a be fe -
je zés. Most az el sõ szett ben még nem
pör gött iga zán a gödöllõi csa pat. A ke ve -
seb bet hi bá zó ven dé gek húsz ra nyer ték a
játsz mát. A foly ta tás ban nagy sze rû lab da -
me ne tek nek tap sol ha tott a lel kes kö zön -
ség. Nagy le üté sek, re mek me zõny mun ka
jel le mez te a játsz mát, amely ben si ke rült
egyen lí te ni. Ki csit meg nyu god tak a ke dé -
lyek, min den ki bí zott a jó foly ta tás ban.

A har ma dik szett ben a gödöllõi csa pat
áll va hagy ta el len fe lét. A 12:2-es re mek
kez dés után azon ban össze kap ta ma gát a
kecs ke mé ti együt tes és min dent meg pró -

bált a fel zár kó zás ér de ké ben. Né hány
bosszan tó hi ba el le né re, azon ban így is
ma ga biz to san sze rez te meg a ve ze tés a
ha zai csa pat.

Kö vet ke zett a rend kí vül fon tos ne gye -
dik szett. A ha za i ak is mét jól kezd tek, de
a Kecs ke mét egy pil la nat ra sem ad ta fel
a har cot. Úgy né zett ki, hogy meg lesz a
gyõ ze lem. Már csak né hány pont hi ány -
zott, ami kor egy-két fi gyel met len ség,
rossz moz du lat mi att for dult a koc ka és
egyen lõ lett az ál lás. A már meg nyert nek
hitt szet tet a ven dé gek nyer ték.

A finisben a csa pa tok fej-fej mel lett ha -
lad tak, szin te fel vált va sze rez ték pont ja i kat.
Az egész játsz ma vé gig na gyon szo ro san
ala kult. A fel tá ma dó Kecs ke mét, meg érez ve
a le he tõ sé get, min dent be le adott. A ha za i ak
na gyon haj tot tak, de a leg fon to sabb pil la na -
tok ban be csú szott a hi ba. A mér kõ zés vé gén
meg volt a le he tõ ség a gyõ ze lem re, de saj nos
el sza lasz tot ták azt. A sze ren csé sebb ven dé -
gek végül a le he tõ leg ki sebb kü lönb ség gel
nyer tek, vissza vág tak az õszi ve re sé gért.

A ve re ség el le né re to vább ra is el sõ he -
lyen áll az AGRC csa pa ta. A mér kõ zés
ta nul sá ga it le von va ezen a hét vé gén két
mér kõ zé sen ja vít hat nak a lá nyok. Pén te -
ken Mis kol con ven dég sze re pel a
gödöllõi csa pat – ne héz meccs lesz – va -
sár nap pe dig ha zai pá lyán fo gad ják a
Szom bat he lyi TK csa pa tát. A ta lál ko zó
14 óra kor kez dõ dik a gim ná zi um ter mé -
ben.

Roza–Wendler–So mo gyi… Így kez dõ -
dött ál ta lá ban a Gödöllõi LC össze ál lí tá -
sa az õsszel.

A je lek sze rint azon ban vál to zás vár ha tó, a
ka pus ugya nis be je len tet te tá vo zá si szán dé -
kát, sõt a fel ké szü lés nek már nem is a
Táncsics Mi hály úton vá gott ne ki. Mi vel
egyet len há ló õr rel nem le het ne ki vág ni az
idény nek, a ve ze tõk most azon igye kez nek,
hogy (vetély)tár sat sze rez ze nek Ko vács
mel lé. Öröm te li vi szont, hogy ezt a vál to -
zást le szá mít va együtt ma radt a baj nok ság
ed dig el telt ré szé ben jól sze re pelt gár da, sõt
to vább is erõ sö dött Gödöllõn ko ráb ban már
sze re pelt já té ko sok vissza iga zo lá sá val:
Nádasdy Gá bor Hat van ból, a gól erõs Bar na
Fe renc pe dig Jászkisérbõl tért vissza.

Az ala po zást elõ ször ja nu ár 29-én,
szom ba ton tö ri meg mér kõ zés. A 11 óra kor
kez dõ dõ ta lál ko zón – ha az idõ já rás is en -
ge di – a Nagykáta lesz a ven dég. Ezt kö ve -
tõ en feb ru ár 4-tõl 13-ig na pi két edzés sel
ké szül és eköz ben meccset is ját szik a GLC
(ami már biz tos: feb ru ár 9-én Bagon, 11-én
Turán mér kõz nek Kissék). Az edzõ tá bor
után már a já ték(ele mek) gya kor lá sáé, és
en nek meg fe le lõ en a mér kõ zé se ké lesz a
fõ sze rep.

Tóth Már ta

Hajszálon múlt
Röplabda Labdarúgás

Alig változik a keret
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A hét vé gén há rom fe dett pá lyás ver -
se nyen sze re pel tek a GEAC at lé tái.
A leg fi a ta lab bak tól a fel nõt te kig sok
gyõ zel met és do bo gós he lye zést ér -
tek el a ver seny zõk.

A Hon véd or szá gos nyílt gyer mek-
és ser dü lõ ver se nyén a fõ vá rosi gye -
re kek kö zött – a NAT prog ram ered -
mé nye ként? – sok kép zet len ver -
seny zõ in dult. A lét szám mi att jó
volt a je len lét ük, a tu dá suk azon ban
bõ ven ha gyott kí ván ni va lót ma ga
után.

A gödöllõi gyer mek és ser dü lõ ver -
seny zõk ha gyo má nyo san jól sze re pel -
tek. Ál ta lá ban a leg jobb ered mé nyek -
kel ke rül tek a dön tõk be. A ver senyt 60
mé te ren és tá vol ug rás ban ren dez ték
meg. Hat van mé te ren Vá gó Mó ni ka
vé gig ve zet ve nyert, Izsó Már ti a le -
zser utol só mé te rek nek kö szön he tõ en
ma radt le a do bo gó ról. Di csé re tet ér -
de mel Szeleczki Alex és Barkóczi
Ádám is. A ser dü lõk nél Babrián Lorti
le ren dez te az el sõ he lyek sor sát. A tá -
volt 480-nal nyer te, har ma dik Fá bi án
Bo gi (460), 60 mé te ren ke rek nyolc
má sod perc cel gyõ zött .  A KSI és a
GEAC négy leg gyor sabb fu tó já nak
ver se nyé ben Fá bi án B. 8,1-gyel ne gye -
dik lett. Bolbás Gy. 8,4-es egyé ni csú -
csot fu tott.

A MASZ fel nõtt-ju ni or ver se nyén a
4×1 kö rös gödöllõi nõi vál tó – Sze -
ke res, Pék, Durkó, Gácsi – nagy fö -
lénnyel gyõz te le el len fe le it.

400 mé te ren Pék And rea má so dik
(59,20) ,  Sze ke res  Vik tó r ia  ötö dik
(61,28) he lyen vég zett, Fá bi án Bor bá la
63,64-ot fu tott. 800-on Eördögh Ré ka

egyé ni csúccsal, 2:27,32-vel ezüst ér -
mest szer zett. Az 1500-as fu tam ban
Kis Gyön gyi szin tén má so dik lett, ide -
je 4:51,0.

A fel nõt tek kö zött  Pecze Dá ni el
4:05,6-os idõ vel áll ha tott fel a do bo gó
má so dik fo ká ra. A 60 mé te res gát fu -
tás ban a ser dü lõ ko rú Durkó Eliánát
csak két kül föl di elõz te meg, 9,23-as
ide jé vel har ma dik lett. A B dön tõ ben
Pék A. 9,73-at fu tott. Rúd ug rás ban
Har ma ti Ka ta lin bronz ér met szer zett,
nyolc szá zon Szán tai Pé ter jól helyt állt
(2:07,43).

Du na ke szin me gyei nyílt fe dett pá -
lyás vi a dalt ren dez tek. Az ered mé -
nye ket a GEAC edzõi meg nyug ta tó -
nak tar tják.

A jó ered mé nyek kö zül ki emel ke dett
a nõi gát fu tók és Sza bó Áron 60 mé te -
res tel je sít mé nye. Ered mé nyek: Ser dü -
lõk: Hüse Ni ko lett há rom má so dik he -
lye zést ért el (tá vol 451, 60 m 8,4, 60
m gát 10,0). Az ifik kö zött Szeleczki
Xé nia mind há rom érem bõl szer zett
egyet (60 m gát 9,8, 60 m 8,0, tá vol
450). Pus kás Lász ló má so dik lett tá -
vol ban (540) és hár mas ban (11,88),
har ma dik 60 m gá ton 9,8-cal. Sza bó
Ákos 60 mé te ren 7,9-cel ne gye dik he -
lyen ért cél ba.

A ju ni o rok ver se nyé ben Pék And rea
nyert 60 mé te ren (8,0) és 60 m gá ton
(9,7) ,  má so dik le t t  tá  vol  ug rás  ban
(482). A fi úk kö zött Sza bó Áron 7,15-
ös idõ vel gyõ zött 60 mé te ren. A fel -
nõt tek kö zött Nagy Zi ta meg nyer te a
60 m gá tat (11,2), és má so dik lett 60
mé te ren (8,5), va la mint tá vol ug rás -
ban.

-sz-

Az év el sõ iga zán moz gal mas hétvégéjén
a GEAC sak ko zói több fron ton is kép vi -
sel tet ték ma gu kat. Szom ba ton a köz vet -
len után pót lás Du na ke szin, míg NB-s
csa pa ta ink va sár nap Deb re cen, il let ve
Karancs lapujtõ csa pa tai el len foly tat ták
a csa pat baj no ki küz del me ket. Ja nu ár 22-
én Du na ke szin ren dez ték meg a VII.
Szalkai De zsõ em lék ver senyt, me lyen
al sós és fel sõs csa pa tok mér ték össze tu -
dá su kat. A GEAC fi a tal jai mind két cso -
port ban el in dul tak – most a fel sõ sök nek
jött ki job ban a lé pés, akik a II. he lyen
vé gez tek.

Vég ered mény: Al sós fi úk (15 csa -
pat): 1. Vác, 18 pont; 2. Cse pel, 17,5
pont; 3. Sta tisz ti ka; 14 pont… 6. GEAC
(Romhányi Bo tond, Reznák At ti la,
Romhányi Vik tor) 10,5 pont. Fel sõs fi -

úk: 1. Szent end re, 13 pont; 2. Gödöllõi
EAC (Tö rök Zol tán, Som La jos, Ta kács
Pál), 12,5 pont; 3. Új lak, 11 pont.

Ja nu ár 23-án a ha to dik for du ló val
foly ta tó dott az NB I/B, il let ve az NB II-
es csa pat baj nok ság. Mind két csa pa tunk
vi szony lag tar ta lé ko san állt ki, de ez
nem lát szott az ered mé nyen. Az NB I/B-
ben fö lé nyes gyõ zel met arat tunk a
Biogal SE el len – az 1-7 táb lán 6,5 pont
si ke rült, míg a négy if jú sá gi já té kos sal
ki ál ló (akik 3 pon tot sze rez tek) II. csa pa -
tunk Karancslapujtõn tu dott nyer ni.

NB I/B, 6. for du ló, ja nu ár 23.:

Biogal SE–Gödöllõi EAC 2,5:9,5. Gyõ -
zött: Kubacsny, Ka rá csony, Sleisz,
Harmatosi, dr. Far kas L., Nagy aj tai,
Bán dy, Tö rök. Dön tet len: Hardicsay,
Rutt kay, Koczó. Vesz tett: Sillye.

NB II, 6. for du ló, ja nu ár 23.:

Karancslapujtõ–Gödöllõi EAC II

5,5:6,5. Gyõ zött: Tóth, Mendrei, dr. Far -
kas J., Bajnóczi, Somodi, Bor sos. Dön -
tet len: Botka. Vesz tett: Ve réb,
Romhányi, Né meth, Ri gó, Ta nács.

Tí már Zsolt 
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A 2. szám rejt vé nyé nek meg fej té se:

“Lé pe get nek szót la nul / S mi kor éj fél eljõ
Fér fi a san ke zet fog / Múlt tal a jö ven dõ.”

A Fá ma Könyv ke res ke dés könyv utal vá nya -
it nyer ték: Ta li ga Mar git, Kos suth L. u. 23.
(1000 Ft), Szö ré nyi Ist ván, Egye tem tér
4/A. (600 Ft)., Ká posz ta Zsolt, Er zsé bet
krt. 14. I/4. (500 Ft), Mudruczó Já nos,
Bé ri Balogh Á. u. 7. (400 Ft).
A Vá ros i Film szín ház 2-2 db mo zi jegy ét
nyer te: Nagyné Ma jor Eri ka, Dessewffy u.
33., An tal Józsefné, Moh ács u. 8. g

NYERTESEK

GÖDÖLLÕI

Rad nó ti M.: Pa pír sze le tek (Tél) c. köl te mé nyé bõl
idé zünk két sort.

Víz szin tes: 2. Az idé zet el sõ so ra (H, A, T, V).
13. Tolle et …! Vedd és ol vasd! 14. An na be céz ve.
15. Máj ter me li. 16. Dön tet len a sakk ban. 18. Zár.
20. Vá ros a Du na és Ti sza össze fo lyá sá nál. 22.
Aszlányi Kár oly. 23. Elõ idéz. 25. Nyír egy há zá hoz
csa tolt te le pü lés. 27. El len ben. 28. Eny he nyo más ra
be le egye zik. 30. Fo tel ban tar tóz kod ni. 32. Ga bo nát
vág. 34. Ká ros. 35. Mik száth Mik ló sa. 37. Fõ nök,
ci gá nyul. 40. Ré gi szá mí tó gép. 42. Ró mai sze re -
lem is ten. 44. Köl tõ i e sen ci ga ret tá zik. 46. Öl töny ré -
sze. 48. A rocknagymama ke reszt ne ve. 50. Si va ta gi
víz le lõ hely. 52. Né met és svéd gépkocsijelzés. 53.
Air …, lé gi pos ta. 55. Átkelõhajó. 57. Radics Bé la.
58. Azon nal. 60. A ma gyart, a vo gult és az oszt já -
kot ma gá ba fog la ló nyelv csa lád. 62. Köl tõi fi zi mis -
ka. 64. Sû rûn nõtt. 65. Sub …, ti tok ban. 67. Spa -
nyol fes tõ (Sal va dor). 69. Bál vány. 71. Szag ga tot -
tan ri kolt. 73. Gabon és Uk raj na au tó je le. 75. Olasz
film ren de zõ (Dino). 77. Egy ko ri no mád nép. 79.
Na gyon kí ván. 81. Mu ta tó szó. 82. Egyik me gyénk -
bõl va ló. 84. Ide fe lém. 86. Meg fe le lõ. 87. Mé reg.

Füg gõ le ges: 1. Az idé zet má so dik so ra (K, A,
S, E, G, E, L). 3. Ro mán fo lyó.  4. A szo bá ba nyom.
5. Ezüst vegy je le. 6. Be cé zett fér fi név. 7. Af ri kai an -
ti lop. 8. Észak-ame ri kai fo lyó. 9. Csont, la ti nul. 10.
Szerb ál lam fér fi (Joszip Broz). 11. Le gyen, an go lul.
12. Bú tor ru gó zat. 17. Kö tõ szó. 19. Gyer me ket hoz
a vi lág ra. 21. Mün chen fo lyó ja. 24. Tisz ta, né me tül.
26. Éne kes ma dár. 29. Rossz kí ván ság. 31. Kú szó -
nö vény. 33. Az egé szet al ko tó ele mek kö zül egy.
36. Be cé zett nõi név. 38. Hegy csúcs. 39. Ter mé -
szet vé del mi te rü let a Du nán tú lon. 41. Na gyobb ha -
lom. 43. Hagy ma vá ros. 45. Apát sá gi vá ros a Ba -
kony ban. 47. To ka ji bor. 49. Be cé zett Ilo na. 51. Be -
te get gon doz. 54. Össze té te lek ben le ve gõ vel va ló
kap cso la tot je löl. 56. Ér dem rend. 59. Volt szom bat -
he lyi szál lo da. 61. A Hunyadiak el len fe le. 63. Fõ vá -
ros a Bal ti kum ban. 66. Eu ró pai nép. 68. Gö rög pi -
ac tér. 70. Ün ne pelt szí nész nõ. 72. Fo na lat erõ sít.
74. In du lat szó ha tár ta lan öröm ki fe je zé sé re. 76. Víz
be tûi ke ver ve. 78. Viennai rész let! 80. Hid ro gén és
er bi um vegy je le. 83. Cse kély ér té kû ró mai pénz.
85. Ket té vá gott rönk!

Be kül den dõ: vízsz. 2. és függ. 1.


