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Fuszenecker Ferenc: Tél

A kultúra nyelvén a kultúra napján
A magyar kultúra napját városunk többek közt a Gödöllõ Kultúrájáért Díjak átadásával, valamint két gödöllõi fotómûvész, Fuszenecker Ferenc és Kresz Albert kiállításával ünnepelte. Gémesi György polgármester köszöntõ szavai a kulturális intézmények fontosságáról szóltak: az ilyen intézmények munkájának köszönhetõ, hogy feszültségekkel teli világunkban tudunk beszélni a kultúra nyelvén.
2–5. oldal
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A magyar kultúra napján
magyar kultúra napját városunk két
gödöllõi fotómûvész, Fuszenecker
Ferenc és Kresz Albert kiállításával
ün ne pel te a mû ve lõ dé si köz pont ban.
Gémesi György polgármester köszöntõ
szavai a kulturális intézmények fontosságá ról szól tak: mû ve lõ dé si köz pon tunk
be mu ta tó- és ta lál ko zó hely, szi get a
nagyvilág forgatagában. Az ilyen intézmények munkájának köszönhetõ, hogy
feszültségekkel teli világunkban tudunk
beszélni a kultúra nyelvén.
Gera Mihály, a kortárs magyar fotog-

A

– Én legtöbbször embereket fényképezek, számomra a legnagyobb élmény az
em be rek kel va ló kap cso lat te rem tés. A
másik pedig a fotográfia kiválasztása az
elkészült képekbõl.
– Most milyen témán dolgozik?
– A drávaszögi ma gyar ság éle té vel
foglalkozunk Lábadi Károly néprajzkutató 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,
másfelõl a világ figyelmét is fel kell hívnunk.

Kresz Albert: Máriabesnyõi kapucinusok, 2.

Fuszenecker Ferenc: Kezek

ráfusok munkásságát bemutató Fényképtár sorozat szerkesztõje arra hívta fel a figyel met, hogy min den bi zonnyal csak
Gödöllõn ünnepeljük a magyar kultúra
napját fotókiállítással. Városunk már régóta otthona a kortárs fotográfiának; itt
rendszeresen bemutatkozhatnak az alkotók, a különbözõ törekvések. Hazánkban
a kortárs fotómûvészet rendkívüli gazdagságú: a Fényképtár címet viselõ sorozat a tervek szerint negyvenkötetes lesz.
E kötetek sorában Fuszenecker Ferenc
munkásságát a kilencedik, Kresz Albertét
pedig a tizennegyedik album mutatja be.
A meg nyi tó be fe je zé se ként Fo dor
László mûvésztanár klarinétjátéka varázsolt az alkalomhoz illõ zenei hangulatot
a terembe.
– Az ön számára mi jelenti az élményt,
az örömöt a fotográfusi tevékenység során? – kérdeztük Fuszenecker Ferenctõl.

Fuszenecker Ferenc: Szociális otthon

Fuszenecker Ferenc: Madaras József

– A portrék milyen szempontok szerint
készülnek?
– Az általam megismert emberek velem való kapcsolatát igyekszem kifejezni. A ve lük va ló kap cso la tom az, ami
fontos számomra a fényképezésben, ezen
keresztül tudom kifejezni az õ életüket is.
Kresz Albert bemutatott képein írókat,
mûvészeket is láthatunk.
– Miért vonzódik ehhez a témához?
– Ipar mû vész dip lo mám van, en nek
kap csán sok kor társ kép zõ mû vészt is -
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nak: Vi lág If jú sá ga, Ma gyar If jú ság,
Gyermekünk. Dolgoztam együtt más lapok, folyóiratok újságíróival és szerzõivel is. Késõbb azután igyekeztem visszatérni a riportok során már megörökített,
megismert személyekhez; az itt látható
képek az ilyen újabb találkozások alkalmával készültek.
R. G.

Kresz Albert 1939-ben született Gyõrött. ’62-ben diplomázott az Iparmûvészeti Fõiskolán. Hivatásos fotográfusként ’63-ban mutatkozott be mint
az Ifjúsági Magazin fotóriportere.
Fuszenecker Ferenc 1944-ben született Budapesten. Eredeti foglalkozása
órás. 1964-ben kezdett fényképezni.
1980 óta él családjával Gödöllõn. g

Kresz Albert: Találkozások 4.

Kresz Albert: Napraforgó

Kresz Albert: Boldogi zenész

mertem meg. Együtt töltöttük a kollégiumi éveket, de a fõiskolák is összetartottak abban az idõben: sok közös rendez vé nyünk volt. A ké pe i men sok fé le
ember jelenik meg, ez az érdeklõdésembõl kö vet ke zik, ami sok fe lé irá nyul.
Rengeteg barátot szereztem a fényképezõ gép pel. Nem is tud nám más kép pen
csi nál ni ezt a mû fajt, ne kem fon tos,
hogy szeressen az a személy, aki a riportalany. Ennek persze az a feltétele,
hogy az ember felkészül. Ebben gyakorla tot sze rez tem, hi szen ri por ter ként
kezdtem a fényképezést.
– Milyen lapoknál dolgozott?
– 1965-ben indult az Ifjúsági Magazin,
én is akkor kezdtem ott. Ennek köszönhetõen dolgoztam az összes ifjúsági lap-

Fuszenecker Ferenc: Földmûvesek

Fuszenecker Ferenc: Esküvõ
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Átadták a Gödöllõ Kultúrájáért díjakat

Ha esik, ha fúj – szól a zene
Városunk képviselõ-testülete 1998ban alapította a Gödöllõ Kultúrájáért
díjat. A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek,
szervezeteknek adható, akik, illetve
amelyek kiemelkedõ eredményeket
értek el kulturális, mûvészeti tevékenységükkel és közmûvelõdési munkájukkal. A képviselõ-testület Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottságának
el nö ke szé les kör meg szó lí tá sá val
kért javaslatot a díj odaítélésére. A különbözõ intézmények, egyesületek,
csoportok összesen huszonegy személyt, illetve közösséget javasoltak. A
képviselõ-testület ebben az évben a
Gödöllõ Kul tú rá já ért dí jat Ujváry
Gézánénak, az Erkel Ferenc Általános
Iskola tanárának és a Frédéric Chopin
Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekarának
ítélte oda. A díjak átadására a magyar
kultúra napján került sor a Zeneiskola
hangversenytermében.

A kitüntetettek munkásságát Guba Lajos,
a képviselõ-testület Kulturális, Oktatási
és Ifjúsági Bizottságának elnöke méltatta, majd Gémesi György polgármester átadta a díjakat. A polgármester arra hívta
fel az egybegyûltek figyelmét, hogy a
millenniumi évben üzenete van a magyar
kul tú rá nak: a ma gunk mö gött ha gyott
ezer év olyan gazdag, hogy arra bárki
büszke lehet. Az egyetemes magyar kultúra értékei sok ember áldozatos munkájából tevõdnek össze. Ujváry Gézáné évtizedek óta feltûnés nélkül, csendben dolgozik az állandóan változó gyermekközös 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 zene a város ünnepein és minden más alkalmon.
A díjazottak köszönõ szavai után az
est ünnepi mûsorral zárult.
– Hogyan lehet rávenni ma a diákokat
az ének lés re? – kér dez tük Ujváry
Gézánétól.
– A gyerekek a zenei tagozatú általános iskolába az óvoda után jönnek, ahonnan már hoznak alapokat. Az iskolában
minden nap van énekóra, ahol elõször játé kos for má ban sze ret tet jük meg az
éneklést.
– Ez a mostani elismerés az eredményeknek is szólt…

– Arra vagyok a legbüszkébb, hogy Gödöllõn több
mint húsz évvel ezelõtt elindít hat tuk a nép dal ének lé si
ver se nye ket. Elõ ször csak
városi szinten, de a következõ évek folyamán ez megyeivé szélesedett.
– Az Erkel iskolában hamarosan megváltoznak a körülmények a bõvítés következtében…
– 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
zenetermünk, ahol nem csak
az ének ta ní tás foly hat, ha nem hangversenyeket is tudunk ren dez ni két te rem
összenyitásával.
– Hogyan lehet összetartani egy ilyen csapatot? – kérdeztük Ella
Attilát, a Fúvószenekar vezetõjét.
– Ez természetesen nem könnyû, de
vannak zeneszeretõ fiatalok, akik a zeneis ko lai ta nul má nya ik so rán csa pa tunk
tagjaivá válnak. 1991-ben, amikor az elsõ néhány gyerekkel elkezd- Ella Attila
tük ezt, valóban nehéz volt,
mint min den kez det. Az
évek múlásával aztán látványo san, jól együtt tud tunk
dol goz ni. Ve lünk van nak
még az alapító tagok is, akik
azóta már egyetemisták, fõiskolások, vagy dolgoznak.
A létszám mindig kiegészül,
és most már egyre színesebben tudunk kivonulni. Már
majdnem minden hangszercsoportunk megoldott – gondo lok itt a sza xo fo nok ra,
mélyrezekre. Persze fejlõdni
valónk mindig van.
– Milyen eredményekre a
legbüszkébbek?
– 1996-ban test vér is ko lánkban, Nagyrõcén szerepeltünk, 1997-ben nagy sikerrel rendeztük meg az ötéves ju bi le u mi hang ver se nyünket. Abban az évben az
országos zeneiskolai fesztiválon harmadik díjat kapott

Ujváry Gézáné

az együttesünk. Tavaly õsszel Németországban vettünk részt egy zenekari feszti vá lon, ami nagy él ményt je len tett a
gyerekeknek.
R. G.
Fotó: a szerzõ
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Gödöllõ Kultúrájáért: Ujvári Gézáné

HÍREK

Az Év Kórusa – nyolcszor

Fogadónap-változás!

Újváry Gézáné 1970 óta tanít az Erkel Ferenc Általános Iskolában. Az
is ko la ze nei ta go za tá nak egyik fõ
szervezõje, elindítója volt, és az alapítástól kezdve töretlen lelkesedéssel dolgozik ezen a területen.

Neki is köszönhetõ, hogy az iskola zene 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-módszer tanulmányozására, az iskola kórusainak meghívásai budapesti
és nemzetközi fellépésekre.
Több ször sze re pelt ének ka rá val a
Magyar Rádió gyermekkarokat bemuta 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 szeminárium keretében.

Egyik elindítója volt az elõbb városi, majd kör ze ti nép dal ének lé si ver seny nek, mely ma már me gyei ver sennyé vált.
Újváry Gézáné kórusai az Éneklõ Ifjúság versenyein sorozatban arany minõsítést szereztek. Nyolcszor nyerték el
az Év Kórusa kitüntetõ címet. 1994-ben
a ze ne ta go za tos kó ru sok I. Or szá gos
Fesztiválján karnagyi különdíjat kapott.
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. Budapesti Nemzetkõzi
kó rus ver se nyen is mét ezüst dip lo mát
kapott kórusával.
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
többen városunkban dolgoznak ezen a
területen. g

Gödöllõ Kultúrájáért: az Ifjúsági Fúvószenekar

Nélkülük nincs ünnep Gödöllõn
Az Ifjúsági Fúvószenekar 1948-ban
alakult meg, a 80-as évek közepéig
Völ gyi Er nõ ta nár úr ve ze té sé vel
mûködött az együttes. 1992-ben Ella
At ti la kar nagy ve ze té sé vel ala kult
újjá a zenekar, és ma már meghatározó szerepet tölt be a város zenei
életében.

Az együttes a zeneiskola növendékeibõl alakult, tagjai ma is nagyrészt zeneiskolások, de részt vesznek a közös
munkában, a közös zenélés örömében,
a fellépések sikereiben az egykori növen dé kek, mai fi a tal ze ne sze re tõ fel nõttek is. A csoport komoly munkájának köszönhetõen eljutottak az Országos Ze ne is ko lai Fesz ti vál ra is, ahol
1997-ben III. dí jat nyer tek. 1999-ben
pedig a németországi Rastattban Nemzetközi Zenekari Fesztiválon szerepeltek nagy sikerrel.
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 induló 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
könnyûzenei darabokig ível.
A fúvószenekar fellépése nélkül elkép zel he tet le nek Gödöllõn az ün ne pek: már ci us 15-én, az isaszegi csa ta
emlékére rendezett lovas felvonuláson,
augusztus 20-án, október 23-án szerepel nek rend sze re sen a vá ros nyil vá nossága elõtt, de szívesen látott vendégek a Ki rá lyi Kas tély dísz ud va rán, a
Városháza elõtt megrendezett térzenélés alkalmain, a zene ünnepe szabadtéri ren dez vé nye in, vagy a Sör fesz ti vá lon is.
A zenekar gyakran szerepel más ünnepi alkalmakon, rendezvényeken is a
város lakóinak örömére, hiszen impozáns meg je le né sük kel, re mek, han gu latos zenélésükkel belopták magukat a
gödöllõiek szívébe. g

Gémesi György polgármester
értesíti a város lakóit, hogy fogadónapja – 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
megköszöni a szülõknek és a pedagógusoknak, hogy a személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az alapítvány
szá má ra aján lot ták. A be folyt 530
ezer forint összeget sporteszközök,
nyelv ta nu lást se gí tõ anya gok és
egyéb eszközök vásárlására, az iskolai tábor korszerûsítésére, versenyek,
rendezvények támogatására használjuk fel.
Gyermekeink Alapítvány Kuratóriuma

„Nincs egy hely…”?
Dehogynem, hisz megnyílt az Átjáró If jú sá gi In for má ci ós és Ta nács adó Iroda! Térj be hozzánk, ha szeretnéd tudni, mi történik a városban,
a fõvárosban, a nagyobb vidéki város ok ban (kon cer tek, fesz ti vá lok,
színház, mozi); ha problémád van és
nem tudsz ki hez for dul ni (mun ka,
tanulás, továbbtanulás, albérlet, család, kapcsolat, egészségügy, utazás,
stb.); ha ötleted van és nem tudod,
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: Átjáró Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ. Tel.: 420977/109-es mellék. Nyitva hétköznap 13–19 óráig, szombaton 15–18
óráig
Farkas Györgyi

az ügyfélszolgálat munkatársa

Külön gyûjthetjük a papírt
A lakossági hulladék szelektív gyûjtése 1993 szeptemberében kezdõdött
városunkban, de elterjedését gátolta a
kiválogatott anyagok újrahasznosításá nak meg ol dat lan sá ga. Az ön kor mányzat kezdeményezése hamarosan
új erõre kaphat, miután jelentkezett a
fõvárosi Duna Recycling Bt., amely
Folytatás a 6. oldalon
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Rólunk írták

HÍREK
Folytatás az 5. oldalról

ingyenesen konténereket bocsát a papírgyûj 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
díjtalanul elszállítja, és gondoskodik
a hulladék újrahasznosításáról is. A
gyûjtésben részt vevõ intézmények
kilónként 3 forintot kapnak.
Krassay László képviselõ, az önkormányzat tanácsnoka a Városházára 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
hulladék keletkezik, aminek a a fele
papír és szerves anyag. A papír külön gyûj té se akár már már ci us ban
elkezdhetõ. g

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

Állatorvosi ügyelet
Január 30-31.: Dr. Csermai Ferenc
(Mogyoród, Rákóczi u. 7.; tel.: (20)
9457-816). g

LEVÉL
Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Kolléga!
A zentai önkormányzat a teleltetési program ban részt vett gye re kek és szü le ik,
valamint a magam nevében köszönetemet szeretném kifejezni Gödöllõ polgármes ter ének, dr. Gémesi György úr nak,
testületének, önkormányzatának, a gyerekekkel foglalkozó szakembereiknek, Six
Edit alpolgár mester asszonynak és mindenkinek, aki a teleltetési projektum végrehajtásában részt vett. E segítség a vajdasági gyerekek és családjaik számára
azér t volt fon tos, mer t sok is ko lás így
juthatott elõször az anyaországba, nem
szólva a Jugoszláviában elõforduló fûtési
gondokról és az iskolakezdés bizonytalan
idõ pont já ról. Még egy szer kö szön jük a
segítséget, a tar talmas gyer mekprogramot; s ha kell, úgy önkor mányzati szinten, mint magánemberként számíthatnak
ránk.
A mielõbbi viszontlátás reményében,
tisztelettel:
Juhász Attila

Zenta polgármestere

MEGKÉRDEZTÜK

Baráth Etele:
Gémesinek volt igaza
Végig Gémesi György polgármesternek
volt igaza, amikor azért küzdött, hogy
ne legyen autópályadíj az agglomerációban – jelentette ki az MSZP gödöllõi
szer ve ze te ál tal ren de zett fó ru mon
Baráth Etele, az Országgyûlés területfej lesz té si bi zott sá gá nak al el nö ke. A
szocialista politikus – aki az 1300 forin tos he ti jeggyel uta zott a gödöllõi
mû ve lõ dé si köz pont szín ház ter mé ben
hatvan érdeklõdõ elõtt tartott gyûlésre
– le szö gez te, hogy eb ben a tér ség ben
bármilyen autópályadíj elfogadhatatlan,
mert az agglomeráció fejlõdését gátolja. Bán sá gi György, a Fõ vá rosi Köz gyûlés városüzemeltetési bizottságának
alelnöke – õ a HÉV-et választotta – a
helyi érdekû vasút gyorsvasúttá fejleszté sét és a meg hosszab bí tá sát szorgal maz ta a Hun gá ria kör útig – be lát ha tó
idõn belül.
Bár Gödöllõre vo nat ko zó kér dés a
hall ga tó ság so ra i ból nem hang zott el,
Baráth Etele kifejtette, hogy a kisváros
innovációs lehetõségei átlagon felüliek.
Úgy vélte, hogy az elavult közigazgatási
rendszerû Budapest fejlõdési üteme elmaradt Prágától, illetve Bécstõl, és csak
az agglomerációval történõ együttmûködése mentheti meg ebben a versenyben
egy történelmi vereségtõl. Ma a fõvároson kívül található az élhetõ világ alapja.
Minden gyökere megvan egy gyors és
korszerû elõvárosi, illetve körvasútnak,
csakhogy ezzel az elmúlt 25–30 évben
nem foglalkoztak. A fõváros peremvidéke lényegesen elmaradottabb több agglo me rá ci ós te le pü lés nél. Fel ve tet te,
hogy Budapest és az agglomeráció kooperációjával, koordinációjával alakítható ki egy igazi, hárommilliós nagyváros.
(Pestvidék 2000. január 21.)

Maradjon a napijegy
az agglomerációban?
Tóth István

A kér dés na gyon
jó, és azt hiszem, 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
legmegfelelõbb
irány ban ha lad. A leg rosszabb az
egészben, hogy aki eddig nem használta az M3-ast, az most még úgysem
teheti. Az autóútjaink még zsúfoltabbak lettek, és még szennyezettebb a
levegõ. Remélem, a vezetõk hamar ráébrednek a hatalmas tévedésükre.
Makovecz Mária

A mat ri cás rend szert nyugati szomszé dunk tól át vé ve
több fontos dolgot
is el fe lej tet tek
meg vizs gál ni. Az
em be rek fi ze tõ ké pességén és az autópálya minõségén túl még az országon való gyors áthaladás sincs megoldva. Kint ennyi pénzért az egész orszá gon ke resz tül-ka sul me he tek, itt
pedig, akárhogy nézem, csak kettõ autópályát használhatok ennyiért.
Barabás Béláné

Számomra igen meglepõ volt ez a lépés, mert nem tudom könnyen kiküszö böl ni azt a hát rányt, amit a
gödöllõieknek, illetve nekem okoztak,
ha Pestre szeretnék menni. Gondoljunk csak bele: ha nem is a fõvárosba,
hanem csak a város elõtti bevásárló-

REGIONÁLIS

Gödöllõi Krónika
A helyi televízió minden pénteken 18 órakor
új mûsorral jelentkezik a kábelhálózaton.
Ismétlés: kedden, 18 órakor.
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Egyeztetés az M3-asról és az elkerülõ útról

MEGKÉRDEZTÜK

Korlátoznák a teherjármûvek forgalmát
a régi hármason

köz pont ba sze ret nénk el jut ni, már
mennyi a többlet.
Az eddigi költségeink többszörösét is
fizethetem, akár az
M3-ast vá lasz tom,
akár pedig kerülök
egyet.

A közlekedési tárca elvben hajlandó a napijegy
visszaállítására az M3-as
autópályán a meglévõ kapuk felhasználásával, de
csakis Gödöllõ térségében, amennyiben a napijegy ja nu ár ele ji meg szün te té se mi att nõ ne
meg jelentõsen a következõ idõszakban a zsúfoltság a környék útjain –
mond ta mun ka tár sunk nak Manninger Je nõ, a
minisztérium politikai államtitkára, miután megbeszélést folytatott a témá ról Gémesi György
polgármesterrel. A politikus azt is elmondta, hogy
ez a lehetõség csak addig ma rad hat na fenn,
amíg megépül a Gödöllõt
elkerülõ út.

Az új autópályadíj-rendszer
bevezetése után, már az elManninger Jenõ: a minisztérium elvben hajlandó
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 fedezi az utóbbi elõkészítéséhez szükséGyörgy, hogy egyeztessék álláspontju- ges pénzt, és a beruházást felveszi a kékat, mi a teendõ a várható változásokat sõbbi évek fejlesztési tervei közé. Úgy
figyelembe véve. A helyi politikusok at- vélte, hogy az elsõ szakasz építése vitól tartanak, hogy a napijegy megszünte- szonylag hamar elkezdõdhet. Az önkortése miatt még nagyobb lesz a zsúfoltság mányzat ehhez saját költségvetésébõl is
azokon az utakon, melyeken díjtalanul kész támogatást nyújtani, hiszen a 3-as
fõút jelenlegi forgalma már az életminõlehet a fõvárosba jutni.
Mint Manninger Jenõtõl megtudtuk, a séget veszélyezteti.
Olyan rendelet elõkészítésén is dolközlekedési tárca vezetõi kevésbé félnek
ettõl, úgy látják, hogy csak kevés esetben goznak a minisztériumban, amit tavaly
és rövid ideig választják majd az autósok Gémesi György országgyûlési képviselõaz M3-as helyett a 3-as fõutat. A találko- ként is felvetett. Nevezetesen párhuzazón mindenesetre megegyeztek abban, mos útvonal megléte esetén korlátozni
hogy a forgalmi változásokat három hó- kívánják a nehéz-tehergépjármûvek forgalmát, ha az túllép bizonyos zaj- és lenap után tekintik át.
Gémesi György és Manninger Jenõ a vegõszennyezési határértékeket. Az új
Gödöllõt elkerülõ útról és az M0-ás autó- szabályozás Gödöllõ gondjain is enyhítepálya új szakaszáról is tárgyalt. Az utób- ne, hiszen a várost kettészelõ 3-as fõúton
bi a jelenlegi tervek szerint Gödöllõ és az autópályadíj 1999. évi bevezetése óta
Kerepes között indulna ki az M3-as autó- sokszorosára emelkedett a nehéz teherpályából, amit az M5-össel kötne össze. autók forgalma.
A Gödöllõt északról és keletrõl elkerülõ
l.t.
utat ez nem válthatja ki. A minisztérium
Fotó: Magyar Bertalan

Barabás Jutka

Ed dig is ke ve set
használtam az utat,
most pe dig még
annyit sem fogom.
Igen emelkedtek a
gép jár mû-üze mel tetési költségek is.
A ke vés fi ze té sek
mellett a gépkocsira esõ járulékok ha
nem használom is, már egy kisebb vagyonba kerülnek; arról nem is beszélek, ha elindulunk valamerre, mennyibe is lesz ez nekünk.
Kovács Edina

Na gyon ke vés az
emberek fizetése, és
még az agyon ter helt gépjármûveiket
is ne he zen tud ják
üze mel tet ni. Akik
ezt túl él ték, azok
eb be ros kad nak
majd meg. Az utakért már többször is
fizetünk, adókban, benzin- illetve az
üzemanyagban, akkor miért fizettetnek
velünk az autópályáért ezek után?
Kiss József

Sokat használom az
au tó pá lyát, és ne kem éves bérletem
van, ezért nem veszem ész re a kü lönb sé get. Nem is
gon dol koz tam a
dolgon, mert ez nekem természetes. Aki keveset járt, annak régen azért megérte, mert gyorsabb és praktikusabb. Ezek az emberek szerintem nem is használják most
az utat. Remélem, kedvezõ lesz számomra is a megoldás, amivel ezt orvosolják.
Kép és szöveg:
hacker
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Babat-völgyi Ökológiai Mintaterület

KITEKINTÕ

Tíz évvel a szovjet tiszti kaszinó után

Horvát választás

Pénteken a városházán mutatták be a
Szent István Egyetem Környezet- és
Tájgazdálkodási Intézete által létesítendõ Babat-völgyi Ökológiai Mintaterület
terveit. A megbeszélés után Ángyán József intézetigazgatót kérdeztük.

– Gödöllõi Mo dell el ne ve zés sel egy
olyan védett területet szeretnénk itt kialakítani, ahol bemutatható, hogy a gazdálkodás hogyan illeszthetõ a környezethez.
Ez a völgy eléggé leromlott állapotba került, mindenkinek érdeke, hogy ezen változtassunk. Korábban a szovjet tiszti kaszinótól kezdve sok minden volt itt, mi
egy egységes ökológiai programot szeretnénk megvalósítani. Ennek gerince a
természetvédelem, aminek középpontjában a tizenegy tóból álló tófüzér áll. Egy
kisebb területen ökológiai modellgazdaságot szeretnénk kialakítani, és létre kívánunk hozni egy õshonos háziállatokat
bemutató mintatelepet. Ide kerül a völgybe az egyetemi lovarda is.
– Hogyan sikerül ezt finanszírozni?
– Mint tangazdaság és modellgazdaság,
forrásokat remélünk a központi költségvetésbõl. A tervezés eredetileg a Természetvédelmi Hivatal megbízásából indult el. Az

FVM-ben kormányhatározat alapján az
idén indul a nemzeti agrár-környezetvédelmi program, aminek szintén modellterülete
lehetne a babati völgy. A Vidékfejlesztési
Fõosztály ugyancsak érdeklõdik a terveink
iránt. Mindezeken felül számítunk partnerekre akár a vállalkozói szférából is.
– Mikor kezdõdik a tervek valóra váltása?
– A lúdtelep átalakítása már megkezdõdött, folyamatban van a lovarda kitelepülése. Amennyiben a források rendelkezésre állnak, a megvalósítás már az idén
elindulhat.
– Mit lehet tudni a részletekrõl; például fennmarad-e a vadászat a völgyben?
– Vadászni nem szeretnénk a völgyben,
az egy más típusú program lenne. Természetesen egyeztetnünk kell a Pilisi Parkerdõ-gazdasággal. Ami az autópályát illeti,
a tõle délre esõ területeket, az elsõ és második tavat szeretnénk a szabadidõs tevékenységek számára megnyitni. A völgyben befelé haladva egyre inkább szakmai
jellegû programokat kívánunk kialakítani.
A legértékesebb természetvédelmi magterületeknél pedig egy viszonylagos zártságot kell megvalósítanunk.
R. G.

Újra várja a betegeket a Segítõ Kéz Alapítvány Ápolóháza

Itt mindenki nyugalmat talál
A tavalyi év novemberében ünnepélyesen megnyitotta kapuit a Segítõ
Kéz Alapítvány által létrehozott Ápolási Intézet. A Kapucinus Rendtõl használatba kapott otthonban kettõ-, négyés hatágyas szobákban kapnak a betegek elhelyezést. A ház olyan betegeket fo gad, aki ket a hoz zá tar to zó ik
nem tudnak ellátni, vagy a kórházi kezelés után folyamatos szakápolásban
kell részesülniük.

E célt szolgálja a teljes ellátás a komfort
és a szakápolók 24 órás szolgálata. Itt
mindenki nyugalmat talál a kert gyönyörû, öreg fái alatt vagy a kápolna falai között, melynek ajtaja mindig nyitva áll.
Má sok ne vé ben is sze ret ném meg kö szönni az Alapítvány kuratóriumának,

hogy ebben a rohanó, másokra keveset
figyelõ világban, szolgálatuk létrehozásával tovább öregbítik városunk nevét!
Én szabadidõmben, mint karitatív munkás végzem a feladatomat, és itt kérném
a hozzám hasonlóan cselekedni kívánó
embereket, hogy ha módjukban áll, bármikor és bármiben nyújtsák segítségüket.
Ezzel nemcsak az alapítvány fenntartásában, hanem beteg embertársaink gyógyításának könnyebbé tételében is nagyon
nagy segítséget tudnak nyújtani.
Mind ezt meg te he tik sze mé lye sen a
Fenyvesi nagyút 42 sz. alatt lévõ Ápolóházban, vagy telefonon: 421-896, (20)
9212-472. Bankszámlán: BB 1010383634482000-00000007. Önzetlen segítségüket elõre is köszönjük!
Éva nõvér

Hétfõn sorsdöntõnek minõsített elnökválasztások zajlottak le Hor vátországban. A
tét nagy volt, mivel a decemberben elhunyt Franjo Tudjman súlyos, problémákkal terhes örökséget (gazdasági nehézségek, nemzetközi elszigeteltség) hagyott
hát ra. A vok so lást íté let idõ ne he zí tet te
(havazás, heves szél), voltak olyan régiók, ahol csak délután nyithattak ki a szavazóhelyiségek, ez is belejátszhatott abba, hogy a részvételi arány elmaradt a várakozásoktól. Az elsõ hivatalos számadatok csak a cikk írása után jelentek meg,
így csak az elõzetes felmérésekre alapozott eredményekre támaszkodhattam.
A választásokon ugyan kilenc elnökjelölt indult, de komoly esélye csak hármójuknak volt: Stipe Mesicnek, Drazen Budisának és Mate Granicnak. Ami már a szavazás kezdete elõtt bizonyos volt az az,
hogy mindenképpen második fordulóra is
sor fog két hét múlva kerülni, mivel egyik
jelölt sem fogja megszerezni hétfõn a voksok 50 százalékát plusz egy szavazatot.
Az elsõ helyre Stipe Mesicet tették a közvélemény-kutatási adatok (30 százalék körüli eredménnyel), aki igen tapasztalt rutinos politikusnak számít, õ volt az egykori
(nagy) Ju gosz lá via utol só ál lam fõ je, a
hor vát függetlenség egyik kezdeményezõje. Az 1990-es évek elején még együttmûködött Franjo Tudjmannal, de késõbb szakított vele és önálló pár tot alakított, mely a
január 3-iki parlamenti választások után
kormánytényezõvé is vált, így az a helyzet
állt elõ, hogy Budisa, Mesic egyik legnagyobb el len fe le az el nö ki szé kér t fo lyó
harcban, aki a szociáldemokrata párt jelöltje, koalíciós partnere a néppár ti jelöltnek. Budisa mellett az szól, hogy a frissen
hatalomra került szociáldemokrata – szociálliberális pártszövetség jelöltje. Az eddig ellenzékben lévõ csopor tosulás bízhat
január 3-ikai sikerük lendületében, illetve
azon ér velésükben, hogy a beígért reformokat (az ország elszigetelésének megszüntetése, közeledés az Európai Unióhoz,
Bosznia-Hercegovina szuverenitásának elismerése, szerb menekültek visszatérésének elõsegítése, a sajtó szabadságának
biztosítása, az elnöki hatalom túlsúlyának
megszüntetése, a korrupció felszámolása,
gazdasági reformok) csak akkor lehet sikeresen és eredményesen végigvinni, ha
az elnöki széket is a kormánypárthoz közel
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KITEKINTÕ

Ökumenikus imahét

álló politikus tölti be. Éppen erre hivatkozik
a harmadik számú jelölt, Mate Granic is,
aki az eddig kormányzó Hor vát Demokrata
Kö zös ség nek (HDZ), a né hai Tudjman
pár tjának jelöltje. Az exkülügyminiszter
szerint a gyõztes szociáldemokratákkal
szemben mindenképpen szükség van ellensúlyra, nehogy túlhatalomra tegyenek
szert. Az egy hónappal ezelõtt még a közvélemény-kutatási listák élén álló politikus
azonban a Tudjman halálával a szétesés
közeli állapotba került HDK belsõ harcai
miatt jelentõs tekintélyvesztést könyvelhetett el (emiatt le is mondott minden pártbeli tisztségérõl), az ellensúly szerepébe
pe dig a ko ráb ban esély te len nek tar tott
Mesic került.

Boldogok az egyszerûek is…

Fábus

(Azóta eldõlt: a választások elsõ fordulójában Stipe Mesic végzett az élen 41,64
százalékkal; Drazen Budisa lett a második
28 százalékkal; Mate Granic csak a 3. helyet ér te el 21, 69 százalékkal. Így a második fordulóban csak baloldali jelöltek
csatáznak – a szerk.)

CIB

Estérõl estére ökumenikus imaalkalmakon vehettünk részt a múlt héten, a
különbözõ felekezetekhez tartozó lelkészek és hívõk együtt imádkoztak,
sorra vendégül látva egymást a város
templomaiban.

Elõször – s két ízben is a héten – a református egyházközség temploma adott otthont a közös imádságra egybegyûlteknek. Nagy Károly nagytiszteletû úr házigazdaként elmondta, hogy az idei imahét
vezérgondolatát Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levele elsõ fejezetében találhatjuk: „Az Atya kiválasztott minket a
szent és feddhetetlen életre… Szeretetbõl
ar ra ren delt, hogy fo ga dott fi a i vá le gyünk Jézus Krisztus által…” Kérte ezért
az Urat: áldja meg összejöveteleinket.
Engedje, hogy mind szorosabban kapcsoljuk egymásba a kezünket. Legyen ez
a város Isten örömének forrása, teljék
öröme benne, hogy gyermekei, félretéve
hajdani ellentéteiket, együtt imádkoznak.
Sorra hirdettek igét a város lelkészei,
mindnyájan olyan helyen, olyan oltárnál,
ahol évközben máskor nem. Ullmann Péter
premontrei kormányzóperjel a református
templomban arról beszélt: öröm, hogy ismét elérkezett ez a hét a Krisztus hívõk
egységéért. Semmi más nem kötelez rá
bennünket, hogy megtartsuk a közös imaalkalmakat, mint az, hogy érezzük: összetartozunk. Hitünk Krisztusban egyrészt összeköt egymással, másrészt kiemel mások közül. Legyen az imahét egyik gyümölcse:
ébredjen bennünk az eddiginél is nagyobb
felelõsség a körülöttünk levõkért. Érezzük
meg felelõsségünket a városunkban élõ szegényekért, öregekért, gyermekekért.
Nagy László Tamás kapucinus miniszter az evangélikus templom szószékérõl
említést tett róla: vannak, akik elutasítják
az ökumenikus imahetet, idegenkednek
ettõl az „újdonságtól”. Soha ne idegenkedjünk a jobbtól. Jézus Krisztus mindig
döntés elé állította hallgatóságát: búcsút
mondanak-e a régi életüknek, a régi kényelmüknek? A változásokat, amelyek
aztán elõrevittek, mindig a kevesek hajtották végre. Merjünk ráhagyatkozni Jézus Krisztusra. Merjük a gyakorlati életünkben megvalósítani akaratát, tekintsük ma gun kat és egy mást ugyan azon
család tagjainak.

Blázy Árpád evangélikus lelkész igehir de té se be ve ze tõ jé ben egyet len szót
emelt ki az efezusi levél elsõ fejezetébõl:
Krisztusban. Van egy fejedelmünk. Egy
közös fejedelmünk. Akinek kereszthalála
is, feltámadása is mindannyiunké. Mindannyian õbenne születünk újjá, õáltala
tudjuk, hogy nem a temetõben fejezõdik
be az életünk, hogy célunk van, hogy reménységünk van. Igazi értelmet Belõle
nyer az ember élete, Krisztusban lenni
nem magánügy, hanem küldetés. Szolgálja ez az imahét, hogy visszataláljunk
Hozzá, szívbõl bocsánatot kérve mindazért, ami elválasztott bennünket.
Kecskés Attila, a kastélytemplom káplánja megosztotta hallgatóságával: tanulmányai idején, társaival a nyolc boldogságról beszélgetve egy kilencediket fogalmazott meg. „Boldogok az egyszerûek, mert Isten gyönyörködik bennük.”
Lukács evangéliumában olvashatjuk: Jézus örült annak, hogy az Atya nem a bölcseknek nyilatkoztatta ki a titkait, nem az
okosaknak, hanem „a kicsinyeknek”. Az
egyszerûeknek. Jézus felmagasztalja az
egyszerû embereket, akikben mintegy az
Isten egyszerûsége testesül meg.
Szirtes András baptista lelkipásztor az
ige jelenvalóságáról beszélt. Amit az evangéliumokban olvashatunk, nem történelem,
hanem a ma is egyedül érvényes igazság,
ami Jézus Krisztus személyében jött el.
Senki sem szabadíthatja meg saját magát.
Csak az ige képes az emberi életeket megváltoztatni. A harag fiaiból a szeretet fiaivá
tenni bennünket. Engedetlenekbõl engedelmesekké. Krisztusban találhatjuk meg a
békességet, az értelmet, melyet aztán megvalósíthatunk önmagunkban.
Az ima órák so rán ar ra is le he tõ ség
nyílt, hogy a hallgatóság soraiból ki-ki
hangosan megfogalmazza, ami a szívébõl fakad. Sok szép gondolatot hallhattunk így, melyre együtt, már egybeforrott
kö zös ség ként rá fe lel het tük az áment.
Számomra a legemlékezetesebb az volt,
amit egy férfihang mondott el még az elsõ este: köszönöm, Uram, hogy segítséged del ké pes vol tam meg sza ba dul ni a
szen ve dé lye im tõl. A do hány zás tól, az
italtól. És most együtt élhetek a két gyermekemmel. Adj erõt továbbra is, hogy
felnevelhessem õket.
N. A.
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FELHÍVÁS
A 184/1999. (XII. 13.) Korm. számú rendelet a földhivatalok feladatkörét kibõvítette
2000. január 1-tõl létrehozandó földhasználati nyilvántar tás vezetésével.
A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény kötelezõvé teszi az 1 hektár feletti termõföldek
használatára irányuló szerzõdéseknek a területileg illetékes körzeti földhivatalhoz tör ténõ
benyújtását, azok nyilvántar tásba vétele céljából. A bejelentési kötelezettség mind a 2000.
január 1-jét követõen, mind pedig az azt megelõzõen megkötött szerzõdésekre nézve kötelezõ. A 2000. január 1. elõtt megkötött szerzõdéseket 2000. március 31-ig kell bejelenteni. A január 1. után megkötött szerzõdéseket
a megkötéstõl számított 30 napon belül.
A szer zõdés benyújtása, illetve az adatok
bejelentése elmulasztásának szankciójaként a földhivatal határozatilag bírsággal
sújtja, és egyben kötelezi a bejelentés pótlására a földhasználót. A bejelentés pótlására elõírt határidõ elmulasztása esetén, a
bírságot ismételten ki kell szabni. A határidõre meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztar tozás.
Fõ szabályként be kell jelenteni a saját tulajdonú vagy olyan termõföld használatát
is, mely a vele közös háztar tásban élõ személy, illetve közeli hozzátar tozója tulajdonában (családi földhasználat) vagy más
jogcímen a rendelkezése alatt áll, valamint
a szerzõdéssel, illetve szóbeli megállapodással kötött földhasználatot (haszonélvezet, haszonbérlet, részes mûvelés, feles
bérlet, szívességi használat).
A földhivatal nyilvántar tásba-vételi eljárás a
földhasználó bejelentésével, illetve a szerzõdés
benyújtásával indul, mely a földhivatal által
rendelkezésre bocsátott (a rendelet 2. sz. mellékletét képezõ) bejelentési adatlap kitöltésével, személyesen vagy postai úton teljesíthetõ.
Gödöllõ, 2000. január hó.
Gödöllõ Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Irodája

Árverési hirdetmény
Gödöllõ Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
a 197/1999. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat alapján
árverést hirdet
tehermentes lakás tulajdonjogának megszerzésére.
Az árvrés helye és ideje:
Gödöllõ Városháza, Szabadság tér 7. II. emelet 229. sz. helyiség
2000. február 29., 14.00 óra
Az értékesítésre kerülõ lakás:
Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 1–3. VIII/61. (417/11/A/61 hrsz.)
Az összkomfortos, 44,35 m2 alapterületû lakás helyiségei
a társasház tulajdont alapító okirat szerint:
másfél szoba, konyha+kamraszekrény, fürdõ+WC, elõszoba+2 db
beépített szekrény, tároló.
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft.
Az árverésre jelentkezés feltétele:
bánatpénz címén a kikiáltási ár 20%-ának megfelelõ összeg befizetése a
Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken és
a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidõben.
Az árverésre
2000. február 28-án 16 óráig lehet jelentkezni
a Gödöllõi Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Irodáján
a II. em. 232. sz. helyiségben Tóthné Pervai Katalinnál
(telefon: 28/420-411/148, telefax: 28/410-186),
aki az érdeklõdõk részére részletes írásos tájékoztatást is ad.
A lakás megtekintésére
ezen hirdetmény megjelenésétõl kezdõdõen
2000. február 25-én 16 óráig
van lehetõség, melyhez idõpont egyeztethetõ
Koós Alberttel
a 28/420-411/146 telefonszámon.

Gödöllõ Városért kitüntetés
Gödöllõ Város Képviselõ-testülete az 1996.évi 12.számú önkormányzati rendeletében szabályozta a „Gödöllõ
Városért” kitüntetés adományozásának rendjét.
„Gödöllõ Városért” kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, akik munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllõ város fejlõdéséhez, jó
híre növeléséhez.
„Gödöllõ Városért” kitüntetésben évente legfeljebb
két személy és egy közösség részesíthetõ”.
A kitüntetés átadására 2000. március 15-én, a Petõfi

Sándor Mûvelõdési Központban rendezett városi ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, segítse a testület munkáját, tegyen
javaslatot személyekre, közösségekre, akiket-amelyeket
méltónak tart e kitüntetõ cím odaítélésére 2000-ben.
Kérem, hogy javaslatát írásban, részletes indoklással
2000. február 15-ig szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodájára eljuttatni.
Gödöllõ, 2000. január 21.
Tisztelettel:
Guba Lajos elnök

Tisztelt Olvasóink!
A gödöllõi egészségügyi intézmények rendelési idejét tartalmazó
táblázatunkat technikai és egyéb
nehézségek miatt két alkalommal
is hibásan jelentettük meg. Ezúttal
– reméljük – sikerül a hibátlan változatot közölnünk.
(lásd mellékletünket)
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Rendelési idõk a gödöllõi egészségügyi intézményekben
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

–

–

–

–

páratlan héten

H–P

Sebészet I.

dr. Kirschner István

–

15,00–19,00

dr. Nán István

páros héten

H–P:
08,00–14,00

Sebészet II.

dr. Syposs Tibor

páros héten

12,00–18,00

H–P:

páratlan héten

12,00–18,00
Röntgen

dr. Kocsmárszki Zs.

–

H–P
08,00–14,00

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.
dr. Kocsmárszki Zs.

rendelési idõ alatt

rendelési idõ alatt

rendelési idõ alatt

rendelési idõ alatt

rendelési idõ alatt

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

–

–

–

09,00–tõl

12,00–tõl

–

UH

17,00–18,00

–

17,00–18,00

–

–

dr. Klacsmann L.

–

–

–

–

13,00–17,00

terhesgondozása

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
idõ alatt

rendelési
idõ alatt

rendelési
idõ alatt

rendelési
idõ alatt

rendelési
idõ alatt

Gasztroszkópia,
Gasztroentero.

dr. Farkas Iván
–

elõjegyzés
alapján

elõjegyzés
alapján

07,00–tól
elõjegyzés alapján

elõjegyzés
alapján

elõjegyzés
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

08,00–12,30

13,00–18,00

08,00–12,30

08,00–13,00

10,00–14,00

11,00–13,00

–

–

08,00–10,00

Bõrgyógyászat dr. Fehér Ágnes
felnõtt rendelés
gyermekrendelés

–

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

–

–

–

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

Laboratórium

Belgyógy. I.

dr. Fedinecz A.

páros héten:

09,00–ig
H–P:
12,30–18,00

páratlan héten:

H–P:
07,00–13,00
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Belgyógy II.

dr. Békési Ildikó

páros héten:

H–P:
7,00–13,00

Ideggyógy.

dr. Pellet Gábor

11,00–17,00

08,00–14,00

neurózis-szakr.

Beutaló szükséges Beutaló szükséges
a háziorvostól
a háziorvostól

08,00–14,00

páratlan héten:

H–P:
13,00–19,00

08,00–13,00

08,00–13,00

Beutaló szükséges Beutaló szükséges Beutaló szükséges
a háziorvostól
08,00–13,00
a háziorvostól

Gyermekkardiológia

dr. Hünlich Axel

Beutaló és
idõpontegyeztetés

Beut. és idõp.
egyeztetés
14,00–17,00

Beutaló és
idõpontegyeztetés

Beut. és idõp.
egyeztetés
13,00–16,00

Beutaló és
idõpontegyeztetés

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
csütörtök

páros héten:
14,30–16,30

dr. Éry Pál
EKG

páratlan héten:
9,30–11,30
7,30–15,30

7,30–15,30

7,30–15,30

7,30–15,30

7,30–15,30

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

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
B. Zs.

07,00–15,00

10,00–18,00

07,00–15,00

10,00–18,00

07,00–15,00

Gyógytorna

Nagy Mariann

07,30–13,30

07,30–13,30

07,30–13,30

10,00–16,00

07,30–13,30

07,30–13,30

07,30–13,30

07,30–13,30

07,30–13,30

07,30–13,30

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

Szemészet I.

Szemészet II.

dr. Czeglédi Mária

dr. Túry Judit

Gyógytorna
Galván

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

–

–

–

–

13,00–17,00

–

09,00–11,00

–

addiktológiai gond.

–
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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

–

08,00–12,00

14,00–18,00

–

–

08,00–12,00

08,00–13,00

13,00–18,00

08,00–13,00

13,00–18,00

08,00–13,00

dr. Vámos János

Beut. szüks.
08,00–12,00

Beut. szüks.

Beut. szüks.
13,00–17,00

Beut. szüks.

Beut. szüks.
08,00–12,00

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
Eszter

12,00–18,00

07,00–13,00

07,00–13,00

12,00–18,00

dr. Bartha Ivetta

07,00–13,00

12,00–18,00

12,00–18,00

07,00–13,00

dr. Párdányi Erzsébet

12,00–15,00

08,00–11,00

15,00–18,00

12,00–15,00

08,00–12,00

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

–

–

–

dr. Váradi Mária

07,30–15,00

11,30–16,00

07,00–13,30

11,00–16,30

11,30–16,30

–

14,00–17,00

–

–

–

dr. Várady Tamás
Tüdõszûrés
Angiológia
Érambulancia
Gyermekfog

Gyermek
háziorvosok

Gyermek
fül–orr–gége

Gyerm.ortopédia dr. Viola Sándor
Feln.kardiológia dr. Havay Miklós
Védõnõk

15,00–18,00

Weidl Katalin

08,00–16,30

Fogadó idõk:

08,00–13,00

Juhász Lászlóné

08,00–16,30

Fogadó idõk:

08,00–13,00

08,00–16,30

08,00–16,30

08,00–16,30

08,00–14,00

08,00–16,30

08,00–14,00

08,00–16,30

08,00–16,30

08,00–14,00

08,00–16,30

08,00–16,30

08,00–14,00

11,00–14,00

08,00–11,00

08,00–12,00
08,00–16,30

08,00–16,30
08,00–12,00

Dr. Kertész Jánosné

08,00–16,30

08,00–16,30

Fogadó idõk:

11,00–14,00

08,00–14,00

Barakonyi Margit

08,00–16,30

08,00–16,30

Fogadó idõk:

15,00–18,00

08,00–10,00
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08,00–16,30

08,00–16,30

Fogadó idõk:
Vári Melinda

08,00–16,30

08,00–16,30

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

08,00–11,00

08,00–16,30

08,00–16,30

08,00–14,00

08,00–16,30

08,00–16,30

08,00–14,00

08,00–14,00

08,00–11,00

08,00–16,30

08,00–16,30

08,00–14,00

09,00–14,00

08,00–11,00

Fogadó idõk:
Tirkné
Angyal Zsuzsanna

08,00–16,30

08,00–16,30

Fogadó idõk:
Ifj. védõnõ

08,00–14,00

Mészáros Istvánné
202. sz.
Madách I. Szakm

08,00–16,00

–

08,00–16,00

–

08,00–16,00

Török I. Gimnázium

–

08,00–16,00

–

08,00–16,00

–

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

–

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

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

dr. Pap Zsuzsanna

13,00–19,00

07,30–13,30

07,30–13,30

13,00–19,00

07,30–13,30

Iskolavédõnõ

Feln. háziorv

Feln. fogászat

Tel.: 421 610
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Tad Szulc: Chopin Párizsban

Kósa László:
Fürdõélet a Monarchiában

…hogy már ezen a világon büntet

Kósa László nagyszabású monográfiája az
Osztrák–Magyar Monarchia fürdõéletérõl szól.
A 18. század végétõl a 20. század elejéig, az
elsõ világháború befejezéséig tekinti át a Monarchia, és benne Magyarország fürdõkultúráját. Az életformát szándékozott minél teljesebben visszaidézni, amelyben fontos szerepet
kapott a szabadidõ eltöltésének ez a módja. A
rendkívül sok adatot felsorakoztató, érdekesen,
élvezetesen megírt, fekete-fehér metszetekkel,
fotográfiákkal gazdagon illusztrált, helységnévjegyzékkel és bõséges jegyzetanyaggal kiegészített kötet a maga nemében páratlan kultúrtör téneti összefoglalása az Osztrák-Magyar
Monarchia társadalmi jelenséggé vált fürdõkultúrájának (Bp., 1999, Holnap ).
Bennett, Steve – Bennett, Ruth:
Kapcsold ki a tévét! 365 játék a gyermekével tévézés helyett!

Sokszor elhangzik – a gyermekeinkhez intézett
szigorú parancs – Kapcsold ki a tévét! De vajon tud-e a szülõ valamilyen hasznos foglalatosságot ajánlani a tévénézés helyett? Ebben a
kérdésben igazít el – számos kitûnõ ötletet adva – a jól sikerült zsebbevaló könyvecske
szerzõpárosa. A háztar tások mindegyikében
megtalálható tojástar tó, WC-papír, guriga,
gomb, üres mûanyag flakon, dobozok és színes magazinok – kis ötlettel – mind-mind felhasználhatók (Pécs, 1999, Alexandra).

Mit tudunk Chopinrõl? Zseniális zenemûveit ismerjük, de rövid, mindössze harminckilenc esztendõt számláló életérõl már csak
homályos ismereteink vannak. Tad Szulc
Chopin Párizsban
cí mû köny ve el oszlatja a homályt.
Elõször is részlete sen be szá mol
Chopin családjáról, nem utolsósorban Lengyelországban letelepedett, oda nõsült francia édesapjáról, akitõl a lengyel zeneszerzõ
francia családnevét örökölte.
Lelkében, érzelmeiben Chopin lengyel
maradt haláláig, bár alkotó évei legnagyobb
részét Párizsban töltötte. 1831-ben, huszonegy éves korában érkezett meg a korabeli
kultúra fõvárosába. Kikkel ismerkedett itt
meg, mely zenészekkel, írókkal, festõkkel?
Felsorolni is lehetetlen lenne. Bonyolult kapcsolata alakult ki például a tõle egy évvel fiatalabb Liszt Ferenccel, akivel „minden elképzelhetõ módon egymás ellentétei voltak”.
Kilenc évig tartott élettársi viszonya
Georges Sanddal, a sikeres írónõvel. Közös
sorsuk leírása visszaemlékezések, levelek
alapján rendkívül izgalmas.
Kavarog Párizs Chopin körül. Utcák, kávéházak, szalonok jelennek meg naplójában,

leveleiben. Mint kiderül, írónak sem akármilyen, sajátos, nemegyszer morbid humora
lenyûgözõ az írásaiból a könyvben közölt
részletekben. Nem tisztelt senkit és semmit,
mindenrõl megvolt a véleménye, aminek a
legcsekélyebb gátlások nélkül hangot is
adott. Ugyanakkor harcot folytatott azért,
hogy magára hagyják, békén hagyják. Ellentmondásos viselkedése nyilván következett egyre romló egészségi állapotából,
melyrõl orvosok és mások tanúskodnak.
1849-ben elérkeztek a haláltusa napjai.
Ezekrõl az a – magától értetõdõen lengyel
nemzetiségû – atya számol be, aki az utolsó
kenetet feladta neki. „Isten által megváltozott, s más emberré lett, mintha máris szent
vált volna belõle” – írja. Utolsó szavait pedig ekként idézi: „Milyen jó hozzám az Úristen, hogy még ezen a világon megbüntet.”
Egyetlen fényképe maradt fenn, valamikor élete utolsó éveiben készült. Elolvasva
a róla szóló könyvet, szembenézve a benne
megjelentetett fotóval – mintha megismertük volna személyesen. A zongoradarabok,
a rondók, a mazurkák, a polonézek, a noktürnök, a prelûdök, az impromtu-k, a szonáták, a keringõk ezentúl mintha még inkább nekünk szólnának.
- reed -

Barker, Pat: Felépülés

A mû Siegfried Lorraine Sassoon életének egy
döntõ epizódját tárja fel, megbízható források
és tör ténelmi-irodalomtör téneti dokumentumok alapján. Sassoon, mint ismeretes, az elsõ
világháború katonájaként pacifista nyilatkozatot
és harciasan békepár ti verseket tett közzé.
Nem ítélték halálra, nem zár ták bör tönbe, nem
osztották büntetõszázadba, hanem idegszanatóriumba került. Errõl, az idegszanatóriumi
életszakaszról szól Barker regénye. Sassoon
orvosa, a valóban élt Rivers ideggyógyász, a
nagyhírû specialista válik a mû második fõszereplõjévé. Kettejük egészen sajátos, metafizikai
küzdelemmé organikusan felnövesztett harca
áll a mû középpontjában, rajta keresztül, a költõ és az orvos párharcában mutatja fel az írónõ mindazt, amit a huszadik század végén békérõl és háborúról, árulásról és hõsiességrõl,
civil és költõi hivatásról, misszióról és a mindennapok prózájáról, emberi tar tásról és „forradalmár” szentségérõl gondolhatunk, gondolnunk érdemes (Bp., 1999, Európa).g

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

MOZI
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Kastély
Magyar Tör ténelmi Bál a Gödöllõi Királyi
Kastélyban a Tör ténelemtanárok Egylete szervezésében. Idõpont: 2000. január 28. (péntek)
19.00 óra. Program: 18.00 órától a kastély
megtekintése az érdeklõdõknek. 19.00 megnyitó. Fõvédnök: Pokorni Zoltán oktatási miniszter. Köszöntõt mond: dr. Gémesi György,
Gödöllõ polgármestere. Mûsor: Elsõ bálozók
reneszánsz nyitótánca. Zenei közremûködõk:
a gödöllõi Frédéric Cho pin Ze ne is ko la
Arpeggio Ifjúsági Gitárzenekara és a Blockflöte
Együttes. Palotás – A Gödöllõi Premontrei
Gimnázium végzõsei és a zeneiskola VarázsFuvolazenekar együttese. Keringõ – A Turai
Táncegyüttes. 20.00 – 21.00 vacsora. 21.00
– 04.00: bál. Szalonzenét játszik: Körösfõi
András. Megjelenés: korhû jelmezben, illetve
alkalomhoz illõen. A belépõjegy ára: tanároknak: 3000 Ft; egyéb érdeklõdõknek: 5000 Ft.
Jegyek kaphatók január 10-tõl, a Gödöllõi Királyi Kastélyban, valamint a Gödöllõi Polgármesteri Hivatalban. A jegyek árában benne
foglaltatik egy svédasztalos vacsora is! Jegyek igényelhetõk: TTE Budapest, Múzeum u.
7. Tel.: (1) 318-6002; Balogh Zsuzsa: (30)
2012-530. Az elsõ bálozók táncára és tánctudásukat feleleveníteni szándékozók számára
jelentkezés: Ernyes Rita (tánctanár) 2100
Gödöllõ, tel.: (28) 417-548; Balogh Zsuzsa,
tel.: (30) 2012-530. Szálláslehetõségek: UNO
Panzió Gödöllõ, Szabadság út 199., tel.: (20)
9562-835. Ár: 2000Ft/fõ/éjszaka. Jelmezkölcsönzés: Budapest, Irinyi u. 18. Tel.: (1) 3186781; 317-5574.; Vellingtons Kft., Budapest,
Dózsa Gy. u. 68. Tel.: (1) 351-8396.; Pacsir ta
Táncruha- és Jelmezkölcsönzõ Budapest,
Kecskeméti u. 8. (1) 317-5685. g

Mûvelõdési központ
Január 31., 19 óra, Kor társ filmklub: Tangó.
Rendezte: Carlos Saura.
Feb ru ár 1., 14.30: Rock and Roll kez dõ
tánccsoport indul heti 1×2 órában. Vajda

Gyöngyvér. Tandíj: 1500 Ft/hó. Négy hónap
egyben fizetendõ!
Február 2., 18 óra: A francia festészet nagy
alak jai (Vá gya ko zás Árkádiába: Poussin,
Lorrain). Elõadó: dr. Tagaj Imre mûvészettörténész. A 10 elõadásra a bérlet ára: 1500 Ft.
Belépõdíj: 250 Ft.
Február 3., 18 óra: Közgazdasági „Nem tudom elolvasni” Élmények Gödöllõi „Szabad”
Egyeteme, „Jövendölés” avagy merre tar tanak a gazdasági folyamatok az ezredfordulón. Elõadó: dr. Bródy András közgazdász, a
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
díszdoktora.
Február 4., 16 óra: Gödöllõi Akadémia: A
kettõs honfoglalás (az új régészeti felfedezések tükrében). Elõadó: dr. Pethõ Ede társadalomhigiénikus. A XVII. félév bérletei érvényesek! Belépõdíj: 200 Ft.
Február 6., 17 óra: A Gödöllõi Ipar mûvésze ti Mû hely, szövés-textilter vezésmûvészeti tanulmányok és rajz-plasztikakerámia kur zusainak beszámoló kiállításamegnyitó. Mûvészeti vezetõk: Remsey Flóra
gobelinmûvész, F. Orosz Sára keramikus.
Megtekinthetõ február 27-ig a mûvelõdési
központ elõcsarnokában. g

Trafo Club
Gödöllõ, Palotakert, nyitva 19–04-ig; Internet:
http://www.directinfo.hu/trafo). Január 27.,
csütör tök: Csocsóbajnokság. Január 28.,
péntek: 17–21 óra között Tini 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. Utána NEOkoncert. Január 29., szombat: I. Californiai
Metal Fesz ti vál: fel lép a Mindcontrol, a
Tanutuva, a Booboo’s Punch és a Razaloca.
Február 5-én szombaton az Utazó punkcirkusz
ke re té ben a Prosectura, a HétköznaPI
CsAlódások, a Barackca, a Zelda Swartz és a
Rózsaszín Pitbull játszik. Ezenkívül a Trafo
mindennap hajnali két óráig tart nyitva. g

Lokálpatrióta Klub
Január 28. (péntek) 18. órakor:
Horthy Miklósról õszintén, 1938–1945
Elõadó: dr. Ravasz István hadtörténész. Helyszín: a
Városháza Nagyterme. Házigazda: dr. Hor váth László.

Nyílt napok
a kastélyban
A Gödöllõi Királyi Kastély Kht.
értesíti a város lakosságát, hogy

február 12-én és 13-án
(szombaton és vasárnap)
a kastélymúzeum megtekintése
a gödöllõiek részére ingyenes.
Díjtalanul igénybe vehetõ
a tárlatvezetés is.
Minden gödöllõit
szeretettel várunk!

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

M. É. Z.
együttessel
17 órától

Aprók tánca
Belépõdíj: 250 Ft
19 órától

Koncert
Utána

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

Január 30., 18 óra
(vasárnap),
Gödöllõi Királyi Kasély
Díszterme:

Castello
fúvósötös
hangversenye
„a zongoráért”
Mûsor:
Poulence Sextett, valamint
Schubert, Muszorgszkij,
J. Strauss, Bartók, Ránki
és Milhaud mûvei.
Belépõjegy: 700 Ft
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Állás
g Bedolgozást vállalok. Fedõzõ, interlock, gyorsvarrógéppel, Gödöllõn (Kovácsné). Tel.: 417-170.
g Gyors belépéssel, heti 4×2 órai munkát kínálunk egy
nemzetközi cég legújabb részlegénél. Szükséges átképzést biztosítunk. Kezdõ fizetés átlag: 70 ezer Ft/hó. Tel.:
(30) 203-4720.
g Varrni tudó munkatársat keresünk, gödöllõi munkahelyre, vagy bedolgozásra. Tel.: 416-989.
g Felveszünk gyár tás elõkészítési osztályvezetõ helyettest, lakatos team vezetõt, lakatosokat, karosszéria lakatosokat, kárpitost, gépjármûszerelõt, segédmunkást. Tel.:
(30) 2409-305.
g Alakuló magániskolánk elkötelezett, fiatal tanítónõket
keres. Ugyanitt diplomás nyelvtanárnõ német oktatást,
korrepetálást vállal, kezdõtõl - társalgási szintig. Tel.: 415187.
Ingatlan
g Garázs eladó Gödöllõn, 680 ezer Ft-ért. Tel.: (30) 9702554 (este 6 után).
g Eladó a Fenyvesben közmûves utcában 3261 nm panorámás építési terület. Iá.: 10,7 millió Ft. Ugyanitt építési
telkek és téliesíthetõ faházas ingatlanok 3 millió Ft-tól. Tel.:
421-101.
g Gödöllõn egy éves, kétszintes családi ház, két család
részére alkalmas külön bejárattal eladó. (Víz, villany, telefon, gáz külön.) Iá.: 16 millió Ft. Tel.: 422-290, vagy 422296.
g Építési telket keresek Gödöllõn, 1000 nm körülit. Tel.:
430-234.
g Gödöllõn a Dózsa György úton, 2 emeleti, 44 nm-es,
kábeltévés, vízórás, telefonos lakás eladó. Iá.: 5 millió 250
ezer Ft. Tel.: 415-306, vagy (20) 9236-671.
g Eladó Gödöllõn 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes, gázkonvektoros lakás. Iá.: 5,3 millió Ft. Tel.: (este) 413-435.Ft.
g Építési telek 867 nm eladó Gödöllõ-Máriabesnyõi városrészben. (víz, villany, telefon bevezetve, gáz a telek
elõtt). 12 nm-es fûthetõ faépítmény van a telken, némi
építõ anyag. Tel.: (20) 9993-182.
g 1-4 szobás lakásokat keresünk ügyfeleink részére, ingyenes közvetítéssel. Tel.: 415-316.
g Szivárvány u-ban 3 szintes, 3 garázsos, 110 nm-es, 4
szobás, 95-ben épült ház eladó. Tel.: 415-316.
g Alvégen 120 nm-es, 96-ban épült ház, 375 négyszögöles, csatornázott telken, garázzsal, melléképülettel eladó.
Tel.: 415-316.
g A Batthyány u-ban, 80 nm-es, 2,5 szobás ház, 550
négyszögöles telken eladó. Kertben gyümölcsfák, szõlõ
található. Tel.: 415-316.
g Szilasligeten, 200 nm-es, új, két fürdõszobás ház, 200
négyszögöles csatornázott telken, garázzsal eladó. Tel.:
415-316.
Albérlet
g Leinformálható, 42 éves fér fi hosszú távra albérletet keres, Gödöllõn vagy környékén. Minden megoldás érdekel.
Idõsek gondozását és ker ti munkát vállalok. Tel.: 418-991
(8-16 óráig)
g Gödöllõn bérelnénk 1,5-2 szobás, bútorozatlan lakást,

hosszú távra, február közepétõl. Deli Károly, Palotakert
11. V/2. Tel.: (1) 339-9399/2433.
g Garázs kiadó, vagy eladó a Kazinczy körúton. Tel.: (18
óra után) 430-732.
g Két különálló összkomfor tos ház, egy udvaron albérletbe kiadó. Egy emeletes (120 + 60 nm), egy földszintes
(75 nm). Tel.: (20) 336-2981.
g Kiadó Gödöllõ központjában földszinti, frissen felújított,
2 szobás, erkélyes, redõnyös, vízórás, gázkonvektoros,
berendezett lakás, hosszú távra február közepétõl. Tel.:
412-463.
g Gödöllõn két és fél szobás, egyedi fûtésû, II. emeleti,
bútorozatlan öröklakás, hosszú távra kiadó. Tel.: (30)
9491-498.
g Egyedülálló fiatalember, kiadó, lehetõleg konvektoros
lakást keres hosszútávra, Gödöllõn, vagy környékén. Tel.:
452-542, vagy (20) 9479-039.
g Gödöllõn a Kossuth Lajos u-ban, garázs hosszútávra
kiadó. (Víz, villany van.) Tel.: 412-940, vagy (20) 9679969.
g Egyetemistáknak bérbeadó családi ház. Tel.: 416-698.
g Egyetemista lánynak február tól albérlet kiadó. Tel.: 419377, vagy (20) 312-0722.
g Gödöllõ központjában földszinti, 2-3 szobás kiadó lakást keresek irodának, hosszú távra. Tel.: 415-316.
Adás-vétel
g Kisméretû heverõ 2 db, nyitható rekamié, üveges-fiókos szekrény, konyhaszekrény, Szaratov hûtõszekrény,
Robotron írógép, Epson nyomtató eladó. Tel.: 430-984
(20 óra után).
g Kanapé két fotellel eladó. Ára: 15 ezer Ft. Tel.: 412-930.
g Bálás lucerna eladó. Tel.: 416-698.
g Eladó: 1 db szétnyitható konyhai asztal, 1 db 60-as
kamraajtó, 18 db fóliasátorhoz zártszelvény, 2 db kétkerekû kézikocsi, 9 m új vaskerítés (kapuk, betétek), 1 db
nagyméretû íróasztal, 1 db elakadásjelzõ háromszög. Tel.:
410-943.
g Keresem még az 1930-as, 40-es évek gramofonon
(nem lemezjátszón) lejátszható lemezei közül azokat,
amelyen Karády Katalin, Szeleczky Zita, Jávor Pál énekel.
Magas árat fizetek ér tük! Tel.: Tóth, 417-639.
g Eladó Gödöllõn: 2 db polcos, vitrines szekrény, 1 db
Orion távirányítós 72 cm-es színes TV, 1 db 5 ágú csillár,
1 db új nagyméretû bõrönd, 1 db fürdõszobai tükrös pipere faliszekrény, 4 db új reprezentatív fotel. Tel.: 410-943.
g Eladó 2 db heverõvé alakítható kanapé, 3000 Ft/db.
Tel.: 419-377, vagy (20) 312-0722.
Szolgáltatás
g Csopor tos gyógytorna 2000. Január 10-tõl Gödöllõn,
szerda - péntek 16 és 17 órai kezdéssel, felnõttek és gyerekek részére. Érd: Mezei Ágnes gyógytornásznál (30)
9026-614, és Petróczi Zsuzsanna gyógytestnevelõnél
419-641, vagy (30) 2035-980-as telefonszámon.
g Alapítványok, Bt-k, vállalkozók könyvelését, adó- és tb.
ügyintézését és adóbevallását vállalom. Tel.: 415-991.
g Agykontroll klub Gödöllõn ! Páratlan hetek pénteki napjain 18.15 óra és 20.00 óra között. az Egyetem 104-es
termében. (Legközelebb február 4.) Tel.: 411-072, vagy

495-324.
A Nationale Nederlanden Gödöllõi irodája minden érdeklõdõ számára felajánlja vadonatúj számítógépes szoftverét. Ennek keretében díjmentes nyugdíjprogramot bocsátunk ki a hozzánk fordulóknak, nyomtatott formában.
Idõpont egyeztetés: 8-10 óra között. Tel.: 430-918
g

Jármû-alkatrész
g 1989-es kis Polski 2001. III. hóig mûszakival eladó. Iá.:
160 ezer Ft. Tel.: (30) 9828-098, vagy 387-832.
g Trabant 601 Combi eladó. 1986-os évjáratú. Tel.: 416798.
g 3 éves Opel Astra 1.4 GL, 5 ajtós személygépkocsi,
friss mûszakival, rádióval, központi zárral, riasztóval, légkondicionálóval eladó. Iá.: 1 millió 650 ezer Ft. Tel.: (20)
9687-541.
g Eladó Skoda 105-ös, 2001. júliusig mûszaki vizsga.
Tel.: (17 óra után) 421-934.
Oktatás
g Pótbeiratkozás: angol, német, francia, olasz, magyar;
60 órás (heti 4 óra) nyelvtanfolyamokra, amelyek 2000.
február 7 - május 27 között lesznek. A kurzusokra valamint az angol Trinity (TLC) nyelvvizsgákra pótbeiratkozás
idõpontjai: január 24-tõl, február 3-ig. 9.00-17.30-ig, elõzetes bejelentkezés alapján! Ingyenes gyakorló órák angolos diákjainknak, anyanyelvi tanárokkal is, tanfolyamonként 45 órában. I.L.J. Gödöllõ, Kõrösfõi u. 2. Tel.: 411266, vagy 411-556. Az I.L.J. , a Nyelviskolák Szakmai
Egyesülete által „Minõsített és Ajánlott” nyelviskola, az ország 27 legjobb nyelviskoláinak egyike.
g Alsósok korrepetálását vállalja gyesen lévõ tanítónõ.
Tel.: 422-197.
g Angol nyelv tanítását, korrepetálását, nyelvvizsgára felkészítést vállalok. Tel.: 411-499.
g Egyetemista diák fizika, matematika korrepetálást vállal. Tel.: 410-903.
Egyéb
g A Gödöllõi Parlagfûellenes csoport várja mindazok jelentkezését, akik tenni szeretnének azért, hogy a város
parlagfûmentessé váljon. Tel.: 416-672, Miklósik Már ta.
g Magas jutalom! Elveszett 6 hónapos rottweiler kan kutyám. Aki visszahozza, magas jutalmat kap! (tetoválási
szám:4368) Cím: Gödöllõ, Grassalkovich út 39. Tel.: 414639, vagy 415-694.
g Találtunk egy belga juhász kutyát, vörös, hosszúszõrû,
kan, 7 év körüli, fülébe tetoválási szám van. Tel.: 418097.
g Nagyon szép, középtermetû, keverék kiskutyák oltási
költség fejében gazdit keresnek. Tel.: (20) 9975-408.

Pincekiemelésbõl származó,
terület feltöltésére alkalmas
3

föld, kb. 1000 m eladó
(nem törmelékes)

Tel.: 20/9-325-415
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Felvételi elõkészítõ tanfolyam
indul 2000. február elsõ hetében

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

Így még javíthatsz hozott pontjaidon!

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

PÁRATLAN LEHETÕSÉG

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

150 000–200 000 Ft-os megtakarítással
veheti meg (2 év garanciával)
Minden régi autóját min. 100.000 Ft-ért beszámítjuk!

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

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

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

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

Gödöllõi Szolgálat • 2000. január 27.
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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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Kézilabda

Elsõ gyõzelem a terembajnokságon
Folytatódott a nõi kézilabda csapatok téli
terembajnoksága. A második fordulóban hat mérkõzést rendeztek
Gödöllõn, a Hajós Alfréd Általános Iskola
tornatermében. Nagyon sok nézõ és fantasztikus 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-

Röplabda

Hajszálon múlt
Rang adó hoz il lõ han gu lat fo gad ta
szombaton a két csapatot, a nõi NB Ies röplabda mérkõzésen a Török Ignác Gimnáziumban. Az Architekton
GRC együttese a szintén az extra ligába igyekvõ Kecskeméti RK csapata ellen lépett pályára.

AGRC–KRK 2:3 (–20, 18, 18, –22,
–15). AGRC: Gellér Klá ra, Szendrõi,
Puskás, Boldizsár, Kurucz, Jaczkó. Csere: Szurkos, Tóth Zs. Edzõ: Dobos János.
A mezõny legerõsebbnek ítélt együttesei az õsszel Kecskeméten öt játszmás
mér kõ zést vív tak egy más sal. Ak kor a
gödöllõi csapatnak sikerült jobban a befejezés. Most az elsõ szettben még nem
pörgött igazán a gödöllõi csapat. A kevesebbet hibázó vendégek húszra nyerték a
játszmát. A folytatásban nagyszerû labdameneteknek tapsolhatott a lelkes közönség. Nagy leütések, remek mezõnymunka
jellemezte a játszmát, amelyben sikerült
egyenlíteni. Kicsit megnyugodtak a kedélyek, mindenki bízott a jó folytatásban.
A harmadik szettben a gödöllõi csapat
állva hagyta ellenfelét. A 12:2-es remek
kezdés után azonban összekapta magát a
kecskeméti együttes és mindent megpró-

lás gödöllõi vezetés után fej fej mellett haladtak 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 megnyugodott a hazai csapat, a lányok
elégedettek voltak az eredménnyel. A fordulás 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.

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 formában 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 sportcsarnokban rendeznek meg február ötödikén.

Gödöllõi KC–Taksony 41:32 (18:18).
GKC: Szabó–Mayer K. 1, Mayer E. 19 (5),

bált a fel zár kó zás ér de ké ben. Né hány
bosszantó hiba ellenére, azonban így is
magabiztosan szerezte meg a vezetés a
hazai csapat.
Következett a rendkívül fontos negyedik szett. A hazaiak ismét jól kezdtek, de
a Kecskemét egy pillanatra sem adta fel
a harcot. Úgy nézett ki, hogy meglesz a
gyõzelem. Már csak néhány pont hiányzott, ami kor egy-két fi gyel met len ség,
rossz mozdulat miatt fordult a kocka és
egyenlõ lett az állás. A már megnyertnek
hitt szettet a vendégek nyerték.
A finisben a csapatok fej-fej mellett haladtak, szinte felváltva szerezték pontjaikat.
Az egész játszma végig nagyon szorosan
alakult. A feltámadó Kecskemét, megérezve
a lehetõséget, mindent beleadott. A hazaiak
nagyon hajtottak, de a legfontosabb pillanatokban becsúszott a hiba. A mérkõzés végén
megvolt a lehetõség a gyõzelemre, de sajnos
elszalasztották azt. A szerencsésebb vendégek végül a lehetõ legkisebb különbséggel
nyertek, visszavágtak az õszi vereségért.
A vereség ellenére továbbra is elsõ helyen áll az AGRC csapata. A mérkõzés
tanulságait levonva ezen a hétvégén két
mérkõzésen javíthatnak a lányok. Pénteken Mis kol con ven dég sze re pel a
gödöllõi csapat – nehéz meccs lesz – vasár nap pe dig ha zai pá lyán fo gad ják a
Szombathelyi TK csapatát. A találkozó
14 órakor kezdõdik a gimnázium termében.

-emgé-

Labdarúgás

Alig változik a keret
Roza–Wendler–Somogyi… Így kezdõdött általában a Gödöllõi LC összeállítása az õsszel.

A jelek szerint azonban változás várható, a
kapus ugyanis bejelentette távozási szándékát, sõt a felkészülésnek már nem is a
Táncsics Mihály úton vágott neki. Mivel
egyetlen hálóõrrel nem lehet nekivágni az
idénynek, a vezetõk most azon igyekeznek,
hogy (vetély)társat szerezzenek Kovács
mellé. Örömteli viszont, hogy ezt a változást leszámítva együtt maradt a bajnokság
eddig eltelt részében jól szerepelt gárda, sõt
tovább is erõsödött Gödöllõn korábban már
szerepelt játékosok visszaigazolásával:
Nádasdy Gábor Hatvanból, a gólerõs Barna
Ferenc pedig Jászkisérbõl tért vissza.
Az ala po zást elõ ször ja nu ár 29-én,
szombaton töri meg mérkõzés. A 11 órakor
kezdõdõ találkozón – ha az idõjárás is engedi – a Nagykáta lesz a vendég. Ezt követõen február 4-tõl 13-ig napi két edzéssel
készül és eközben meccset is játszik a GLC
(ami már biztos: február 9-én Bagon, 11-én
Turán mérkõznek Kissék). Az edzõtábor
után már a játék(elemek) gyakorlásáé, és
ennek megfelelõen a mérkõzéseké lesz a
fõszerep.
Tóth Márta
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Atlétika

Sakk

Három fedettpályás verseny:
minden korosztály jól szerepelt

Sikeres csapatbajnoki

A Honvéd országos nyílt gyermekés serdülõversenyén a fõvárosi gyerekek között – a NAT program eredmé nye ként? – sok kép zet len ver seny zõ in dult. A lét szám mi att jó
volt a jelenlétük, a tudásuk azonban
bõ ven ha gyott kí ván ni va lót ma ga
után.

A gödöllõi gyermek és serdülõ verseny zõk ha gyo má nyo san jól sze re pel tek. Ál ta lá ban a leg jobb ered mé nyek kel kerültek a döntõkbe. A versenyt 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 serdülõknél Babrián Lorti
lerendezte az elsõ helyek sorsát. A távolt 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
versenyében Fábián B. 8,1-gyel negyedik lett. Bolbás Gy. 8,4-es egyéni csúcsot futott.
A MASZ felnõtt-junior versenyén a
4×1 körös gödöllõi nõi váltó – Szekeres, Pék, Durkó, Gácsi – nagy fölénnyel gyõzte le ellenfeleit.

TOPÁZ HÁZ

400 mé te ren Pék And rea má so dik
(59,20), Sze ke res Vik tó ria ötö dik
(61,28) helyen végzett, Fábián Borbála
63,64-ot futott. 800-on Eördögh Réka

A jó eredmények közül kiemelkedett
a nõi gátfutók és Szabó Áron 60 méteres teljesítménye. Eredmények: Serdülõk: Hüse Nikolett három második helyezést ért el (távol 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 méteren 7,9-cel negyedik helyen ért célba.
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), második lett távolugrásban
(482). A fiúk kö zött Sza bó Áron 7,15ös 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-

Tímár Zsolt

egyé ni csúccsal, 2:27,32-vel ezüst ér mest szer zett. Az 1500-as fu tam ban
Kis Gyöngyi szintén második lett, ideje 4:51,0.
A fel nõt tek kö zött Pecze Dá ni el
4:05,6-os idõvel állhatott fel a dobogó
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,
nyolcszázon Szántai Péter jól helytállt
(2:07,43).
Dunakeszin megyei nyílt fedett pályás viadalt rendeztek. Az eredményeket a GEAC edzõi megnyugtatónak tartják.

Z Á L O G H Á Z
zálogkölcsönt nyújt azonnal,
kedvezõ kamatra.

Törtarany-felvásárlás

Herendi, Zsolnay étkészletek, figurák
árusítása 10% kedvezménnyel.

a Dózsa Gy. út 5–7. sz. hátsó bejáratánál. Nyitva: H.–P
H.–P. 8–16, Szo. 7–11.30. Telefon: 422-611

TOPÁZ HÁZ

A hétvégén három fedett pályás versenyen szerepeltek a GEAC atlétái.
A legfiatalabbaktól a felnõttekig sok
gyõzelmet és dobogós helyezést értek el a versenyzõk.

Az év elsõ igazán mozgalmas hétvégéjén
a GEAC sakkozói több fronton is képviseltették magukat. Szombaton a közvetlen után pót lás Du na ke szin, míg NB-s
csa pa ta ink va sár nap Deb re cen, il let ve
Karancslapujtõ csapatai ellen folytatták
a csapatbajnoki küzdelmeket. Január 22én Du na ke szin ren dez ték meg a VII.
Szalkai Dezsõ emlékversenyt, melyen
alsós és felsõs csapatok mérték össze tudásukat. A GEAC fiataljai mindkét csoportban elindultak – most a felsõsöknek
jött ki jobban a lépés, akik a II. helyen
végeztek.
Vég ered mény: Al sós fi úk (15 csa pat): 1. Vác, 18 pont; 2. Csepel, 17,5
pont; 3. Statisztika; 14 pont… 6. GEAC
(Romhányi Bo tond, Reznák At ti la,
Romhányi Viktor) 10,5 pont. Felsõs fiúk: 1. Szentendre, 13 pont; 2. Gödöllõi
EAC (Török Zoltán, Som Lajos, Takács
Pál), 12,5 pont; 3. Újlak, 11 pont.
Ja nu ár 23-án a ha to dik for du ló val
folytatódott az NB I/B, illetve az NB IIes csapatbajnokság. Mindkét csapatunk
vi szony lag tar ta lé ko san állt ki, de ez
nem látszott az eredményen. Az NB I/Bben fö lé nyes gyõ zel met arat tunk a
Biogal SE ellen – az 1-7 táblán 6,5 pont
sikerült, míg a négy ifjúsági játékossal
kiálló (akik 3 pontot szereztek) II. csapatunk Karancslapujtõn tudott nyerni.
NB I/B, 6. for du ló, ja nu ár 23.:
Biogal SE–Gödöllõi EAC 2,5:9,5. Gyõzött: Kubacsny, Ka rá csony, Sleisz,
Harmatosi, dr. Far kas L., Nagy aj tai,
Bán dy, Tö rök. Dön tet len: Hardicsay,
Ruttkay, Koczó. Vesztett: Sillye.
NB II, 6. for du ló, ja nu ár 23.:
Karancslapujtõ–Gödöllõi EAC II
5,5:6,5. Gyõzött: Tóth, Mendrei, dr. Farkas J., Bajnóczi, Somodi, Borsos. Döntet len: Botka. Vesz tett: Ve réb,
Romhányi, Németh, Rigó, Tanács.
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NYERTESEK
Rejtvényünk megfejtését nyílt levelezõlapon, febr uár 2-ig
küld he tik be szer kesztõségünkbe:
2101 Gödöllõ, Pf. 385.
A 2. szám rejtvényének megfejtése:
“Lépegetnek szótlanul / S mikor éjfél eljõ
Férfiasan kezet fog / Múlttal a jövendõ.”
A Fáma Könyvkereskedés könyvutalványait nyer ték: Taliga Margit, Kossuth L. u. 23.
(1000 Ft), Szörényi István, Egyetem tér
4/A. (600 Ft)., Káposzta Zsolt, Er zsébet
krt. 14. I/4. (500 Ft), Mudruczó János,
Béri Balogh Á. u. 7. (400 Ft).
A Városi Filmszínház 2-2 db mozijegyét
nyer te: Nagyné Major Erika, Dessewffy u.
33., Antal Józsefné, Mohács u. 8. g

GÖDÖLLÕI

szolgálat
Radnóti M.: Papírszeletek (Tél) c. költeményébõl
idézünk két sort.
Vízszintes: 2. Az idézet elsõ sora (H, A, T, V).
13. Tolle et …! Vedd és olvasd! 14. Anna becézve.
15. Máj termeli. 16. Döntetlen a sakkban. 18. Zár.
20. Város a Duna és Tisza összefolyásánál. 22.
Aszlányi Károly. 23. Elõidéz. 25. Nyíregyházához
csatolt település. 27. Ellenben. 28. Enyhe nyomásra
beleegyezik. 30. Fotelban tar tózkodni. 32. Gabonát
vág. 34. Káros. 35. Mikszáth Miklósa. 37. Fõnök,
cigányul. 40. Régi számítógép. 42. Római szerelemisten. 44. Költõiesen cigarettázik. 46. Öltöny része. 48. A rocknagymama keresztneve. 50. Sivatagi
vízlelõhely. 52. Német és svéd gépkocsijelzés. 53.
Air …, légiposta. 55. Átkelõhajó. 57. Radics Béla.
58. Azonnal. 60. A magyart, a vogult és az osztjákot magába foglaló nyelvcsalád. 62. Költõi fizimiska. 64. Sûrûn nõtt. 65. Sub …, titokban. 67. Spanyol festõ (Salvador). 69. Bálvány. 71. Szaggatottan rikolt. 73. Gabon és Ukrajna autójele. 75. Olasz
filmrendezõ (Dino). 77. Egykori nomád nép. 79.
Nagyon kíván. 81. Mutatószó. 82. Egyik megyénkbõl való. 84. Ide felém. 86. Megfelelõ. 87. Méreg.

Függõleges: 1. Az idézet második sora (K, A,
S, E, G, E, L). 3. Román folyó. 4. A szobába nyom.
5. Ezüst vegyjele. 6. Becézett fér finév. 7. Afrikai antilop. 8. Észak-amerikai folyó. 9. Csont, latinul. 10.
Szerb államfér fi (Joszip Broz). 11. Legyen, angolul.
12. Bútor rugózat. 17. Kötõszó. 19. Gyermeket hoz
a világra. 21. München folyója. 24. Tiszta, németül.
26. Énekesmadár. 29. Rossz kívánság. 31. Kúszónövény. 33. Az egészet alkotó elemek közül egy.
36. Becézett nõi név. 38. Hegycsúcs. 39. Természetvédelmi terület a Dunántúlon. 41. Nagyobb halom. 43. Hagymaváros. 45. Apátsági város a Bakonyban. 47. Tokaji bor. 49. Becézett Ilona. 51. Beteget gondoz. 54. Összetételekben levegõvel való
kapcsolatot jelöl. 56. Érdemrend. 59. Volt szombathelyi szálloda. 61. A Hunyadiak ellenfele. 63. Fõváros a Baltikumban. 66. Európai nép. 68. Görög piactér. 70. Ünnepelt színésznõ. 72. Fonalat erõsít.
74. Indulatszó határ talan öröm kifejezésére. 76. Víz
betûi keverve. 78. Viennai részlet! 80. Hidrogén és
erbium vegyjele. 83. Csekély ér tékû római pénz.
85. Kettévágott rönk!
Beküldendõ: vízsz. 2. és függ. 1.
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