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Mint ar ról la punk ban is több ször be szá mol tunk, az Er kel iskola bõ ví té se az 1998–2002-es ön -
kor mány za ti cik lus egyik ki emelt be ru há zá sa. A múlt tan év vé gén el kez dett épít ke zés, a ki -
sebb zök ke nõk el le né re, vé gül is a terv nek meg fe le lõ en ha lad: mos tan ra ju tott el a ki vi te le zõ
Maszer Rt. a bel sõ mun ká la tok be fe je zé sé ig. Így a ta nu lók és a pe da gó gu sok bir tok ba ve he -
tik az új tan ter me ket. Dél után négy óra kor Gémesi György pol gár mes ter vág ta át a nem ze ti
szí nû sza la got, majd La ka tos Györgyné is ko la igaz ga tó val együtt ve zet ték föl a ven dé ge ket a
má so dik eme le ti, ez al ka lom mal össze nyi tott két ze ne te rem be, ahol a pol gár mes ter meg tar -
tot ta áta dó be szé dét. 2. oldal

Átadták
az Erkel új tantermeit

Átadták
az Erkel új tantermeit



2 • Iskola Gödöllõi Szolgálat • 2000. február 3.

V
a sár nap dél után szo kat lan
nyüzs gés fo gad ta a lá to ga tót
az Er kel is ko lá ban. Ün nep lõ -
be öl tö zött tan árok, szü lõk,
ven dé gek; az 5/A-ból ének -

pró ba har sog. Még fur csább, hogy a ré gi
épü let ed dig le zárt fo lyo sói vé gén, az új
aj tók mö gül ha mi sí tat lan „szep tem be ri
is ko la il lat” áradt: fris sen fes tett fal, lakk,
fes ték il la ta. El ér ke zett hát az ün ne pi pil -
la nat: át ad ták az Er kel 12 új tan ter mét.

Mint ar ról la punk ban is több ször be -
szá mol tunk, az Er kel bõ ví té se az
1998–2002-es ön kor mány za ti cik lus

egyik ki emelt be ru há zá sa. A múlt tan év
vé gén el kez dett épít ke zés, a ki sebb zök -
ke nõk el le né re, vé gül is a terv nek meg -
fe le lõ en ha lad: mos tan ra ju tott el a ki vi -
te le zõ Maszer Rt. a bel sõ mun ká la tok
be fe je zé sé ig. Így a ta nu lók és a pe da gó -
gu sok bir tok ba ve he tik az új tan ter me -
ket; míg a ki vi te le zõ a má so dik ütem -
ben, má jus kö ze pé ig fe je zi be az egész
épü let kül sõ va ko lá sát, va la mint az ud -
var rend be té tel ét. Az új épü let szárny
egyéb ként – mind esz té ti ka i lag, mind
funk ci o ná li san – a leg ké nye sebb igé nye -

ket is ki elé gí ti. Így nyi lat koz tak az is ko -
la pe da gó gu sai; de a kis di ák ok is el vol -
tak ra gad tat va tõ le, ami kor ta ní tó ik az
át adás elõtt meg mu tat ták ne kik, hol fog -
nak ezen túl ta nul ni. A mo dern, de nem
„túlfunkcionalizált”, tá gas kö zös te rek -
bõl ben sõ sé ges han gu la tú tan ter mek
nyíl nak, ké nyel mes, könnyû bú to rok kal
be ren dez ve, jól meg vi lá gít va. A bur ko -
la tok ter mé sze tes anya gai, a szí nek har -
mó ni á ja nyu gal mat, kom fort ér ze tet
áraszt.

Az ün ne pé lyes át adá son a há zi gaz -
dák, a ter ve zõk és a ki vi te le zõk kép vi -
se lõi mel lett a töb bi gödöllõi tan in téz -
mény pe da gó gu sai is meg je len tek;

ugya núgy, mint az ön kor mány za ti kép -
vi se lõk több sé ge, va la mint a pol gár -
mes te ri hi va tal il le té ke sei. Dél után
négy óra kor Gémesi György pol gár -
mes ter vág ta át a nem ze ti szí nû sza la -
got, majd La ka tos Györgyné is ko la -
igaz ga tó val együtt ve zet ték föl a ven -
dé ge ket a má so dik eme le ti, ez al ka lom -
mal össze nyi tott két ze ne te rem be, ahol
a pol gár mes ter meg tar tot ta áta dó be -
szé dét.

Gémesi György el mond ta: az is ko la
hely ze té nek ren de zõ dé sén túl kü lön

öröm szá má ra, hogy vá ros unk ban bõ ví -
te ni kell az ok ta tá si in téz mé nye ket, mi -
köz ben szer te az or szág ban – ok kal
vagy ok nél kül – en nek ép pen az el len -
ke zõ je tör té nik. Gödöllõn azon ban nem
ke rül sor is ko la- és pe da gó gus lét szám-
csök ken tés re. Egyéb ként az utób bi
évek be ru há zá sai – ame lyek kö zül
nem ré gen fe je zõ dött be a Vá rosi Mú ze -
um fel újí tá sa, és ha ma ro san el kez dõ dik
a Ju hász Gyu la könyv tár mél tó, új épü -
le té nek épí té se – mind azt a tö rek vést
bi zo nyít ják, hogy a jö võ nem ze dé ke i -
nek nem csak a ta ní tá sát, de ne ve lé sét
tart ja fon tos nak a he lyi pe da gó gus-tár -
sa da lom épp úgy, mint az ön kor mány zat

és a vá ros kul tu rá lis éle té nek min -
den részt ve võ je is. A mai vi lág ban
csak ilyen oda fi gye lés sel és ál do -
za tok kal  le het  el  le  ne sze gül ni
azok nak az irány za tok nak, ame -
lyek sok szor ép pen nem a mû velt -
ség, az igé nyes ség irá nyá ba igye -
kez nek ösz tö nöz ni a fel nö vek võ
ge ne rá ci ót. A pol gár mes ter vé gül,
em lé kez tet ve az Er kel is ko la ed di -
gi pe da gó gi ai és ze nei si ke re i re,
to váb bi si ke re ket kí vánt a di á kok -
nak és ta ná ra ik nak.

Negy ven hét év után 
Át ad ták az Er kel új tan ter me it
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Gémesi György be szé de után az is ko -
la ta nu lói kö szön ték meg elõ ször az új
tan ter me ket, szép mû sort ad va az egy be -
gyûl tek nek. Chelemen Pa u la 7/A. osz tá -
lyos sza val ta el Sztevanovity Du sán
Gyé mánt és arany cí mû dal szö veg ét,
ami nek ref rén jét az 5. és 6/A-sok kó ru sa
is el éne kel te Ujváry Zsu zsa né ni ve -

zény le té vel. Ve ress Ádám 8/C-s ta nu ló -
tól Ju hász Fe renc Te eké vel, te ka la -
páccsal, tol lal; Bélteki Vi o lá tól (8/A)
Heltai Je nõ Sza bad ság c. ver sét hal lot -
tuk. A kó rus el éne kel te még Händel
Nézd a gyõz test és Ba lázs Ár pád A mi
is ko lánk ban cí mû mû vét; az új elekt ro -
mos zon go rán Tóth Edit ta nár nõ kí sér te
a da lo kat.

Ezu tán La ka tos Györgyné igaz ga tó -
nõ emel ke det t  szó lás  ra .  Az is  ko la
negy ven hét évig várt er re a pil la nat ra –
mond ta –, ami kor a hét száz ta nu ló, az
öt ven két pe da gó gus és a tíz egyéb te -
rü le ten dol go zó szak em ber egy he lyen
kez di meg a na pot, és nem szét szór va a
vá ros ban. Em lé kez te tett: volt idõ, hogy

a tan árok két óra kö zött a szü ne te -
ket bi cik li zés sel töl töt ték, hogy a
kö vet ke zõ óra ele jé re oda ér je nek –
pél dá ul – az Im re ut cá ból a Lég -
szesz ut cá ba vagy a Pe tõ fi tér re.
En nek most vé ge, há la az ön kor -
mány zat jó szán dé ká nak, a Pro fil
Kft. ter ve i nek, a Maszer Rt. mun -
ká já nak és an nak a tá mo ga tás nak,
amit a Pol gár mes te ri Hi va tal tól és
a kép vi se lõ-tes tü let tõl ka pott az is -
ko la. Az új épü let szárny szép sé gét
di csér ve az igaz ga tó nõ ki emel te az
ün nep ség hely szí nét, a két egy be -
nyit ha tó ze ne ter met, amik har minc
éve hi á nyoz tak a ze ne ta go za tos is -
ko lá nak; mos tan tól azon ban nem -
csak a gya kor lás és a pró bák, de
kis kon cer tek hely szí né ül is szol -
gál nak. Be szé de vé gén az igaz ga tó -

nõ még egy szer meg kö szön te az új
épü le tet mind azok nak, akik a fel épí té -
sén mun kál kod tak. Sza vai mel lé Er kel
Fe renc arc kép ét áb rá zo ló, szép em lék -
pla ket tet nyúj tott át a pol gár mes ter nek,
Six Edit és Fá bi án Zsolt al pol gár mes -
te  rek nek,  Nánási  Éva jegy zõ nek,
Benkõ Ákosnénak, a Köz ok ta tá si Iro da
és Tengelits Ist ván nak, a VÜZI iro da -
ve ze tõ jé nek, va la mint a ter ve zõ és a
ki vi te le zõ cég ve ze tõ i nek és mun ka tár -
sai  nak.

A meg nyi tó ün nep ség vé gén a Maszer
Rt. hív ta meg az egy be gyûl te ket ün ne pi
ál ló fo ga dá sá ra.

Kép és szö veg:
M. B.

együtt



A vá rosi kép vi se lõ-tes tü let el fo gad ta
I. fél évi mun ka terv ét, amit el sõ sor -
ban az iro da ve ze tõk ál tal le adott
szak mai elõ ter jesz té sek meg tár gya -
lá sa ha tá roz meg. 

Éven ként rend sze re sen vissza té rõ na pi -
ren di pont az éves költ ség ve tés, az elõ -
zõ év zár szám adá sa, pénz ma rad vány el -
szá mo lá sa, a tárgy évi fõ szol gál ta tá sok
ára i nak meg ha tá ro zá sa, a kö te le zõ en
elõ írt be szá mo lók, tá jé koz ta tók meg tar -
tá sa. Tes tü le ti dön tést igé nyel nek a Ka -
ló ria Kht., a VÜSZI Kht. és a Gödöllõi
Pi ac Kft. te vé keny sé gé vel kap cso la tos
elõ ter jesz té sek. Az év el sõ fél év ében
ki emel ke dõ sze re pet kap a meg lé võ he -
lyi ön kor mány za ti ren de le tek fe lül vizs -
gá la ta és mó do sí tá sa, va la mint egyes
tör vé nyek vég re haj tá sá ra he lyi jel le gû
sza bá lyo zá sok ki ala kí tá sa.

A feb ru ár 24-i kép vi se lõ-tes tü le ti
ülés leg fon to sabb té má ja a vá ros idei
költ ség ve tés ének meg tár gya lá sa lesz.
Emel lett be szá mo lót vi tat nak meg a la -
kás épí té si és la kás vá sár lá si tá mo ga tás

múlt évi ke ret össze gé nek fel hasz ná lá -
sá ról, a balatonlellei üdü lõ ki hasz nált -
sá gá ról, s meg ha tá roz zák a ma gyar ten -
ger-par ti té rí té si dí ja kat. Ren de let ter ve -
ze tet ter jesz te nek elõ a köz te rü let-fel -
ügye let szer ve ze té rõl és fel adat kö ré rõl.

A kép vi se lõ-tes tü let már ci us 23-án,
áp ri lis 13-án, má jus 11-én és jú ni us 8-
án tart ja to váb bi ülé se it az el sõ fél év -
ben. Ren de le tet kí ván al kot ni a tes tü let
a he lyi köz út- és köz mû épí té si be ru há -
zá sok hoz igény be ve he tõ la kos sá gi
hoz zá já ru lás mér té ké rõl, a he lyi köz -
mû ve lõ dé si te vé keny ség gel kap cso la tos
ön kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá ról.

Az el sõ fél év vé gén tárgy al ja a tes -
tü let a vá rosi könyv tár és in for má ci ós
köz pont be ru há zá si cél ok má nyá nak jó -
vá ha gyás ára és a be ru há zás be in dí tá sá -
ra vo nat ko zó elõ ter jesz tést, ugya nak kor
be szá mo lót kap a csa tor ná zá si be ru há -
zás elõ re ha lad tá ról, va la mint az Er kel
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la bõ ví té sét és
fel újí tá sát tar tal ma zó be ru há zás be fe je -
zé sé rõl.

bg
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HÍREK

In téz mény ve ze tõi pá lyá za tok
Pá lyá za tot ír ki a kép vi se lõ-tes tü let
az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es nap kö zi ott -
ho nos óvo da és a Be széd ja ví tó In té -
zet in téz mény ve ze tõi ál lá sá ra a ve ze -
tõi meg bí zá sok öt éves idõ tar ta má nak
le jár ta mi att. g

Ádám Pál 2001-ig ma rad
Meg hosszab bí tot ta a kép vi se lõ-tes tü -
let Ádám Pál igaz ga tói meg bí zá sát a
Ha jós Alf réd Ál ta lá nos Is ko lá ban
2001 jú li us 31-ig. A dön tés alap já ul
szol gá ló kor mány ren de let sze rint „Ha
az in téz mény ve ze tõ jé nek a ma ga -
sabb ve ze tõi meg bí zá sa a reá irány -
adó öreg sé gi nyug díj ra jo go sí tó élet -
kor el éré sét meg elõ zõ két éven be lül
jár le, ré szé re – nyil vá nos pá lyá zat
ki írá sa nél kül – ve ze tõi be osz tás el lá -
tá sá ra szó ló meg bí zás ad ha tó a köz -
ok ta tá si in téz mény ve ze té sé vel kap -
cso la tos fel ada tok el lá tá sá ra. Az igaz -
ga tó úr nak 2001. jú li us 17-ével lesz
meg a 38 éves szol gá la ti ide je, öt éves
ve ze tõi meg bí zá sa 2000. jú li us 31-én
jár le. g

Pá lyá zat a mo zi bér le té re
Nyil vá nos pá lyá zat ki írá sát ren del te
el a kép vi se lõ-tes tü let a vá rosi film -
szín ház öt éves bér le ti jo gá nak és to -
váb bi öt éves elõbérleti jo gá nak el -
nye ré sé re. A ki in du ló bér le ti díj ha vi
82 ezer fo rint plusz áfa. A dön tést az -
zal in do kol ták, hogy az ed di gi üze -
mel te tõ, a Ca sab lan ca Bt. je len tõs
össze gû, csak nem 1,3 mil lió fo rin tos
tar to zá so kat hal mo zott fel az ön kor -
mány zat tal szem ben. A múlt év de -
cem ber 20-án fi ze té si meg ha gyás ki -
bo csá tá sát kér te az ön kor mány zat a
bí ró ság tól. g

Szadán is For rás
Szer zõ dést köt a csa lád se gí tõ és gyer -
mek jó lé ti fel ada tok el lá tá sá ra a szadai
és a gödöllõi ön kor mány zat. Mint
Vécsey Lász ló, a szom szé dos te le pü -
lés pol gár mes te re el mond ta, önál ló an
a köz ség nem tud ja el lát ni az im már
kö te le zõ fel ada to kat, ezért for dult bi -
za lom mal Gödöllõhöz. A vá ros ál tal
fenn tar tott For rás Szo ci á lis Se gí tõ és
Gyer mek jó lé ti Szol gá lat szak em be rei
ál tal biz to sít ha tó a szadaiak el lá tá sa.

Folytatás az 5. oldalon

Be ru há zás ból ki, be ru há zás ba be
A kép vi se lõ-tes tü let mun ka ter ve

A he lyi ki sebb sé gi ön kor mány zat ok
in gye nes el he lye zé se cél já ra a Pe tõ fi
tér 8. szám alat ti épü let hát só,
össze sen 152,3 négy zet mé ter nagy -
sá gú ré szét je löl te ki a vá rosi kép vi -
se lõ-tes tü let.

,A ci gány ki sebb sé gi ön kor mány zat két,
egyen ként 52,2 négy zet mé te res, egy be -
nyit ha tó, a len gyel egy kü lön be já ra tú,
47,9 négy zet mé ter nagy sá gú he lyi sé get
hasz nál hat. Ezek meg fe le lõ ki ala kí tá sá -
ra két mil lió fo rint hasz nál ha tó fel a vá -
rosi költ ség ve tés bõl.

A Pe tõ fi té ri is ko la épü let ben azért
üre se dett meg több he lyi ség, mert el ké -
szült az Er kel Is ko la új szár nya. Az
épü let hát só, a Lumniczer ut cá ról meg -
kö ze lít he tõ és meg üre se dõ ré sze ad le -
he tõ sé get a ki sebb sé gi ön kor mány zat ok

el he lye zé sé re. Ez át me ne ti, vár ha tó an
3-5 évig ter je dõ meg ol dást je lent, hi -
szen az épü le tet a Lumniczer ut ca két -
irá nyú vá té te lé vel egy idõ ben – a Vá -
ros köz pon ti RRT. elõ írá sai alap ján – le -
bont ják.

Id. Balogh Gyu la, a ci gány ki sebb sé -
gi ön kor mány zat ve ze tõ je a kép vi se lõ-
tes tü let ülé sén – meg em lít ve, hogy egy
évig tü rel me sen vár tak az el he lye zés re
– meg kö szön te a dön tést. Sze ret nék to -
vább ra is lát tat ni, tet te hoz zá, hogy jól
mû kö dik az ön kor mány za tuk. Az 1998-
ban meg vá lasz tott ci gány ki sebb sé gi
kép vi se lõk mun ká ját nagy ra ér té kel te
Ha lász Le ven te, a gaz da sá gi bi zott ság
el nö ke is. El mond ta, hogy sok ol da lú te -
vé keny sé gük ki ter jed az is ko lák ra is.
Má jus el se jén pe dig az õ prog ram juk
volt a leg szín vo na la sabb Gödöllõn. g

Irodákat kapnak a kisebbségi
önkormányzatok

Egyelõre a Petõfi téren



Egy han gú lag fo gad ta el a kép vi se lõ-
tes tü let a he lyi au tó busz-köz le ke dés
feb ru ár el se jé tõl ér vé nyes, 6 szá za -
lék kal meg nö velt ára it. Az egy vo na -
las ha vi bér let jegy 1170, az egy vo na -
las fél ha vi bér let jegy 760, az
összvonalas ha vi bér let jegy 2045, az
összvonalas fél ha vi bér let jegy 1300
forintba, míg a ta nu ló, il let ve nyug dí -
jas bér let jegy 610 fo rintba fog kerül-
ni ezentúl.

Au tó busszal rend sze re sen köz le ke dõ
ol va só ink már min den bi zonnyal ta -
pasz tal ták, hogy kedd tõl elõ vé tel ben is
vál ta ni le het me net je gyet, 85 fo rin tért.
A Vo lán busz az ön kor mány zat egyet ér -
té sé vel ve zet te be ezt az újí tást, ami tõl
a köz le ke dés gyor su lá sát vár ják, és azt,
hogy ke ve sebb lesz a vissza élés a je -
gyek kel, ma ga sabb be vé tel hez jut a
rész vény tár sa ság. Az uta zás so rán is

le het me net je gyet vál ta ni a so fõr nél,
ezért azon ban 96 fo rin tot kell fi zet ni e
hónap elsejétõl.

Elõ vé tel ben a busz pá lya ud var pénz -
tá rá ban, for gal mi iro dá já ban, édes ség -
bolt já ban, a pos tán és a HÉV Sza bad -
ság té ri meg ál ló ja mel let ti tra fik ban le -
het meg vá sá rol ni a he lyi me net je gye -
ket, de a Vo lán busz más üz le tek kel is
tár gyal az áru sí tás ról. Szûcs Gyu la, a
rész vény tár sa ság for gal mi üzem ve ze tõ -
je a kép vi se lõ-tes tü let ülé sén el mond ta,
hogy éven te 110-120 ezer me net je gyet
ad nak el. Úgy szá mol tak, hogy az idén
en nek már a 80 szá za lé ka elõ vé tel ben
fogy el. 

Az idén is szük ség lesz ar ra, hogy az
ön kor mány zat pénz zel tá mo gas sa a he -
lyi au tó busz-köz le ke dést. En nek mér té -
ké rõl to váb bi egyez te té se ket írt elõ a
tes tü let a szol gál ta tó val.

G. B.
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Buszjegy elõvételben is
Új tarifák a helyi buszközlekedésben HÍREK

A szer zõ dés meg kö té sét Gémesi
György pol gár mes ter azért is ja va sol -
ta, mert a gyer me kek vé del mé rõl és
gyám ügyi igaz ga tás ról szó ló tör vény
vég re haj tá sá ra ho zott kor mány ren de -
let alap ján a gödöllõi gyám hi va tal
ren del ke zik ha tás kör rel a szadai la ko -
sok gyám ügyi fel ada ta i nak el lá tá sá ra.
A gyám hi va ta li el já rás so rán a gyer -
mek jó lé ti szol gá lat köz re mû kö dé sé re
is szük ség lehet. g

El kelt a Gá bor Áron u.5.
Az ÁFÉSZ-ELSZER Kft. vá sá rol hat ja
meg az ön kor mány zat tól – nyil vá nos
pá lyá zat nyer te se ként – a Gá bor Áron
ut ca 5. szám alat ti in gat lant. A cég 12
mil lió fo rin tos vé tel árat aján lott. A pá -
lyá zó val olyan szer zõ dést le het köt ni,
amely ben a ve võ töb bek kö zött váll al -
ja, hogy a jog erõs épí té si en ge dély
birtokáb an hat hó na pon be lül be épí ti
az in gat lant. A kft. pá lyá za ta sze rint
üz let- és iro da ház jel le gû épü le tet épít,
a te tõ tér ben 2-3 lakással. g

Át ala kul a ku ra tó ri um
Mó do sí tot ta a Se gít ség Köz ala pít vány
ku ra tó ri u ma és fel ügye lõ bi zott sá ga
sze mé lyi össze té tel ét a kép vi se lõ-tes tü -
let. Dr. Szkalák llonát fel men tet te a ku -
ra tó ri u mi tag sá gá ból, he lyet te meg vá -
lasz tot ta Laczáné Sárdi Gab ri el lát.
Mun ká ját el is mer ve és meg kö szön ve,
kép vi se lõi tiszt sé gé nek meg szûn té re te -
kin tet tel fel men tet te fel ügye lõ bi zott sá -
gi tag sá gá ból Hor váth Mik lóst, s he -
lyet te dr. Szkalák Ilo nát vá lasz tot ta
meg. Mint a köz ala pít vány fel ügye lõ
bi zott sá ga az el múlt évi be szá mo ló já -
ban rög zí tet te, hogy a leg utób bi ön kor -
mány za ti vá lasz tá sok ered mé nye ként
az öt fõs ku ra tó ri um ban az ala pí tó túl -
súly ra tett szert, ami az ala pít vá nyok
ese té ben tör vény el le nes. Ja va sol ta,
hogy az ala pí tó dönt sön a ku ra tó ri um
sze mé lyi össze té tel ének meg vál toz ta tá -
sá ról a tör vé nyes ál la pot hely re ál lí tá sa
ér de ké ben. A fel ügye lõ bi zott ság ja -
va sol ta to váb bá sa ját össze té tel ének
vál toz ta tá sát is, mi vel – ugyan csak a
vá lasz tá sok kö vet kez té ben – Hor váth
Mik lós volt ön kor mány za ti kép vi se lõ
tiszt sé gé nek meg szû né sé vel – meg -
szûnt az ala pí tói kép vi se let az ala pít -
vány e szer ve ze té ben. g

Folytatás a 4. oldalról

Sza bá lyo zá si ter vet és he lyi épí té si
sza bály za tot fo ga dott el a kép vi se lõ-
tes tü let a Pa no rá ma út és Hó vi rág ut ca
kö zöt ti te rü let re. A Pa no rá ma ut cá tól
észak ra esõ tel kek je len tõs ré sze üdü -
lõ te rü let. Eb ben a te lek sor ban, a Hó vi -
rág ut ca és a 0258/18-as hrsz-ú ma -
gán út kö zött lé te zik egy 16 te lek bõl ál -
ló, mint egy 3 hek tá ros be éke lõ dõ te rü -
let, amely je len leg kül te rü let. A
közmûvesítettség szín vo na la itt meg -
egye zik a kör nye zõ üdü lõ te rü le tek kel
(út, víz, elekt ro mos el lá tás, gáz- és te -
le fon há ló zat). Az 1994-ben jó vá ha gyott
Ál ta lá nos Ren de zé si Terv ja vas la ta
sze rint a te lek töm böt üdü lõ te rü let ként
bel te rü let be le het von ni, de elõ zõ leg
ren de zé si ter vet kell rá ké szí te ni.

Ilyen kö rül mé nyek kö zött, egy konk -
rét épí té si szán dék kap csán kez de mé -
nyez te a te rü let egyik tu laj do no sa a
tömb üdü lõ te rü le ti át so ro lá sá nak meg in -
dí tá sát, vál lal va, hogy eh hez el sõ lé pés -
ként sa ját költ sé gén el ké szít te ti a te rü let
ren de zé si ter vét. A tu laj do no sok a ter ve -

zés sel a PLANNER-T Kft.-t bíz ták
meg.

A terv el ké szült, szak ha tó sá gi és la -
kos sá gi egyez te té se meg tör tént.

A most el fo ga dott terv cél ja a te rü let
mi nõ sé gi üdü lõ te rü let té fej lõ dé sé nek
biz to sí tá sa. En nek esz kö ze a meg fe le lõ
szé les sé gû út há ló zat ki ala kí tá sa, a tel -
kek to váb bi osz tó dá sá nak, a te rü let be -
zsú fo ló dá sá nak kor lá to zá sa, a táj ba va ló
il lesz tést cél zó épí té si sza bá lyo zás. A
táj vé del met, va la mint a nyu godt és za -
var ta lan üdü lõ te rü le ti kör nye zet ki ala kí -
tá sát szol gál ja a tel kek 60 szá za lé ká nak
nö vény zet tel va ló be ül te té sét elõ író pa -
rag ra fus épp úgy, mint a kü lön ál ló mel -
lék épü le tek épí té sé nek, il let ve a ha szon -
ál lat ok tar tá sá nak ti lal ma. A terv kép vi -
se lõ-tes tü le ti el fo ga dá sa után – a tu laj -
do no sok kez de mé nye zé se ese tén – a Pa -
no rá ma és Hó vi rág ut cák kö zöt ti te rü let
üdü lõ te rü let té mi nõ sül het, de fon tos ki -
té tel, hogy eh hez biz to sí ta ni kell a Pa -
no rá ma és Lomb ut cák nak az elõ írt 12
mé te res sza bá lyo zá si szé les ség ben va ló
le jegy zé sét és ki ala kí tá sát. g

Három hektár új üdülõterület
Egy telektulajdonos készítteti a rendezési tervet



Fá bi án Zsolt nem ré gi ben Brüsszel ben
járt, egy Kas té lyút ne vû pá lyá za ttal
kap cso lat ban. Mit ta kar ez a meg ne -
ve zés? – töb bek kö zött er rõl nyi lat ko -
zott az al pol gár mes ter a vá rosi te le ví -
zi ó nak és la punk nak.

– Az Ecos-Ouverture pá lyá za ti le he tõ ség
ke re té ben az el múlt évek ben ké szí tet te elõ
a Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély, a Gödöllõ és
Kör nyé ke Tu risz ti kai Egye sü let és Gödöllõ
Vá ros Ön kor mány za ta a Kas té lyút pá lyá -
za tot. A pá lyá zat ke re té ben spa nyol, oszt -
rák és olasz együtt mû kö dõ part ne rek kel
együt te sen pró bá lunk meg ki dol goz ni kö -
zös prog ra mo kat, kö zös meg je le né si for -
mát an nak ér de ké ben, hogy rész ben ki ala -
kít sunk va la mi fé le eu ró pai véd je gyet, rész -
ben pe dig le he tõ vé tegyünk va la mi fé le
együt tes meg je le nést. A Kas té lyút pá lyá -
zat nak ez a lé nye ge. Ezen túl me nõ en be ru -
há zás hoz is nyúj ta nak né mi se gít sé get: ah -
hoz, hogy a Tourinform iro da vég le ges he -
lyé nek ki ala kí tá sa meg tör tén hes sen,.

– 2000-tõl új pá lyá za ti idõ szak kez dõ dik
az EU ke re te in be lül. Volt-e egyéb pá lyá -
za ti le he tõ ség, ami re fel fi gyel tek?

– Úgy tû nik, hogy el ér he tõ kö zel ség be
ke rült az EU-hoz va ló csat la ko zá sunk. Ezt
most a szak em be rek 2003 körülre te szik.
En nek kap csán 2000-rel le zá rul tak bi zo -
nyos pá lyá za ti for mák, és 2000-tõl 2006-
ig új rend szer ki ala kí tá sa kez dõ dött meg.
En nek ki dol go zá sa, a fel té te lek pon tos is -
me re te a kö ze li jö võ ben vár ha tó. Bi zo nyos
ele mek már is mer tek, de azért még
Brüsszel ben is van ez zel ten ni va ló. A má -
sik na gyon fon tos prog ram cso mag a struk -
tu rá lis ala pok ra szól, azon be lül szá munk -
ra fon tos en nek az Ispa ne vû pá lyá za ta,
amely inf rast ruk tú ra-fej lesz tés re ve he tõ
igény be. A har ma dik a Sapard, ame lyik
már fo lyik, Gödöllõ ön kor mány za ta a kis -
tér sé gi tár su lás sal együt te sen er re már pá -

lyá zott. En nek le he tõ sé gei a ké sõ ta vasz,
nyár fo lya mán fog nak meg nyíl ni.

– Gödöllõ egy csa tor na pá lyá zat tal is
fog lal ko zik, sõt eb ben se gí tett Gödöllõ
egyik test vér vá ros a is.

– Gödöllõ je len leg egy igen nagy csa tor -
na-pro ject elõtt áll, hi szen az uni ós csat la -
ko zás ra nem le het 50 szá za lé kos csa tor ná -
zott ság gal je lent kez ni. Na gyon sze ret nénk,
ha a csat la ko zás ide jé re ezek a mun ká la tok
je len tõ sen elõ re ha lad ná nak. En nek költ sé -
ge meg ha lad ja a 2,5 mil li ár dot. Na gyon jó
len ne, ha pót ló la gos for rá so kat tud nánk be -
sze rez ni. Er re nyújt le he tõ sé get a már em lí -
tett Ispa pá lyá zat. Ez új, a ko ráb bi évek ben
nem volt. Na gyon bo nyo lult, na gyon sok
mun ká val járt, ter mé sze te sen mind ez ide -
gen nyel ven. Eh hez kér tünk se gít sé get új
test vér vá ros unk tól, Turnhouttól. A pol gár -
mes ter rel és a kép vi se lõk kel va ló meg be -
szé lés fo lya mán meg is ál la pod tunk ab ban,
hogy egy, a té má ban jár tas turnhouti kol lé -
gám se gít sé gé vel fog juk ezt a pá lyá za tot
ki dol goz ni. En nek költ sé ge it pe dig a Fla -
mand Ön kor mány zat ok Szö vet sé ge tud ja
tá mo gat ni. Te hát ez egy na gyon jó test vér -
vá rosi együtt mû kö dés lesz.

– Gödöllõ õsszel egy be mu tat ko zás ra ké -
szül; er rõl is esett szó Turnhout vá ro s ában

– A turnhouti kül dött ség ta va lyi lá to ga -
tá sa kor már fel ve tõ dött az a gon do lat, hogy
kel le ne egy be mu tat ko zó lá to ga tást ten ni a
gödöllõieknek Turnhoutba. Ezt elõ ké szí -
ten dõ, foly tat tunk meg be szé lé se ket és úgy
tû nik, hogy szep tem ber ben ke rül het sor
egy ilyen lá to ga tás ra. Kü lön bö zõ mû vé sze -
ti cso por tok, egyéb szak mai szer ve ze tek lá -
to ga tá sát ter vez zük, ahol min den ki meg ke -
re si a ma ga test vér szer ve ze tét. Így le he tõ -
ség van köz vet len kap cso lat ki ala kí tá sá ra
is. Emel lett be tud juk mu tat ni ké pe ken,
tán co kon és ze nén ke resz tül azt is, hogy
vá ros unk ban mi lyen kul tu rá lis élet fo lyik.

(ma)
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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.

Kastélyút Európába
Pályázatok az uniós csatlakozás elõttHÍREK

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

A „Margita 344,2” Tu risz ti kai és
Sport Egye sü let (Gödöllõ, Amb rus
Zol tán köz 7.) tisz te let tel meg kö szö ni
tá mo ga tó i nak, hogy sze mé lyi jö ve de -
lem adó juk egy szá za lé kát az egye sü -
let ja vá ra fel aján lot ták. Az el múlt év -
ben be folyt 91049 fo rin tot gyer me -
kek tú ra alap is me re ti tá bo roz ta tá sá ra,
sza bad idõs prog ra mok ren de zé sé re,
ter mé szet vé del mi mun kák költ sé ge i -
nek fe de zé sé re hasz nál tuk fel. Kér -
jük, ha te he tik, to vább ra is tá mo gas -
sák egye sü le tün ket az 1999-ben be fi -
ze tett adó juk egy szá za lé ká val. Adó -
szá muk: 18670615-1-13. g

Ked ves szü lõk és Ze ne ba rát ok! Kö -
szö net tel és nagy öröm mel fo gad ta a
Ze ne is ko la mun ká ját se gí tõ Continuo-
Gödöllõ Ala pít vány az el múlt két év -
ben a sze mé lyi jö ve de lem adó 1 szá za -
lé ká nak fel aján lá sá ból be folyt tá mo ga -
tást. Kér jük, a ze ne is ko la te vé keny sé -
gét és a vá ros ze nei éle té nek szí ne seb -
bé té te lét se gít sék to vább ra is a sze mé -
lyi jö ve de lem adó 1 szá za lé ká nak fel -
aján lá sá val. A Continuo-Gödöllõ Ala -
pít vány adó szá ma: 18665044-1-13. g

Idén elõ ször van le he tõ ség ar ra,
hogy az Er kel Fe renc Ál ta lá nos Is ko -
la Is ko lánk Jö võ je Ala pít vá nya szá -
má ra a la ko sok sze mé lyi jö ve de lem -
adó juk egy szá za lé kát fel ajánl hat ják.
Kér jük a ked ves szü lõ ket és mind -
azo kat, akik fon tos nak ér zik ezt az
ügyet, hogy ren del kez ze nek adó juk
egy szá za lé ká ról a ja vunk ra! Az Is ko -
lánk jö võ je Ala pít vány szám la szá ma:
11742049-20316204 g



Több ször ír tunk már ar ról, hogy az
M3-as au tó pá lya so rom pó i nak le bon -
tá sa után, az Ön kor mány za ti Au tó pá -
lya Ér dek egyez te tõ Fó rum szor gal -
maz za a díj men tes sé get, vagy leg -
alább a na pi jegy fenn tar tá sát az agg -
lo me rá ci ó ban (a bagi cso mó pon tig),
mind ad dig, amíg az M0-s ke rü lõ gyû rû
el nem ké szül. Gémesi György, a fó -
rum el nö ke Or bán Vik tor mi nisz ter el -
nök höz el jut ta tott ál lás fog la lá sá ban is
kér te en nek a le he tõ ség nek a meg -
vizs gá lá sát. Múlt he ti szá -
munk ban meg is mer het ték
Manninger Je nõ, a KHVM ál -
lam tit ká ra vé le mé nyét is, a tár -
ca és a fó rum tár gya lá sai után.
Az ügy leg újabb fej le mé nye
Ka to na Kál mán köz le ke dé si,
hír köz lé si és víz ügyi mi nisz ter
le ve le:

„Tisz telt Gémesi Úr! Az au tó pá lya dí ja -
sí tás mó do sí tá sá val kap cso lat ban írt le -
ve lé re vá la szol va a kö vet ke zõk rõl tá jé -
koz ta tom.

Amint az Ön elõtt is mert, hosszú elõ -
ké szí tés után – töb bek kö zött az érin tett
ön kor mány zat ok pol gár mes te re i nek
szor gal ma zá sá ra – a kor mány dön tött a
mat ri cás útdíjszedési rend szer be ve ze té -
sé rõl.

A vo nat ko zó kor mány ha tá ro zat ren -
del ke zik ar ról is, hol az M1 és M3 au tó -

pá lyák ra 2000-tõl al kal ma zan dó mat ri cás
útdíjszedési rend szer el sõ fél éves mû kö -
dé se ta pasz ta la ta i ról be kell szá mol ni a
kor mány ré szé re. Ugyan csak meg kell
vizs gál ni a bu da pes ti agg lo me rá ci ó ra vo -
nat ko zó kü lön le ges díj té te lek al kal ma zá -
sá nak le he tõ sé gét is.

A jel zett kor mány ha tá ro zat tal össz -
hang ban a for ga lom ala ku lá sát fo lya ma -
to san fi gye lem mel kí sér jük, az agg lo me -
rá ci ó ra vo nat ko zó vizs gá la tot pe dig a
meg ha tá ro zott idõ pon tig el vé gez zük.

A mat ri cás rend szer be ve ze té se
óta is me re te ink sze rint sem mi olyan
rend kí vü li ese mény nem tör tént, ami
to váb bi fel sõ ve ze tõi szin tû egyez te -
tést in do kol na. In for má ci ó im sze rint
Manninger Je nõ po li ti kai ál lam tit kár
úr ral kö zelmúlt ban foly ta tott meg be -
szé lé sen si ke rült meg ál la pod ni uk a
ten ni va lók ban, az el vég zen dõ fel -
ada tok kap csán tör té nõ együtt mû kö -
dés ben. Ma gam ré szé rõl is fon tos -
nak tar lom, hogy a kor mány ha tá ro -
zat ban jel zett fél éves idõ sza kot meg -
elõ zõ en már az el sõ há rom hó nap ta -
pasz ta la ta it ki ér té kel jük, és en nek
alap ján a ten ni va ló kat meg ha tá roz -
zuk. Ez össz hang ban van Mi nisz ter -
el nök úr fe lém tör tént ren del ke zé sé -
vel is, amit az Ön le ve le kap csán

tett. E sze rint a mat ri cás útdíjszedési
rend szer rel kap cso la tos ál lás pon tunk ról
meg fe le lõ ta pasz ta lok alap ján kell tá jé -
koz tat nom Mi nisz ter el nök urat.

Ja va so lom, hogy a jel zett vizs gá la tok,
for gal mi elem zé sek után már ci us vé ge fe -
lé egyez tes sük ta pasz ta la ta in kat, majd en -
nek alap ján ké szít sük elõ a kor mány ré -
szé re ja vas la ta in kat az eset leg szük sé ges -
sé vá ló in téz ke dé se ket il le tõ en. Bu da pest,
2000. ja nu ár 28. Ka to na Kál mán köz le ke -
dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz ter” g
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A miniszter is egyeztetni akar
M3 autópálya: HÍREK

Kap cso lat ügye let
A gyer mek nek szü lei vá lá sa után is
jo ga van az élõ, rend sze res kap cso lat -
tar tás ra mind ket tõ jük kel. Az a jó, ha
a gyer mek ko ráb bi kap cso la tai nagy -
szü lõi és ro ko ni szin ten sem sza kad -
nak meg. A nagy szü lõi, uno ka test vé -
ri, ba rá ti kap cso la tok ápo lá sa a gyer -
mek lel ki egyen sú lyát vé di. Saj nos
azon ban vá lás után gyak ran jön lét re
olyan el mér ge se dett hely zet a két
szü lõ kö zött, amely ben a gyer mek nek
nem csak e tá vo li, ha nem va la me lyik
szü lõ jé vel va ló kap cso la ta is meg sza -
kad vagy el rom lik. A szü lõk gyak ran
még ab ban sem tud nak meg egyez ni,
hogy mi kor és hol ta lál koz zon a
gyer mek a tõ le tá vol élõ szü lõ vel.

Ezek ben a hely ze tek ben tud se gí te -
ni szom ba ton ként a Kap cso lat ügye -
let.

Szol gál ta tá sun kat szü lõ, gyám ügy,
bí ró ság egya ránt igény be ve he ti. Elõ -
ze tes be je lent ke zés után egy-két hé -
ten be lül fo gad juk a hoz zánk for du ló
csa lá do kat. Elõ ször kü lön-kü lön be -
szél ge tünk a szü lõk kel, majd a gyer -
mek élet ko rá nak meg fe le lõ já té kok -
kal be ren de zett szo bá ban lét re hoz zuk
a gyer mek és a lá to ga tó szü lõ kö zöt ti
ta lál ko zást. Nagy gya kor lat tal ren del -
ke zõ pszi cho ló gu sok és pe da gó gu sok
lesz nek a csa lád se gít sé gé re ab ban,
hogy az ál ta lunk ki dol go zott kap cso -
lat tar tá si fo ko za to kon ke resz tül el ér -
jék azt a kap cso lat tar tá si szin tet,
amely a gyer mek szá má ra meg fe le lõ.
Vár juk je lent ke zé sü ket sze mé lye sen,
le vél ben vagy te le fo non – hét köz ben
is – a gödöllõi Ne ve lé si Ta nács adó -
ban: Gödöllõ, Pe tõ fi tér 8., te le fon:
(28) 410-454. g

Szaktanácsok
A MIÉP Gödöllõ Vá rosi Szer ve ze té -
nek szak em be rei feb ru ár 29-tõl kez -
dõ dõ en in gye nes szak ta nács adás sal
áll nak a la kos ság ren del ke zé sé re a
kö vet ke zõ té ma kö rök ben: mun ka ügy,
adó és pénz ügy, orvosszakértés, ker -
té szet. Kér dé se i ket sze mé lye sen vagy
írás ban, név vel, pon tos cím mel el lát -
va kér jük az iro da pos ta lá dá já ba be -
ten ni. Ügye let min den ked den és
pén te ken 16–18 óra kö zött. Az iro da
cí me: Gödöllõ, Dó zsa György út 2. I.
em. 108. (volt Vá ros há za). g



Ja nu ár 26-án szí ri ai ven dé gek lá to gat -
tak Gödöllõre Abdel Kader Kaddoura
par la men ti el nök ve ze té sé vel. A de le -
gá ció elõ ször a Szent Ist ván Egye te -
met ke res te fel, ezu tán Gémesi
György pol gár mes ter, or szág gyû lé si
kép vi se lõ a Vá ros há zán fo gad ta a kül -
dött sé get.

A ven dé ge ket vá ros unk éle té rõl, az utób -
bi évek fej lõ dé sé rõl tá jé koz tat ta pol gár -
mes te rünk, ki emel ve a nem zet kö zi kap -
cso la tok fon tos sá gát.

Abdel Kader Kaddoura an nak a szán -
dék nak adott han got, hogy kap cso la ta in -
kat va la mennyi te rü le ten erõ sí te ni kell,
vé gül Gémesi Györ gyöt szí ri ai lá to ga tás -
ra hív ta meg.

A tár gya lá sok után a ven dé gek meg te -
kin tet ték a kas télyt, ahol Abdel Kader
Kaddoura nyi lat ko zott la punk nak.

– A Ma gyar Or szág gyû lés el nö ké nek
meg hí vá sá ra ér kez tem eb be a ba rá ti or -
szág ba; lá to ga tá sunk cél ja a két par la -
ment kö zöt ti kap cso la tok el mé lyí té se.
Ko ráb ban már két al ka lom mal jár tam
Ma gya ror szá gon: elõ ször 1976-ban egy
gyógy szer ipa ri vál la lat kép vi se lõ je ként,
1981-ben pe dig csa lá dom mal ma gán lá -
to ga tá son. Az az óta el telt ti zen ki lenc év
alatt je len tõs vál to zá sok tör tén tek az
önök or szá gá ban, amit most lép ten-nyo -

mon ta pasz ta lunk.
Or szá ga ink kö zött a
kap cso lat több mint
ne gyed szá za dos múlt -
ra te kint vissza; szá -
mos szak em be rünk
Ma gya ror szá gon ta -
nult. Re mél jük,
együtt mû kö dé sünk
újabb fe je ze tek kel
gaz da go dik.

– Ho gyan lát ja a
kö zel-ke le ti ren de zés
fo lya ma tát?

– A kér dés meg ér -
té sé hez tud ni kell,
hogy a Kö zel-Kel et
ko ráb ban egy sé ges te -
rü let volt, amit az el -
sõ vi lág há bo rút kö ve -
tõ en osz tot tak fel a
kü lön bö zõ ha tal mak.
Ezu tán jött lét re a kö -

zel-ke le ti kér dés nek ne ve zett prob lé ma.
Olyan vál ság gó cok ala kul tak ki a tér ség -
ben, amik azu tán a szu per ha tal mak
össze üt kö zé sé hez ve zet tek, sõt, az zal fe -
nye get tek, hogy a konf lik tus az egész vi -
lág ra is ki szé le sed het. Szí ria ál lás pont ja
mind ig az volt, hogy a kö zel-ke le ti kér -
dést csak igaz sá gos és át fo gó ren de zés -
sel le het meg ol da ni. Élet ké pes bé ke csak
ak kor jö het lét re, ha min den ér de kelt fél
jo ga it tisz te let ben tart ják. Ha nem si ke -
rül el ér ni, hogy vissza he lyez zék jo ga ik -
ba azo kat, akik nek a jo ga it el vi tat ták, ak -
kor az érin tet tek nyil ván nem fog nak a
hely zet tel meg elé ged ni. Ál lás pon tunk
sze rint az úgy ne ve zett jú ni us negyediki
vo na lak ra kell vissza tér ni; Szí ri á nak visz -
sza kell kap nia a Golán-magaslatokat.
Ez le he tõ vé te szi azt, hogy bé kés vi szo -
nyok ala kul ja nak ki a tér ség ben, az itt
élõ né pek épí tõ és al ko tó mun ká ját sza -
va tol va. Mind eb ben nem csak a Kö zel-
Ke let ál la mai ér de kel tek; az itt ki ala ku ló
vi szo nyok érin tik Eu ró pát is. Vé gül el
sze ret ném mon da ni, hogy na gyon jól
érez tük ma gun kat az önök ked ves és
szép vá ros ában, gra tu lá lunk az el ért fej -
lõ dés hez, az ered mé nyek hez. Vi rág zást
kí vá nunk vá ros uk nak és to váb bi si ke re -
ket min den gödöllõi pol gár nak.

R. G.
Fo tó: a szer zõ
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Új fejezetek a kapcsolatokban
Szíria parlamenti elnöke Gödöllõn

Las san négy hó nap telt el az auszt ri ai
par la men ti vá lasz tá sok (ok tó ber 3.) óta,
de még mind ig nincs kor má nya nyu ga ti
szom szé dunk nak. Az egy re in kább el hú -
zó dó bel po li ti kai vál ság ra pe dig mi ha -
ma rabb meg ol dást kel le ne ta lál ni uk a
‚só go rok nak’, mi vel nem csak po li ti kai,
ha nem ko moly gaz da sá gi kö vet kez mé -
nyek kel is jár na a to váb bi kor mány nél -
kü li ál la pot (má jus ele jé ig van csak ide -
ig le nes költ ség ve té se az or szág nak).

A prob lé ma a vá lasz tá sok ered mé -
nyé ben rej lik: a há rom nagy pár t az
Oszt rák Szo ci ál de mok ra ta Pár t (SPÖ),
az Oszt rák Nép párt (ÖVP) és az Oszt rák
Sza bad ság párt (FPÖ) szin te fej-fej mel -
lett vé gez tek (33, il let ve 27-27 szá za -
lék). Az SPÖ és az ÖVP 13 éven ke resz -
tül irá nyí tot ta ko a lí ci ó ban az or szá got, a
töb bi pár t gya kor la ti lag nem tu dott ér -
dem ben be le szól ni a kor mány pár t ok
ver sen gé sé be.

Azon ban az el múlt évek ben az ÖVP
egy re in kább vissza esett és elõ re tör t a
szél sõ jobb ol da li nak, po pu lis tá nak tar  tott
Jörg Haider ve zet te FPÖ, ame lyet ta valy
ok tó be rig sza lon kép te len nek tar  tot tak a
bé csi po li ti ká ban, és meg pró bál ták el -
szi ge tel ni. A vá lasz tó pol gár ok egy ré sze
azon ban be le unt a ki fá rad ni lát szó nagy -
ko a lí ci ós kor mány zás ba, vok sa ik se gít -
sé gé vel a Sza bad ság pár t a má so dik
hely re ke rült a ta va lyi vá lasz tá so kon.

Ez óri á si csa ló dás volt a Nép párt nak.
A bu kás oka it ab ban lát ták, hogy a ko a lí -
ció min den nép sze rût len in téz ke dé sé ér t
õket tet ték fe le lõs sé a vá lasz tó pol gár ok
és a to váb bi te kin tély vesz tést meg ál lí -
tan dó na gyon sú lyos fel té te le ket (a
pénz ügy mi nisz te ri tár ca meg szer zé se)
szab tak az SPÖ-nek a to váb bi együtt mû -
kö dés fenn tar  tá sá ér t.

A hó na po kon ke resz tül zaj ló tár gya -
lá sok vé gül nem is ve zet tek ered mény -
re, így biz tos ra ve he tõ, hogy az SPÖ-
ÖVP nagy ko a lí ci ós kor mány zá sá nak
kor sza ka le zá rult. Vik tor Klima, a szo ci -
ál de mok ra ták kan cel lár je lölt je ezu tán
nem te he tett mást – hi szen a Sza bad -
ság pár t tal va ló együtt mû kö dés re az
óri á si ide o ló gi ai el len té tek mi att ki csi az
esély –, mint hogy ki sebb sé gi kor mány
meg a la k í  tá  sá va l  pró bál  koz zon.  Ezt
azon ban sem a Nép pár t, sem a Sza -

Ausztria:

Haiderrel vagy nélküle?

KITEKINTÕ



Õszin tén Hor thy Mik lós ról
– ez zel a cím mel tar tott
nagy ér dek lõ dés sel kí sért
elõ adást a kö zelmúlt ban dr.
Ra vasz Ist ván had tör té -
nész, a Lo kál pat ri ó ta Klub
szer ve zé sé ben. Az el múlt
pén te ken is mét hall gat hat -
tuk Ra vasz Ist ván le bi lin -
cse lõ elõ adá sát, aki a ko -
ráb bi al ka lom so rán idõ hi -
ány mi att nem em lí tett té -
nye ket tár ta a né pes kö -
zön ség elé. A tör té nész az
elõ adás elõtt nyi lat ko zott
la punk nak.

– Van-e esély ar ra, hogy a
köz vé le mény ben vég re va lós
kép ala kul jon ki a két há bo rú
kö zöt ti idõ szak ról és an nak
meg ha tá ro zó ve ze tõ jé rõl?

– Bi zo nyos tör té nel mi táv lat nak kell
el tel nie ah hoz, hogy egy po li ti kai kor -
szak ról és el sõ szá mú ve ze tõ jé rõl ob jek -
tív kép ala kul jon ki. Amíg ez nem te lik
el, az íté let óha tat la nul el tér va la mi lyen
irány ba a va ló ság tól: se hol a vi lá gon
nem volt még olyan ve ze tõ, aki min den -
ki nek meg fe lelt vol na – ter mé sze te sen
nem is le het ilyen. A ta pasz ta la tok bir to -
ká ban ez a tör té nel mi táv lat ki szá mít ha -
tó: az ese mé nye ket át élõk uno ka nem ze -
dé ké nek ki ha lá sa után ér ke zik el. Ma
pél dá ul ott tar tunk, hogy 1848–49 már
ob jek tí ven tár gyal ha tó; be le ért ve an nak
ve ze tõ it is. Biz tos va gyok ab ban, hogy a
ma gyar tár sa da lom el jut majd odá ig,
hogy Hor thy Mik lós ról va lós ké pet al kot
– de mi ezt már nem fog juk meg ér ni.

– Van nak-e olyan újabb ku ta tá si
ered mé nyek, ame lyek eset leg alap ve tõ -
en mó do sít ják az is me re te in ket a kor -
mány zó ról?

– Hor thy Mik lós éle tét mind 1944,
mind 1989 elõtt for rás szin ten elég jól
fel tár ta a tör té net tu do mány. Ne mi gen
vár ha tó olyan for rás anyag elõ ke rü lé se,
ami ed dig nem volt is mert. A prob lé ma
az, hogy egy adott kor szak ban meg pró -
bál ták el fer dí te ni a ró la ki ala kult ké pet,
így nem en ged tek pub li kál ni olyan anya -
go kat, ame lyek lé te zé sé rõl egyéb ként
tud tak a tör té né szek. En nek ered mé nye
az a kép, ami a tár sa da lom egy ré szé ben

rög zült. Az utób bi tíz év ben azon ban
már volt ar ra le he tõ ség, hogy a tör té né -
szek a nyil vá nos ság elé tár ják eze ket a
for rá so kat.

– Egye sek igye kez tek Horthyt Hit ler
ba rát ja ként fel tün tet ni; er rõl ma sem
tud ja min den ki az igaz sá got.

– Mind két fél ré szé rõl kény sze rû volt
az együtt mû kö dés, hi szen Hor thy pró bál -
ta szem elõtt tar ta ni Ma gyar or szág ér de -
ke it. Ezen túl még azon ban a kor mány zó
af fé le par ve nü nek, fel emel ke dett sen ki -
há zi nak tar tot ta Hit lert, aki rá adá sul an -
nak ide jén a ka to nai be hí vó elõl tá vo zott
az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chi á ból. Az
ízig-vé rig ka to na Hor thy ter mé sze te sen
mé lyen meg ve tet te az ilyen ma ga tar tást.
(Az más kér dés, hogy az el sõ vi lág há bo -
rú ki tö ré se kor az tán Hit ler tel je sí tet te a
be hí vó pa ran csot – de az már a Ba jor Ki -
rá lyi Had se reg ben tör tént.) Hit ler vi szont
egy múlt szá za di, fe u dá lis csö ke vényt lá -
tott Hor thyban, aki hez azért nem mert
hoz zá nyúl ni, mert az or szá got is ilyen nek
te kin tet te. Fel mér te Hor thy te kin té lyét,
tud ta, hogy a kor mány zó el le né ben Ma -
gya ror szá got nem tart hat ja meg a szö vet -
sé gi rend szer ben. A tör té ne lem hoz ta
úgy, hogy kény te le nek vol tak együtt mû -
köd ni. En nek so rán két olyan ese tet is is -
me rünk, ami kor egy más sal oszt rák di a -
lek tus ban tár gyal tak te le fo non, hogy ki -
zár ják a hall ga tó zást.

Radó Gá bor
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bad ság pár t  nem tar t  ja el  fo gad ha tó
meg ol dás nak, így nem is len ne ez a
for mu la élet ké pes. Klima pró bál ko zá sa -
i val pár hu za mo san meg kez dõd tek a
tár gya lá sok az ÖVP és az FPÖ kö zött is.
(Egy ilyen kor mány ko a lí ci ót a fel mé ré -
sek sze rint a la kos ság 35 szá za lé ka el -
fo gad ha tó nak tar  ta na.)

A prob lé ma csak ott van, hogy az
FPÖ-t és Haider t kül föld ön nem tar t ják
sza lon ké pes nek, és nem ven nék szí ve -
sen kor mány ra ke rü lé sét, bár ma ga a
párt ve zér be je len tet te, hogy ma rad a ka -
rintiai tar  to má nyi kor mány zói szék ben.
(Az FPÖ kor mány za ti sze rep vál la lá sa
ma gyar szem pont ból sem tel je sen ér -
dek te len, ugya nis Haider nem tar to zik az
EU ke le ti bõ ví té sé nek él har co sai kö zé.)

Most már csak az ÖVP-n mú lik, hogy
eset le ge sen váll al ja-e a nem zet kö zi bo -
nyo dal ma kat ki vál tó lé pést (Iz ra el nagy -
kö vet ének vissza hí vá sá val fe nye ge tõ zik,
az EU pe dig a kap cso la tok meg sza kí tá -
sát he lyez te ki lá tás ba) vagy eset leg
újabb vá lasz tá sok ki írá sá val pró bál ják
meg fel ol da ni a patt hely ze tet.

Fábus

KITEKINTÕ

Horthyról, még egyszer
Hitler meglógott a behívó elõl…

PIAC

Gödöllõ Vác
Bur go nya (Ft/kg) 68 60
Sárgarépa (Ft/kg) 120 100
Fehérrépa (Ft/kg) 498 500
Zeller (Ft/kg) 220 200
Karfiol (Ft/kg) 320 300
Káposzta (Ft/kg) 50 49
Kelkáposzta (Ft/kg) 60 80
Vöröskáposzta (Ft/kg) 60 57
V. hagyma (Ft/kg) 80 80
Lila hagyma (Ft/kg) 90 80
Fokhagyma (Ft/kg) 360 300
Bab (Ft/kg) 300 300-370
Lencse (Ft/kg) 300 280-300
Sárgaborsó (Ft/kg) 200 140
Cékla (Ft/kg) 70 55-60
Zöldalma (Ft/db) 30 -
Alma (Ft/kg) 108 128
Körte (Ft/kg) 398 270-300
Citrom (Ft/kg) 240 250
Narancs (Ft/kg) 128 140-155
Mandarin (Ft/kg) 208 240
Banán (Ft/kg) 198 220
Kiwi (Ft/tálca) 198 230
Gomba (Ft/kg) 330 380-400
Tojás (Ft/db) 18 18-19

Az egyik legismertebb kép a kormányzóról
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Ben sõ sé ges ün nep ség szín he lye volt
va sár nap a Kos suth La jos ut cai re for -
má tus sze re tet ott hon. Az in téz mény
la kói és mun ka tár sai a va sár nap dél -
utá ni is ten tisz te let ke re té ben ün ne pel -
ték Kopány Jenõné, Er zsi ke né ni szá -
za dik szü le tés nap ját. Az ige hir de tés
szol gá la tát Békefi La jos, a Ma gyar Rá -
dió mun ka tár sa vé gez te, akit an nak
ide jén Er zsi ke né ni in dí tott el a lel ké -
szi pá lya fe lé ve ze tõ úton.

Er zsi ke né ni tel jes hu sza dik szá za dot át -
íve lõ éle te Dicsõszentmártonban kez dõ -
dött. El sõ har minc évét Er dély ben, majd
Bu ka rest ben töl töt te. A tör té ne lem úgy
hoz ta, hogy éle te kö vet ke zõ, negy ven
évig tar tó sza ka sza Gyõr höz kö töt te, ahol
so kan em lé kez nek rá jó szív vel. Se gí tett
a hoz zá for du ló kon, pél da mu ta tó éle te,
sza vai nyo mán éle tek vál toz tak meg.

Fér je már nincs kö zöt tünk, fia Ang li á ba
ke rült. On nan hoz ta vissza a szí ve Er zsi ke
né nit, mert ahogy mond ta: az öreg fát már

nem le het át ül tet ni.
Har minc éve a
gödöllõi ott hon la kó -
ja, ahol csen des de rû -
ben tel nek nap jai.

A ma is jó egész -
ség nek ör ven dõ ün ne -
pel tet el sõ ként Six
Edit al pol gár mes ter
kö szön töt te, majd át -
ad ta az ön kor mány zat
aján dé kát. Az is me rõ -
sök, ba rá tok, az ott hon la kói, mun ka tár sai
és ve ze tõ jé nek, Ta kács Ka ta lin nak meg -
ha tott sza vai után az in téz mény or vo sa is
kö szön töt te Er zsi ke né nit. Dr. Szemerédy
Ist ván öröm mel tá jé koz tat ta az ün nep lõ -
ket, hogy im má ron há rom olyan pa ci en se
van, aki át lép te a száz esz ten dõt. Az or vos
ar ra hív ta fel a fi gyel met, hogy az ott hon
mun ka tár sai fe le lõs ség tel jes gon dos ko dá -
sá nak is kö szön he tõ ez a szü le tés nap.

A kö szön té sek, jó kí ván ság ok nem
csak sza vak ban nyil vá nul tak meg: a te -

rem asz ta lai ha ma ro san vi rág ko sa rak és
tor ták alatt ros ka doz tak.

Az ün nep sé gen je len vol tak a ha zánk -
ban mû kö dõ né met vál lal ko zók fe le sé ge -
i bõl ala kult kör kép vi se lõi is, akik új hal -
ló ké szü lék kel ör ven dez tet ték meg Er zsi -
ke né nit a szü le tés nap ján. A höl gyek már
hosszabb ide je pat ro nál ják az ott hont;
leg utóbb a für dõ szo ba fel újí tá sá hoz
nyúj tot tak se gít sé get.

R. G.
Fo tó: a szer zõ

A teljes huszadik század
Születésnap a református Szeretetotthonban

A lég úti in fek ci ók vi lág szer te a leg -
gya ko ribb tö me ges meg be te ge dést
oko zó be teg ség cso port. Szö võd mé -
nye it il le tõ en pe dig a di ag nosz ti kus
le he tõ sé gek fej lõ dé se és a lég úti kór -
oko zók kal szem be ni szá mos ha té -
kony an ti bi o ti kum el le né re pl. a tü dõ -
gyul la dás ok az egész ség ügy ko moly
prob lé mái ma rad tak, to vább ra is.

Sok in for má ci ó ja van min den ki nek er rõl a
be teg ség rõl: tud juk a vár ha tó tö me ges
meg be te ge dé sek idõ pont ját és ké sõ
õsszel–té len ké szü lünk is er re. Tud juk,
hogy a fel sõ lég uta kat be te gí tik meg a kór -
oko zók, fõ leg ví ru sok. Szá mo lunk az zal
is, hogy a be teg ség szö võd mény men tes
eset ben is leg alább egy hé tig tart, de meg -
ma rad hat még nagy fo kú gyen ge ség, kö hö -
gés, ét vágy ta lan ság stb… Jól tesszük, ha a
be teg ség kez de tén a „szo ba fog sá got”, ha
kell, az ágy nyu gal mat vá laszt juk. Fö lös le -
ges és ká ros a he veny ví rus in vá zi ós, lá zas,

to xi kus ál la pot ban a szer ve ze tet ter hel ni,
dol goz ni. A szö võd mé nyek sok szor alat to -
mo san ala kul nak ki és már kész té nyek elé
ál lí ta nak ben nün ket: arc üreg-, kö zép fül-,
tü dõ gyul la dás, a szív izom érin tett sé ge: rit -
mus za va rok, vér nyo más esés, áju lá si haj -
lam, szív izom gyul la dás mind idõ igé nyes,
több let költ ség gel já ró, hosszú mun ka ki -
esést oko zó ál la po tok. A gyógy ke ze lés ben
is van so kak nak gya kor la ta: láz és fáj da -
lom csil la pí tás, bõ fo lya dék és vi ta min be -
vi tel, pi he nés. Fõ leg idõ sek nél, gyer me -
kek nél ügyel ni kell a ki szá ra dás ra! Az
egyéb ként egész sé ges, idült be teg ség ben
nem szen ve dõ be teg ese té ben más gyógy -
mód ra nincs is szük ség. 

Az an ti bi o ti kum sze dé se nem gyor sít ja
a ví rus fer tõ zés le fo lyá sát, de a szö võd mé -
nyek tü ne te it el fed he ti, a szö võd mé nyek
di ag nó zi sát meg ne he zí ti. Az an ti bi o ti ku -
mos vé de lem re szo ru ló be te gek nek, ese -
tek nek meg van nak a pon tos ja val la tai: ki -
ket, mennyi ide ig, mi lyen tí pu sú an ti bi o ti -
kum mal, mi lyen szö võd mény tõl kell vé -
de ni. Saj nos az iga zán meg elõ zést szol gá -
ló le he tõ ség gel, a vé dõ ol tás ok igény be vé -
te lé vel nem élünk kel lõ mér ték ben, pedig
az inf lu en za leg sú lyo sabb bak te ri á lis szö -

võd mé nye a tü dõ gyul la dás, kór oko zó ja
leg több eset ben a pneumococcus.

Ma gya ror szá gon éven te 15-20 ezer
meg be te ge dés for dul elõ, és 1500-3000 a
ha lál ese tek szá ma. A be teg ség el sõ öt nap -
ján a ha lá lo zást az újabb, mo dern an ti bi o -
ti kum ok adá sa sem csök ken tet te! A tü dõ -
gyul la dás mint szö võd mény több em ber
ha lá lá ért fe le lõs, mint az összes töb bi vé -
dõ ol tás sal meg elõz he tõ be teg sé gé együtt -
vé ve! Re ményt ad hat mind azok vé dõ ol tás -
ban ré sze sí té se, akik nél az inf lu en za vé dõ -
ol tás is ja va solt. Ahogy az idõ sek, az idült
be teg ség ben szen ve dõk, a csök kent im mu -
ni tá sú be te gek ará nya nö vek szik a po pu lá -
ci ó ban, úgy vár ha tó an emel ked ni fog a sú -
lyos pneumococcus-fertõzések, szö võd -
mé nyek szá ma is, ha ez zel nem lesz ará -
nyos a vé dõ ol tás ban ré sze sül tek ará nya.
Ez ma saj nos Ma gya ror szá gon egy szá za -
lék alatt van, pe dig a tü dõ gyul la dás el le ni
vé dõ ol tás 5-6 éves vé dett sé get ad; re cept re
fel ír ha tó, tá mo ga tás ban ré sze sül; s az év
bár me lyik sza ká ban be ad ha tó! A ma gas
koc ká za tú be te gek nek ma van szük sé ge a
vé dõ ol tás ra, mert a leg szo mo rúbb ha lál az,
amit ta lán el ke rül het tünk vol na.

Dr. Vá mos Já nos

A légúti fertõzések
Az orvos szemével

Six Edit alpolgármester az ünnepelttel
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Az or vos tu do mány le he tõ sé gei ro ha mo -
san fej lõd nek min den szak má ban, így a
moz gás szer vi be teg sé gek ha tá sos ke ze lé -
se te rü le tén is. A ha gyo má nyos gyó gyí tó
mód sze rek; a re u ma to ló gi ai, fi zi ko te rá -
pi ás és gyógy sze res ke ze lés mel lett meg -
je len tek a mo dern mû té ti meg ol dá sok is.
Az or to pé di ai-se bé sze ti szak ren de lést az
egyik bu da pes ti nagy kór ház ból hoz zánk
já ró két szak or vos lát ja el, akik a
gödöllõi szak ren de lé sen vizs gált és ki -
szûrt ese te ket a ki vá ló an mû sze re zett és
min den szak mai te kin tet ben jól fel sze relt
anya in té zet ük ben tud ják to vább ke zel ni.
Kór há zi hát te rük le he tõ vé te szi, hogy
Gödöllõ és von zás kör ze té nek ar ra rá szo -
ru ló be te gei a leg kor sze rûbb mû té ti ke -
ze lés hez is hoz zá jus sa nak. Így le he tõ ség
nyí lott az izü le tek tük rö zé ses vizs gá la tá -
ra, il let ve mû té ti meg ol dás ra; de a le he -
tõ sé gek ki ter jed nek a leg mo der nebb ízü -
le ti (csí põ-, térd-) pro té zi sek be ül te té sé re
is. Spe ci á lis implantátumok (be ül te tett
anya gok) se gít sé gé vel a ge rinc degene -
ratív el vál to zá sa i nak mû té ti ke ze lé sét is
le het sé ges el vé gez ni.

A ren de lé si idõ a a Tormay Kár oly
Egész ség ügyi Köz pont ban a kö vet ke zõ:
ked den 15-19 órá ig (Dr. Kirschner Ist ván),
csü tör tö kön 15-19 órá ig (Dr. Klá ra Ta -
más).

Dr. Klá ra Ta más 

Ha zánk ban a szív és ér rend sze ri meg be te -
ge dé sek ve ze tik a mor bi di tá si és mor ta li tá -
si sta tisz ti ká kat. Az ér be te gek je len tõs há -
nya da cu kor be teg. Cu kor be te gek ben a ké -
sõi szö võd mé nyek – kisér-nagyér, ideg -
rend sze ri szö võd mény – meg je le né se az
ad dig vi szony lag jó in du la tú be teg sé get je -
len tõs sú lyos ál la pot tá ala kít ja. A diabete-
ses végtagamputációt ha té kony szû réssel
lehet megelõzni. Meg fe le lõ gon do zás sal a
ki ala ku lás las sít ha tó és/vagy meg aka dá -
lyoz ha tó. A Világ-Egészségügyi Szer ve zet
Diabetes Mun ka cso port ja cél ja a diabete-
ses végtagamputációk szá má nak fe lé re
csök ken té se. A kö vet ke zõ elõ adás idõ pont -
ja: 2000. február 10., 18 óra,; helyszíne: a
2. szá mú Ren de lõ in té zet nagy ter me. 

Dr. Kiss Éva

Tormay Károly Eü. Központ:

Ortopédsebészet

Diabetes:

A szövõdmények ellen

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 hirdetmény

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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Morton, Chris–Thomas, Ceri Louise
A kris tály ko po nyák rej té lye
„Az õs la kos ame ri ka i ak mí to sza úgy tar -
tot ta, hogy 13 õsi kris tály ko po nya lé te zik,
em be ri ko po nya mé re tû, moz gat ha tó áll ka -
poccsal… Á lí tó lag fon tos in for má ci ó kat
tar tal maz tak az em be ri ség ere de té rõl, éle -
té nek cél já ról és sor sá ról; vá la szo kat az
élet és a vi lág egye tem leg na gyobb misz té -
ri u ma i ra… Az õsi ta ní tá sok sze rint egy na -
pon va la mennyi kris tály ko po nyát új ra fel fe -
de zik, és ve lük fel hasz nál ha tó vá vá lik az a
kol lek tív böl cses ség, mely nek el éré sé hez
az em be ri ség nek mind mo rá lis, mind spi ri -
tu á lis ér te lem ben elég gé fej lett nek kell len -
nie, hogy ne él hes sen vissza ve le.” En nek
a le gen dá nak ered nek nyo má ba a szer zõk
a haj dan ma ják be né pe sí tet te Kö zép-Ame -
ri ká ban, a mai Me xi kó dé li vi dé kén és Gu a -
te ma la te rü le tén. (Pécs, 1999, Ale xand ra)

Bé res Klá ra
Szirt fok nak len ni. Bé res Jó zsef élet út ja
Ke vés em ber van ma Ma gya ror szá gon, aki
ne is mer né Bé res Jó zsef ta lál má nyát, a
Bé res-csep pet, és ma gát a fel ta lá lót, a te -
le ví zió  ban 1989-ben be mu ta tott, Az utol só
szó jo gán cí mû Kósa Fe renc-film nek kö -
szön he tõ en. Mégis fel te he tõ en si ker könyv
lesz a kö tet, mely ben Bé res Jó zsef fi á val
be szél get ve ele ve ní ti meg küz del mes, de
si ke res éle tét. Nem élet raj zi re gényt tar t
ke zé ben az ol va só, ha nem egy hosszú,
sok-sok anek do tá val élén kí tett ri por tot. Az
anek do ták ból az tán nem csak sze mé lyes
éle te bon ta ko zik ki, de a kor, a nyu godt
gyer mek évek, a négy éven át tar tó, szám -
ta lan élet ve széllyel já ró ka to nás ko dás a
há bo rú alatt. Ké pet ka punk az öt ve nes
évek hét köz nap jai tük ré ben a szo ci a liz mus
„hõs ko rá nak” em ber te len sé ge i rõl is (Bp.,
1999, Bé res Rt.)

Goldsmith, Olivia
Kra pek fel de rí tõ had mû ve let
Phillys fér je ha lá la után úgy ér zi, be kell pó -
tol nia mind azt – im má ron rég fel nõtt és csa -
lá dos gyer me kei mel lett –, amit an nak ide jén
el mu lasz tott. Meg je le nik hát gyer me kei csa -
lád já nál, ször nyû za va ro kat és visszás hely -
ze tek so ka sá gát okoz va. Ho gyan sza ba dul -
nak meg a jobb sors ra ér de mes „gyer me -
kek” az egy re ter he seb bé vá ló, éle me dett
ko ra el le né re is igen in ten zí ven élõ any juk tól
(férj hez kí ván ják ad ni), er rõl szól a bo hó sá -
gok kal, ka cag ta tó je le ne tek kel zsú folt kö tet.
(Bp., 1999,  Ma gyar Könyv klub) g

KÖNYVTÁR

Nyil ván két egy for ma bol dog ta lan ság
nincs, min den ki más ként bol dog ta lan. És
még mennyi re kü lön bö zõ le het egy há zas -
pár bol dog ta lan sá ga, azo ké, akik egy asz -

tal nál ül nek, egy
ágy ban fek sze -
nek, de alig-alig
van kö zük egy -
más hoz. A fér fi

szem szö gé bõl is mer jük meg ezt a pok lot, a
fér fi é ból, aki nem ér ti, mi ért nem sze re ti a
fe le sé ge, mi ért hi deg, ri deg hoz zá, mi köz -
ben ha más sal ta lál ko zik, ki vi rul, úgy ne -
vet, ahogy õ még so ha sem hal lot ta ne vet ni. 

Az tán egy szer csak ott is hagy ja az
aszzony. Ha za ér kez ve vi dé ki mun ká já ból

üre sen ta lál ja a la kást. Ma gya rá zat nincs.
Élet je let húsz éven át nem kap a csa lád já ról,
a fe le sé gé rõl, a gyer me ké rõl. Húsz évig vár -
ja õket. Min den nap le ül egy Du na-par ti lép -
csõ re. Nem be szél sen ki vel. Ne ve sincs a
tör té net ben. Úgy ne ve zi az író: Ide gen. 

Ide gen, aki hez va ló já ban le he tet len kö -
ze led ni. Aki nek je len lét ében, ma guk sem
tud ják, mi ért, el né mul nak az em be rek. 

Húsz év el tel té vel meg tud ja, hol van a
csa lád ja. A már fel nõtt fia, meg öre ge dett
fe le sé ge. Utá nuk uta zik az ép pen az új ra -
egye sü lés má mo rát élõ Ber lin be. Kö zöt -
tük, hár mó juk kö zött pe dig ki tel je se dik a
tra gé dia. 

- reed -

Végh Alpár Sán dor: A re mény em lé kei…

…vagy a bol dog ta lan ság vál to za tai

Február 3–9.,15:30

Állj, vagy jövök!
Fsz.: Martin Lawrence, Peter Greene

Február 3–9,17:45

Kicsikém
Fsz.: Mike Myers, Heather Graham

Február 3–9.,20:00

Tágra zárt szemek
Fsz.: Tom Cruise, Nicole Kidman

M Û S O R
MOZI

Foly tasd a me sét!
A Ju hász Gyu la Vá rosi Könyv tár Gyer mek rész le ge „Me se -
fo lya mok óce án ja” cím mel több hó na pon át (1999. ok tó -
ber tõl 2000. má ju sig) tar tó nagy me se írás ra hív ta a gye re -
ke ket. Pá lyáz ni 14 éves ko rig le het. A le adá si ha tár idõ min -
den hó nap el sõ pén te kén. A be adott pá lyá za tok pon to zás ra
ke rül nek (ma xi mum 10 pont), és má ju sig a leg több pon tot
össze gyûj tõ két me se író ju ta lom ban ré sze sül, a 10 pon tos
mun ká kat pe dig két he ten te a Szol gá lat ban meg je len tet jük.
Fel adat: A gyer mek könyv tár ban el kez dett me se foly ta tá sa
(max. 1 ol dal), me lyet ugya nitt ad hat tok le. Ok tó ber ben Vö -
rös La u ra (Ha jós Alf réd Ált. Isk. 4. c) A hi szé keny cí mû és

Wolowiec Szil via (Pe tõ fi Sán dor Ált. Isk. 4. B) Az ál la tok ki -
rá lya cí mû me sé jét ítél te a leg jobb nak a zsû ri. A me sét sze -
re tõ gye re kek még be kap cso lód hat nak a „Me se fo lya mok
óce án já ba”. A feb ru á ri me se így kez dõ dik:

„Va la hol a ma gas he gyek kö zött élt egy gaz dag
em ber. Szép da rab szán tó föld je volt, amit egy ma gá -
nak kel lett meg dol goz nia, mert nem volt gye re ke.”
Vár juk az ér de kes, fur fan gos, csa la fin ta me sé ket.

Be adá si ha tár idõ: 2000. már ci us 3., pén tek. He -
lye: Ju hász Gyu la Vá rosi Könyv tár Gyer mek rész le ge,
Gödöllõ, Dó zsa Gy. u. 10. Jó me se írást kí ván:

Lénárt Mó ni ka gyermekkönyvtáros
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ATör té ne lem tan árok Egy le te el sõ al -
ka lom mal ren de zett bált; az ese mény
mél tó hely szí né ül szol gált a Gödöllõi

Ki rá lyi Kas tély. A ren dez vény fõ véd nök -
sé gét Pokorni Zol tán ok ta tá si mi nisz ter
vál lal ta.

Gémesi György pol gár mes ter a bált
meg nyit va örö mét fe jez te ki, hogy a szer -
ve zõk a gödöllõi hely szín mel lett dön töt -
tek. Ez ta lán an nak is bi zo nyí té ka, hogy
nem ha la dunk rossz úton: vá ros unk ban
egy re erõ sebb tö rek vés a ha gyo má nyok
él te té se.

A re ne szánsz nyi tó tán cot pa lo tás,
majd ke rin gõ kö vet te, gödöllõi és turai
fi a ta lok elõ adá sá ban. Kor hû ze né rõl a
Frédéric Cho pin Ze ne is ko la ta nu lói gon -
dos kod tak. A bál részt ve või szá má ra
azon ban csak nem szûk nek bi zo nyult a
dísz te rem: a kö vet ke zõ Ma gyar Tör té -
nel mi Bál szín he lye min den bi zonnyal a
kas tély egy ko ri lo var dá já nak csar no ka
lesz.

– Ho gyan ke let ke zett a bál öt le te? –
kér dez tük Koltai Éva Ber na det tõl, a Tör -

té ne lem tan árok Egy le te gödöllõi cso port -
já nak ve ze tõ jé tõl.

– A bál lét re ho zá sá nak öt le te a Tör té -
ne lem tan árok Egy le té tõl szár ma zott: a
gödöllõi cso port ban be szél tünk er rõl. Az
el kép ze lés min den hol si kert ara tott; tá -
mo ga tott ben nün ket vá ros unk pol gár mes -
te re, és a kas tély ve ze tõi is biz to sí tot ták a
le he tõ sé get.

– A bá lo zók né pes se re ge azt mu tat ja,
hogy van igény ilyen ren dez vény re…

– Gödöllõn egy re erõ tel je sebb a ha -
gyo má nyok ápo lá sa; ez a ren dez vény is
eb be a sor ba il lesz ke dik. A tör té nel mi
ha gyo má nya in kat sze ret nénk élõ vé ten -
ni. Az if jú ze né szek és tán co sok kor hû
ze né vel és tánc cal lép tek föl; szí ve sen
ké szül tek er re az al ka lom ra. Egy re több
ilyen tö rek vés van; cso por tok, együt te -
sek ala kul nak – ta lán már moz ga lom ról
is be szél he tünk. Ugya nígy fog lal koz nak
a ré gi fegy ve rek kel, öt vös ség gel és min -
den egyéb ha gyo mány õr zés sel. Mind ez
ré sze né pünk tör té ne té nek. Ne künk, ta -
ná rok nak nem csak a szo ros ér te lem ben

vett mun kán kat kell vé gez nünk; ilyen
meg moz du lá sok kal is erõ sí te nünk kell a
tör té nel mi szem lé le tet, a tu da tot.

– Lesz-e foly ta tás?
– Na gyon sze ret nénk, hogy le gyen.

Ar ra tö rek szünk, hogy ezt a bált éven te
meg tart has suk.

R. G.
Fo tó: a szer zõ

Ja nu ár 25-én nyílt meg a mû ve lõ dé si
köz pont ban a Duflex Fo tog rá fi ai Stú -

dió ti zen ne gye dik ki ál lí tá sa. A vá lo ga tás
a Nem ze ti Sport sportfotóriporter-képzõ
is ko lá ja vég zõs ta nu ló i nak mun ká it tar -
tal maz za.

A ki ál lí tást meg nyi tó Gémesi György
pol gár mes ter ar ra em lé kez te tett, hogy
alig né hány nap pal ko ráb ban a ma gyar
kul tú ra nap ját is fo tó ki ál lí tás sal ün ne pel -
te vá ros unk. Gödöllõn egy re hang sú lyo -
sab ban van je len a fo tó mû vé szet, ami ért
sok em bert il let kö szö net. So kan se gí te -
nek szer ve zés sel, van nak, akik ok tat ják a
fi a ta lo kat, ahogy pél dá ul Kresz Al bert.

A sport té má jú fel vé te lek nép sze rû ek;
a sport ese mé nye ken ké szült fény ké pek
sok szor meg is mé tel he tet len pil la na to kat
örö kí te nek meg. A jó fo tó vissza ad ja a
fe szült sé get, a di na mi kát és az ér zel me -
ket.

Csõke Jó zsef Ba lázs Bé la-dí jas film -
ren de zõ, aki az is ko lá ban ta ná ra volt a fi -
a tal al ko tók nak, a fény ké pe zés hez és
film hír adó-ké szí tés hez kap cso ló dó, ma
már tör té nel mi ér té kû em lé ke it ele ve ní -
tet te fel.

Banczik Ró bert, Burszán Sán dor, Fo -
dor Je nõ, Gréczi Zol tán, Ko vács Zol tán
és Var ga Gá bor ki ál lí tá sa feb ru ár 27-ig
lát ha tó.

R. G.
Fotó: Fodor Jenõ 

Ma gyar Tör té nel mi Bál

Ha gyo má nyok él te té se

Fo tó ki ál lí tás

Sport pil la na tok
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Is mét nagy si ker rel mu tat ko zott be a
Castello Fú vós ötös a kas tély ban. Az

elõ adás hoz ez út tal zon go ra is tár sult
Soós Gab ri el la ré vén, de hall hat tunk ütõ -
szó la mot is. A telt há zas kon cert után Fo -
dor Lász ló val, az együt tes szó vi võ jé vel
be szél get tünk.

– Na gyon so kat ké szül tünk, mi vel szá -
munk ra ez a hang ver seny a leg fon to sabb az
év so rán. Ez a kon cert is azon erõ fe szí té sek
so rá ba il lesz ke dik, me lyek ered mé nye ként
egy Yamaha ver seny zon go ra ke rül a kas -
tély ba. Ter mé sze te sen mi eh hez csak egy kis
résszel já rul tunk hoz zá, a hí rek sze rint azon -
ban már már ci us ban meg ér ke zik a zon go ra.

– Ho gyan ké szül tek fel a mos ta ni elõ -
adás ra?

– Kez det ben he ti egy-két al ka lom mal
pró bál tunk, az utol só két hét ben azon ban
szin te min den nap. A mû vek ak kor szó lal -
nak meg iga zán egy sé ges hang zás ban, ha
na gyon so kat játsszuk õket.

– Most egy tel je sen új re per to árt hal -

lot tunk?
– Ránki György da rab ját egy pár hó -

nap pal ko ráb ban ta nul tuk meg, a töb bi
azon ban annyi ra új, hogy né mely da rab
ta lán még el sem hang zott Ma gya ror szá -
gon, ugya nis Ame ri ká ból hoz tam a kot tát.
Ezek kö zött volt, amit mi dol goz tunk át,
volt, amit már át dol goz tak, de be le kel lett
nyúl nunk a jobb hang zás ér de ké ben.

– Ezen túl a zon go ra is csat la ko zik a
fú vós ötös höz?

– Ez most ki vé te les al ka lom. Egy részt
na gyon sze ret tünk vol na együtt ze nél ni a
kol lé ga nõnk kel, más részt az adott er re al -
kal mat, hogy a kas tély zon go rá ra gyûjt,
így ide hoz tak egy na gyon jó mi nõ sé gû
zon go rát. Ezért vá lasz tot tuk a Poulenc-
mûvet, to váb bá azért is, mert a fu vo lis -
tánk dip lo máz ni fog ez zel a da rab bal.

– Ezek sze rint a do bok sem ma rad nak?
– Pró bál tunk va la mi könnyebb ütõ szó la -

mot ír ni a lá nyok nak, hogy a la ti nos han gu -
la tot még job ban ér zé kel tes sük. Na gyon

GATE
Live Music Pub (Egye tem vá ros, Pin ce klub.
Nyit va: hét fõ, szer da, pén tek, szom bat
20–04-ig, pizzéria–sö rö zõ 14–01-ig). Feb ru ár
4., pén tek: Dance Action. A le mez ját szó mö -
gött: Crazy D. J. Tég la. Febr. 5., szo.: Almási
Eni kõ le mez be mu ta tó kon cert (Mo hai Ta más
gi tár, Szap pa nos György bassgitár, Hu szár
End re dob, Jamie Win ches ter gi tár, ének,
Nagy Já nos bil len tyû). Hét fõn ként: bu li
BanD.J.-vel, szer dán ként: mu lat ság min den ki -
nek. Feb ru ár 12., szo.: a black ze ne ked ve lõ i -
nek: Witchcraft kon cert. Az élõ ze ne után zúz -
da D. J. At ká val. Ezen kí vül pizzéria és sö rö zõ
a hét min den nap ján 14-tõl haj na li 2-ig. g

Jótékonysági koncert
Feb ru ár 18-án es te 19 óra kor Far san gi Jó té -
kony sá gi kon cert lesz a Mû ve lõ dé si Köz pont
szín ház ter mé ben a Gödöllõn élõ, szo ci á li san
rá szo ru ló, fo gya té kos gyer me kek, a szo ci á lis
ott hon gon do zott jai tá mo ga tá sá ra. A mû sor -
ban fel lé põ mû vé szek: He ge dûs Zsu zsan na
ének mû vész; Bor dás György Liszt-dí jas, a
Ma gyar Ál la mi Ope ra ház ma gán éne ke se;
Pán ti An na, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház ma -
gán éne ke se; Hormai Jó zsef, a Ma gyar Ál la mi
Ope ra ház ma gán éne ke se; Sán ta Jo lán, a Ma -
gyar Ál la mi Ope ra ház ma gán éne ke se; Fo dor
Fe renc gi tár mû vész; He ge dûs Va lér zon go ra -
mû vész. A kon cert tisz ta be vé tel ét az ar ra ki -
je lölt in téz mé nye ken ke resz tül jut tat juk el a
rá szo ru lók nak. Pénz ado má nyo kat az elõ adás
hely szí nén is el fo ga dunk. A be lé põ je gyek ára
egy sé ge sen 800 fo rint. Elõ vé tel: a mû ve lõ dé -
si köz pont jegy iro dá já ban (Sza bad ság út 6.,
tel.: 420-977), va la mint a MIÉP Iro dá ban
(Dó zsa György út 2. I. em. 108.) kedd, pén -
tek 16–18 órá ig, az ügye le ti idõ ben. Szer ve zõ
és ren de zõ a Ma gyar Igaz ság És Élet Párt ja
Gödöllõi Vá rosi Szer ve ze te. g

MEGHÍVÓ

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!

Síp pal, dob bal, zon go rá val
A Castello Fú vós ötös kon cert je

Fo tó: a szer zõ
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A Ma dách Im re Szak mun kás kép zõ és
Szak kö zép is ko la szép ha gyo má nya a név -
adó drá ma író szü le tés nap já nak meg ün -
nep lé se. Ezt mind ig össze kö tik olyan prog -
ra mok kal, me lye ken a di á kok be mu tat hat -
ják, mit si ke rült már el sa já tí ta ni uk jö ven dõ
szak má juk for té lya i ból. Az idei Ma dách-
nap leg si ke re sebb prog ram ja a di vat be mu -
ta tó volt: a ru ha ipa ri tan mû hely ta nu ló i nak
mun ká it te kint het te meg a há lás kö zön ség
a mû ve lõ dé si köz pont szín ház ter mé ben,
két elõ adás ban. En nek ré sze ként nyúj tot -
ták át a kü lön bö zõ ver se nye ken si ke re sen
sze rep lõ di á kok el is me ré se it. Ki rály Edi na,
Doma Csil la és An tal Ni ko lett az or szá gos
Arany var ró tû pá lyá za ton mér te meg
ügyes sé gét és szak mai tu dá sát, ami ért
em lék la pot ve het tek át. A Ma dách is ko la
ru ha ipa ri mun ka kö zös sé ge ál tal meg hir de -
tett mo dell var ró ver senyt An tal Ni ko lett
nyer te. Má so dik Masz la gi Ka ta lin, míg a
meg osz tott 3. dí jat Zsabina Tatjána és a
kö zö sen pá lyá zó Koz ma Anett–Szi ta Ág nes
pá ros kap ta. Ezen a pá lyá za ton a lá nyok
kre a ti vi tá sá ra vol tak kí ván csi ak. A ne ve zé -
si dí jért 3 mé ter anya got kap tak, ab ból kel -
lett ru hát ké szí te ni ük. A di vat raj zo ló ver -
senyt Zsabina Tatjána (ké pün kön) nyer te,
Szek ré nyes Ani kó és Csende Ge or gi na
elõtt. g

Dr. Far kas Iván ’98 ta va sza óta tart elõ adá -
so kat a Cho pin Ze ne is ko lá ban. Ter mé -

sze te sen ze né rõl – pe dig nem az a szak má ja.
Ám ha va la ki nem gya ko rol ja, nem ok tat ja,
csu pán sze re ti a ze nét, több mon da ni va ló ja
össze gyûl het ró la, mint an nak aki nap nap
után hi va tás sze rû en fog lal ko zik ve le.

– Ho gyan kez dõ dött az elõ adás-so ro zat? 
– Ott hon ott a ren ge teg le me zem,

klasszi ku sok, me lyek kel kap cso lat ban
so kat ol vas tam is. Annyi min den rög zült
a fe jem ben, hogy gon dol tam, má sok kal
is meg ké ne osz ta nom. Az al kal mat,
hogy el kezd jem, az szol gál tat ta: 1998-
ban volt száz éve, hogy Emil Ber li ner
meg al kot ta a tö meg ter jesz tés re al kal mas
le mezt. 

– Hány elõ adást tar tott ed dig?
– Ti zen hár mat, mind et az ope ra té ma -

kö ré bõl. Har minc öt éve gyûj töm a le me -
ze ket, még a múlt szá zad for du ló ról is
van nak fel vé te le im. Van, ame lyen Caruso
éne kel. Egy-egy éne kes hang ja, ami ké -
sõbb pó tol ha tat lan, csak a még éle té ben
ké szült fel vé tel rõl hall gat ha tó. „Han gok
va rá zsa – va rá zsos han gok” – ezt a cí met
vi sel te az el sõ öt elõ adá som, me lyek nek
fo lya mán ked venc ári á im szó lal tak meg
ked venc éne ke se im hang ján. Majd kö vet -
ke zett hét elõ adás az iro da lom és a ze ne

kap cso la tá ról. Az ed di gi utol só pe dig az
volt: Be ve ze tés Wag ner ope rá i ba. 

– A leg kö ze leb bi, feb ru ár 11-én es te 6-
kor kez dõ dõ elõ adás Cho pin rõl szól.

– Az ope rák után rá té rek a hang sze res ze -
né re. Az el sõ té ma több ok ból Cho pin. Az õ
ne vét vi se li az is ko la. Ta valy volt ha lá la 150.,
idén már ci us 1-jén lesz szü le té se 190. év for -
du ló ja. Olyan ze nét kom po nált, ame lyet min -
den ki ked vel het. Szó esik majd Cho pin éle té -
rõl, a ze ne da ra bok szü le té sé rõl, va la mint elõ -
adó i ról. Fel hí vom rá a fi gyel met, mi lyen kü -
lön bö zõ kép pen le het elõ ad ni ugya nazt a mû -
vet. Na és per sze ar ra, hogy mi lyen szép.
Ma gam nak is se gí tek, mert örö kös di lem -
mám, hogy mit hall gas sak ép pen. Össze ál lí -
tok egy ze nei es tet, és hall ga tom.

– Kik a tár sai a ze ne él ve zet ben, kik
men nek el az es tek re?

– Ba rá ta im ér kez nek Pest rõl, de olyan
is van, aki Gyön gyös rõl jön. Mi kor el -
kezd tem az elõ adás- so ro za tot, azt hit tem,
na gyobb kö zön ség lesz Gödöllõrõl. Ha új
em bert fe de zek fel a hall ga tó ság so rá ban,
mind ig oda me gyek hoz zá, be mu tat ko zom. 

– Mi lyen to váb bi elõ adá so kat ter vez?
– Már ci us vé gén lesz Victor Hugo és az

ope ra. Áp ri lis ban Schubert-est. Jú ni us ban
pe dig Muszorgszkij ze né jé re ke rül sor. 

N. A.

a MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN*
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

*A rendezvényt elõzõ számunkban
té ve sen a Kastélyba helyeztük.

Elnézést! – a szerk.

Feb ru ár 4-én

Trafo Club
(Gödöllõ, Pa lo ta ker t, nyit va 19–04-ig;
Internet: http://www.directinfo.hu/trafo).
Febr. 4.: 17–21 ó. kö zött Ti ni Disco. Es te
Underground Universum D. J. Yodával, D. J.
Nastával és Tom and Jer ry vel+Oldschool
Line present: ambient, easy listening, hip
hop, acid jazz, big be at, drum ‘n bass,
dub. Febr. 5.: az Uta zó punkcirkusz:
Prosectura, a HétköznaPI CsAlódások, a
Barackca, a Zelda Swarz és a Ró zsa szín
Pitbull ját szik. Feb r. 12-én: Al jas In dok ból,
a Grudgers+By Sheer Force és a Seven
Days a Week. Ezen kí vül a Trafo min den nap
haj na li két órá ig tart nyit va.

Mû ve lõ dé si központ
Feb r. 4., 16 ó.: 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 társadalomhigiénikus. Febr. 7., 19
ó.: Kor társ film klub: Csil la got az ég rõl. R.:
Nick Cassavetes. Feb r. 10., 15 óra: a Hon véd
Tánc szín ház elõ adá sa: Já nos vi téz – ze nés-
tán cos me se já ték Pe tõ fi Sán dor nyo mán. R.:
Novák Fe renc. Be lé põ díj 400 Ft. Feb r. 11., 17
óra: Tánc ház: Ap rók tán ca. Ve ze ti: Be ne dek
Krisz ti na, a Nép mû vé szet If jú Mes te re. Mu zsi -
kál a Fix Stimm ze ne kar. Be lé põ díj 200 Ft. g

Cho pin Ze ne is ko la
Feb r. 8., 15 óra: „Ka ma ra ze ne zon go rá val”
/2 Bu da pes ti Vo nó sok Kamaraegyüttese
hang ver se nye. Mû so ron: Bee tho ven-mû vek.
A bér le tek ér vé nye sek! Be lé põ díj 250 Ft. g

MEGHÍVÓ„Hall gas suk együtt”

Ze né rõl a ze ne is ko lá ban

Ma dách-nap

Fo tó: Ba lázs Gusztáv
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Állás
g Bedolgozást vállalok. Fedõzõ, interlock, gyorsvar-
rógéppel, Gödöllõn (Kovácsné). Tel.: 417-170.
g Diplomás, angol, német, spanyol nyelvtanárokat
keresünk Gödöllõn, Hatvan környékén, Isaszegen,
Pécelen. I.L.I. Nyelviskola. Tel.: 411-266.
g Pentium II. számítógéppel, lézernyomtatóval,
otthon végezhetõ munkát vállalok, ECDL vizsgával.
Tel.: 432-380 Kovalik Ferencné.
g Olyan jelentkezõket várnak, akik színvonalas
tõkepiaci oktatás és vizsga után, munkatársaink
lehetnek egy multinacionális pénzügyi vállalatnál. Tel.:
(30) 2132-628.
g Gödöllõ 2. számú Városi Bölcsöde (Kossuth Lajos
u. 5-7.) gondozónõt keres. Szakképesítés szükséges.
Tel.: 410-566.
g A Gödöllõi Profil Kft, építészeti nívódíjas, ISO 9001
szerint nemzetközileg tanúsított, Gödöllõ, 2100,
Dózsa György út 24 szám alatti tervezõirodája
felvesz: építész tervezõt, statikus tervezõt, út ter-
vezõt. Feltétel: építészmérnöki, illetve építõmérnöki
végzettség, számítógépes felhasználói ismeretek
(ArchiCAD, Axis, Nemetschek), valamint közmûter-
vezési munkák irányítására, koordinálására felsõfokú
végzettségû létesítményi fõmérnököt. Tel.: 413-550,
413-551, Fax.: 415-347.
g Fõiskolás hallgató, autótechnikai technikusi; közép-
fokú számítástechnikai végzettséggel; B, C kategóriás
jogosítvánnyal részidõs munkát vállal, hétvégén is.
Tel.: 420-676.

Gödöllõi gyógynövényboltba 4 órás munkakörbe
eladót felveszünk. Érdeklõdni a 30/223-9801-es tele-
fonon.
g Felveszünk gyár tás elõkészítési osztályvezetõ
helyettest, lakatosokat, forgácsolókat, hegesztõket,
fényezõket. Tel.: (30) 2409-305.

Ingatlan
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 Eladó Gödöl lõn a Szõlõ u-ban 50 nm-es
üzlethelység. Tel.: (20) 9270-629.
g Elcserélem, vagy eladom 110 nm-es,
összközmûves családi házamat, nagy telekkel. Egy
és fél - két szobás, loggiás, tégla, konvektoros lakás
érdekel, értékkülönbözettel. Tel.: 416-081.
g Gödöllõn három szintes, összkomfor tos családi
ház eladó. A tetõtér beépíthetõ. Az alsó szinten, mai
napig mûködõ üzlet üzemel. Iá.: 15 millió Ft. Tel.:
419-587.
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 422-296.
g Gödöllõn a Fácán sori lakóparkban sorházi, 104
nm-tõl, 128 nm-es, garázsos, beköltözhetõ lakások
még a tavalyi áron eladók! Érd.: Gödöllõi Profil Kft.
Tel.: 413-550, vagy 413-551. Fax.: 415-347.
g Lakást keresek 4,5 millió Ft-ért, önkormányzati is
érdekel, március végi költözéssel. Tel.: 439-286 (17-
21 óra között)
g Gödöllõ, 2,5 szobás családi ház, sürgõsen eladó.
Tel.: 414-527.
g 870 nm-es építési telek Szadán eladó. Víz, csator-
na, gáz a telken, villany, telefon a telek elõtt. Tel.:
421-423.

g 8 lakásos társasházban 1 szobás lakás eladó
Gödöllõn. Tel.: 415-299.
g Gödöllõn eladó egy 4 szobás családi ház, 776 nm-
es telekkel és garázzsal. Irodának, üzletnek is alka-
lmas. Tel.: (1) 456-3443, vagy 422-249.
g Elcserélném Budapesti, belvárosi, a Metrótól 200
m-re lévõ, 2,5 szobás, társasházi öröklakásomat (70
nm-es, III. emeleti, erkélyes, nem kör folyosós, a
szobák külön bejáratúak,  gázfûtéses, telefonos),
gödöllõi családi házra 6 millió Ft ér tékig, ráfizetés
nélkül. Tel.: (18 óra után) (1) 2100-237.
g Gödöllõ ker tvárosi öreg ház 200 négyszögöl
közmûvesített telekkel, fele része lakottan eladó. Iá.: 3
millió Ft. Tel.: (20) 9814-043.
g Keresünk Gödöllõn kertes házat 7 millió Ft-ig. Tel.:
(20) 9814-043.
g 340 négyszögöles nyeles építési telek Gödöllõn a
Király telepen eladó. Tel.: (20) 9814-043.
g Gödöllõ kertvárosi 3 szintes kertes ház, szaunával,
150 négyszögöl telekkel eladó. Iá.: 22 millió Ft. Tel.:
(20) 9814-043.
g Keresek 1-2 szobás lakást készpénzfizetéssel, és
kis házrészt. Tel.: (20) 9814-043.
g Gödöllõ központjában földszinti 2-3 szobás kiadó
lakást keresek irodának hosszú távra. Tel.: 415-316.
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-ban épült ház eladó. Tel.: 415-316.
g Alvégen 120 nm-es, ‘96-ban épült ház, 375
négyszögöles, csatornázott telken, garázzsal, mel-
léképülettel eladó. Tel.: 415-316.
g Batthyány u-ban 80 nm-es, 2,5 szobás ház, 550
négyszögöl telken eladó. (Ker tben 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 Gödöllõn bérelnénk 1,5 - 2 szobás, bútorozatlan
lakást, hosszú távra, február közepétõl. Deli Károly,
Palotakert 11. V/2. Tel.: (1) 339-9399/2433.
g Kiadó Gödöllõ központjában földszinti, frissen
felújított, 2 szobás, erkélyes, redõnyös, vízórás,
gázkonvektoros, berendezett lakás, hosszú távra
február közepétõl. Tel.: 412-463.
g Egyedülálló fiatalember, kiadó, lehetõleg konvek-
toros lakást keres hosszútávra, Gödöllõn, vagy
környékén. Tel.: 452-542, vagy (20) 9479-039.
g 1,5-2 szobás albérletet keresek Gödöllõn, már-
ciustól hosszabb távra. Tel.: (20) 9691-459.
g Kiadó hosszútávra, 2 szoba, összkomfortos lakás.
Tel.: (20) 9814-043.
g Gödöllõ városközpontjában 17 nm-es irodahelység
bérbeadó. Tel.. (30) 9717-337.
g Komfortos albérleti szoba kiadó (külön bejáratú).
15 ezer Ft/hó + rezsi. Tel.. 421-048.
g Idõsek otthonában 2 szoba + fürdõszobás lakrész
bérleti joga eladó. Tel.: (20) 9527-940, vagy 416-842.
g Lakás kiadó, a Kossuth Lajos u-ban, 1 + 2 fél
szobás, bútorozott, telefonos, távfûtéses. (nem
diákoknak). Tel.: 418-363 (18-20 óráig).
g Máriabesnyõn a Peresben szántóterület bérbeadó.
Tel.: 421-636.

Szolgáltatás
g Kézimunka elõnyomás 2 soros gépi cakkozás. Tel.:
412-119.
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.

g 15 éves diák újságkihordást vállal. Tel.: 411-906.
g Vállalkozók, vállalkozások, szervezetek! Gödöllõ
központjában könyvelést, bevallások készítését, ügy-
intézést vállal mérlegképes könyvelõ. Bérszámfejtés,
TB ügyintézés könyvelés nélkül is. Gondos, pontos
munka! Tel.: 411-126.
g Ha számszerûen és kinyomtatott formában is
szeretné látni nyugdíjas bevételeit illetve kiadásait -
hívjon minket! Díjmentesen rendelkezésére bocsátjuk
vadonatúj számítógépes programunkat. Tel.: 430-
918.
g Gipszkar ton szerelés, tetõtér burkolás, stukkó,
rejtett világítás kiképzése reális áron. Tel.: (60) 314-
822.

Adás-vétel
g Keresem még az 1930-as, 40-es évek gramafonon
(nem lemezjátszón) lejátszható lemezei közül azokat,
amelyen Karády Katalin, Szeleczky Zita, Jávor Pál
énekel. Magas árat fizetek értük! Tel.: Tóth, 417-639.
g Pentium MMX 233-as 2.4 MB. Win., 24xCD, 32
MB Ram. CANON BCJ 250-es nyomtatóval, 15’’
monitorral, 120.000 Ft-ért eladó. Tel.: 418-023, vagy
422-583.
g Eladó 6 éves, 3 csi l lagos Lehel kombinál t
(170+130) hûtõ 50 ezer Ft-ért. Tel.: 412-377.
g Eladó: Videoton színes TV, 3 lapos villanytûzhely,
biliárdasztal, Technics CD deck, mini hifitorony, elek-
tromos varrógép, 486-os számítógép. Tel.: 412-225
(18 óra után).
g Eladó Sopronban a Solár Hotelben 1,5 szobás, évi
két hetes örökös üdülési jog. Iá.: 340 ezer Ft. Tel.:
(este) 430-833.
g Eladó egy frissen felújított fiókos, tükrös, 3 ajtós,
szecessziós ruhásszekrény. Tel.: 416-804.
g Jó állapotban lévõ 2 db ágynemûtar tós heverõ
eladó. Tel.: 418-428.

Jármû-alkatrész
g Suzuki Van 1,3 kétszemélyes kisteherautó, 1998-
as fehér, központi zárral, 20.000 km-rel, számlával
vállalkozásoknak eladó. Tel.: 418-023, vagy 422-583.
g Opel Kadett Kombi 16 D eladó. Évjárat: ’85, felújí-
tott motor, új akkumulátor, érvényes mûszaki: 2000.
04 hóig. Tel.: 410-282.
g Fiat Ritmo alkatrészek; karosszéria és mûanyagele-
mek, VW Polo motorháztetõ eladó. Tel.: 420-676.
g Eladó 126-os Polski, 40 ezer km-rel. Tel.: 414-191.

Oktatás
g Alsósok korrepetálását vállalja GYES-en lévõ
tanítónõ. Tel.: 422-197.
g Angol, Német, Francia, Olasz, Magyar 60 órás
(heti 4 óra) nyelvtanfolyamok indulnak, amelyek
2000. február 7 - május 27 között lesznek. A kurzu-
sokra 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.: 411-
266, vagy 411-556. Az I.L.J. , a Nyelviskolák
Szakmai Egyesülete által „Minõsített és Ajánlott”
nyelviskola, az ország 27 legjobb nyelviskoláinak
egyike. 
g Egyetemista diák fizika, matematika  korrepetálást
vállal. Tel.: 410-903.
g Egyetemista lány magyar tanítást vállal, 10-18
éves diákoknak. Tel.: 411-906.
g Beszédcentrikus angol- és orosz  oktatás, olvas-
mányos kisregényekbõl és eredeti 
angol-amerikai filmekbõl. Tel.: 412-967.
g Emlékezet, figyelem, gondolkodás fejlesztése az
MF Stúdió tanfolyamain, hogy eredményei jobban
tükrözzék tudását. Csopor tok, korosztályok szerint,
5-95 éves korig! Tel.: 415-998.
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A Nagycsaládosok Gödöllõi Egyesülete,

“KÜLDJETEK SZÉP RAJZOKAT”
címmel rajzpályázatot hirdet. Minden: óvodás, alsó
és felsõ tagozatos iskolás munkáját várjuk. Tanév

közben készült képet is küldhettek. 
A pályázat hátuljára írjátok fel a következõket: név, cím,

születési év, óvoda/iskola neve, óvónõ/raiztanár neve.
Rajzoljatok magatokról, 

környezetetekrõl, Gödöllõrõl
szabadon választott méretben és technikával.

Díjazás: Korosztályonként az elsõ három helyezett
jutalomban, negyediktõl nyolcadik helyig oklevélben

részesül.

Beküldés határideje: 2000. március 31.
helye: JUHÁSZ GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR

GYERMEKKÖNYVTÁRA

A beküldött alkotásokból kiállítást rendezünk.
A rajzkiállítás megnyitójára és a díjak kiosztására:
a II. sz. ORVOSI RENDELÕ NAGYTERMÉBEN

ÉS GYERMEKVÁRÓJÁBAN kerül sor

1999. április 14-én (pénteken) 16,30-kor, melyre min-
den kedves pályázót szeretettel várunk.

A díjazottaknak erre az alkalomra meghívót küldünk.
A KORÁBBI MÛVEK A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN VEHETÕK ÁT!

CIB
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A Forrás Szociális Segítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat felsõfokú szakirányú végzettséggel
rendelkezõ pénzügyi-gazdasági szakembert

keres gazdasági vezetõi munkakör
betöltéséhez.

Elõny: intézményi költségvetésben való
jártasság.

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

az intézményvezetõnél

A Segítõ Kéz alapítvány
kuratóriuma

ápolási igazgatót keres
ápolási intézetébe.

Feltételek: e. ü. fõiskolai végzettség
(diplomás ápolói vagy intézetvezetõi szak)

minimum 2 év szakmai gyakorlat
A pályázatokat 2000. február 15-éig

fogadjuk, melyet az Alapítvány
elnökéhez kérünk eljuttatni (2101

Gödöllõ, Pf. 143)

Felvételt hirdetünk 2 fõ ápolói
munkaköri területre (minimum fel-
nõtt szakápolási oklevéllel). Érdek-

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

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!

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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– Színvonal – szépség – igényesség –

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

mûvészek alkotásait.
– Festmények – grafikák – kerámiák –
kisplasztikák – különleges ajándék-

tárgyak megtekinthetõk,
megvásárolhatók.

Cím: 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 KI BENKÕ,SU ZU KI BENKÕ,

A GOND TA LAN AU TÓ A GOND TA LAN AU TÓ ZÁSZÁS

+
MEGLEPETÉSEK?

Gödöllõi Szolgálat
már az interneten is.
Látogasson el weboldalunkra! 

www.gak.hu/szolgalatwww.gak.hu/szolgalat
Kereskedelmi hirdetés

felvétele az újságba és a
weboldalra a

30/2011-961-es30/2011-961-es
telefonon

ÚJ SUZUKI RÉGI ÁRON
100 l ajándék üzemanyaggal

A gödöllõi mûvelõdési központ
Középfokú végzettségû, elektromos képesítésû,

fiatal életkorú munkatársat keres azonnali belépéssel
Technikusi munkakörben, közalkalmazotti munkaviszonyban

történõ foglalkoztatására.
A munkakör betöltésénél elõnyben részesülnek

a fény-, hang-, videotechnikai és színháztechnikai
ismeretekkel rendelkezõ jelentkezõk.

Bõvebb információ, személyes megbeszélés önéletrajzzal,
a szakmai végzettséget, képesítést igazoló okmányokkal.

Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
2100 Gödöllõ, Szabadság út 6. Tel.: 420-977

Kecskés József igazgató
Lovas Károly mûszaki igazgatóhelyettes
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B u da pes ten ren dez ték meg az or szá -
gos fedettpályás fel nõtt és ju ni or baj -

nok sá got. A várt nál lé nye ge sen na gyobb
volt az in du lá si kedv az össze tett ver se -
nyen. Pék And rea ki egyen sú lyo zott ver -
seny zés sel és re mek utol só szám mal –
meg nyer te a nyolc száz mé te res fu tást –
kor osz tá lyá ban a ne gye dik he lyen vég -
zett. A fel nõt tek ered mé nye it is fi gye -
lem be vé ve a nyol ca dik he lyet sze rez te
meg. Ered mé nye 3108 pont. Nagy Zi ta
az össze tett ver seny ben 2444 pont tal fe -
jez te be a ver senyt. A má so dik ge ne rá ci -
ós Szeleczki Xé nia és Eördögh Ré ka bát -
ran ver seny zett és jól helyt állt.

Az olim pi ai csar nok ban meg ren de zett
ju ni or baj nok sá gon a kö vet ke zõ ered mé -
nyek szü let tek: 200 m: 3. Perna An dor
(23,58); 1500 m: 2. Kis Gyön gyi
(5:08,2); tá vol ug rás: 2. Szûcs Ta más
(622 cm); Durkó Eliána 3. 60 m gá ton

(9,29) és 5. 200 m-en (egyé ni csúccsal
26,97); rúd ug rás 4. Szö ré nyi Zol tán (380
cm).

Un ják a gödöllõieket a fõ vá ros i ver se -
nye ken. A Fra di nyílt ver se nyén a ne ve -
zé sek után a fõ vá ros i szak osz tály ok ban
ver seny zõk szü lei és az in té zõk  ud va ri a -
san elõ ad ták Benkõ Ákos nak, hogy nem
kel le ne min den ver seny re el hoz ni a
GEAC at lé tá it, mert un ják a gödöllõi
gyõ zel me ket. A fur csa el is me rés után
ter mé sze te sen jól sze re pel tek a GEAC
1988–90-ben szü le tett) ver seny zõi. Ered -
mé nyek: 60 m: 1. Ki rály Pál ma; 1. Izsó
Már ti; 4. Fa ze kas Ni ki; 1. Vá gó Mó ni; 1.
Szeleczki Alex; 3. Czindrity At ti la; 4.
Barkóczi Ádám; 3. Se re gi Dá vid. 60 m
gát: 1. Ki rály Pál ma; 2. Fa ze kas Vi ki; 1.
Vá gó Mó ni; 3. Czindrity At ti la; 1. Szi -
bil la Ba lázs.

-sz-
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Pestiek furcsa elismerése…
Atlétika

Túl nõt te a me gye ha tárt a ha to dik al ka -
lom mal meg ren de zett Biomark-
Peugeot Ku pa te rem lab da rú gó tor na,
hi szen a kör nyék be li te le pü lé sek csa -
pa ta in és a bu da pes ti e ken kí vül már
Mis kolc ról és Szar vas ról is ér ke zett rá
ne ve zés. Bár vé gül a cím vé dõ AC
Párna-Hungaroweiss egy pé csi vi a dalt
vá lasz tott, és a je lent ke zé sét elõ ze te -
sen le adó Er zsé be ti FC, va la mint a
har ma dik NB I-es gár da, a Vik tó ria is
tá vol ma radt a ren dez vény tõl, a szín vo -
nal ra így sem le he tett pa nasz.

Volt itt min den, ami egy fut ball ínyenc
szá má ra szem-száj nak in ge re: szép ak ció
vé gén szer zett gól, tá vo li bom ba, sar ka -
lá sos ta lá lat. És per sze iz ga lom ban sem
volt hi ány, hi szen pél dá ul Szász
Ferencék ba rá ti tár sa sá ga (a gödöllõi lab-
darúgórajongók ál tal szin tén jól is mert
Kiss, Si mon, So mo gyi) , a Ha ve rok csak
bün te tõk kel bi zo nyult jobb nak a For ma -
lin nál. Juventus Adi das Top 18-as tár sa -
ik, az az a Sza bó Zsig mond és Ivanovics
Kár oly ve zet te Gödöllõi KFC ugya nak -

kor nagy csa tá ban gyõ zött 3:2-re az
Õrbottyán el len, ami nek kö szön he tõ en
cso port já ban az el sõ he lyen vég zett és
így épp a kistarcsaiakkal ját szott a nyol-
caddöntõben. A For ma lin nak ek kor sem
volt sze ren csé je a ha to sok kal; vé gül csak
a vi gasz ágon foly tat hat ta a küzdelmeket.
An nál job ban rúg ták a bün te tõ ket Szász -
ék, akik a cso port gyõ ze lem után a négy
kö zé ke rü lést is ily mó don har col ták ki.

Gödöllõi házirangadót ho zott a má sik
ne gyed dön tõ, me lyen a GKFC 2:0-s ve -
ze tést szer zett a Trident FC el len, ám a
té len iga zolt Kiss Ri chárd sza bad rú gás -
gól já val szé pí tet tek, majd az egyen lí tést
is meg sze rez ték Gacsályi At ti la ta nít vá -
nyai. Már-már úgy tûnt, ezen a ta lál ko -
zón is a bün te tõk dön te nek, ám fél perc -
cel a vé ge elõtt Tóth Már ton ta lá la tá val
meg sze rez te a gyõ zel met a GKFC (A
hely zet ér de kes sé ge, hogy amennyi ben a
szö vet ség el fo gad ja Ivanovicsék át iga zo -
lá si ké rel mét a Hon véd Bu dai egye sü le -
té hez, feb ru ár 14-én, az NB II-es te rem -
lab da rú gó baj nok ság ta va szi nyi tá nyán
új ra szem be ke rül het a két együt tes).

Az el sõ nap a leg meg gyõ zõbb tel je sít -
ményt nyúj tó Söregi „M”, va la mint a Fran -
ko Euro is ki har col ta a leg jobb négy be ju -
tást, sõt az elõ dön tõk után az is ki de rült,
hogy a ko ráb ban már em lí tett té li te rem tor -
nán 16 kö zé ju tott két gár da mér kõ zik meg
a Biomark-Peugeot Ku pa el sõ he lyé ért, a
bronz meccsen pe dig újabb he lyi rang adó ra
ke rül sor a Ha ve rok, va la mint a Gödöllõi
KFC kö zött. A mes ter hár mast – és ez zel
gól ki rá lyi cí met – szer zõ Szász ta lá la ta i val
és a fe szült ség jobb el vi se lé sé vel (ez út tal is
a ha to sok dön töt tek) vé gül a Ha ve rok sze -
rez ték meg a har ma dik he lyet. A fi ná lé ban
a csa pa tok meg osz toz tak az egyé ni, il let ve
a kö zös si ke ren: az iz gal mas, a tor na utol só
össze csa pá sá hoz mél tó ta lál ko zót dön tet len
ál lás után bün te tõk kel nyer te a Fran ko
Euro, míg a leg jobb ka pus cí mét a Söregi
„M” „egye se”, Ban gó Jó zsef ér de mel te ki.

Ivanovics Kár oly sze rint ez a ren dez vény
is bi zo nyí tot ta, hogy a vá ros ban van igény a
szín vo na las (te rem)fut ball ra, hi szen a nyolc
kö zött le ját szott ta lál ko zó kat fél ház nyi an
néz ték vé gig az egye te mi sport csar nok ban.
A szer ve zõ kö szö ne tet mon dott min den ki -
nek, aki se gí tett az ese mény meg va ló sí tá sá -
ban, kü lön is ki emel te a vá ci Pe u ge ot sza -
lon tá mo ga tá sát és re mé nyét fe jez te ki,
hogy jö võ re is foly ta tód hat a ha gyo mány.

Tóth Már ta

A „Margita 344,2” Tu risz ti kai és Sport Egye -
sü let ha to dik al ka lom mal ren de zi meg té li tel -
je sít mény tú rá ját 40, il let ve 20 ki lo mé te res tá -
vo kon. A tú ra idõ pont ja: 2000. feb ru ár 12.
(szom bat) Margita 40: Rajt he lye: Gödöllõ,
Er kel is ko la. Ide je: 7-9 óra kö zött. Táv: 41
km. Szint emel ke dés: 650 m. Szint idõ: 10
óra. Ne ve zé si díj: 300 Ft. Cél: Er kel is ko la.
Szol gál ta tás: tea, hi deg étel, édes ség, cso -
mag meg õr zés. Dí ja zás: ok le vél, ki tû zõ, ván -
dor ser leg. Margita 20: Rajt he lye: Gödöllõ,
Er kel is ko la. Ide je: 7-9 óra kö zött. Táv: 22
km. Szint emel ke dés: 340 m. Szint idõ: 6
óra. Ne ve zé si díj: 300 Ft. Cél: Domonyvölgy.
Szol gál ta tás: tea, hi deg étel, édes ség, cso -
mag meg õr zés. Dí ja zás: ok le vél, ki tû zõ, ván -
dor ser leg. A tú ra út vo na la: Gödöllõ-
Máriabesnyõ-Pap Mis ka kút-Margita-
Domonyvölgy (a Margita 20 cél ja)-Er zsé bet
pihenõ-Máriabesnyõ vm-Gödöllõ. A tú ra elõtt
szál lás az Er kel Fe renc Ál ta lá nos Is ko la tor -
na ter mé ben, saját fel sze re lés sel, 300 Ft/fõ. A
tú rán min den ki sa ját fe le lõs ség re in dul! g

MARGITA 344,2

Nem lehetett panasz a színvonalra
Teremlabdarúgás
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Gentischer és Tsa
Faipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

B ú t o r l a p s z a  b á  s z a t !

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

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

Nyit va: H–P.: 8–17 h, Szo.: 8–12 h 

Hét fõn tar tot ta a Ha jós Alf réd Ál ta lá -
nos Is ko la a „Ha jós Nap 2000” el ne ve -
zé sû sport na pot. Az össze jö ve te len
Ádám Pál igaz ga tó kö szön töt te a meg -
hí vott ven dé ge ket és a di á ko kat, majd
rö vi den meg em lé ke zett az is ko la név -
adó já ról, az 1878-ban szü le tett Ha jós
Alf réd épí tész rõl, az új ko ri olim pi ai já -
té kok el sõ gyõz te sé rõl, aki ak kor 100
és 1200 mé te ren, sza bad stí lu sú
úszás ban nyert arany ér met. Épí tész -
ként kü lö nö sen köz épü le te i nek szá ma
nagy: Deb re cen ben szín ház, vi ga dó, a
Bi ka-szál ló, Bu da pes ten a re for má tus
egy ház szék há za, Mis kol con és Sza -
bad kán bank épü le tek meg ál mo dá sa
és meg ter ve zé se fû zõ dik a ne vé hez.
Sport épít mé nyek nem zet kö zi hí rû ter -
ve zõ je, így az õ el gon do lá sa sze rint
épült a mar git szi ge ti sport uszo da is.

A meg nyi tó után pe dig a gye re ke ké és a
spor té lett a fõ sze rep. El sõ ként az is ko la
karatecsapata tar tott egy kis be mu ta tót a
ke le ti harc mû vé sze tek bõl, majd rit mi kus
sport gim nasz ti ka kö vet ke zett. A csa pat -
spor tok sem ma rad hat tak ki: a II. kor cso -

por tos lá nyok kosárlabdamérkõzésen
mér ték össze ere jü ket Monor csa pa tá val,
míg az ötö dik és ha to dik osz tá lyos fi úk
te rem lab da rú gó mér kõ zést ját szot tak. Ez -
zel pár hu za mo san az uszo dá ban osz tá lyok
kö zöt ti úszó vál tók zaj lot tak; aki vi szont
nem akart vi zes len ni, az az olim pi ák tör -
té ne té rõl néz he tett meg egy vi de o film ét.

Aki pe dig sem vi zes, sem iz zadt nem
szán dé ko zott len ni, az szel le mi erõ pró -
bán ve he tett részt: volt olim pi ai to tó,
sakk ver seny, ami re fel tû nõ en sok gye rek
je lent ke zett. Ez nem is cso da, hi szen az
is ko lá ban ha to dik éve fo lyik sakk ok ta -
tás. Ezt kö ve tõ en a csar nok ban vál tó fu -
tás zaj lott, mind az al só, mind a fel sõ ta -
go za to sok rész vé te lé vel, majd pe dig a le -
ány és a fiú ké zi lab da mér kõ zé sek zár ták
azt a na pot, ahol a spor té volt a fõ sze rep,
hi szen az is ko la a sok ol da lú ter mé szet tu -
do má nyi, mû vé sze ti, anya nyel vi, ide gen
nyel vi, és az új is me ret anyag ok el sa já tí -
tá sa mel lett, ta nu ló i nak tes ti ne ve lé sét is
mind ig ki emelt fon tos sá gú nak tar tot ta,
és tart ja a jö võ ben is. 

R. K.
Fo tó: a szer zõ

Eu ró pa leg jobb kard ví vói
Gödöllõn!
A Kard Baj nok csa pat ok Eu ró pa Ku pá ját
feb ru ár 6-án, va sár nap ren de zik meg a
Szent Ist ván Egye tem Sport csar no ká ban.
Eb ben az év ben so ro zat ban már 11-
edszer ad ott hont Gödöllõ e ran gos sport -
ese mény nek. A Steffl Ku pát vár ha tó an
nagy ér dek lõ dés kí sé ri majd. 

Az ed dig le bo nyo lí tott BEK ver se nye -
ken 18 el sõ sé get sze rez tek az orosz, 12-t
a ma gyar kard csa pat ok. Raj tuk kí vül fran -
cia, olasz és ro mán csa pa tok nyer  tek
BEK vi a dalt. A va sár na pi ver seny 10 óra -
kor kez dõ dik a se lej te zõk kel. A kö zép dön -
tõ ket 13 óra kor vív ják a csa pa tok. Az ün -
ne pé lyes meg nyi tó (14.30) után a nagy -
ka ni zsai Fittness Cen ter mû so ra szó ra koz -
tat ja a né zõ ket, va la mint a Gödöllõi vívó-
gyermekcsopor t be mu ta tó ja szí ne sí ti a
prog ra mot. A BEK dön tõ je 15 óra kor kez -
dõ dik. Vár ha tó an 15.45-kor lesz az ün ne -
pé lyes ered mény hir de tés. 

Eb ben az év ben is lesz já ték. A Steffl
BEK-totót a Szent Ist ván Egye tem Sport -
csar no ká ban el he lye zett gyûj tõ lá dák ba
kell be dob ni. A dön tõ után a he lye sen tip -
pe lõk kö zött ki sor sol nak egy Mountain
Bike ke rék párt, két 5000 Ft és öt 2000 Ft
ér té kû vá sár lá si utal ványt, va la mint szá -
mos aján déktár gyat.

A BEK-totó kérdései:
1. A gödöllõi BEK-ek tör té ne té ben ed dig
hány al ka lom mal gyõ zött kül föl di csa -
pat?
1. há rom szor
2. négy szer
x. öt ször

2. Me lyik gödöllõi ví vó ké szül a Sid ney-i
olim pi á ra?
1. Hédervári Luk ács And rás
2. Bo kor Ger gõ
x. Kerecsényi Fo dor Ge or gi na.

3. Me lyik csa pat lesz az idei gödöllõi
Steffl BEK gyõz te se?

-esz-

KARDVÍVÁS

Sportnap a Hajós iskolában
Elsõ olimpiai bajnokunk emlékére
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szolgálat

Rejt vé nyünk meg fej té sét
nyílt le ve le zõ la pon,
február 16-ig küld he tik
be szer kesz tõ sé günkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.

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

„A rossz úgyse jöjjön, ha ki tán hivatja,
Ez legyen az új év legszebbik divatja.”

A Gödöllõ Városáért Alapítvány ajándékát
nyerték: Török Béláné, Kálló, Táncsics u.
7.; Hrubecz József, Iskola u. 13.; Tusán
János, 1165 Budapest, Sasvár út 114.
II/2.; Szász Gábor, Kölcsey u. 16.
A Vá rosi Film szín ház 2-2 db mo zi jegy ét
nyer te: Bártfai Benedek, Ivánka I. u. 4.;
Balla Vera, Présház u. 13. g
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Petõfi Sándor vígeposza, A helység kalapácsa hõseinek „farsangi” érzése olvasható
skandináv keresztrejtvényünk kiemelt soraiban:


