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Átadták
az Erkel új tantermeit
Mint arról lapunkban is többször beszámoltunk, az Erkel iskola bõvítése az 1998–2002-es önkormányzati ciklus egyik kiemelt beruházása. A múlt tanév végén elkezdett építkezés, a kisebb zökkenõk ellenére, végül is a tervnek megfelelõen halad: mostanra jutott el a kivitelezõ
Maszer Rt. a belsõ munkálatok befejezéséig. Így a tanulók és a pedagógusok birtokba vehetik az új tantermeket. Délután négy órakor Gémesi György polgármester vágta át a nemzeti
színû szalagot, majd Lakatos Györgyné iskolaigazgatóval együtt vezették föl a vendégeket a
második emeleti, ez alkalommal összenyitott két zeneterembe, ahol a polgármester megtartotta átadó beszédét.
2. oldal
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Negyvenhét év után
a sár nap dél után szo kat lan
nyüzsgés fogadta a látogatót
az Erkel iskolában. Ünneplõbe öl tö zött tan árok, szü lõk,
vendégek; az 5/A-ból énekpróba harsog. Még furcsább, hogy a régi
épület eddig lezárt folyosói végén, az új
ajtók mögül hamisítatlan „szeptemberi
iskolaillat” áradt: frissen festett fal, lakk,
festék illata. Elérkezett hát az ünnepi pillanat: átadták az Erkel 12 új tantermét.
Mint arról lapunkban is többször beszá mol tunk, az Er kel bõ ví té se az
1998–2002-es ön kor mány za ti cik lus

ket is kielégíti. Így nyilatkoztak az iskola pedagógusai; de a kisdiákok is el voltak ragadtatva tõle, amikor tanítóik az
átadás elõtt megmutatták nekik, hol fognak ezentúl tanulni. A modern, de nem
„túlfunkcionalizált”, tágas közös terekbõl ben sõ sé ges han gu la tú tan ter mek
nyílnak, kényelmes, könnyû bútorokkal
berendezve, jól megvilágítva. A burkolatok természetes anyagai, a színek harmó 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 tervezõk és a kivitelezõk képviselõi mellett a többi gödöllõi tanintézmény pe da gó gu sai is meg je len tek;

egyik kiemelt beruházása. A múlt tanév
végén elkezdett építkezés, a kisebb zökkenõk ellenére, végül is a tervnek megfelelõen halad: mostanra jutott el a kivite le zõ Maszer Rt. a bel sõ mun ká la tok
befejezéséig. Így a tanulók és a pedagógusok birtokba vehetik az új tantermeket; míg a kivitelezõ a második ütemben, május közepéig fejezi be az egész
épület külsõ vakolását, valamint az udvar rend be té tel ét. Az új épü let szárny
egyéb ként – mind esz té ti ka i lag, mind
funkcionálisan – a legkényesebb igénye-

ugyanúgy, mint az önkormányzati képvi 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 mester vágta át a nemzeti színû szalagot, majd La ka tos Györgyné is ko la igazgatóval együtt vezették föl a vendégeket a második emeleti, ez alkalommal összenyitott két zeneterembe, ahol
a pol gár mes ter meg tar tot ta áta dó be szédét.
Gémesi György elmondta: az iskola
hely ze té nek ren de zõ dé sén túl kü lön

Átadták az Erkel új tantermeit

V

öröm számára, hogy városunkban bõvíteni kell az oktatási intézményeket, miköz ben szer te az or szág ban – ok kal
vagy ok nélkül – ennek éppen az ellenkezõje történik. Gödöllõn azonban nem
kerül sor iskola- és pedagóguslétszámcsök ken tés re. Egyéb ként az utób bi
évek be ru há zá sai – ame lyek kö zül
nemrégen fejezõdött be a Városi Múzeum felújítása, és hamarosan elkezdõdik
a Juhász Gyula könyvtár méltó, új épületének építése – mind azt a törekvést
bi zo nyít ják, hogy a jö võ nem ze dé ke i nek nem csak a tanítását, de nevelését
tartja fontosnak a helyi pedagógus-társadalom éppúgy, mint az önkormányzat
és a város kulturális életének minden résztvevõje is. A mai világban
csak ilyen odafigyeléssel és áldoza tok kal le het el le ne sze gül ni
azok nak az irány za tok nak, ame lyek sokszor éppen nem a mûveltség, az igényesség irányába igyekez nek ösz tö nöz ni a fel nö vek võ
generációt. A polgármester végül,
emlékeztetve az Erkel iskola eddigi pe da gó gi ai és ze nei si ke re i re,
további sikereket kívánt a diákoknak és tanáraiknak.
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együtt
Gémesi György beszéde után az iskola tanulói köszönték meg elõször az új
tantermeket, szép mûsort adva az egybegyûlteknek. Chelemen Paula 7/A. osztályos sza val ta el Sztevanovity Du sán
Gyé mánt és arany cí mû dal szö veg ét,
aminek refrénjét az 5. és 6/A-sok kórusa
is el éne kel te Ujváry Zsu zsa né ni ve -

zényletével. Veress Ádám 8/C-s tanulótól Ju hász Fe renc Te eké vel, te ka la páccsal, tol lal; Bélteki Vi o lá tól (8/A)
Heltai Jenõ Szabadság c. versét hallottuk. A kó rus el éne kel te még Händel
Nézd a gyõztest és Balázs Árpád A mi
iskolánkban címû mûvét; az új elektromos zongorán Tóth Edit tanárnõ kísérte
a dalokat.
Ezután Lakatos Györgyné igazgatónõ emel ke dett szó lás ra. Az is ko la
negyvenhét évig várt erre a pillanatra –
mondta –, amikor a hétszáz tanuló, az
ötvenkét pedagógus és a tíz egyéb területen dolgozó szakember egy helyen
kezdi meg a napot, és nem szétszórva a
városban. Emlékeztetett: volt idõ, hogy

a tanárok két óra között a szüneteket bi cik li zés sel töl töt ték, hogy a
következõ óra elejére odaérjenek –
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 Polgármesteri Hivataltól és
a képviselõ-testülettõl kapott az iskola. Az új épületszárny szépségét
dicsérve az igazgatónõ kiemelte az
ün nep ség hely szí nét, a két egy be nyitható zenetermet, amik harminc
éve hiányoztak a zenetagozatos isko 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 gálnak. Beszéde végén az igazgatónõ még egy szer meg kö szön te az új
épületet mindazoknak, akik a felépítésén munkálkodtak. Szavai mellé Erkel
Ferenc arcképét ábrázoló, szép emlékplakettet nyújtott át a polgármesternek,
Six Edit és Fábián Zsolt alpolgármeste rek nek, Nánási Éva jegy zõ nek,
Benkõ Ákosnénak, a Közoktatási Iroda
és Tengelits Istvánnak, a VÜZI irodave ze tõ jé nek, va la mint a ter ve zõ és a
kivitelezõ cég vezetõinek és munkatársainak.
A megnyitó ünnepség végén a Maszer
Rt. hívta meg az egybegyûlteket ünnepi
állófogadására.
Kép és szöveg:
M. B.
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HÍREK

A képviselõ-testület munkaterve

Intézményvezetõi pályázatok

Beruházásból ki, beruházásba be

Pályázatot ír ki a képviselõ-testület
az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es napközi otthonos óvoda és a Beszédjavító Intézet intézményvezetõi állására a vezetõi megbízások öt éves idõtartamának
lejárta miatt. g

A városi képviselõ-testület elfogadta
I. félévi munkatervét, amit elsõsorban az iro da ve ze tõk ál tal le adott
szakmai elõterjesztések megtárgyalása határoz meg.

Ádám Pál 2001-ig marad
Meghosszabbította a képviselõ-testület Ádám Pál igazgatói megbízását a
Ha jós Alf réd Ál ta lá nos Is ko lá ban
2001 július 31-ig. A döntés alapjául
szolgáló kormányrendelet szerint „Ha
az in téz mény ve ze tõ jé nek a ma ga sabb vezetõi megbízása a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkor elérését megelõzõ két éven belül
jár le, részére – nyilvános pályázat
kiírása nélkül – vezetõi beosztás ellátására szóló megbízás adható a közoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására. Az igazgató úrnak 2001. július 17-ével lesz
meg a 38 éves szolgálati ideje, ötéves
vezetõi megbízása 2000. július 31-én
jár le. g

Pályázat a mozi bérletére
Nyilvános pályázat kiírását rendelte
el a képviselõ-testület a városi filmszínház ötéves bérleti jogának és további ötéves elõbérleti jogának elnyerésére. A kiinduló bérleti díj havi
82 ezer forint plusz áfa. A döntést azzal indokolták, hogy az eddigi üzemel te tõ, a Ca sab lan ca Bt. je len tõs
összegû, csaknem 1,3 millió forintos
tartozásokat halmozott fel az önkormányzattal szemben. A múlt év december 20-án fizetési meghagyás kibocsátását kérte az önkormányzat a
bíróságtól. g

Évenként rendszeresen visszatérõ napirendi pont az éves költségvetés, az elõzõ év zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, a tárgyévi fõ szolgáltatások
ára i nak meg ha tá ro zá sa, a kö te le zõ en
elõírt beszámolók, tájékoztatók megtartása. Testületi döntést igényelnek a Kalória Kht., a VÜSZI Kht. és a Gödöllõi
Piac Kft. tevékenységével kapcsolatos
elõ ter jesz té sek. Az év el sõ fél év ében
kiemelkedõ szerepet kap a meglévõ helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgá la ta és mó do sí tá sa, va la mint egyes
törvények végrehajtására helyi jellegû
szabályozások kialakítása.
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 tárgya lá sa lesz.
Emellett beszámolót vitatnak meg a lakás épí té si és la kás vá sár lá si tá mo ga tás

Folytatás az 5. oldalon

bg

Egyelõre a Petõfi téren

Irodákat kapnak a kisebbségi
önkormányzatok
A helyi kisebbségi önkormányzatok
ingyenes elhelyezése céljára a Petõfi
tér 8. szám alat ti épü let hát só,
összesen 152,3 négyzetméter nagyságú részét jelölte ki a városi képviselõ-testület.

Szadán is Forrás
Szerzõdést köt a családsegítõ és gyermekjóléti feladatok ellátására a szadai
és a gödöllõi ön kor mány zat. Mint
Vécsey László, a szomszédos település polgármestere elmondta, önállóan
a község nem tudja ellátni az immár
kötelezõ feladatokat, ezért fordult bizalommal Gödöllõhöz. A város által
fenntartott Forrás Szociális Segítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei
által biztosítható a szadaiak ellátása.

múlt évi keretösszegének felhasználásáról, a balatonlellei üdülõ kihasználtságáról, s meghatározzák a magyar tenger-parti térítési díjakat. Rendelettervezetet terjesztenek elõ a közterület-felügyelet szervezetérõl és feladatkörérõl.
A kép vi se lõ-tes tü let már ci us 23-án,
április 13-án, május 11-én és június 8án tartja további üléseit az elsõ félévben. Rendeletet kíván alkotni a testület
a helyi közút- és közmûépítési beruházá sok hoz igény be ve he tõ la kos sá gi
hoz zá já ru lás mér té ké rõl, a he lyi köz mûvelõdési tevékenységgel kapcsolatos
önkormányzati feladatok ellátásáról.
Az elsõ félév végén tárgyalja a testület a városi könyvtár és információs
központ beruházási célokmányának jóváhagyására és a beruházás beindítására vonatkozó elõterjesztést, ugyanakkor
beszámolót kap a csatornázási beruházás elõrehaladtáról, valamint az Erkel
Fe renc Ál ta lá nos Is ko la bõ ví té sét és
felújítását tartalmazó beruházás befejezésérõl.

,A cigány kisebbségi önkormányzat két,
egyenként 52,2 négyzetméteres, egybenyitható, a lengyel egy külön bejáratú,
47,9 négyzetméter nagyságú helyiséget
használhat. Ezek megfelelõ kialakítására kétmillió forint használható fel a városi költségvetésbõl.
A Pe tõ fi té ri is ko la épü let ben azért
üresedett meg több helyiség, mert elkészült az Er kel Is ko la új szár nya. Az
épület hátsó, a Lumniczer utcáról megközelíthetõ és megüresedõ része ad lehetõséget a kisebbségi önkormányzatok

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 épületet a Lumniczer utca kétirányúvá tételével egy idõben – a Városközponti RRT. elõírásai alapján – lebontják.
Id. Balogh Gyula, a cigány kisebbségi önkormányzat vezetõje a képviselõtestület ülésén – megemlítve, hogy egy
évig türelmesen vártak az elhelyezésre
– megköszönte a döntést. Szeretnék továbbra is láttatni, tette hozzá, hogy jól
mûködik az önkormányzatuk. Az 1998ban meg vá lasz tott ci gány ki sebb sé gi
kép vi se lõk mun ká ját nagy ra ér té kel te
Halász Levente, a gazdasági bizottság
elnöke is. Elmondta, hogy sokoldalú tevé 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 legszínvonalasabb Gödöllõn. g
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Új tarifák a helyi buszközlekedésben

HÍREK

Buszjegy elõvételben is

Folytatás a 4. oldalról

Egyhangúlag fogadta el a képviselõtestület a helyi autóbusz-közlekedés
február elsejétõl érvényes, 6 százalékkal megnövelt árait. Az egyvonalas havi bérletjegy 1170, az egyvonalas fél ha vi bér let jegy 760, az
összvonalas havi bérletjegy 2045, az
összvonalas félhavi bérletjegy 1300
forintba, míg a tanuló, illetve nyugdíjas bérletjegy 610 forintba fog kerülni ezentúl.

Au tó busszal rend sze re sen köz le ke dõ
ol va só ink már min den bi zonnyal ta pasztalták, hogy keddtõl elõvételben is
váltani lehet menetjegyet, 85 forintért.
A Volánbusz az önkormányzat egyetértésével vezette be ezt az újítást, amitõl
a közlekedés gyorsulását várják, 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 azonban 96 forintot kell fizetni e
hónap elsejétõl.
Elõvételben a buszpályaudvar pénztárában, forgalmi irodájában, édességboltjában, a postán és a HÉV Szabadság téri megállója melletti trafikban lehet meg vá sá rol ni a he lyi me net je gye ket, de a Volánbusz más üzletekkel is
tárgyal az áru sí tás ról. Szûcs Gyu la, a
részvénytársaság forgalmi üzemvezetõje a képviselõ-testület ülésén elmondta,
hogy évente 110-120 ezer menetjegyet
adnak el. Úgy számoltak, hogy az idén
ennek már a 80 százaléka elõvételben
fogy el.
Az idén is szükség lesz arra, hogy az
önkormányzat pénzzel támogassa a helyi autóbusz-közlekedést. Ennek mértéké rõl to váb bi egyez te té se ket írt elõ a
testület a szolgáltatóval.
G. B.

Egy telektulajdonos készítteti a rendezési tervet

Három hektár új üdülõterület
Szabályozási tervet és helyi építési
szabályzatot fogadott el a képviselõtestület a Panoráma út és Hóvirág utca
közötti területre. A Panoráma utcától
északra esõ telkek jelentõs része üdülõterület. Ebben a teleksorban, a Hóvirág utca és a 0258/18-as hrsz-ú magánút között létezik egy 16 telekbõl álló, mintegy 3 hektáros beékelõdõ terület, amely je len leg kül te rü let. A
közmûvesítettség színvonala itt megegyezik a környezõ üdülõterületekkel
(út, víz, elektromos ellátás, gáz- és telefonhálózat). Az 1994-ben jóváhagyott
Általános Rendezési Terv javaslata
szerint a telektömböt üdülõterületként
belterületbe lehet vonni, de elõzõleg
rendezési tervet kell rá készíteni.

Ilyen körülmények között, egy konkrét épí té si szán dék kap csán kez de mé nyez te a te rü let egyik tu laj do no sa a
tömb üdülõterületi átsorolásának megindítását, vállalva, hogy ehhez elsõ lépésként saját költségén elkészítteti a terület
rendezési tervét. A tulajdonosok a terve-

zés sel a PLANNER-T Kft.-t bíz ták
meg.
A terv elkészült, szakhatósági és lakossági egyeztetése megtörtént.
A most elfogadott terv célja a terület
mi nõ sé gi üdü lõ te rü let té fej lõ dé sé nek
biztosítása. Ennek eszköze a megfelelõ
szélességû úthálózat kialakítása, a telkek további osztódásának, a terület bezsúfolódásának korlátozása, a tájba való
il lesz tést cél zó épí té si sza bá lyo zás. A
tájvédelmet, valamint a nyugodt és zavartalan üdülõterületi környezet kialakítását szolgálja a telkek 60 százalékának
növényzettel való beültetését elõíró paragrafus éppúgy, mint a különálló melléképületek építésének, illetve a haszonállatok tartásának tilalma. A terv képviselõ-testületi elfogadása után – a tulajdonosok kezdeményezése esetén – a Panoráma és Hóvirág utcák közötti terület
üdülõterületté minõsülhet, de fontos kitétel, hogy ehhez biztosítani kell a Panoráma és Lomb utcáknak az elõírt 12
méteres szabályozási szélességben való
lejegyzését és kialakítását. g

A szer zõ dés meg kö té sét Gémesi
György polgármester azért is javasolta, mert a gyermekek védelmérõl és
gyámügyi igazgatásról szóló törvény
végrehajtására hozott kormányrendelet alap ján a gödöllõi gyám hi va tal
rendelkezik hatáskörrel a szadai lakosok gyámügyi feladatainak ellátására.
A gyámhivatali eljárás során a gyermekjóléti szolgálat közremûködésére
is szükség lehet. g

Elkelt a Gábor Áron u.5.
Az ÁFÉSZ-ELSZER Kft. vásárolhatja
meg az önkormányzattól – nyilvános
pályázat nyerteseként – a Gábor Áron
utca 5. szám alatti ingatlant. A cég 12
millió forintos vételárat ajánlott. A pályázóval olyan szerzõdést lehet kötni,
amelyben a vevõ többek között vállalja, hogy a jogerõs építési engedély
birtokában hat hónapon belül beépíti
az ingatlant. A kft. pályázata szerint
üzlet- és irodaház jellegû épületet épít,
a tetõtérben 2-3 lakással. g

Átalakul a kuratórium
Módosította a Segítség Közalapítvány
kuratóriuma és felügyelõ bizottsága
személyi összetételét a képviselõ-testület. Dr. Szkalák llonát felmentette a kuratóriumi tagságából, helyette megválasz tot ta Laczáné Sárdi Gab ri el lát.
Munkáját elismerve és megköszönve,
képviselõi tisztségének megszûntére tekintettel felmentette felügyelõ bizottsági tagságából Horváth Miklóst, s helyette dr. Szkalák Ilonát választotta
meg. Mint a közalapítvány felügyelõ
bizottsága az elmúlt évi beszámolójában rögzítette, hogy a legutóbbi önkormányzati választások eredményeként
az ötfõs kuratóriumban az alapító túlsúlyra tett szert, ami az alapítványok
ese té ben tör vény el le nes. Ja va sol ta,
hogy az alapító döntsön a kuratórium
személyi összetételének megváltoztatásáról a törvényes állapot helyreállítása
érdekében. A felügyelõ bizottság javasolta továbbá saját összetételének
változtatását is, mivel – ugyancsak a
választások következtében – Horváth
Miklós volt önkormányzati képviselõ
tisztségének megszûnésével – megszûnt az alapítói képviselet az alapítvány e szervezetében. g
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HÍREK

Pályázatok az uniós csatlakozás elõtt

Egy százalék

Kastélyút Európába

A Segítség Közalapítvány köszöni a
számlájára befolyt 1 százalékos támogatást, melynek összege 1999-ben 561
ezer Ft volt, ezt a gödöllõi rezsihátralékosok segélyezésére fordította. A támogatást pályázat alapján osztotta szét,
összesen 1,5 millió forint összegben.
Az egyik legnagyobb szociális probléma megoldásához ezt a pályázati rendszert a Közalapítvány a jövõben is fenn
kívánja tartatni, ezért várjuk további támo ga tá sa i kat a BBRT 1010383613223239-00000003 számú számlára.
Minden gödöllõi állampolgárnak szép,
békés 2000. évet kívánunk. g
A „Margita 344,2” Tu risz ti kai és
Sport Egyesület (Gödöllõ, Ambrus
Zoltán köz 7.) tisztelettel megköszöni
támogatóinak, hogy személyi jövedelemadójuk egy százalékát az egyesület javára felajánlották. Az elmúlt évben befolyt 91049 forintot gyermekek túra alapismereti táboroztatására,
szabadidõs programok rendezésére,
természetvédelmi munkák költségeinek fedezésére használtuk fel. Kérjük, ha tehetik, továbbra is támogassák egyesületünket az 1999-ben befizetett adójuk egy százalékával. Adószámuk: 18670615-1-13. g
Kedves szülõk és Zenebarátok! Köszönettel és nagy örömmel fogadta a
Zeneiskola munkáját segítõ ContinuoGödöllõ Alapítvány az elmúlt két évben a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásából befolyt támogatást. Kérjük, a zeneiskola tevékenységét és a város zenei életének színesebbé tételét segítsék továbbra is a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásával. A Continuo-Gödöllõ Alapítvány adószáma: 18665044-1-13. g
Idén elõ ször van le he tõ ség ar ra,
hogy az Erkel Ferenc Általános Iskola Iskolánk Jövõje Alapítványa számára a lakosok személyi jövedelemadójuk egy százalékát felajánlhatják.
Kérjük a kedves szülõket és mindazokat, akik fontosnak érzik ezt az
ügyet, hogy rendelkezzenek adójuk
egy százalékáról a javunkra! Az Iskolánk jövõje Alapítvány számlaszáma:
11742049-20316204 g

Fábián Zsolt nemrégiben Brüsszelben
járt, egy Kastélyút nevû pályázattal
kapcsolatban. Mit takar ez a megnevezés? – többek között errõl nyilatkozott az alpolgármester a városi televíziónak és lapunknak.

– Az Ecos-Ouverture pályázati lehetõség
keretében az elmúlt években készítette elõ
a Gödöllõi Királyi Kastély, a Gödöllõ és
Környéke Turisztikai Egyesület és Gödöllõ
Város Önkormányzata a Kastélyút pályázatot. A pályázat keretében spanyol, osztrák és olasz együttmûködõ partnerekkel
együttesen próbálunk meg kidolgozni közös programokat, közös megjelenési formát annak érdekében, hogy részben kialakítsunk valamiféle európai védjegyet, részben pedig lehetõvé tegyünk valamiféle
együttes megjelenést. A Kastélyút pályázatnak ez a lényege. Ezen túlmenõen beruházáshoz is nyújtanak némi segítséget: ahhoz, hogy a Tourinform iroda végleges helyének kialakítása megtörténhessen,.
– 2000-tõl új pályázati idõszak kezdõdik
az EU keretein belül. Volt-e egyéb pályázati lehetõség, amire felfigyeltek?
– Úgy tûnik, hogy elérhetõ közelségbe
került az EU-hoz való csatlakozásunk. Ezt
most a szakemberek 2003 körülre teszik.
Ennek kapcsán 2000-rel lezárultak bizonyos pályázati formák, és 2000-tõl 2006ig új rendszer kialakítása kezdõdött meg.
Ennek kidolgozása, a feltételek pontos ismerete a közeli jövõben várható. Bizonyos
ele mek már is mer tek, de azért még
Brüsszelben is van ezzel tennivaló. A másik nagyon fontos programcsomag a strukturális alapokra szól, azon belül számunkra fontos ennek az Ispa nevû pályázata,
amely infrastruktúra-fejlesztésre vehetõ
igénybe. A harmadik a Sapard, amelyik
már folyik, Gödöllõ önkormányzata a kistérségi társulással együttesen erre már pá-

lyázott. Ennek lehetõségei a késõ tavasz,
nyár folyamán fognak megnyílni.
– Gödöllõ egy csatornapályázattal is
foglalkozik, sõt ebben segített Gödöllõ
egyik testvérvárosa is.
– Gödöllõ jelenleg egy igen nagy csatorna-project elõtt áll, hiszen az uniós csatlakozásra nem lehet 50 százalékos csatornázottsággal jelentkezni. Nagyon szeretnénk,
ha a csatlakozás idejére ezek a munkálatok
jelentõsen elõrehaladnának. Ennek költsége meghaladja a 2,5 milliárdot. Nagyon jó
lenne, ha pótlólagos forrásokat tudnánk beszerezni. Erre nyújt lehetõséget a már említett Ispa pályázat. Ez új, a korábbi években
nem volt. Nagyon bonyolult, nagyon sok
munkával járt, természetesen mindez idegen nyelven. Ehhez kértünk segítséget új
testvérvárosunktól, Turnhouttól. A polgármesterrel és a képviselõkkel való megbeszélés folyamán meg is állapodtunk abban,
hogy egy, a témában jártas turnhouti kollégám segítségével fogjuk ezt a pályázatot
kidolgozni. Ennek költségeit pedig a Flamand Önkormányzatok Szövetsége tudja
támogatni. Tehát ez egy nagyon jó testvérvárosi együttmûködés lesz.
– Gödöllõ õsszel egy bemutatkozásra készül; errõl is esett szó Turnhout városában
– A turnhouti küldöttség tavalyi látogatásakor már felvetõdött az a gondolat, hogy
kellene egy bemutatkozó látogatást tenni a
gödöllõieknek Turnhoutba. Ezt elõkészítendõ, folytattunk megbeszéléseket és úgy
tûnik, hogy szeptemberben kerülhet sor
egy ilyen látogatásra. Különbözõ mûvészeti csoportok, egyéb szakmai szervezetek látogatását tervezzük, ahol mindenki megkeresi a maga testvérszervezetét. Így lehetõség van közvetlen kapcsolat kialakítására
is. Emellett be tudjuk mutatni képeken,
táncokon és zenén keresztül azt is, hogy
városunkban milyen kulturális élet folyik.

REGIONÁLIS

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

(ma)
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M3 autópálya:

HÍREK

A miniszter is egyeztetni akar

Kapcsolatügyelet

Többször írtunk már arról, hogy az
M3-as autópálya sorompóinak lebontása után, az Önkormányzati Autópálya Érdekegyeztetõ Fórum szorgalmazza a díjmentességet, vagy legalább a napijegy fenntartását az agglomerációban (a bagi csomópontig),
mindaddig, amíg az M0-s kerülõgyûrû
el nem készül. Gémesi György, a fórum elnöke Orbán Viktor miniszterelnökhöz eljuttatott állásfoglalásában is
kérte ennek a lehetõségnek a megvizs gá lá sát. Múlt he ti szá munk ban meg is mer het ték
Manninger Jenõ, a KHVM államtitkára véleményét is, a tárca és a fórum tárgyalásai után.
Az ügy leg újabb fej le mé nye
Katona Kálmán közlekedési,
hírközlési és vízügyi miniszter
levele:

„Tisztelt Gémesi Úr! Az autópálya díjasítás módosításával kapcsolatban írt levelére válaszolva a következõkrõl tájékoztatom.
Amint az Ön elõtt ismert, hosszú elõkészítés után – többek között az érintett
ön kor mány zat ok pol gár mes te re i nek
szorgalmazására – a kormány döntött a
matricás útdíjszedési rendszer bevezetésérõl.
A vonatkozó kormányhatározat rendelkezik arról is, hol az M1 és M3 autó-

pályákra 2000-tõl alkalmazandó matricás
útdíjszedési rendszer elsõ féléves mûködése tapasztalatairól be kell számolni a
kormány részére. Ugyancsak meg kell
vizsgálni a budapesti agglomerációra vonatkozó különleges díjtételek alkalmazásának lehetõségét is.
A jel zett kor mány ha tá ro zat tal össz hangban a forgalom alakulását folyamatosan figyelemmel kísérjük, az agglomerá ci ó ra vo nat ko zó vizs gá la tot pe dig a
meghatározott idõpontig elvégezzük.

A mat ri cás rend szer be ve ze té se
óta ismereteink szerint semmi olyan
rendkívüli esemény nem történt, ami
további felsõ vezetõi szintû egyeztetést indokolna. Információim szerint
Manninger Jenõ politikai államtitkár
úrral közelmúltban folytatott megbeszélésen sikerült megállapodniuk a
ten ni va lók ban, az el vég zen dõ fel adatok kapcsán történõ együttmûködésben. Magam részérõl is fontosnak tarlom, hogy a kormányhatározatban jelzett féléves idõszakot megelõzõen már az elsõ három hónap tapasz ta la ta it ki ér té kel jük, és en nek
alapján a tennivalókat meghatározzuk. Ez összhangban van Miniszterelnök úr felém történt rendelkezésével is, amit az Ön le ve le kap csán
tett. E sze rint a mat ri cás útdíjszedési
rendszerrel kapcsolatos álláspontunkról
megfelelõ tapasztalok alapján kell tájékoztatnom Miniszterelnök urat.
Javasolom, hogy a jelzett vizsgálatok,
forgalmi elemzések után március vége felé egyeztessük tapasztalatainkat, majd ennek alapján készítsük elõ a kormány részére javaslatainkat az esetleg szükségessé váló intézkedéseket illetõen. Budapest,
2000. január 28. Katona Kálmán közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter” g

A gyermeknek szülei válása után is
joga van az élõ, rendszeres kapcsolattartásra mindkettõjükkel. Az a jó, ha
a gyermek korábbi kapcsolatai nagyszülõi és rokoni szinten sem szakadnak meg. A nagyszülõi, unokatestvéri, baráti kapcsolatok ápolása a gyermek lelki egyensúlyát védi. Sajnos
azonban válás után gyakran jön létre
olyan el mérge se dett hely zet a két
szülõ között, amelyben a gyermeknek
nemcsak e távoli, hanem valamelyik
szülõjével való kapcsolata is megszakad vagy elromlik. A szülõk gyakran
még abban sem tudnak megegyezni,
hogy mi kor és hol ta lál koz zon a
gyermek a tõle távol élõ szülõvel.
Ezekben a helyzetekben tud segíteni szombatonként a Kapcsolatügyelet.
Szolgáltatásunkat szülõ, gyámügy,
bíróság egyaránt igénybe veheti. Elõzetes bejelentkezés után egy-két héten belül fogadjuk a hozzánk forduló
családokat. Elõször külön-külön beszélgetünk a szülõkkel, majd a gyermek életkorának megfelelõ játékokkal berendezett szobában létrehozzuk
a gyermek és a látogató szülõ közötti
találkozást. Nagy gyakorlattal rendelkezõ pszichológusok és pedagógusok
lesznek a család segítségére abban,
hogy az általunk kidolgozott kapcsolattartási fokozatokon keresztül elérjék azt a kap cso lat tar tá si szin tet,
amely a gyermek számára megfelelõ.
Várjuk jelentkezésüket személyesen,
levélben vagy telefonon – hét közben
is – a gödöllõi Nevelési Tanácsadóban: Gödöllõ, Petõfi tér 8., telefon:
(28) 410-454. g

Szaktanácsok
A MIÉP Gödöllõ Városi Szervezetének szakemberei február 29-tõl kezdõdõen ingyenes szaktanácsadással
áll nak a la kos ság ren del ke zé sé re a
következõ témakörökben: munkaügy,
adó és pénzügy, orvosszakértés, kertészet. Kérdéseiket személyesen vagy
írásban, névvel, pontos címmel ellátva kérjük az iroda postaládájába beten ni. Ügye let min den ked den és
pénteken 16–18 óra között. Az iroda
címe: Gödöllõ, Dózsa György út 2. I.
em. 108. (volt Városháza). g
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Szíria parlamenti elnöke Gödöllõn

KITEKINTÕ

Új fejezetek a kapcsolatokban

Ausztria:

Január 26-án szíriai vendégek látogattak Gödöllõre Abdel Kader Kaddoura
parlamenti elnök vezetésével. A delegáció elõször a Szent István Egyetemet ke res te fel, ezu tán Gémesi
György polgármester, országgyûlési
képviselõ a Városházán fogadta a küldöttséget.

A vendégeket városunk életérõl, az utóbbi évek fejlõdésérõl tájékoztatta polgármesterünk, kiemelve a nemzetközi kapcsolatok fontosságát.
Abdel Kader Kaddoura annak a szándéknak adott hangot, hogy kapcsolatainkat valamennyi területen erõsíteni kell,
végül Gémesi Györgyöt szíriai látogatásra hívta meg.
A tárgyalások után a vendégek megtekintették a kastélyt, ahol Abdel Kader
Kaddoura nyilatkozott lapunknak.
– A Magyar Országgyûlés elnökének
meghívására érkeztem ebbe a baráti országba; látogatásunk célja a két parlament kö zöt ti kap cso la tok el mé lyí té se.
Ko ráb ban már két al ka lom mal jár tam
Magyarországon: elõször 1976-ban egy
gyógyszeripari vállalat képviselõjeként,
1981-ben pedig családommal magánlátogatáson. Az azóta eltelt tizenkilenc év
alatt je len tõs vál to zá sok tör tén tek az
önök országában, amit most lépten-nyo-

Haiderrel vagy nélküle?

mon ta pasz ta lunk.
Or szá ga ink kö zött a
kap cso lat több mint
negyedszázados múltra tekint vissza; számos 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
gazdagodik.
– Ho gyan lát ja a
közel-keleti rendezés
folyamatát?
– A kérdés megérté sé hez tud ni kell,
hogy a Kö zel-Kel et
korábban egységes terület volt, amit az elsõ világháborút követõ en osz tot tak fel a
különbözõ hatalmak.
Ezután jött létre a közel-keleti kérdésnek nevezett probléma.
Olyan válsággócok alakultak ki a térségben, amik azu tán a szu per ha tal mak
összeütközéséhez vezettek, sõt, azzal fenyegettek, hogy a konfliktus az egész világra is kiszélesedhet. Szíria álláspontja
mindig az volt, hogy a közel-keleti kérdést csak igazságos és átfogó rendezéssel lehet megoldani. Életképes béke csak
akkor jöhet létre, ha minden érdekelt fél
jogait tiszteletben tartják. Ha nem sikerül elérni, hogy visszahelyezzék jogaikba azokat, akiknek a jogait elvitatták, akkor az érintettek nyilván nem fognak a
hely zet tel meg elé ged ni. Ál lás pon tunk
szerint az úgynevezett június negyediki
vonalakra kell visszatérni; Szíriának viszsza kell kapnia a Golán-magaslatokat.
Ez lehetõvé teszi azt, hogy békés viszonyok alakuljanak ki a térségben, az itt
élõ népek építõ és alkotó munkáját szavatolva. Mindebben nem csak a KözelKelet államai érdekeltek; az itt kialakuló
viszonyok érintik Európát is. Végül el
sze ret ném mon da ni, hogy na gyon jól
érez tük ma gun kat az önök ked ves és
szép városában, gratulálunk az elért fejlõdéshez, az eredményekhez. Virágzást
kívánunk városuknak és további sikereket minden gödöllõi polgárnak.
R. G.
Fotó: a szerzõ

Las san négy hó nap telt el az auszt ri ai
parlamenti választások (október 3.) óta,
de még mindig nincs kor mánya nyugati
szomszédunknak. Az egyre inkább elhúzó 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,
hanem komoly gazdasági következményekkel is jár na a további kor mánynélküli állapot (május elejéig van csak ideiglenes költségvetése az országnak).
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 Osztrák Néppárt (ÖVP) és az Osztrák
Szabadságpárt (FPÖ) szinte fej-fej mellett vé gez tek (33, il let ve 27-27 szá za lék). Az SPÖ és az ÖVP 13 éven keresztül irányította koalícióban az országot, a
többi pár t gyakorlatilag nem tudott érdem ben be le szól ni a kor mány pár t ok
versengésébe.
Azon ban az el múlt évek ben az ÖVP
egyre inkább visszaesett és elõretört a
szélsõjobboldalinak, populistának tar tott
Jörg Haider vezette FPÖ, amelyet tavaly
októberig szalonképtelennek tar tottak a
bé csi po li ti ká ban, és meg pró bál ták el szigetelni. A választópolgárok egy része
azonban beleunt a kifáradni látszó nagykoalíciós kor mányzásba, voksaik segítsé gé vel a Sza bad ság pár t a má so dik
helyre került a tavalyi választásokon.
Ez óriási csalódás volt a Néppártnak.
A bukás okait abban látták, hogy a koalíció minden népszerûtlen intézkedéséért
õket tették felelõssé a választópolgárok
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)
szabtak az SPÖ-nek a további együttmûködés fenntar tásáért.
A hónapokon keresztül zajló tárgyalások végül nem is vezettek eredményre, így biz tos ra ve he tõ, hogy az SPÖÖVP nagy ko a lí ci ós kor mány zá sá nak
korszaka lezárult. Viktor Klima, a szociál de mok ra ták kan cel lár je lölt je ezu tán
nem tehetett mást – hiszen a Szabadság pár t tal va ló együtt mû kö dés re az
óriási ideológiai ellentétek miatt kicsi az
esély –, minthogy kisebbségi kor mány
meg ala kí tá sá val pró bál koz zon. Ezt
azon ban sem a Nép pár t, sem a Sza -
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Hitler meglógott a behívó elõl…

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 mula életképes. Klima próbálkozásai val pár hu za mo san meg kez dõd tek a
tárgyalások az ÖVP és az FPÖ között is.
(Egy ilyen kor mánykoalíciót a felmérések szerint a lakosság 35 százaléka elfogadhatónak tar tana.)
A prob lé ma csak ott van, hogy az
FPÖ-t és Haidert külföldön nem tartják
szalonképesnek, és nem vennék szívesen kor mány ra ke rü lé sét, bár ma ga a
pártvezér bejelentette, hogy marad a karintiai tar tományi kor mányzói székben.
(Az FPÖ kor mány za ti sze rep vál la lá sa
ma gyar szem pont ból sem tel je sen ér dektelen, ugyanis Haider nem tar tozik az
EU keleti bõvítésének élharcosai közé.)
Most már csak az ÖVP-n múlik, hogy
esetlegesen vállalja-e a nemzetközi bonyodalmakat kiváltó lépést (Izrael nagykövetének visszahívásával fenyegetõzik,
az EU pedig a kapcsolatok megszakítását he lyez te ki lá tás ba) vagy eset leg
újabb vá lasz tá sok ki írá sá val pró bál ják
meg feloldani a patthelyzetet.

Horthyról, még egyszer

Fábus

PIAC
Gödöllõ
Burgonya (Ft/kg)
68
Sárgarépa (Ft/kg)
120
Fehérrépa (Ft/kg)
498
Zeller (Ft/kg)
220
Karfiol (Ft/kg)
320
Káposzta (Ft/kg)
50
Kelkáposzta (Ft/kg)
60
Vöröskáposzta (Ft/kg) 60
V. hagyma (Ft/kg)
80
Lila hagyma (Ft/kg)
90
Fokhagyma (Ft/kg)
360
Bab (Ft/kg)
300
Lencse (Ft/kg)
300
Sárgaborsó (Ft/kg)
200
Cékla (Ft/kg)
70
Zöldalma (Ft/db)
30
Alma (Ft/kg)
108
Körte (Ft/kg)
398
Citrom (Ft/kg)
240
Narancs (Ft/kg)
128
Mandarin (Ft/kg)
208
Banán (Ft/kg)
198
Kiwi (Ft/tálca)
198
Gomba (Ft/kg)
330
Tojás (Ft/db)
18

Vác
60
100
500
200
300
49
80
57
80
80
300
300-370
280-300
140
55-60
128
270-300
250
140-155
240
220
230
380-400
18-19

Õszintén Horthy Miklósról
– ez zel a cím mel tar tott
nagy érdeklõdéssel kísért
elõadást a közelmúltban dr.
Ra vasz Ist ván had tör té nész, a Lokálpatrióta Klub
szervezésében. Az elmúlt
pénteken ismét hallgathattuk Ravasz István lebilincselõ elõadását, aki a korábbi alkalom során idõhiány miatt nem említett ténye ket tár ta a né pes kö zönség elé. A történész az
elõadás elõtt nyilatkozott
lapunknak.

– Van-e esély ar ra, hogy a
közvéleményben végre valós
kép alakuljon ki a két háború Az egyik legismertebb kép a kormányzóról
kö zöt ti idõ szak ról és an nak
meghatározó vezetõjérõl?
rög zült. Az utób bi tíz év ben azon ban
– Bizonyos történelmi távlatnak kell már volt arra lehetõség, hogy a történéeltelnie ahhoz, hogy egy politikai kor- szek a nyilvánosság elé tárják ezeket a
szakról és elsõ számú vezetõjérõl objek- forrásokat.
tív kép alakuljon ki. Amíg ez nem telik
– Egyesek igyekeztek Horthyt Hitler
el, az ítélet óhatatlanul eltér valamilyen ba rát ja ként fel tün tet ni; er rõl ma sem
irány ba a va ló ság tól: se hol a vi lá gon tudja mindenki az igazságot.
nem volt még olyan vezetõ, aki minden– Mindkét fél részérõl kényszerû volt
kinek megfelelt volna – természetesen az együttmûködés, hiszen Horthy próbálnem is lehet ilyen. A tapasztalatok birto- ta szem elõtt tartani Magyarország érdekában ez a történelmi távlat kiszámítha- keit. Ezen túl még azonban a kormányzó
tó: az eseményeket átélõk unokanemze- afféle parvenünek, felemelkedett senkidé ké nek ki ha lá sa után ér ke zik el. Ma házinak tartotta Hitlert, aki ráadásul anpéldául ott tartunk, hogy 1848–49 már nak idején a katonai behívó elõl távozott
objektíven tárgyalható; beleértve annak az Osztrák–Magyar Monarchiából. Az
vezetõit is. Biztos vagyok abban, hogy a ízig-vérig katona Horthy természetesen
ma gyar tár sa da lom el jut majd odá ig, mélyen megvetette az ilyen magatartást.
hogy Horthy Miklósról valós képet alkot (Az más kérdés, hogy az elsõ világhábo– de mi ezt már nem fogjuk megérni.
rú kitörésekor aztán Hitler teljesítette a
– Van nak-e olyan újabb ku ta tá si behívóparancsot – de az már a Bajor Kieredmények, amelyek esetleg alapvetõ- rályi Hadseregben történt.) Hitler viszont
en módosítják az ismereteinket a kor- egy múlt századi, feudális csökevényt lámányzóról?
tott Horthyban, akihez azért nem mert
– Hor thy Mik lós éle tét mind 1944, hozzányúlni, mert az országot is ilyennek
mind 1989 elõtt forrásszinten elég jól tekintette. Felmérte Horthy tekintélyét,
fel tár ta a tör té net tu do mány. Ne mi gen tudta, hogy a kormányzó ellenében Mavárható olyan forrásanyag elõkerülése, gyarországot nem tarthatja meg a szövetami eddig nem volt ismert. A probléma sé gi rend szer ben. A tör té ne lem hoz ta
az, hogy egy adott korszakban megpró- úgy, hogy kénytelenek voltak együttmûbálták elferdíteni a róla kialakult képet, ködni. Ennek során két olyan esetet is isígy nem engedtek publikálni olyan anya- merünk, amikor egymással osztrák diago kat, ame lyek lé te zé sé rõl egyéb ként lektusban tárgyaltak telefonon, hogy kitudtak a történészek. Ennek eredménye zárják a hallgatózást.
Radó Gábor
az a kép, ami a társadalom egy részében
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Születésnap a református Szeretetotthonban

A teljes huszadik század
Bensõséges ünnepség színhelye volt
vasárnap a Kossuth Lajos utcai református szeretetotthon. Az intézmény
lakói és munkatársai a vasárnap délutáni istentisztelet keretében ünnepelték Kopány Jenõné, Erzsike néni századik születésnapját. Az igehirdetés
szolgálatát Békefi Lajos, a Magyar Rádió munkatársa végezte, akit annak
idején Erzsike néni indított el a lelkészi pálya felé vezetõ úton.

Erzsike néni teljes huszadik századot átívelõ élete Dicsõszentmártonban kezdõdött. Elsõ harminc évét Erdélyben, majd
Bukarestben töltötte. A történelem úgy
hoz ta, hogy éle te kö vet ke zõ, negy ven
évig tartó szakasza Gyõrhöz kötötte, ahol
sokan emlékeznek rá jó szívvel. Segített
a hozzá fordulókon, példamutató élete,
szavai nyomán életek változtak meg.
Férje már nincs közöttünk, fia Angliába
került. Onnan hozta vissza a szíve Erzsike
nénit, mert ahogy mondta: az öreg fát már

Az orvos szemével

A légúti fertõzések
A légúti infekciók világszerte a leggyakoribb tömeges megbetegedést
okozó betegségcsoport. Szövõdményeit illetõen pedig a diagnosztikus
lehetõségek fejlõdése és a légúti kóroko zók kal szem be ni szá mos ha té kony antibiotikum ellenére pl. a tüdõgyulladások az egészségügy komoly
problémái maradtak, továbbra is.

Sok információja van mindenkinek errõl a
betegségrõl: tudjuk a várható tömeges
meg be te ge dé sek idõ pont ját és ké sõ
õsszel–télen készülünk is erre. Tudjuk,
hogy a felsõ légutakat betegítik meg a kórokozók, fõleg vírusok. Számolunk azzal
is, hogy a betegség szövõdménymentes
esetben is legalább egy hétig tart, de megmaradhat még nagyfokú gyengeség, köhögés, étvágytalanság stb… Jól tesszük, ha a
betegség kezdetén a „szobafogságot”, ha
kell, az ágynyugalmat választjuk. Fölösleges és káros a heveny vírusinváziós, lázas,

nem le het át ül tet ni.
Har minc éve a
gödöllõi otthon lakója, ahol csendes derûben telnek napjai.
A ma is jó egészségnek örvendõ ünnepel tet el sõ ként Six
Edit al pol gár mes ter
köszöntötte, majd átadta az önkormányzat Six Edit alpolgármester az ünnepelttel
ajándékát. Az ismerõsök, barátok, az otthon lakói, munkatársai rem asztalai hamarosan virágkosarak és
és vezetõjének, Takács Katalinnak meg- torták alatt roskadoztak.
hatott szavai után az intézmény orvosa is
Az ünnepségen jelen voltak a hazánkköszöntötte Erzsike nénit. Dr. Szemerédy ban mûködõ német vállalkozók feleségeIstván örömmel tájékoztatta az ünneplõ- ibõl alakult kör képviselõi is, akik új halket, hogy immáron három olyan paciense lókészülékkel örvendeztették meg Erzsivan, aki átlépte a száz esztendõt. Az orvos ke nénit a születésnapján. A hölgyek már
arra hívta fel a figyelmet, hogy az otthon hosszabb ideje patronálják az otthont;
munkatársai felelõsségteljes gondoskodá- leg utóbb a für dõ szo ba fel újí tá sá hoz
sának is köszönhetõ ez a születésnap.
nyújtottak segítséget.
A kö szön té sek, jó kí ván ság ok nem
R. G.
csak szavakban nyilvánultak meg: a teFotó: a szerzõ

toxikus állapotban a szervezetet terhelni,
dolgozni. A szövõdmények sokszor alattomosan alakulnak ki és már kész tények elé
állítanak bennünket: arcüreg-, középfül-,
tüdõgyulladás, a szívizom érintettsége: ritmuszavarok, vérnyomásesés, ájulási hajlam, szívizomgyulladás mind idõigényes,
többletköltséggel járó, hosszú munkakiesést okozó állapotok. A gyógykezelésben
is van sokaknak gyakorlata: láz és fájdalomcsillapítás, bõ folyadék és vitaminbevitel, pihenés. Fõleg idõseknél, gyermekeknél ügyelni kell a kiszáradásra! Az
egyébként egészséges, idült betegségben
nem szenvedõ beteg esetében más gyógymódra nincs is szükség.
Az antibiotikum szedése nem gyorsítja
a vírusfertõzés lefolyását, de a szövõdmények tüneteit elfedheti, a szövõdmények
diagnózisát megnehezíti. Az antibiotikumos védelemre szoruló betegeknek, eseteknek megvannak a pontos javallatai: kiket, mennyi ideig, milyen típusú antibiotikummal, milyen szövõdménytõl kell védeni. Sajnos az igazán megelõzést szolgáló lehetõséggel, a védõoltások igénybevételével nem élünk kellõ mértékben, pedig
az influenza legsúlyosabb bakteriális szö-

võdménye a tüdõgyulladás, kórokozója
legtöbb esetben a pneumococcus.
Ma gya ror szá gon éven te 15-20 ezer
megbetegedés fordul elõ, és 1500-3000 a
halálesetek száma. A betegség elsõ öt napján a halálozást az újabb, modern antibiotikumok adása sem csökkentette! A tüdõgyulladás mint szövõdmény több ember
haláláért felelõs, mint az összes többi védõoltással megelõzhetõ betegségé együttvéve! Reményt adhat mindazok védõoltásban részesítése, akiknél az influenza védõoltás is javasolt. Ahogy az idõsek, az idült
betegségben szenvedõk, a csökkent immunitású betegek aránya növekszik a populációban, úgy várhatóan emelkedni fog a súlyos pneumococcus-fertõzések, szövõdmények száma is, ha ezzel nem lesz arányos a védõoltásban részesültek aránya.
Ez ma sajnos Magyarországon egy százalék alatt van, pedig a tüdõgyulladás elleni
védõoltás 5-6 éves védettséget ad; receptre
felírható, támogatásban részesül; s az év
bármelyik szakában beadható! A magas
kockázatú betegeknek ma van szüksége a
védõoltásra, mert a legszomorúbb halál az,
amit talán elkerülhettünk volna.
Dr. Vámos János
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Tormay Károly Eü. Központ:

Árverési hirdetmény

Ortopédsebészet
Az orvostudomány lehetõségei rohamosan fejlõdnek minden szakmában, így a
mozgásszervi betegségek hatásos kezelése területén is. A hagyományos gyógyító
módszerek; a reumatológiai, fizikoterápiás és gyógyszeres kezelés mellett megjelentek a modern mûtéti megoldások is.
Az ortopédiai-sebészeti szakrendelést az
egyik budapesti nagy kórházból hozzánk
já ró két szak or vos lát ja el, akik a
gödöllõi szakrendelésen vizsgált és kiszûrt eseteket a kiválóan mûszerezett és
minden szakmai tekintetben jól felszerelt
anyaintézetükben tudják tovább kezelni.
Kórházi hátterük lehetõvé teszi, hogy
Gödöllõ és vonzáskörzetének arra rászoruló betegei a legkorszerûbb mûtéti kezeléshez is hozzájussanak. Így lehetõség
nyílott az izületek tükrözéses vizsgálatára, illetve mûtéti megoldásra; de a lehetõségek kiterjednek a legmodernebb ízületi (csípõ-, térd-) protézisek beültetésére
is. Speciális implantátumok (beültetett
anyagok) segítségével a gerinc degeneratív elváltozásainak mûtéti kezelését is
lehetséges elvégezni.
A ren de lé si idõ a a Tormay Kár oly
Egészségügyi Központban a következõ:
kedden 15-19 óráig (Dr. Kirschner István),
csütörtökön 15-19 óráig (Dr. Klára Tamás).
Dr. Klára Tamás

Diabetes:

A szövõdmények ellen
Hazánkban a szív és érrendszeri megbetegedések vezetik a morbiditási és mortalitási statisztikákat. Az érbetegek jelentõs hányada cukorbeteg. Cukorbetegekben a késõi szövõdmények – kisér-nagyér, idegrendszeri szövõdmény – megjelenése az
addig viszonylag jóindulatú betegséget jelentõs súlyos állapottá alakítja. A diabeteses végtagamputációt hatékony szûréssel
lehet megelõzni. Megfelelõ gondozással a
kialakulás lassítható és/vagy megakadályozható. A Világ-Egészségügyi Szervezet
Diabetes Munkacsoportja célja a diabeteses végtagamputációk számának felére
csökkentése. A következõ elõadás idõpontja: 2000. február 10., 18 óra,; helyszíne: a
2. számú Rendelõintézet nagyterme.
Dr. Kiss Éva

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

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

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

Morton, Chris–Thomas, Ceri Louise
A kristálykoponyák rejtélye

…vagy a boldogtalanság változatai

„Az õslakos amerikaiak mítosza úgy tartotta, hogy 13 õsi kristálykoponya létezik,
emberi koponya méretû, mozgatható állkapoccsal… Álítólag fontos infor mációkat
tar talmaztak az emberiség eredetérõl, életének céljáról és sorsáról; válaszokat az
élet és a világegyetem legnagyobb misztériumaira… Az õsi tanítások szerint egy napon valamennyi kristálykoponyát újra felfedezik, és velük felhasználhatóvá válik az a
kollektív bölcsesség, melynek eléréséhez
az emberiségnek mind morális, mind spirituális ér telemben eléggé fejlettnek kell lennie, hogy ne élhessen vissza vele.” Ennek
a legendának erednek nyomába a szer zõk
a hajdan maják benépesítette Közép-Amerikában, a mai Mexikó déli vidékén és Guatemala területén. (Pécs, 1999, Alexandra)

Nyil ván két egy for ma bol dog ta lan ság
nincs, mindenki másként boldogtalan. És
még mennyire különbözõ lehet egy házaspár boldogtalansága, azoké, akik egy asztalnál ülnek, egy
ágy ban fek sze nek, de alig-alig
van kö zük egy más hoz. A fér fi
szemszögébõl ismerjük meg ezt a poklot, a
férfiéból, aki nem érti, miért nem szereti a
felesége, miért hideg, rideg hozzá, miközben ha mással találkozik, kivirul, úgy nevet, ahogy õ még sohasem hallotta nevetni.
Az tán egy szer csak ott is hagy ja az
aszzony. Hazaérkezve vidéki munkájából

Béres Klára
Szirtfoknak lenni. Béres József életútja

Kevés ember van ma Magyarországon, aki
ne ismer né Béres József találmányát, a
Béres-cseppet, és magát a feltalálót, a televízióban 1989-ben bemutatott, Az utolsó
szó jogán címû Kósa Ferenc-filmnek köszönhetõen. Mégis feltehetõen sikerkönyv
lesz a kötet, melyben Béres József fiával
beszélgetve eleveníti meg küzdelmes, de
sikeres életét. Nem életrajzi regényt tart
kezében az olvasó, hanem egy hosszú,
sok-sok anekdotával élénkített ripor tot. Az
anekdotákból aztán nemcsak személyes
élete bontakozik ki, de a kor, a nyugodt
gyermekévek, a négy éven át tar tó, számtalan életveszéllyel járó katonáskodás a
há bo rú alatt. Ké pet ka punk az öt ve nes
évek hétköznapjai tükrében a szocializmus
„hõskorának” ember telenségeirõl is (Bp.,
1999, Béres Rt.)
Goldsmith, Olivia
Krapekfelderítõ hadmûvelet

Phillys férje halála után úgy érzi, be kell pótolnia mindazt – immáron rég felnõtt és családos gyermekei mellett –, amit annak idején
elmulasztott. Megjelenik hát gyermekei családjánál, szörnyû zavarokat és visszás helyzetek sokaságát okozva. Hogyan szabadulnak meg a jobb sorsra érdemes „gyermekek” az egyre terhesebbé váló, élemedett
kora ellenére is igen intenzíven élõ anyjuktól
(férjhez kívánják adni), errõl szól a bohóságokkal, kacagtató jelenetekkel zsúfolt kötet.
(Bp., 1999, Magyar Könyvklub) g

Folytasd a mesét!
A Juhász Gyula Városi Könyvtár Gyermekrészlege „Mesefolyamok óceánja” címmel több hónapon át (1999. október tõl 2000. májusig) tar tó nagy meseírásra hívta a gyerekeket. Pályázni 14 éves korig lehet. A leadási határidõ minden hónap elsõ péntekén. A beadott pályázatok pontozásra
kerülnek (maximum 10 pont), és májusig a legtöbb pontot
összegyûjtõ két meseíró jutalomban részesül, a 10 pontos
munkákat pedig kéthetente a Szolgálatban megjelentetjük.
Feladat: A gyermekkönyvtárban elkezdett mese folytatása
(max. 1 oldal), melyet ugyanitt adhattok le. Októberben Vörös Laura (Hajós Alfréd Ált. Isk. 4. c) A hiszékeny címû és

üresen találja a lakást. Magyarázat nincs.
Életjelet húsz éven át nem kap a családjáról,
a feleségérõl, a gyermekérõl. Húsz évig várja õket. Mindennap leül egy Duna-parti lépcsõre. Nem beszél senkivel. Neve sincs a
történetben. Úgy nevezi az író: Idegen.
Idegen, akihez valójában lehetetlen közeledni. Akinek jelenlétében, maguk sem
tudják, miért, elnémulnak az emberek.
Húsz év elteltével megtudja, hol van a
családja. A már felnõtt fia, megöregedett
felesége. Utánuk utazik az éppen az újraegyesülés mámorát élõ Berlinbe. Közöttük, hármójuk között pedig kiteljesedik a
tragédia.
- reed -

Wolowiec Szilvia (Petõfi Sándor Ált. Isk. 4. B) Az állatok királya címû meséjét ítélte a legjobbnak a zsûri. A mesét szeretõ gyerekek még bekapcsolódhatnak a „Mesefolyamok
óceánjába”. A februári mese így kezdõdik:
„Valahol a magas hegyek között élt egy gazdag
ember. Szép darab szántóföldje volt, amit egymagának kellett megdolgoznia, mert nem volt gyereke.”
Várjuk az érdekes, fur fangos, csalafinta meséket.
Beadási határidõ: 2000. március 3., péntek. Helye: Juhász Gyula Városi Könyvtár Gyermekrészlege,
Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 10. Jó meseírást kíván:
Lénárt Mónika gyermekkönyvtáros

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

MOZI
Fsz.: Tom Cruise, Nicole Kidman

MÛSOR
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Magyar Történelmi Bál

Hagyományok éltetése
Történelemtanárok Egylete elsõ alkalommal rendezett bált; az esemény
méltó helyszínéül szolgált a Gödöllõi
Királyi Kastély. A rendezvény fõvédnökségét Pokorni Zoltán oktatási miniszter
vállalta.
Gémesi György pol gár mes ter a bált
megnyitva örömét fejezte ki, hogy a szervezõk a gödöllõi helyszín mellett döntöttek. Ez talán annak is bizonyítéka, hogy
nem haladunk rossz úton: városunkban
egyre erõsebb törekvés a hagyományok
éltetése.
A re ne szánsz nyi tó tán cot pa lo tás,
majd keringõ követte, gödöllõi és turai
fi a ta lok elõ adá sá ban. Kor hû ze né rõl a
Frédéric Chopin Zeneiskola tanulói gondos kod tak. A bál részt ve või szá má ra
azonban csaknem szûknek bizonyult a
díszterem: a következõ Magyar Történelmi Bál színhelye minden bizonnyal a
kastély egykori lovardájának csarnoka
lesz.
– Hogyan keletkezett a bál ötlete? –
kérdeztük Koltai Éva Bernadettõl, a Tör-

A

Fotókiállítás

Sportpillanatok
ár 25-én nyílt meg a mûvelõdési
Jdióaköznutizenpont
ban a Duflex Fotográfiai Stúnegyedik kiállítása. A válogatás
a Nemzeti Sport sportfotóriporter-képzõ
iskolája végzõs tanulóinak munkáit tartalmazza.
A kiállítást megnyitó Gémesi György
pol gár mes ter ar ra em lé kez te tett, hogy
alig néhány nappal korábban a magyar
kultúra napját is fotókiállítással ünnepelte városunk. Gödöllõn egyre hangsúlyosabban van jelen a fotómûvészet, amiért
sok embert illet köszönet. Sokan segítenek szervezéssel, vannak, akik oktatják a
fiatalokat, ahogy például Kresz Albert.
A sport témájú felvételek népszerûek;
a sporteseményeken készült fényképek
sokszor megismételhetetlen pillanatokat
örökítenek meg. A jó fotó visszaadja a
feszültséget, a dinamikát és az érzelmeket.

ténelemtanárok Egylete gödöllõi csoportjának vezetõjétõl.
– A bál létrehozásának ötlete a Történelemtanárok Egyletétõl származott: a
gödöllõi csoportban beszéltünk errõl. Az
elképzelés mindenhol sikert aratott; támogatott bennünket városunk polgármestere, és a kastély vezetõi is biztosították a
lehetõséget.
– A bálozók népes serege azt mutatja,
hogy van igény ilyen rendezvényre…
– Gödöllõn egyre erõteljesebb a hagyományok ápolása; ez a rendezvény is
ebbe a sorba illeszkedik. A történelmi
hagyományainkat szeretnénk élõvé tenni. Az ifjú zenészek és táncosok korhû
zenével és tánccal léptek föl; szívesen
készültek erre az alkalomra. Egyre több
ilyen törekvés van; csoportok, együttesek alakulnak – talán már mozgalomról
is beszélhetünk. Ugyanígy foglalkoznak
a régi fegyverekkel, ötvösséggel és minden egyéb hagyományõrzéssel. Mindez
része népünk történetének. Nekünk, tanároknak nem csak a szoros értelemben

Csõke József Balázs Béla-díjas filmrendezõ, aki az iskolában tanára volt a fia tal al ko tók nak, a fény ké pe zés hez és
filmhíradó-készítéshez kapcsolódó, ma
már történelmi értékû emlékeit elevenítette fel.

vett mun kán kat kell vé gez nünk; ilyen
megmozdulásokkal is erõsítenünk kell a
történelmi szemléletet, a tudatot.
– Lesz-e folytatás?
– Na gyon sze ret nénk, hogy le gyen.
Arra törekszünk, hogy ezt a bált évente
megtarthassuk.
R. G.

Fotó: a szerzõ

Banczik Róbert, Burszán Sándor, Fodor Jenõ, Gréczi Zoltán, Kovács Zoltán
és Varga Gábor kiállítása február 27-ig
látható.
R. G.
Fotó: Fodor Jenõ
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MEGHÍVÓ

A Castello Fúvósötös koncertje

GATE

Síppal, dobbal, zongorával

Live Music Pub (Egyetemváros, Pinceklub.
Nyit va: hét fõ, szer da, pén tek, szom bat
20–04-ig, pizzéria–sörözõ 14–01-ig). Február
4., péntek: Dance Action. A lemezjátszó mögött: Crazy D. J. Tégla. Febr. 5., szo.: Almási
Enikõ lemezbemutató koncert (Mohai Tamás
gitár, Szappanos György bassgitár, Huszár
Endre dob, Jamie Winchester gitár, ének,
Nagy Já nos bil len tyû). Hét fõn ként: bu li
BanD.J.-vel, szerdánként: mulatság mindenkinek. Február 12., szo.: a black zene kedvelõinek: Witchcraft koncert. Az élõ zene után zúzda D. J. Atkával. Ezenkívül pizzéria és sörözõ
a hét minden napján 14-tõl hajnali 2-ig. g

Jótékonysági koncert
Február 18-án este 19 órakor Farsangi Jótékonysági koncert lesz a Mûvelõdési Központ
színháztermében a Gödöllõn élõ, szociálisan
rászoruló, fogyatékos gyermekek, a szociális
otthon gondozottjai támogatására. A mûsorban fellépõ mûvészek: Hegedûs Zsuzsanna
énekmûvész; Bordás György Liszt-díjas, a
Magyar Állami Operaház magánénekese;
Pánti Anna, a Magyar Állami Operaház magánénekese; Hormai József, a Magyar Állami
Operaház magánénekese; Sánta Jolán, a Magyar Állami Operaház magánénekese; Fodor
Ferenc gitármûvész; Hegedûs Valér zongoramûvész. A koncert tiszta bevételét az arra kijelölt intézményeken keresztül juttatjuk el a
rászorulóknak. Pénzadományokat az elõadás
helyszínén is elfogadunk. A belépõjegyek ára
egységesen 800 forint. Elõvétel: a mûvelõdési központ jegyirodájában (Szabadság út 6.,
tel.: 420-977), valamint a MIÉP Irodában
(Dózsa György út 2. I. em. 108.) kedd, péntek 16–18 óráig, az ügyeleti idõben. Szervezõ
és rendezõ a Magyar Igazság És Élet Pártja
Gödöllõi Városi Szervezete. g

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

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

Fotó: a szerzõ

mét nagy si ker rel mu tat ko zott be a
IelõsCastello
Fúvósötös a kastélyban. Az
adás hoz ez út tal zon go ra is tár sult
Soós Gabriella révén, de hallhattunk ütõszólamot is. A telt házas koncert után Fodor Lászlóval, az együttes szóvivõjével
beszélgettünk.
– Nagyon sokat készültünk, mivel számunkra ez a hangverseny a legfontosabb az
év során. Ez a koncert is azon erõfeszítések
sorába illeszkedik, melyek eredményeként
egy Yamaha versenyzongora kerül a kastélyba. Természetesen mi ehhez csak egy kis
résszel járultunk hozzá, a hírek szerint azonban már márciusban megérkezik a zongora.
– Hogyan készültek fel a mostani elõadásra?
– Kezdetben heti egy-két alkalommal
próbáltunk, az utolsó két hétben azonban
szinte mindennap. A mûvek akkor szólalnak meg igazán egységes hangzásban, ha
nagyon sokat játsszuk õket.
– Most egy teljesen új repertoárt hal-

lottunk?
– Ránki György darabját egy pár hónappal korábban tanultuk meg, a többi
azonban annyira új, hogy némely darab
talán még el sem hangzott Magyarországon, ugyanis Amerikából hoztam a kottát.
Ezek között volt, amit mi dolgoztunk át,
volt, amit már átdolgoztak, de bele kellett
nyúlnunk a jobb hangzás érdekében.
– Ezentúl a zongora is csatlakozik a
fúvósötöshöz?
– Ez most kivételes alkalom. Egyrészt
nagyon szerettünk volna együtt zenélni a
kolléganõnkkel, másrészt az adott erre alkalmat, hogy a kastély zongorára gyûjt,
így ide hoztak egy nagyon jó minõségû
zongorát. Ezért választottuk a Poulencmûvet, továbbá azért is, mert a fuvolistánk diplomázni fog ezzel a darabbal.
– Ezek szerint a dobok sem maradnak?
– Próbáltunk valami könnyebb ütõszólamot írni a lányoknak, hogy a latinos hangulatot még jobban érzékeltessük. Nagyon
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„Hallgassuk együtt”

MEGHÍVÓ

Zenérõl a zeneiskolában

Trafo Club

r. Farkas Iván ’98 tavasza óta tart elõadáD
sokat a Chopin Zeneiskolában. Természetesen zenérõl – pedig nem az a szakmája.
Ám ha valaki nem gyakorolja, nem oktatja,
csupán szereti a zenét, több mondanivalója
összegyûlhet róla, mint annak aki nap nap
után hivatásszerûen foglalkozik vele.
– Hogyan kezdõdött az elõadás-sorozat?
– Ott hon ott a ren ge teg le me zem,
klasszi ku sok, me lyek kel kap cso lat ban
sokat olvastam is. Annyi minden rögzült
a fejemben, hogy gondoltam, másokkal
is meg ké ne osz ta nom. Az al kal mat,
hogy elkezdjem, az szolgáltatta: 1998ban volt száz éve, hogy Emil Berliner
megalkotta a tömegterjesztésre alkalmas
lemezt.
– Hány elõadást tartott eddig?
– Tizenhármat, mindet az opera témakörébõl. Harmincöt éve gyûjtöm a lemeze ket, még a múlt szá zad for du ló ról is
vannak felvételeim. Van, amelyen Caruso
énekel. Egy-egy énekes hangja, ami késõbb pótolhatatlan, csak a még életében
készült felvételrõl hallgatható. „Hangok
varázsa – varázsos hangok” – ezt a címet
viselte az elsõ öt elõadásom, melyeknek
folyamán kedvenc áriáim szólaltak meg
kedvenc énekeseim hangján. Majd következett hét elõadás az irodalom és a zene

Madách-nap

Fotó: Balázs Gusztáv

kapcsolatáról. Az eddigi utolsó pedig az
volt: Bevezetés Wagner operáiba.
– A legközelebbi, február 11-én este 6kor kezdõdõ elõadás Chopinrõl szól.
– Az operák után rátérek a hangszeres zenére. Az elsõ téma több okból Chopin. Az õ
nevét viseli az iskola. Tavaly volt halála 150.,
idén március 1-jén lesz születése 190. évfordulója. Olyan zenét komponált, amelyet mindenki kedvelhet. Szó esik majd Chopin életérõl, a zenedarabok születésérõl, valamint elõadóiról. Felhívom rá a figyelmet, milyen különbözõképpen lehet elõadni ugyanazt a mûvet. Na és persze arra, hogy milyen szép.
Magamnak is segítek, mert örökös dilemmám, hogy mit hallgassak éppen. Összeállítok egy zenei estet, és hallgatom.
– Kik a tár sai a ze ne él ve zet ben, kik
mennek el az estekre?
– Barátaim érkeznek Pestrõl, de olyan
is van, aki Gyöngyösrõl jön. Mikor elkezdtem az elõadás-sorozatot, azt hittem,
nagyobb közönség lesz Gödöllõrõl. Ha új
embert fedezek fel a hallgatóság sorában,
mindig odamegyek hozzá, bemutatkozom.
– Milyen további elõadásokat tervez?
– Március végén lesz Victor Hugo és az
opera. Áprilisban Schubert-est. Júniusban
pedig Muszorgszkij zenéjére kerül sor.
N. A.

A Ma dách Im re Szak mun kás kép zõ és
Szakközépiskola szép hagyománya a névadó drámaíró születésnapjának megünneplése. Ezt mindig összekötik olyan programokkal, melyeken a diákok bemutathatják, mit sikerült már elsajátítaniuk jövendõ
szakmájuk fortélyaiból. Az idei Madáchnap legsikeresebb programja a divatbemutató volt: a ruhaipari tanmûhely tanulóinak
munkáit tekinthette meg a hálás közönség
a mûvelõdési központ színháztermében,
két elõadásban. Ennek részeként nyújtották át a különbözõ versenyeken sikeresen
szereplõ diákok elismeréseit. Király Edina,
Doma Csilla és Antal Nikolett az országos
Arany var ró tû pá lyá za ton mér te meg
ügyességét és szakmai tudását, amiért
emléklapot vehettek át. A Madách iskola
ruhaipari munkaközössége által meghirdetett modellvarró versenyt Antal Nikolett
nyerte. Második Maszlagi Katalin, míg a
megosztott 3. díjat Zsabina Tatjána és a
közösen pályázó Kozma Anett–Szita Ágnes
páros kapta. Ezen a pályázaton a lányok
kreativitására voltak kíváncsiak. A nevezési díjért 3 méter anyagot kaptak, abból kellett ruhát készíteniük. A divatrajzoló versenyt Zsabina Tatjána (képünkön) nyerte,
Szek ré nyes Ani kó és Csende Ge or gi na
elõtt. g

(Gödöllõ, Pa lo ta ker t, nyit va 19–04-ig;
Internet: http://www.directinfo.hu/trafo).
Febr. 4.: 17–21 ó. között Tini Disco. Este
Underground Universum D. J. Yodával, D. J.
Nastával és Tom and Jerryvel+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 Rózsaszín
Pitbull játszik. Febr. 12-én: Aljas Indokból,
a Grudgers+By Sheer Force és a Seven
Days a Week. Ezenkívül a Trafo mindennap
hajnali két óráig tart nyitva.

Mûvelõdési központ
Febr. 4., 16 ó.: A kettõs honfoglalás (Az új régészeti felfedezések tükrében). Elõadó: dr.
Pethõ Ede társadalomhigiénikus. Febr. 7., 19
ó.: Kor társ filmklub: Csillagot az égrõl. R.:
Nick Cassavetes. Febr. 10., 15 óra: a Honvéd
Táncszínház elõadása: János vitéz – zenéstáncos mesejáték Petõfi Sándor nyomán. R.:
Novák Ferenc. Belépõdíj 400 Ft. Febr. 11., 17
óra: Táncház: Aprók tánca. Vezeti: Benedek
Krisztina, a Népmûvészet Ifjú Mestere. Muzsikál a Fix Stimm zenekar. Belépõdíj 200 Ft. g

Chopin Zeneiskola
Febr. 8., 15 óra: „Kamarazene zongorával”
/2 Budapesti Vonósok Kamaraegyüttese
hangversenye. Mûsoron: Beethoven-mûvek.
A bérletek érvényesek! Belépõdíj 250 Ft. g

Feb ru ár 4-én
a MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN*
vidám télbúcsúztató
az ír és skót népzenét játszó

M. É. Z.
együttessel
17 órától

Aprók tánca
Belépõdíj: 250 Ft
19 órától

Koncert
Utána

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

*A rendezvényt elõzõ számunkban
tévesen a Kastélyba helyeztük.
Elnézést! – a szerk.
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Állás
g Bedolgozást vállalok. Fedõzõ, interlock, gyorsvarrógéppel, 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 ter vezõirodája
felvesz: építész tervezõt, statikus tervezõt, út tervezõt. Feltétel: építészmérnöki, illetve építõmérnöki
végzettség, számítógépes felhasználói ismeretek
(ArchiCAD, Axis, Nemetschek), valamint közmûtervezési munkák irányítására, koordinálására felsõfokú
végzettségû létesítményi fõmérnököt. Tel.: 413-550,
413-551, Fax.: 415-347.
g Fõiskolás hallgató, autótechnikai technikusi; középfokú 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 telefonon.
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 nmes, 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 Gödöllõn 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.: 422290, 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 (1721 óra között)
g Gödöllõ, 2,5 szobás családi ház, sürgõsen eladó.
Tel.: 414-527.
g 870 nm-es építési telek Szadán eladó. Víz, csatorna, gáz a telken, villany, telefon a telek elõtt. Tel.:
421-423.
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g 8 lakásos társasházban 1 szobás lakás eladó
Gödöllõn. Tel.: 415-299.
g Gödöllõn eladó egy 4 szobás családi ház, 776 nmes telekkel és garázzsal. Irodának, üzletnek is alkalmas. 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 körfolyosós, 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 nmes, 4 szobás, ‘95-ban épült ház eladó. Tel.: 415-316.
g Alvégen 120 nm-es, ‘96-ban épült ház, 375
négyszögöles, csatornázott telken, garázzsal, melléképülettel eladó. Tel.: 415-316.
g 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 konvektoros lakást keres hosszútávra, Gödöllõn, vagy
környékén. Tel.: 452-542, vagy (20) 9479-039.
g 1,5-2 szobás albérletet keresek Gödöllõn, márciustól 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, adóés 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.: 411072, vagy 495-324.

15 éves diák újságkihordást vállal. Tel.: 411-906.
Vállalkozók, vállalkozások, szervezetek! Gödöllõ
központjában könyvelést, bevallások készítését, ügyintézést 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.: 430918.
g Gipszkar ton szerelés, tetõtér burkolás, stukkó,
rejtett világítás kiképzése reális áron. Tel.: (60) 314822.
g
g

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 csillagos Lehel kombinált
(170+130) hûtõ 50 ezer Ft-ért. Tel.: 412-377.
g Eladó: Videoton színes TV, 3 lapos villanytûzhely,
biliárdasztal, Technics CD deck, mini hifitorony, elektromos 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, 1998as 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, felújított motor, új akkumulátor, érvényes mûszaki: 2000.
04 hóig. Tel.: 410-282.
g Fiat Ritmo alkatrészek; karosszéria és mûanyagelemek, 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 kurzusokra valamint az angol Trinity (TLC) nyelvvizsgákra
pótbeiratkozás idõpontjai: január 24-tõl, február 3ig. 9.00-17.30-ig, elõzetes bejelentkezés alapján!
Ingyenes gyakorló órák angolos diákjainknak,
anyanyelvi tanárokkal is, tanfolyamonként 45
órában. I.L.J. Gödöllõ, Kõrösfõi u. 2. Tel.: 411266, vagy 411-556. Az I.L.J. , a Nyelviskolák
Szakmai Egyesülete által „Minõsített és Ajánlott”
nyelviskola, az ország 27 legjobb nyelviskoláinak
egyike.
g 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, olvasmányos kisregényekbõl és eredeti
angol-amerikai filmekbõl. Tel.: 412-967.
g Emlékezet, figyelem, gondolkodás fejlesztése az
MF Stúdió tanfolyamain, hogy eredményei jobban
tükrözzék tudását. Csoportok, korosztályok szerint,
5-95 éves korig! Tel.: 415-998.
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CIB

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 minden kedves pályázót szeretettel várunk.
A díjazottaknak erre az alkalomra meghívót küldünk.
A KORÁBBI MÛVEK A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN VEHETÕK ÁT!
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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

Hirdetés • 19
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.

A Segítõ Kéz alapítvány
kuratóriuma
ápolási igazgatót keres
ápolási intézetébe.
Feltételek: e. ü. fõiskolai végzettség
(diplomás ápolói vagy intézetvezetõi szak)
minimum 2 év szakmai gyakorlat
A pályázatokat 2000. február 15-éig
fogadjuk, melyet az Alapítvány
elnökéhez kérünk eljuttatni (2101
Gödöllõ, Pf. 143)
Felvételt hirdetünk 2 fõ ápolói
munkaköri területre (minimum felnõtt szakápolási oklevéllel). Érdeklõdni lehet naponta 8–15 óráig
a 06-20/9212-472 telefonon
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MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ
A LEHETÕSÉGEK KERESKEDÉSE

ÚJ SUZUKI RÉGI ÁRON
100 l ajándék üzemanyaggal

+
MEGLEPETÉSEK?
SU ZU KI BENKÕ,
A GOND TA LAN AU TÓ Z Á S
Nyitva: H–P: 8–18, Szo–V: 8–13 óráig

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

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

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

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

Gödöllõi Szolgálat
már az interneten is.
Látogasson el weboldalunkra!

www.gak.hu/szolgalat
Kereskedelmi hirdetés
felvétele az újságba és a
weboldalra a

30/2011-961-es
telefonon
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Atlétika

MARGITA 344,2

Pestiek furcsa elismerése…

A „Margita 344,2” Turisztikai és Sport Egyesület hatodik alkalommal rendezi meg téli teljesítménytúráját 40, illetve 20 kilométeres távokon. A túra idõpontja: 2000. február 12.
(szombat) Margita 40: Rajt helye: Gödöllõ,
Erkel iskola. Ideje: 7-9 óra között. Táv: 41
km. Szintemelkedés: 650 m. Szintidõ: 10
óra. Nevezési díj: 300 Ft. Cél: Erkel iskola.
Szolgáltatás: tea, hideg étel, édesség, csomagmegõrzés. Díjazás: oklevél, kitûzõ, vándorserleg. Margita 20: Rajt helye: Gödöllõ,
Erkel iskola. Ideje: 7-9 óra között. Táv: 22
km. Szintemelkedés: 340 m. Szintidõ: 6
óra. Nevezési díj: 300 Ft. Cél: Domonyvölgy.
Szolgáltatás: tea, hideg étel, édesség, csomagmegõrzés. Díjazás: oklevél, kitûzõ, vándor ser leg. A tú ra út vo na la: GödöllõMáriabesnyõ-Pap Mis ka kút-MargitaDomonyvölgy (a Margita 20 célja)-Erzsébet
pihenõ-Máriabesnyõ vm-Gödöllõ. A túra elõtt
szállás az Erkel Ferenc Általános Iskola tornatermében, saját felszereléssel, 300 Ft/fõ. A
túrán mindenki saját felelõsségre indul! g

udapesten rendezték meg az orszáB
gos fedettpályás felnõtt és junior bajnokságot. A vártnál lényegesen nagyobb
volt az indulási kedv az összetett versenyen. Pék Andrea kiegyensúlyozott versenyzéssel és remek utolsó számmal –
megnyerte a nyolcszáz méteres futást –
korosztályában a negyedik helyen végzett. A felnõttek eredményeit is figyelembe véve a nyolcadik helyet szerezte
meg. Eredménye 3108 pont. Nagy Zita
az összetett versenyben 2444 ponttal fejezte be a versenyt. A második generációs Szeleczki Xénia és Eördögh Réka bátran versenyzett és jól helytállt.
Az olimpiai csarnokban megrendezett
junior bajnokságon a következõ eredmények születtek: 200 m: 3. Perna Andor
(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 gáton

(9,29) és 5. 200 m-en (egyéni csúccsal
26,97); rúdugrás 4. Szörényi Zoltán (380
cm).
Unják a gödöllõieket a fõvárosi versenyeken. A Fradi nyílt versenyén a nevezések után a fõvárosi szakosztályokban
versenyzõk szülei és az intézõk udvariasan elõadták Benkõ Ákosnak, 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
természetesen jól szerepeltek a GEAC
1988–90-ben született) versenyzõi. Eredmények: 60 m: 1. Király Pálma; 1. Izsó
Márti; 4. Fazekas Niki; 1. Vágó Móni; 1.
Szeleczki Alex; 3. Czindrity Attila; 4.
Barkóczi Ádám; 3. Seregi Dávid. 60 m
gát: 1. Király Pálma; 2. Fazekas Viki; 1.
Vágó Móni; 3. Czindrity Attila; 1. Szibilla Balázs.
-sz-

Teremlabdarúgás

Nem lehetett panasz a színvonalra
Túlnõtte a megyehatárt a hatodik alkalom mal meg ren de zett BiomarkPeugeot Kupa teremlabdarúgó torna,
hiszen a környékbeli települések csapatain és a budapestieken kívül már
Miskolcról és Szarvasról is érkezett rá
ne ve zés. Bár vé gül a cím vé dõ AC
Párna-Hungaroweiss egy pécsi viadalt
választott, és a jelentkezését elõzetesen leadó Erzsébeti FC, valamint a
harmadik NB I-es gárda, a Viktória is
távolmaradt a rendezvénytõl, a színvonalra így sem lehetett panasz.

Volt itt minden, ami egy futballínyenc
számára szem-szájnak ingere: szép akció
végén szerzett gól, távoli bomba, sarkalásos találat. És persze izgalomban sem
volt hi ány, hi szen pél dá ul Szász
Ferencék baráti társasága (a gödöllõi labdarúgórajongók által szintén jól ismert
Kiss, Simon, Somogyi) , a Haverok csak
büntetõkkel bizonyult jobbnak a Formalinnál. Juventus Adidas Top 18-as társaik, azaz a Szabó Zsigmond és Ivanovics
Károly vezette Gödöllõi KFC ugyanak-

kor nagy csa tá ban gyõ zött 3:2-re az
Õrbottyán ellen, aminek köszönhetõen
csoportjában az elsõ helyen végzett és
így épp a kistarcsaiakkal játszott a nyolcaddöntõben. A Formalinnak ekkor sem
volt szerencséje a hatosokkal; végül csak
a vigaszágon folytathatta a küzdelmeket.
Annál jobban rúgták a büntetõket Szászék, akik a csoportgyõzelem után a négy
közé kerülést is ily módon harcolták ki.
Gödöllõi házirangadót hozott a másik
negyeddöntõ, melyen a GKFC 2:0-s vezetést szerzett a Trident FC ellen, ám a
télen igazolt Kiss Richárd szabadrúgásgóljával szépítettek, majd az egyenlítést
is megszerezték Gacsályi Attila tanítványai. Már-már úgy tûnt, ezen a találkozón is a büntetõk döntenek, ám fél perccel a vége elõtt Tóth Márton találatával
meg sze rez te a gyõ zel met a GKFC (A
helyzet érdekessége, hogy amennyiben a
szövetség elfogadja Ivanovicsék átigazolási kérelmét a Honvéd Budai egyesületéhez, február 14-én, az NB II-es teremlabdarúgó bajnokság tavaszi nyitányán
újra szembekerülhet a két együttes).

Az elsõ nap a legmeggyõzõbb teljesítményt nyújtó Söregi „M”, valamint a Franko Euro is kiharcolta a legjobb négybe jutást, sõt az elõdöntõk után az is kiderült,
hogy a korábban már említett téli teremtornán 16 közé jutott két gárda mérkõzik meg
a Biomark-Peugeot Kupa elsõ helyéért, a
bronzmeccsen pedig újabb helyi rangadóra
kerül sor a Haverok, valamint a Gödöllõi
KFC között. A mesterhármast – és ezzel
gólkirályi címet – szerzõ Szász találataival
és a feszültség jobb elviselésével (ezúttal is
a hatosok döntöttek) végül a Haverok szerezték meg a harmadik helyet. A fináléban
a csapatok megosztoztak az egyéni, illetve
a közös sikeren: az izgalmas, a torna utolsó
összecsapásához méltó találkozót döntetlen
állás után büntetõkkel nyerte a Franko
Euro, míg a legjobb kapus címét a Söregi
„M” „egyese”, Bangó József érdemelte ki.
Ivanovics Károly szerint ez a rendezvény
is bizonyította, hogy a városban van igény a
színvonalas (terem)futballra, hiszen a nyolc
között lejátszott találkozókat félháznyian
nézték végig az egyetemi sportcsarnokban.
A szervezõ köszönetet mondott mindenkinek, aki segített az esemény megvalósításában, külön is kiemelte a váci Peugeot szalon támogatását és reményét fejezte ki,
hogy jövõre is folytatódhat a hagyomány.
Tóth Márta
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KARDVÍVÁS

Elsõ olimpiai bajnokunk emlékére

Európa legjobb kardvívói
Gödöllõn!

Sportnap a Hajós iskolában

A Kard Bajnokcsapatok Európa Kupáját
február 6-án, vasár nap rendezik meg a
Szent István Egyetem Sportcsarnokában.
Eb ben az év ben so ro zat ban már 11edszer ad otthont Gödöllõ e rangos sportese mény nek. A Steffl Ku pát vár ha tó an
nagy érdeklõdés kíséri majd.
Az eddig lebonyolított BEK versenyeken 18 elsõséget szereztek az orosz, 12-t
a magyar kardcsapatok. Rajtuk kívül francia, olasz és ro mán csa pa tok nyer tek
BEK viadalt. A vasárnapi verseny 10 órakor kezdõdik a selejtezõkkel. A középdöntõket 13 órakor vívják a csapatok. Az ünnepélyes megnyitó (14.30) után a nagykanizsai Fittness Center mûsora szórakoztatja a nézõket, valamint a Gödöllõi vívógyermekcsopor t bemutatója színesíti a
programot. A BEK döntõje 15 órakor kezdõdik. Várhatóan 15.45-kor lesz az ünnepélyes eredményhirdetés.
Ebben az évben is lesz játék. A Steffl
BEK-totót a Szent István Egyetem Sportcsar no ká ban el he lye zett gyûj tõ lá dák ba
kell bedobni. A döntõ után a helyesen tippe lõk kö zött ki sor sol nak egy Mountain
Bike kerékpárt, két 5000 Ft és öt 2000 Ft
ér tékû vásárlási utalványt, valamint számos ajándéktárgyat.
A BEK-totó kérdései:
1. A gödöllõi BEK-ek történetében eddig
hány alkalommal gyõzött külföldi csapat?
1. háromszor
2. négyszer
x. ötször
2. Melyik gödöllõi vívó készül a Sidney-i
olimpiára?
1. Hédervári Lukács András
2. Bokor Gergõ
x. Kerecsényi Fodor Georgina.
3. Melyik csapat lesz az idei gödöllõi
Steffl BEK gyõztese?
-esz-

Hétfõn tartotta a Hajós Alfréd Általános Iskola a „Hajós Nap 2000” elnevezésû sportnapot. Az összejövetelen
Ádám Pál igazgató köszöntötte a meghívott vendégeket és a diákokat, majd
röviden megemlékezett az iskola névadójáról, az 1878-ban született Hajós
Alfréd építészrõl, az újkori olimpiai játékok elsõ gyõztesérõl, aki akkor 100
és 1200 mé te ren, sza bad stí lu sú
úszásban nyert aranyérmet. Építészként különösen középületeinek száma
nagy: Debrecenben színház, vigadó, a
Bika-szálló, Budapesten a református
egyház székháza, Miskolcon és Szabadkán banképületek megálmodása
és megtervezése fûzõdik a nevéhez.
Sportépítmények nemzetközi hírû tervezõje, így az õ elgondolása szerint
épült a margitszigeti sportuszoda is.

A megnyitó után pedig a gyerekeké és a
sporté lett a fõszerep. Elsõként az iskola
karatecsapata tartott egy kis bemutatót a
keleti harcmûvészetekbõl, majd ritmikus
sportgimnasztika következett. A csapatsportok sem maradhattak ki: a II. korcso-

por tos lá nyok kosárlabdamérkõzésen
mérték össze erejüket Monor csapatával,
míg az ötödik és hatodik osztályos fiúk
teremlabdarúgó mérkõzést játszottak. Ezzel párhuzamosan az uszodában osztályok
közötti úszóváltók zajlottak; aki viszont
nem akart vizes lenni, az az olimpiák történetérõl nézhetett meg egy videofilmét.
Aki pedig sem vizes, sem izzadt nem
szándékozott lenni, az szellemi erõpróbán ve he tett részt: volt olim pi ai to tó,
sakkverseny, amire feltûnõen sok gyerek
jelentkezett. Ez nem is csoda, hiszen az
iskolában hatodik éve folyik sakkoktatás. Ezt követõen a csarnokban váltófutás zajlott, mind az alsó, mind a felsõ tagozatosok részvételével, majd pedig a leány és a fiú kézilabda mérkõzések zárták
azt a napot, ahol a sporté volt a fõszerep,
hiszen az iskola a sokoldalú természettudományi, mûvészeti, anyanyelvi, idegen
nyelvi, és az új ismeretanyagok elsajátítása mellett, tanulóinak testi nevelését is
mindig kiemelt fontosságúnak tartotta,
és tartja a jövõben is.
R. K.
Fotó: a szerzõ

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

Nyitva: H–P.: 8–17 h, Szo.: 8–12 h

Gentischer és Tsa
Faipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

24 • Rejtvény
Petõfi Sándor vígeposza, A helység kalapácsa hõseinek „farsangi” érzése olvasható
skandináv keresztrejtvényünk kiemelt soraiban:
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NYERTESEK
Rejtvényünk megfejtését
nyílt le ve le zõ la pon,
február 16-ig küldhetik
be szerkesztõségünkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.
A 2. szám rejtvényének megfejtése:
„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 Városi Filmszínház 2-2 db mozijegyét
nyer te: Bártfai Benedek, Ivánka I. u. 4.;
Balla Vera, Présház u. 13. g
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