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Bálok évadján

Valaha messze földrõl is fölkerekedtek, akik tehették az évnek ezen, Vízkereszt és Hamvazószerda közötti szakában,
hogy fölkeresvén egymást, vigadozzanak a negyvennapos
böjt elõtt. Ma már nem ennyire
szigorúak ezek a kötöttségek,
a báli szezon mégis döntõen a
farsang idejére esik. Városunkban is egymást követik a
bálok. Képeink szombaton este készültek két egy idõben
zajló mulatságon. A Mûvelõdési Központban a Hajós iskola
alapítványának meghívására
jöttek össze a szülõk és a pedagógusok: az iskola tanulói
és meghívott mûvészek mûsora után vacsorához ültek, majd
jött a tánc hajnalig. A bál bevétele az alapítvány kasszáját
gyarapítja. Ugyanebben az
idõpontban a kastélyban a
gödöllõi lovasok báloztak, a
lovasegyletek tagjai meghívták e szép sport és foglalkozás egykori és mai jeles mûvelõit is; elõbbiek közül szenior
tagokat avattak. A bál védnöke
Gémesi György polgármester
volt, az egyik dísz ven dég
Martonyi János külügyminiszter, maga is lovas.
2–3. oldal
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Bálok évadján
MEKÉRDEZTÜK

Szereti Ön a báli mulatságokat?
Varga István

Nem is tudom,
akad-e olyan em ber, aki ne szeretne
mulatni. A bál az
erre alkalmas rendezvény. Mi családostul szoktunk az
ilyen jellegû mulatozáson részt venni, hogy valaki ki ne
maradjon a jóból. Nekem kisebb
gondjaim vannak a tánccal, de a jó
hangulat mindezt feledtetni képes.
Arról nem is beszélve, hogy ezek a
zenés estek alkalmasak ismeretségek,
kapcsolatok kialakítására.
Szénási Lászlóné

Nem nagyon kedvelem a bálokat,
mert úgy vélem,
már öreg vagyok én
ehhez. Pá rom mal
már csak nyuga lomra várunk, hogy
este a té vé után
egy jót aludhassunk. Igaz, a gyerekeknek ez az alkalom az igazi mulatozásokhoz. Õk szerintem ne hagyják ki a
lehetõséget.

Valaha messze földrõl is fölkerekedtek,
akik tehették az évnek ezen, Vízkereszt
és Hamvazószerda közötti szakában,
hogy fölkeresvén egymást, vigadozzanak
a negyvennapos böjt elõtt. Ma már nem
ennyire szigorúak ezek a kötöttségek, a
báli szezon mégis döntõen a farsang idejére esik. Városunkban is egymást követik a bálok. Képeink szombaton este készültek két egy idõben zajló mulatságon.
A Mûvelõdési Központban a Hajós iskola
alapítványának meghívására jöttek össze
a szülõk és a pedagógusok: az iskola tanulói és meghívott mûvészek mûsora
után vacsorához ültek, majd jött a tánc
hajnalig. A bál bevétele az alapítvány
kasszáját gyarapítja. Ugyanebben az idõpontban a kastélyban a gödöllõi lovasok
báloztak, a lovasegyletek tagjai meghívták e szép sport és foglalkozás egykori
és mai jeles mûvelõit is; elõbbiek közül
szenior tagokat avattak. A bál védnöke
Gémesi György polgármester volt, az
egyik díszvendég Martonyi János külügyminiszter, maga is lovas.
Fotók: Magyar Bertalan

Szénási László
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zálogkölcsönt nyújt azonnal, kedvezõ kamatra.

Valentin-napi akciónk: Arany, ezüst ékszerek,
Herendi, Zsolnay étkészletek, figurák árusítása 10% kedvezménnyel.
a Dózsa Gy. út 5–7. sz. hátsó bejáratánál. Nyitva: H.–P
H.–P. 8–16, Szo. 7–11.30. Telefon: 422-611

TOPÁZ HÁZ

TOPÁZ HÁZ

Fiatal koromban a
világért nem hagytam volna ki egyetlen le he tõ sé get
sem, hogy egy jót
mulassak és táncoljak. Mindig öszszejöttünk a haverokkal, fogtuk a hölgyeket, aztán irány
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MEGKÉRDEZTÜK
a bál. Nagyon hangulatos és rendszerint sokáig tartó farsangokon vettem
részt. Most a fiatalokon a sor, hogy
kimulassák magukat.
Barabás Béla

Mindig részt sze ret tem venni az
ilyen jellegû rendezvényeken, mert
a fiatal, igazán
aktív koromat idézi. És rendkívül feledteti velem a kor
vívmányát, a züllött diszkót. Szóval
annyit tennék hozzá, hogy bulizni,
szórakozni, táncolni mindig is szerettem, és meg is teszek mindent azért,
hogy bálozzak egyet. Nagyon jól kikapcsolódik az ember.
Tóthné Ilona

Szeretek nagyokat
szórakozni, ha idõm
és munkám engedi.
A bál is erre ad
lehetõséget. A párom, remélem, idén
is kirukkol valami
csodálatos programmal, ahova a gyerekeket is visszük,
hogy lássák a példát. Ne csak a jelen
zenéjét ismerjék, tudjanak igazán mulatni. Ha tehetném, megtiltanám nekik
még a diszkót. A bál szolidabb és kulturáltabb rendezvény.
Kép és szöveg:
hacker
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Martonyi János lovaglásról, Gödöllõrõl, külpolitikáról

tozó kérdésben foglal nagyon markánsan
állást több nemzetközi szervezet is. Milyen tendencia ez?
– A dolog ennél kicsit bonyolultabb:
ma már nincsenek ugyanis „legbensõbb
kérdések”. Az Európai Unióban pláne
nin cse nek, hi szen a
tagállamok alapszerzõ dés ben kö te le zik
el magukat bizonyos
értékek mellett, amik
meg sér té sét a töb bi
tagállam nem tûrheti
el; sõt jogi lehetõség
van ar ra akár, hogy
fel füg gesszék azon
tagállam jogait, amelyik megsérti ezeket.
A kérdés itt igazából
az, hogy egy ilyen
helyzet mikor követke zik be; il le tõ leg,
hogy ha egy ilyen
helyzet még csak fenyeget, mit tegyen az
Unió. A múlt hé ten
vé gig ar ról vi tat ko zott az EU töb bi ti zen négy tag ál la ma,
azonnal lépjenek-e a
fe nye ge tõ hely zet ben, vagy vár ja nak
ad dig, amíg az új
oszt rák kor mány
eset leg tény le ge sen
meg sér ti pél dá ul az
Martonyi János: Ahogyan eddig, higgadtan, nyugodtan
em be ri jo go kat, és
védjük saját érdekeinket és értékeinket – ak kor al kal maz za nak szank ci ó kat. A
ebben nem vagyunk hajlandók kompro- dön tés is mert: azon nal lép tek, ez zel
misszumra – de vigyáznunk kell arra is, megpróbálva megakadályozni a osztrák
hogy ne veszítsük el a fejünket. Kis or- néppárti–szabadságpárti koalíció létreszág vagyunk, sok mindenre oda kell fi- jöttét. Már tudjuk: ez nem sikerült; most
gyelnünk ezért fontos, hogy megfontol- azt várják, mit tesz az osztrák kormány.
tak legyünk. Úgy érzem, eddig ez sike- Éppen azt teszik tehát, amit mi kezdetrült – ha nem is mindenkinek tetszenek a tõl fogva szorgalmaztunk: megvárni a
nyi lat ko za ta ink, in téz ke dé se ink, a kormányprogramot és a tényleges cselevisszajelzések azt mutatják, hogy az or- ke de te ket, s csak ak kor lép ni, ha az
szág lakóinak többsége megért bennün- osztrák kormány cselekedeteiben tényket és egyetért velünk. Kormányunk fel- leg megjelennek azok a veszélyes gonadata és felelõssége, hogy Magyarorszá- dolatok – az idegengyûlölet például –
got egy re kö ze lebb vigye az Eu ró pai amitõl tartanak. Természetesen, az egy
Unióhoz, hogy néhány év egy évtized pillanatig sem kétséges, hogy Magyarmúltán a magyarok életszínvonala meg- ország melyik oldalon áll – még egyelõkö ze lít se a nyu gat-eu ró pa i a két. Ezért re kívülállóként is –: egyértelmûen az
dolgozunk; kérjük tehát azok megértését eu ró pai ér té kek mel lett kö te lez zük el
és türelmét is, akik nem mindenben érte- magunkat. Ha Ausztria kormánya megnek egyet velünk.
sér ti eze ket, a mi vá lasz lé pé sünk sem
– A nagypolitikában járatlanok elõtt marad el.
M. B.
úgy tûnik föl a mai helyzet, hogy egy orFotó: a szerzõ
szág legbensõbb önrendelkezéséhez tar-

Ma már nincsenek legbensõbb
kérdések
A kastélyban megrendezett lovasbál
egyik díszvendége Martonyi János
külügyminiszter volt, aki a vacsora
után nyilatkozott lapunknak és a városi televíziónak.

– Gyakorló lovasként van jelen a bálon,
vagy egyéb kötõdése is van városunkhoz
és környékéhez?
– Így is, úgy is. Ami a lovaglást illeti:
har minc öt éve sze re tem ezt a spor tot;
igaz, közben tíz évet kihagytam. Ma már,
sajnos, nincs rá annyi idõm, mint régen,
egy-két sérülést is szereztem; de amikor
csak tehetem, ma is lovagolok. A térséghez pedig annyiban kötõdöm, hogy 1996
óta Szadán élek, a szomszédos faluban,
ami kis híján már összenõtt Gödöllõvel.
Nagyon megszerettem a környéket, a falut, innen már nem fogok elköltözni.
– Gödöllõ a múlt század hetvenes éveitõl a második világháború végéig nagy
szerepet játszott Magyarország külkapcsolataiban; a rendszerváltás óta pedig
egyre inkább visszakapja ezt a szerepét.
A hasonló kisvárosoknak milyenek a lehetõségeik?
– Ha son ló kis vá ros ok ból áll az or szág… Ma a külpolitika már nem csak államférfiak között zajlik; fõként Európában, de szerte a világon is egyre inkább
jellemzõ, hogy az országos szintû politikai és gazdasági kapcsolatok mellett elõtér be ke rül az ön kor mány zat ok, ci vil
szervezetek és közösségek kapcsolata:
kontinensünket testvérvárosok százai hálózzák be. Természetesen ma is fontos a
diplomaták tevékenysége, de a gazdasági
és kulturális együttmûködés egyre inkább
az ilyen regionális kapcsolatokra épül, és
ez így helyes. Vannak hát lehetõségei a
magyar kisvárosoknak; különösen, ha –
mint Gödöllõ – tudják fogadni a vendéget, van mit megmutatniuk neki.
– Közben azonban a nagypolitika sem
szünetel; környékünkön éppen az osztrák
kormányalakítás körüli anomáliák zajlanak. Magyarország jól vette az elsõ akadályt; szombaton a diplomácia mesterének titulálta önt az európai napisajtó.
Hogyan tovább?
– Ahogyan eddig: higgadtan, nyugodtan. Nagyon vigyázunk arra, hogy meg-
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Gémesi György vezérszónoklata a Parlamentben

Egy százalék a Sportcsarnokért
Az Országgyûlés Ifjúsági- és Sportbizottságának törvénymódosító javaslatából idézünk: „A Házszabály 85 § (2)
bekezdése alapján az Országgyûlés Ifjúsági és sportbizottsága a személyi
jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
fel hasz ná lá sá ról szó ló 1996. Évi
CXXVI. Törvény módosításáról szóló
javaslatot nyújtja be: 2000 évi... törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény módosításáról; 1. §. A sze mé lyi jö ve de lem adó
meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (1)
bekezdése új m) ponttal egészül ki:
m) a Nép sta di on és Lé te sít mé nyei
Központi Edzõtábor vagyonkezelésében lévõ Budapest Sportcsarnok újjáépí té si prog ram ja.” A té má ban
Gémesi György, mint a bizottság alelnöke tartott – mind a kormánypártok,
mind az ellenzék soraiban tetszést
ara tó – ve zér szó nok la tot, ame lyet
alább olvashatnak:

„Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Ház! Anyag és
szellem találkozása jellemzi a T/ 2036-os
tör vény ja vas la tot. Ami kor a Bu da pest
Sportcsarnok szörnyû pusztulásáról, vagy

A magyar sport valamennyiünk közös ügye

éppen az újjáépítés lehetõségérõl beszélünk, akkor az anyagról, az anyagiakról
kell beszéljünk. Arról, hogy az országnak
mihamarabb szüksége van egy új sportcsarnokra, egy új bázisra; arról, hogy a
magyar sport elvesztette egy bástyáját, s
helyette minél hamarabb újat kell emelni.
Számomra nem kétséges, mert senki számára nem lehet kétséges, hogy az Ifjúsági
és Sportbizottság önálló indítványa egyhangú helyeslésre talál majd – mert egyhangú helyeslésre kell találjon. Ezt kívánja ugyanis a sport szelleme.
A sporttól ugyanis mindig is idegen
volt a politika megosztottsága. Pontosabban szólva: a sport mindig is idegen maradt a politikától. Még azokban az idõkben is, amikor egyes személyek, egyes
pártok a saját népszerûségük növelésére
akarták felhasználni a magyar sport világraszóló eredményeit. Ez igazán soha senkinek nem sikerült, nem is sikerülhetett. A
magyar sportot senki nem tudta saját céljaira kisajátítani, mert sportolóink, nagyszerû eredményeik, és nem utolsó sorban
nagyszerû személyiségük mélyen benne
élnek a magyar nép szívében, lelkében. Ez
a szeretet nem kikényszerített, nem mesterségesen szított érzés – ezért a szeretetért éveken, évtizedeken át, nap mint nap
nagyon keményen megdolgoztak vívóink,
kajak-kenusaink, ökölvívóink, atlétáink,
cselgáncsozóink, és még hosszan sorolhat nám
Balczó
And rás tól Al bert
Flóriánon keresztû
Kõbán Ritáig a sort.
A pártok szerepe
– kü lö nö sen a ha talmon lévõ pártoké
– arra szorítkozik,
arra kell szorítkozzon, hogy a magyar
sportnak, a magyar
kul tú ra szer ves és
el vá laszt ha tat lan
ré szé nek, or szá gunk egyik si ker ága za tá nak, nem zet kö zi is mert sé günk egyik legfontosabb összetevõjének meg ad ja a
szükséges és méltó
Fotó: archív hátteret.

Csak két példát hadd említsek a nemzetközi ismertségrõl: a magyar sportvezetõknek a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban és a Nemzetközi Atlétikai Szövetségben betöltött szerepét. Bizonyára
va la mennyi kép vi se lõ tár sam tisz tá ban
van azzal, hogy e két sportszervezet a világ valamennyi civil és politikai szervezetét is figyelembe véve nagyon elõkelõ
helyen áll, ha a tagországok számát, és az
ezen keresztül gyakorolt nemzetközi hatását vizsgáljuk. E két szövetség éppen
ezért komoly gazdasági és társadalmi befolyással rendelkezik. Nos, az elõbbinek
Gyulai István révén magyar szakember a
fõtitkára, az utóbbiban pedig Schmitt Pál
az elsõ alelnöki posztig vitte, most pedig
eséllyel készül rá, hogy a világviszonylatban is kiemelkedõ pozíciót, a NOB elnöki pozícióját pályázza meg. Engedjék
meg, hogy ezt az alkalmat is megragadjam annak a hangsúlyozására: a magyar
politikai életnek minden támogatást meg
kell adnia ahhoz, hegy említett sportvezetõink a helyükön maradhassanak vagy
éppen még elõrébb lépjenek.
A két kérdés egy tõrõl fakad. Nevezetesen arról, hogy a magyar sport valamennyi ünk kö zös ügye. A Bu da pest
Sportcsarnok újjáépítésére felajánlható
egy százalékok ügyével kapcsolatban pedig mi, az országgyûlés képviselõi, a különbözõ parlamenti pártok tagjai lehetõséget kapunk arra, hogy átéljük, milyen
is az, amikor mindenki egy célért húz,
amikor mindenki egyformán átérzi egy
ügy fontosságát, és mindenki megteszi a
maga szintjén a tõle telhetõt. Pont úgy,
mint ahogy pártoktól függetlenül valamennyien egyformán szoktunk örülni, ha
sportolóink újabb elsõséget érnek el a világversenyeken.
Tisztelt képviselõtársaim! A törvényjavaslat megszavazásánál azok tegyék fel a
kezüket, akik egy-egy magyar sportsiker
kap csán amúgy is a le ve gõ be szok tak
csapni az öklükkel, de legalábbis összeve rik a te nye rü ket. Spor to ló ink az év
minden napján teszik a dolgukat, hol az
edzõtermekben, hol a versenyeken igyekez nek száz szá za lé ko san tel je sí te ni.
Hölgyeim és Uraim! Most rajtunk a sor!
Köszönöm figyelmüket!”
A javaslatot a képviselõk nagy többséggel megszavazták. g
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HÍREK

Gödöllõ Város Nyugdíjas Egyesületének munkaterve 2000-re

1 százalék

Idõsek millenniuma

Ön is segíthet céljaink megvalósításában, ha a Montágh Imre
Sérült Gyermekekért Közalapít ványnak ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1 százalékát. Az
alapítvány célja, hogy a sérült gyermekek (enyhe, közép és súlyos értelmi fogyatékos, mozgássérült, autista,
stb.) számára az élet különbözõ
területein segítséget nyújtson.
Kiemelt feladat a Gödöllõ Város
Önkormányzata által használatba
adott ingatlanon folytatott gyógylovaglás, mozgássérült és autista gyermekek számára. Az országban
egyedülálló, hogy nonprofit szervezet
adományokból tart fenn egy erre alkalmas terápiás lovat és a rászorulók
térítésmenetesen vehetik igénybe a
szolgáltatást. Célunk a fogyatékos
gyermekek számára kulturális és
sportrendezvények szervezése, a
szükséges anyagi feltételek biztosítása és a fogyatékos fiatalok rehabilitációs
foglalkoztatásának
elõsegítése. Számlaszám: 14100062.
Adószám: 18678187-1-13.
Dr. Bucsyné Prém Katalin

A Magyar Orvosi Kamara gödöllõi
szervezete öt évvel ezelõtt létrehozta
az egykor Gödöllõn élõ híres sebészpro fesszor ról el ne ve zett Dr. Lum niczer Sán dor Ala pít ványt, mely
1999-ben közhasznúvá vált. Így lehetõség nyílik arra, hogy vállalatok, cégek, gazdasági társulások és magánszemélyek adójuk 1 százalékát felajánlhatják a Dr. Lumniczer Sándor
Alapítvány számára. A helyi orvosi kamara vezetõsége és az alapítvány kuratóriumának tagjai városunk köztiszteletben álló orvosai, akiknek jó rálátásuk van az egészségügy minden területére. Ismerik a krónikus panaszokat, és
hozzájuk jutnak el elsõként a vészjelzések. Egy család minden anyagi lehetõségét kimerítheti a váratlan súlyos
baleset, a ritka és csak külföldön kezelhetõ betegség. Ehhez a humanitárius,
ka ri ta tív te vé keny ség hez kér jük az
Önök segítségét adójuk 1 százalékának
felajánlásával. A Lumniczer Alapítványnak a múlt évben még csak korlátozott anyagi lehetõségei voltak (egy
Folytatás a 7. oldalon

z egyesület 1989-ben alakult, öt klub
A
közel háromszáz nyugdíjasának elhatá ro zá sá ból. Az ala ku ló köz gyû lé sen
alapszabályba rögzítettük céljainkat, feladatainkat. Az alapszabályt – a körülményekhez alkalmazkodva – már többször,
legutoljára 1999. december 1-jén rendezett közgyûlésen módosítottuk.
1991-ben. Gödöllõ város önkormányzatával és polgármesteri hivatalával kötött megállapodásunk – amelyben rögzítettük azt, amit kölcsönösen egymástól
várunk - élõ és kiegyensúlyozott.
A gödöllõi mûvelõdési központ vezetõsége elsõ pillanattól mindenben segít,
nélküle nehezen boldogulnánk és érnénk
el eredményeket. További támogatóinkra
az idei évben is szükségünk van. Így a
Tormay Károly Egészségügyi Központ
vezetõségétõl egy, a nyugdíjasokat érintõ
egészségügyi ankét megrendezéséhez kérünk segítséget.
Támogatóink közé tartozik a Lokálpatrióta Klub, a Forrás Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, a Fáma Könyvesbolt, a Sissi Divatüzlet, a Hungarostya
Kft., továbbá mindazok segítségére számítunk még, akik régebben támogattak
és segítettek minket.
Egyesületünk a Magyar Nyugdíjasok
Egyesületeinek Szövetségétõl a 10 éves
évforduló alkalmából díszoklevelet kapott.
Az egyesület vezetõségének tevékenysége sokirányú: összefogni, koordinálni a
klubok munkáját; a segítségre szorulókat
megfelelõ helyre irányítani; a közösségbõl lemaradókkal, a szociális otthonok lakóival, valamint a 90 éven felüliekkel
rendszeres kapcsolattartás, foglalkozás;
közösségteremtõ kulturális programok
szervezése, megtartása. A város minden
nyug dí ja sa szá má ra ha gyo má nyo san
Nyugdíjas Nap rendezése; egészségügyi
ankét szervezése; autóbuszos színházi és
operalátogatás; az ország különbözõ helyeirõl érkezõ nyugdíjas csoportok fogadása, városunk bemutatása, igény szerint;
testvérvárosaink nyugdíjasaival továbbra
is jó kapcsolat fenntartása, ápolása.
A városnak és intézményeinek gazdag
millenniumi programjain való részvétel
mellett, sajátos és szerény lehetõségeink
kihasználásával. önálló mûsorok, programok szervezése. Klubjainkat kérjük: lehetõségük szerint foglalkozzanak a millenni-

umi eseményekkel, témákkal. A Pedagógus Klub élen jár ezen a téren, mert az ott
elhangzott „Árpád-házi szentek” c. elõadás szinte nyitánya volt az ünnepi évünknek. Február 21-én az Általános (területi)
klubban A Szent Korona viszontagságai,
február 28-án az Életet az éveknek klubban „1896” millenniumi eseménye és emlékei” c. elõadás hangzik el. Terveinkben
szerepel a közeli környék történelmi helyeinek felkeresése (Babatpuszta Árpádkori falu, a mogyoródi csata színhelye,
Cinkota evangélikus templom és temetõ,
hévízgyörki Árpád-kori templom megtekintése stb.). Május elsõ napjaiban kirándulás Passauba – Gizella királyné sírjának
megkoszorúzása. Szeptemberben a történelmi emlékekben gazdag Burgenland,
Güssing (Németújvár) Oberwart (Felsõõr)
meglátogatása.
A mû ve lõ dé si köz pont tal kö zö sen
1992 óta mûködtetjük a Gödöllõi Akadémiát. Az akkor megfogalmazott terveink
megvalósultak. Magáért beszél az a tény,
hogy az idei évben a XVII. és XVIII. félévet tervezzük megtartani. A XVII. félév
tematikája már kézben van. Ebben egy
elõadás szerepel a kettõs honfoglalásról,
Ráckevén az Árpád Múzeum megtekintése valamint a juniálison a honfoglalás
kori lovasbemutató szintén az ünnepi év
eseménye lesz. A XVIII. félévre tervezzük a Magyar Királyság helye Európa
középkori térképén c. elõadássorozatot.
Szereznénk egy kis gyûjtõmunkát ajánlani nyugdíjasainknak: keressenek olyan
földrajzi helyeket hazánkban, vagy szomszédainknál (város, városrész, egyéb földrajzi objektumot) melynek nevében régi
királyaink, vezéreink vagy történelmi események szerepelnek. Pl.: Vácszentlászló,
Békásmegyer, vagy Pogányvölgy. A gyûjtemények kiértékelése a Nyugdíjas Napon
történik, ahol könyvvel jutalmazzuk a legeredményesebb gyûjtõket.
Terveink között szerepel az idõskorúak információs irodájának tagszervezése,
melyben a város közel ötezer nyugdíjasának szereznénk lehetõséget biztosítani
gondjaik, problémáik könnyebb megoldásához, az alábbi területeken: még aktív
idõskorúak mobilizálása, egymás segítése; munkalehetõségek felkutatása, közvetítése; mentálhigiénés, jogi tanácsadás.
Vass Károlyné
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Danku Miklós (1926-2000)

HÍREK

Példát mutatott munkatársainak

Folytatás a 6. oldalról

„Fájdalommal tudatjuk, hogy Danku
Miklós nyugalmazott matemetika, fizika, ének szakos általános iskolai tanár, szeretett édesapánk, 2000. február 02-án életének 74. esztendejében
rövid szenvedés után hazaérkezett Teremtõjéhez. Istennek legyen hála és
dicsõség! A gyászoló család”

Meg ren dül ten fo gad tuk a hírt: Mik lós
bácsi meghalt. Hihetetlen hittel és erõvel
szeretett volna még élni, bár tudta, hogy
a veszélyes kórból csak a „csoda” gyógyíthatja meg.
Tornyospálcán született, ebben a községben tér örök nyugalomra is. A matema ti ka, fi zi ka, ének sza kos ta nár
Pócspetriben kezd te pá lya fu tá sát. Ott,
ahol igen nagy szükség volt hitére, a falusi ember megértésére, tiszteletére és
segítségére. Azt vallotta, hogy a tanár tanítványai nevelõje, segítõje legyen a szó
legnemesebb értelmében. Segítse elõ elõmenetelüket, a továbbtanulást. E nevelõ
mun ka köz ben ne fe led kez zen meg a
gyerekek szüleinek nevelésérõl, hagyományainak ápolásáról sem. Ezért szervez te és ve zet te a gyer mek és fel nõtt

Ortopédiai vizsgálat

Cukorbetegek lába
A Gödöllõi Cukorbetegek Egyesülete
szer ve zé sé ben 2000. már ci us 2-án 18
órakor a II. Rendelõintézetben Dr. Kiss
Éva diabetológus láb vizs gá la tot tart.
2000. március 3-án, 10 órától ugyanitt
ortopédiai vizsgálat, majd Basch László,
a gyógyászati segédeszköz szaküzlet ve-

énekkarokat, a tánccsoportokat, a zenekarokat, az országjáró kirándulásokat, az
esti „dolgozók iskoláját”. Nagyon jól tudott gazdálkodni erejével és jól tudta beosztani minden percét iskolája érdekében. Életével, nevelõi tevékenységével,
munkabírásával, elhivatottságával példát
mutatott kollégáinak és azokat is meg
tudta nyerni e nemes feladathoz. Ezt a
meg tisz te lõ, fel eme lõ ne ve lõi mun kát
folytatta szülõfalujában, majd Kislétán és
Gödöllõn, a mai Hajós iskola igazgatójaként.
Nyugdíjas éveiben is tanított az Erkel,
a Damjanich iskolában és Mogyoródon.
Korrepetált, mert hívták, szükség volt rá
és Õ szívesen ment. Továbbra is figyelemmel kísérte tanítványainak életét, elõmenetelét és büszke volt rájuk.
Felesége – tanítónõ –, hûséges támasza és segítõje, átvállalta két fiuk nevelését. Az utat, melyen közel ötven éven át
együtt harcoltak, sikeresen tették meg és
hitüket is megtartották.
Nem volt hiábavaló. Emlékedet megõrizzük. Nyugodj békében, jó barátunk,
nevelõtársunk!
Barkóczi István

zetõje és munkatársai számítógépes lábvizsgálatot, gyógycipõ mintavételt rendeznek. Azok a cukorbetegek, akik egy
éven belül nem vettek igénybe gyógycipõt, most tb-támogatással megrendelhetik cipõjüket. Kérünk minden cukorbeteget, a nem egyesületi tagokat is, jelentkez ze nek a vizs gá lat ra! Sa ját lá ba i kat
menthetik meg egy megfelelõ gyógycipõvel! Idõpont egyeztetés, felvilágosítás
Nyári Istvánnénál az egyesület elnökénél
a 416-315-ös telefonszámon. g

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

család egyéni felajánlása). Ezen pénzbõl egy daganatos megbetegedésben
szenvedõ kisgyermek szüleit és egy,
csak külföldön elvégezhetõ heroikus
mûtét fiatal páciensét támogatták jelentõsebb összeggel. g
A Palotakert Óvodáért Alapítvány
köszöni a számlájára befolyt egy százalékos támogatást, melynek összege
1999-ben 250 ezer forint volt. A pénzt
az óvodai kézmûves mûhely felszerelésére fordítjuk. Kérjük, továbbra is
segítsék munkánkat ezen a módon is.
A Pa lo ta kert Óvo dá ért Ala pít vány
adószáma: 18669220-1-13. g

Átjáró
Az Átjáró Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda aktuális ajánlata: nyelvta nu lás, mun ka le he tõ ség kül föld ön
(14-26 éves korosztály számára); alkal mi mun kák; pá lyá za tok; uta zá si
kedvezmények, feltételek, lehetõségek
belföldön és külföldön; pályaválasztási ta nács adás (csütürtökönként 1718.30-ig). ér dek lõd ni le het: Pe tõ fi
Sándor Mûvelõdési Központ, Átjáró
Gödöllõi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda. Tel.: 420-977/109-es
mellék. Nyitva hétköznap 13-19 óráig,
szombaton 15-18 óráig. g

Parlagfû
A Gödöllõi Parlagfû-ellenes csoport
március 1-én 17.30-kor tartja egyesületi alakuló ülését. Várjuk mindazok
jelentkezését, akik tenni szeretnének
azért, hogy a város parlagfû-mentessé
váljon. Az alapszabály-tervezet és jelentkezési lap (azok számára is, akik
nem tudnak eljönni a gyûlésre) beszerezhetõ Miklósik Mártánál (tel.: 416672), ill. át ve he tõ a hely szí nen 17
órától. Halász Levente önkormányzati
képviselõ, Miklósik Márta, a parlagfû-ellenes csoport képviselõje. g

Jövõbe tekintés
Gondolatok, vélemények, lehetõségek a jelen és a jövõ tükrében nyugdíjrendszerrõl, biztosításról, befektetésrõl. Elõadás és beszélgetés a fenti
témákról a Nagycsaládosok Gödöllõi
Egyesülete szervezésében. Vendég:
Folytatás a 8. oldalon
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MEGHÍVÓ

Elõadás a Mentálhigiénés Egyesület szervezésében

Folytatás a 7. oldalról

Erõszak a családban

Debreceni István, biztosítási szakember. Házigazda: Kollárné Jilly Sára.
Idõpont: február 21, 17.30, Városháza
földszinti nagyterme. g

Jövedelem-kiegészítés!
A Központi Statisztikai Hivatal Budapes ti és Pest Me gyei Igaz ga tó sá ga
összeírókat keres a 2000. áprilisban sorra kerülõ általános mezõgazdasági adatfelvételhez Gödöllõ területére. Jelentkezni lehet az (1) 463-5258, az (1) 4635190-es telefonszámokon, vagy levélben, illetve személyesen az alábbi címen: KSH Budapesti és Pest megyei
Igazgatósága. Cím: 1119, Budapest, Andor u. 47-49. V. em. 505-ös szoba. Jelentkezési határidõ: 2000. február 18. g

Kamarai hírek
Február 14., 14 óra: A Munka Törvénykönyve módosítása. Elõadó: Dr.
Révész Péter a PMKIK általános közigazgatási titkára. Helyszín: Gödöllõ,
Dózsa György út 25. g

PIAC
Gödöllõ
Burgonya (Ft/kg)
50
Sárgarépa (Ft/kg)
80
Fehérrépa (Ft/kg)
300
Zeller (Ft/kg)
200
Paradicsom (Ft/kg) 380-580
Káposzta (Ft/kg)
48
Kelkáposzta (Ft/kg)
66
Fokhagyma (Ft/kg)
280
V. hagyma (Ft/kg)
70
Lila hagyma (Ft/kg)
95
Lencse (Ft/kg)
320
Bab (Ft/kg)
280-320
Méz
670
Akácméz (Ft/kg)
880
Mák (Ft/kg)
480
Dióbél (Ft/kg)
980
Alma (Ft/kg)
68-120
Körte (Ft/kg)
260-298
Citrom (Ft/kg)
240
Narancs (Ft/kg)
118
Grapefruit (Ft/kg)
238
Banán (Ft/kg)
210
Kiwi (Ft/tálca)
198
Gomba (Ft/kg)
98-360
Tojás (Ft/db)
15-18

Vác
60-68
100-130
500
200-230
48-52
80
300-370
80
80
300
300-370
680-750
880
120
300-320
240-250
150
200
220
380-400
18-19

Erõszak a családban címmel tartott
elõadást dr. Szabó Lajos pszichológus a Gödöllõi Mentálhigiénés Egyesület családról szóló elõadássorozatának keretében. A beszélgetésszerû
elõadásra február 3-án, 18 órai kezdettel került sor a Mûvelõdési Központ emeleti kávézójában.

A családon belüli erõszak többféle módon jelenhet meg, attól függõen, hogy kire irányul. A múlt évben elhangzott elõadás a gyer mek-bán tal ma zás ról szólt,
idén a házastársi bántalmazás került elõtérbe, mely lehet pszichés, fizikai vagy
szexuális zaklatás. A családon belüli erõszak rend sze res, vissza té rõ fo lya mat,
amely egyre veszélyesebb jelenséggé válik. Miután a privát szférában történik,
ezért nehéz a nyomkövetése.
A szak iro da lom ban már az 1970-es
évek második felében megtalálható a házasságokban elõforduló súlyos, többszörösen visszatérõ bántalmazás. Érdekes
tény, hogy sok esetben már az udvarlási
szakaszban is megjelenik a nõk sérelmére elkövetett agresszió, mely késõbb a
há zas ság so rán to vább dur vul, és sok
esetben a házastárs és a gyermek bántal-

mazása együttesen fordul elõ. Szabó Lajos elõadásában kifejtette, hogy számos
elmélet igyekszik választ keresni az erõsza kos cse le ke de tek oka i ra. Az egyik
magyarázat az alkoholizálást tekinti a fõ
mo tí vum nak. Az egyéb ként is éret len
alapszemélyiségû ember esetében az alkohol felszabadítja az indulatokat, amiknek célpontja a házastárs vagy a gyermek lesz. Egy másik magyarázat szerint
a párok rejtetten kiegészítik egymást. A
bántalmazott fél többször szintén éretlen
alapszemélyiségû, önértékelési zavarokkal küzdõ egyén, aki az egzisztenciális
kiszolgáltatottság, a társ fenyegetésének
növekedése és reális körülményei miatt
nem változtat a helyzetén, hanem bennmarad a kapcsolatban.
A megelõzésben nagyon fontos a pszichológiai kultúra fejlesztése; tanácsadó
és segítõ szolgálatok létrehozása; a családi életre nevelés során a kapcsolati kultúra erõsítése. A korai felismerésben segítséget nyújthatnak a védõnõk, a pedagógusok és a háziorvosok. A legfontosabb azonban a megfelelõ szakemberekbõl álló team, és a krízis elhárítására kialakított forgatókönyv létrehozása.
Szauzer Ildikó

FELHÍVÁS
Tisztelt gödöllõi lakosok! Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a Magyar Vöröskereszt
Gödöllõi és Országos Szervezete nem szervezett olyan jellegû gyûjtést, amellyel a lakosok otthonát ügynöki módszerrel zavarnánk. Minden ilyen „álgyûjtés”-tõl elhatároljuk
magunkat. Aki a Vöröskereszt nevét felhasználva Önöket a lakásukon vagy köztereken
adományt kérve megszólítja, az csaló. Kérjük Önöket, ebben az esetben értesítsék haladéktalanul a rendõrséget! A Magyar Vöröskereszt Gödöllõi Szervezete adományaikat
csak a Testvér városok u. 2. szám alatt fogadja, ahol a pénzadományukról hivatalos
számlát adunk, bélyegzõvel ellátva! Ha bármilyen észrevételük van, kérem értesítsenek
minket a 420-372-es telefonszámon, ahol üzenetet is hagyhatnak.
Vass Zoltán területi képviselõ

REGIONÁLIS

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

Margitások közgyûlése

Északír csapda

Egy sikeres év eredményei

Miközben egész Európa, sõt a világ demokratikusnak nevezett fele az új osztrák kormánnyal van elfoglalva, Észak-Írországban,
ahol több évtizeden keresztül véres polgárháború dúlt a protestáns, brit unionista erõk
illetve a katolikus-republikánus terrorszervezetek (a legjelentõsebb az IRA) között, ismét
rendkívül bizonytalanná vált a helyzet. Az
évekkel ezelõtt megkezdõdött békefolyamat
másfél éve lépett döntõ szakaszába, amikor
az ún. nagypénteki egyezményben kiegyezett
a két szemben álló fél, és ígéretet tettek a
fegyveres harc beszüntetésére illetve a tar tomány közös igazgatásának megteremtésére.
Tavaly decemberben úgy látszott, végre
elérkezik a béke pillanata: felállt a területet
kormányzó ‚felekezetek és politikai csoportok közötti hatalommegosztáson alapuló kormány’, amely ben min den je len tõ sebb
északír párt helyet kapott, még az IRA politikai szárnyának tar tott Sinn Fein is. (A kormányban és az északír nemzetgyûlésben is
az unionisták vannak többségben, a kormányfõ, David Trimble is a legnagyobb protestáns párt, az Ulsteri Unionista Párt (UPP)
jelöltje.) Az unionisták és a brit kormány cserébe az IRA lefegyverzését (nem fegyvereinek beszolgáltatását, hanem önkéntes használaton kívül helyezését) kér te. A katolikus
terrorszervezet azonban az unionisták által
megjelölt idõpontig, január végéig sem kezdte meg még a jelképes lefegyverzést sem.
Mindössze annyi eredményt sikerült elérni,
hogy kinevezték-megnevezték azt a személyt, aki a kapcsolatot tartja az ellenõrzõ
bizottsággal.
Ennek a vonakodásnak több oka is van:
az egyik, amire az IRA is hivatkozik, hogy
még mindig több tízezer brit fegyveres (katona és csendõr) állomásozik Ulsterben; a másik be nem vallott szempont viszont az, hogy
ha megválnak a fegyverektõl, nem marad
semmilyen eszköz a kezükben a nyomásgyakorlásra. Az unionisták azonban ezt nem
nézték tétlenül és bejelentették, hogy minisztereik lemondanak az ulsteri „összkormányban” betöltött pozícióikról. Ez az északír kormányzati szer vek összeomlását jelentené,
azt, hogy Nagy-Britannia kénytelen lenne
visszatérni a tavaly decemberig mûködõ
igazgatási formához, miszerint a tar tományt
közvetlenül Londonból igazgatnák. Ez a békefolyamat összeomlását jelentené, további
évekre-évtizedekre bizonytalan helyzetet teremtve az ír szigeten.

Meg tar tot ta éves köz gyû lés ét a
Margita 344,2 Tu risz ti kai és Sport
Egyesület. Varga András elnök egy sikeres év eredményeit ismertette.

A különféle természetjáró, ügyességi, tájékozódási versenyeken négy elsõ, két
második, két harmadik és egy negyedik
helyezést értek el az egyesület tagjai. A
Gaia Kupa kerékpárversenyen két elsõ és
egy negyedik díj elhozásán túl csapatban
is elsõk lettek a margitások. Az utcai futóversenyeken két elsõ és egy harmadik
helyet sikerült elérni. Kilenc bronz, hét
ezüst, két arany és egy érdemes természetjáró minõsítést érdemeltek ki a tagok
az elmúlt esztendõben. A megyei önkormányzat által meghirdetett Pest Megye
Legeredményesebb Szabadidõs Szervezete címért folyó versenyben 1999-ben a
margitások a második helyre kerültek.
A jól sikerült erdélyi kerékpártúrán huszonnyolcan pedáloztak el Csíkszeredáig,

ugyancsak huszonnyolcan vettek részt a
Hernád folyón végighaladó vízitúrán. Az
elmúlt év során négy alkalommal szervezett az egyesület autóbuszos kirándulást.
A beszámolót követõen a tagság elfogadta a 2000. évi túratervet. A legközelebbi program a téli teljesítménytúra lesz
február 12-én, majd március 26-án a 30
km-es országúti kerékpáros teljesítménytúrára várják a jelentkezõket. A további
megmozdulások: április 9.: 40 km-es terepkerékpáros teljesítménytúra, április
16.: gödöllõi terepkerékpár-verseny, május 21.: 100 km-es országúti kerékpáros
teljesítménytúra, június 3.: 30 km-es éjszakai gyalogos teljesítménytúra, június
17.: 50 km-es éjszakai kerékpáros teljesítménytúra, szeptember 10.: 50 km-es
or szág úti ke rék pá ros tel je sít mény tú ra,
október 1.: gödöllõi duatlon verseny, október 14.: 20, 50, és 60 km-es gyalogos
és terepkerékpáros teljesítménytúra.
P. T.

ANYAKÖNYV
Születtek

Meghaltak

Balogh Mar tin
Bartolf Lili
Ber ta Barbara
Braun Fanni
Dobák Daniella
Dolányi Márk
Dózsa Marcell
Egyed Patrik
Eperjesy Bernadett
Farkas Csenge Édua
Fehér Csenge Kata
Gál Mihály
Gerháth Bernadett
Hor váth Alma Eszter
Hor váth Dániel Zsolt

Baros János
Bálint János
Cseh Sándorné Goli Irén
Csighy Istvánné Tóth Mária
Csomós Gábor Tivadar
Csudnay Jánosné Unger Mária
Ecseri István
Füleki Sándor
Gulyás-Kis Ilona
Gyügyei István
Hegedüs Ferenc
Jámbor Lajos
Kajtár Sámuel
Kamrás Lászlóné Kenesei Zsófia
Kassai Attila
Keresztes Sándor
Király Ferenc
Kis István

Házasságot kötött

Dudits Dénes és Felföldi Bíborka Flóra

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Február 7-13-ig Kígyó Patika, Gábor Áron utca 3., telefon: 430-069
Február 14-20-ig Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1., telefon: 420-243
Február 21-27-ig Besnyõ Gyógyszertár, Szabadság út 167., telefon: 420-762
Február 28- március 5-ig Medicína Patika, Dózsa György út 12, telefon: 410-251
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MEGHÍVÓ

A Városi Múzeum kiállításai

GATE Live Music Pub

Óceánia világa

(Egyetemváros, Pinceklub. Nyitva: hétfõ,
szerda, péntek, szombat 20–04-ig, pizzéria
sörözõ 14–01-ig). Február 11.: Magic Party
D.J. Téglával. Február 12.: Nadene (Pleizer
Attila, Szuróczky Viktor…) koncert. Az élõ
zene után zúzda D. J. Atkával. Hétfõnként:
buli BanD.J.-vel, szerdánként: mulatság mindenkinek. Február 19-én a Deák Bill Blues
Band játszik. Ezenkívül pizzéria és sörözõ a
hét minden napján 14-tõl hajnali 2-ig. g

Grassalkovich-kastély
Február 27., 18 óra, Díszterem: Szepes
András csembalómûvész estje. Mûsor: J.
S. Bach-, Ramean-, Scarletti-mûvek. g

Mûvelõdési Központ
Február 10., 15 ó.: a Honvéd Táncszínház
elõadása: János Vitéz zenés-táncos mesejáték
Petõfi Sándor nyomán. R.: Novák Ferenc. Belépõ 400 Ft. Február 11., 17 ó.: Táncház: Aprók tánca. Vezeti: Benedek Krisztina, a Népmûvészet Ifjú Mestere. Muzsikál a Fix Stimm zenekar. Belépõdíj 200 Ft. Február 14., 14.30: A
Veszp ré mi Pe tõ fi Szín ház ven dég já té ka:
Többsincs királyfi. Zenés mesejáték. Rendezte:
Krámer György. Belépõ 400 Ft. Február 14.,
19 ó.: Kor társ filmklub: Szájból szájba. R.:
Manuel Gomez Pereira. Február 15., 14 és
15.30 ó.: Mesélõ Muzsika/3. „Fúvósfarsang” a
Gödöllõi Ifjúsági Fúvószenekarral. Mûvészeti
vezetõ: Ella Attila. A bérletek érvényesek! Jegyek a 15.30-as koncertre kaphatók (250 Ft)!
Február 16., 18 ó.: Az európai festészet tör ténete II. Spanyol mesterek I. Szín és eksztázis:
El Greco, a realista Velázquez. Elõadó: dr. Tagai
Imre mûvészettör ténész. Február 18., 15 ó.:
Di ák film klub: Bá dog dob. R.: Volken
Schlöndorff. Február 18., 16 ó.: Gödöllõi Akadémia. Egészségügyi és szociális helyzetkép
Gödöllõn. Elõadó: Six Edit alpolgármester. g

Trafo Club
(Gödöllõ, Pa lo ta ker t, nyit va 19–04-ig;
Internet: http://www.directinfo.hu/trafo). Február 11.: 17–21 ó.: Tini Disco (featuring D. J.
Tégla, D. J. Wen, K Boris). Este Underground
Universum D. J. Yodával, D. J. Nastával és
Tom and Jerryvel + Oldschool Line Present:
ambient, easy listening, hip hpo, acid jazz,
big beat, drum n’ bass, dub. Február 12.: az
Aljas Indokból, a Grudgers+By Sheer Force
és a Seven Days a Week. Február 19.: a
Fresh Fabrik, Neck Sprain+Mother Moon.
Ezenkívül a Trafo mindennap hajnali két óráig
tart nyitva. g

millennium évének gödöllõi ny i tányaként március tizenötödikén
vehetik birtokba a látogatók a
felújítás idejére bezárt Városi Múzeumot.
Gödöllõ legrégibb épületében a mûemléki helyreállítást követõen jelenleg az öt
állandó kiállítás felépítésén dolgoznak a
helyi és a meghívott szakemberek. A
megnyitásig elõttünk álló idõben a
legilletékesebbek segítségével minden
héten bemutatunk egy kiállítást. Ignácz
Ferenc gyûjteménye Óceánia világát tárja
elénk; az anyagot Antoni Judit kandidátus rendezi kiállítássá. Õt kérdeztük a
gyûjteményrõl.
– Mit kell tudnunk errõl a kiállításról
és az adományozóról?
– Ignácz Ferenc fogtechnikusként dolgozott Gödöllõn. 1980-ban, ötvenkét évesen
került ki Ausztráliába; jelenleg is Sidneyben
él. 1988-ban ajánlotta fel szülõvárosának az
általa gyûjtött anyagot, ami aztán 1990-tõl
folyamatosan érkezett Gödöllõre. Természettudományi és néprajzi gyûjtésrõl van
szó, amihez tartozik még hatszáz könyv,
továbbá fényképek, diafelvételek és videofelvételek. Mindebbõl most már negyedszer készül kiállítás.
– Ez a mostani bemutató mennyiben
tér el a korábbiaktól?
– A gyûjtemény egészérõl szeretnénk
átfogó képet mutatni. Látható lesz Ignácz
Ferenc õserdei gyûjtõfelszerelése, a ter-

A

Tökhéjedények és embercsont lapát

Ünnepi díszbe öltözött pápua fiatalember

mészettudományi anyag összefoglalása,
majd a természet és az ember kapcsolatának vezérfonala mentén azt mutatjuk be,
hogy ezek a természeti népek hogyan
használják fel az õket körülvevõ világ
nyersanyagait. Láthatók lesznek a kõeszközök, azután a növényi és állati nyersanyagokból készült tárgyak. Mivel ez a
kiállítótér nem túl nagy, a gazdag anyag
többi részét idõszaki kiállításokon kívánjuk bemutatni. Minden évben szeretnénk
egy tematikus bemutatót, amirõl terveink
szerint kiadványt is megjelentetünk.
Ennek során néhány év alatt a közönség
elé kerülhet a teljes gyûjtemény és a róla
szóló, igen részletes katalógus.
– Ön régészként és néprajzkutatóként e
tárgyak létrejöttének színhelyén is dolgozik. Mivel foglalkozott legutóbb, és merre
vezet a következõ útja?
– Nem jártam minden olyan területen,
ahol Ignácz Ferenc megfordult. Én
Polinéziában dolgozom, már hatodik éve.
Régészként települések feltárásában vettem részt, néprajzosként pedig az ottani
fafaragó-mûvészet foglalkoztat. A
Marquesas-szigetekhez tartozó Nuku
Hiván dolgozom, ahová telente utazok el.
Általában november elejétõl március
végéig vagyok ott; most erre a kiállításrendezésre hamarabb hazajöttem.
Radó Gábor
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A láthatatlan „tünemény”

Az elhajló tornyok
A Török Ignác Szabadegyetem soron
következõ elõadása 2000. február 11-én
pénteken, 14.30-kor lesz a gimnázium
könyvtárának olvasótermében. Vendégünk: Gobbi István fizikus–tanár. Elõadásának címe: Még egyszer a napfogyatkozásról (azaz az 1999. évi napfogyatkozás kísérõjelensége és feltehetõ
összefüggése a gravitációs hullámokkal). A diaképekkel gazdagon illusztrált
elõadásra minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Alább Gobbi István „beharangozó” cikkét olvashatják.

Már a korábbi eklipszisek
(napfogyatkozások) idején
1959-ben, Párizsban Allais,
1961-ben Magyari End re
Budapest-Lakihegynél, 1970ben Saxl és Allen a Boston melletti Harvard
la bo ra tó ri um ban meg fi gyel ték, hogy
észlelõberendezéseik rendellenességet jeleznek. Így pl. napfogyatkozás alkalmával
megváltozik az egyszerû inga lengéssíkja, s
ezt nem egyszerûen a Hold tömegvonzása,
hanem valamilyen más, de gravitációs jellegû, lényegében ismeretlen hatás idézi elõ.
Az elmúlt évi eklipszis nagyszerû lehetõséget kínált e „fantom” jelenség ismételt meg-

A Városi Múzeum kiadványa

’48 kultusza
z 1848-as szabadságharc történelmünk
A
azon fejezetei közé tartozik, amelyek
eseményei, szereplõi talán megfelelõ súllyal
vannak jelen köztudatunkban. Mostanáig
azonban senki nem gondolt arra, hogy feltérképezze a forradalmi események utóéletét, azt a hatást, ami a társadalom különbözõ
rétegeinek gondolataiban, hétköznapi megnyilvánulásaiban érhetõ tetten. Erre a feladatra a Gödöllõi Városi Múzeum munkatársai vállalkoztak, amikor a szabadságharc
150. évfordulójára ’48 kultusza címmel rendeztek kiállítást és ehhez kapcsolódóan tudományos felolvasóülést. Az 1998. március
7-én elhangzott tanulmányokat most kötetbe szerkesztve vehetik kézbe az érdeklõdõk.
Olvashatjuk azok névsorát, akik az egykori gödöllõi járás területérõl álltak a honvédseregbe, egy másik dolgozat Petõfi Sán-

figyelésére, és erre vonatkozó feltevésünk
kísérleti igazolására.
A Magyari által alkalmazott rendkívül
szellemes mérésmódszer engedte sejteni,
hogy a napfogyatkozást kísérõ „fantomeffektus” hátterében valamiféle hullámjelenségnek kell állnia. Nem alkottunk új teóriát,
egyszerûen a mérési idõtartam megnyújtásával idõt engedtünk a természetnek, hogy
elõttünk kibontakozhassék, és így igenlõ
választ is kaptunk a jelenség hullámszerû
természetére.
Magyari eljárása a Hold mozgást követõ
toronyelhajlás megfigyelése. Mondják:
„egy mérés nem mérés”. A természet azonban nem ismeri ezt a laboratóriumi szabályt,
s mint minden autonóm lény, öntörvényei
szerint jelenik meg meghatározott idõben és
meghatározott idõtartamig. Ezért úgy kellett
eljárnunk, hogy az ország négy különbözõ
helyén végezhessük el a méréseket. Így 16
fõnyi „ad hoc” társaságunk – mérnökök,
tanárok és tanítványok – 1999. augusztus
11-én Budapest-Lakihegyen, SiófokSzabadiban, va la mint SzombathelyGyöngyöshermánban mérhettük a tornyok
mozgását, az ezek területeit rendelkezésünkre bocsátó Antenna Hungária Rt. jóvoltából. A negyedik, ugyancsak Szombathelyen végzett mérés a kámoni gyárkéményt
vette célba. A négy mérõhely adataiból három egybehangzóan jelezte, hagy létezik a
keresett gravitációs jellegû effektus, és természete hullámjellegû. g

dor gödöllõi tartózkodásairól és az ezekhez
kapcsolódó legendákról ad számot. Megtudhatjuk, milyen volt a szabadságharc hatása a
ponyvairodalomban, az oktatásban, a folklórban és a festészetben. Képet kapunk arról
is, hogy a forradalmi események miként hatottak a viseletre, és a híres embereket hogyan befolyásolta kedvenc ételük megválasztásában a szabadságharc emléke.
A szerzõk: Praznovszky Mihály, Hermann Róbert, Horváth Lajos, Kerényi Ferenc, G. Merva Mária, Kiss Éva, Bakó Zsuzsanna, Tompos Lilla, Draveczky Balázs és
Lábadi Károly. Az ülésen nem hangzott el,
az aktualitás okán azonban utóbb a kötetbe
került Szûcs György tanulmánya a szabadságharc emlékmûveirõl, köztük az aradi
Szabadság-szoborról. Heltai Miklós elõadása a korábban kiadott kiállítási katalógusban,
kísérõ tanulmányként jelent meg.
A ’48 kul tu sza cí met vi se lõ ta nul mánykötet 400 Ft-ért kapható a Gödöllõi
Városi Múzeum irodájában.
Radó Gábor

MEGHÍVÓ

Waldorf óvoda
Február 17-én 18 órakor Döbröntey Zoltán a
gyermekrajzok csodálatos világába kalauzol el
bennünket. Az elõadás címe: Értjük-e gyermekeink rajzait? Március 9-én 18 órakor
pedig „Miért a Waldorf?” kérdését járja körül
Vekerdy Tamás, pszichológus a kisgyerekkor
életkori szakaszai szempontjából. Ugyanezen
a napon nyílt nap lesz az iskolában, az 1–4.
osztályban. Március 16-án, 18 órakor
Kálmán István tart elõadást „A szociális hármas tagozódás”-ról. Március 30-án,18
órakor Naszály Nóra tart elõadást „Bevezetés
az euritmiába 2.” címmel. Közben március
23-án, 15–17-ig beszélgetés az óvónõkkel a
Waldorf óvodában. Felvételi idõpontok: április
10–11., (hétfõ–kedd) és 13.,14. (csü törtök–péntek). Idõpont-egyeztetés: az óvoda
számán: 419-615. Cím: Táncsics M. u. 1.,
Ganz Óvoda. Minden érdeklõdõt szeretettel
vár a Gödöllõi Waldorf Óvoda közössége! g

VÉLEMÉNY

Új századot írunk?
Az elmúlt másfél-két hónapban nagyon
sokszor olvashattuk, hallhattuk a különbözõ médiumokban az új évszázad,
vagy új évezred kifejezést. A minap az
egyik hirdetési újságban igyekezett felhívni magára a figyelmet egy ismert
vendéglõ oly módon, hogy tudtára adta
a gödöllõi és környékbeli olvasóknak,
miszerint õk az esküvõk és más nagy
rendezvények lebonyolítását még a múlt
századi árakon vállalják.
Biztos vagyok benne, hogy a hirdetés
feladója nem ismeri a múlt századi árakat, sõt a múlt században használt pénzeknek is legfeljebb csak a töredékét.
Természetesen a múlt század nem a
XIX. századot, hanem az 1900-as éveket
jelenti a számára, s mivel a jelenlegi évszám kettessel kezdõdik, úgy tûnik, igaza van.
Az évszázad száz, az évezred ezer évbõl áll. Az elsõ század az elsõ évvel kezdõdött, a második évszázad 101. január
1. volt, az utolsó pedig 2000. december
31-én lesz. 2000 tehát még ugyanaz a
század, mint 1999. Az évezreddel is
ugyanez a helyzet: az új, azaz a harmadik évezred 2001-ben kezdõdik.
Aki kételkedik, számoljon utána!
szentpálhegyi
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Rendbe szedem
Villanyozzatok fel csend cseppjei
Zuhanyvirágok,
Sziklacseppek szürke hajsugári,
Nyirkos békatestem csókoljátok,
Békakirályok,
Békakirálynõk között –
betlehemi csillag – születtem én,
Anyamagzat, elhagyott aranyhajú,
Égi, meszes-lepedõs lidérc-fény,
Jégtalpam nyirka fölött
tartom imbolygó testem,
Félek járni, mert a tánc
közben mindig elestem,
Lánc-lánc eszterlánc fojtogat,
Jajj-jajj morzsoljátok el
jégnyálkás békatestem.
Fejem legyen tar, üresre vágott,
Így tisztulok meg
s kiáltok, üvöltök igazságot:
A Nyakamon ülõ sas karmolta
ki szemem nyílását, fáj
ha a fényre nyitom, és rezeg, mint
Nagyapám beteg kézremegése.
Kósza hajam, mint a verset, kibontom
ma gam ból most a sza va kat on tom, a
mély hallgatás, igába vert ostromok, múlt
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emlékeim elrakosgatása után csak dadogok, szájalok, tizennyolcéves fejemmel
sután-bután, s magamra kiáltok:
Türelem! Rendet!
Mint ujjaid mozgását a zongorán nem
felejted el, nem felejted el ezt sem, s tanú
lehetsz önmagad keletkezésénél, magadból
szülöd magaddá magad. Jaj, hogy repülök!
Mint a gát mögött felgyülemlett patak,
úgy bugyborékolnak, zubognak most ezek
a szavak, ahogy a húr, a gát elszakadt.
Rendet!
Alkudj magaddal.
Alakulj mostmár ki végre!
Mondd el nekik, hogy mivégre
vagy itt, mert sokáig vártál
s nincsen mostmár bûnbocsánat.
Itt jártál lent, sokat fáztál,
Melegítsd meg most a lábad,
S zengd ki végre azt ami fáj,
Égre kiálts, hogyha muszáj,
HOGY AZOK VAGYUNK, AMIVÉ
LETTÜNK,
MERT ITT A CSEND ORSZÁGÁN
SZÜLETTÜNK
Lent, ahova senkise lát.
Rendet! Türelem.
Ne remegj úgy, hogy írod ezt.
Tartsd magad! Látod, bírod ezt!
Tartsd a sorokat, nehéz még,
de ott a száz õs feléd néz,

S téged mozdít halottak keze –
Mondjál olyat, mint még senkise.
Nyíljon végre ajakad, szád,
Sírva kérdezd: Hol a hazád? –
Mert a szavak közt remegnek
sziklái, s mész rengetegnek
hazát, jót, szebbet keresve,
rombolsz sûrût bontva, lesve
virágnyi otthonod sorsát.
Házad, hazád pici ország,
Már ne keresd, eltaposták.
Ahogy a nõ sír, úgy vonít a nép
nyafogva, belek büdöse, cefre,
nyihog torokcsikogása, de szép!
Megkeni kínnal aszott életét,
mint vajjal, mézzel száraz kenyeret.
Nõ, a lány Duna partjánál, ország,
egyetlen országom Magyarország!
Kardcsattogást kiheverve
„nevetve nézz ellenedre”
Kiálts égre a harc után:
Mindenáron ez a hazám!
Szikár népem, talpadra állj!
Száz teveként tûfokra állj!
Egy erõvel sarkadra állj!
Ünõt, tehént röfögve hágj!
Csak erõs légy, kardoddal vágj,
Csak erõs légy és meg ne állj!
2000. január eleje

JEGYZET

Nyílt napok
a kastélyban

Esztelen számítógép…?
Ámítógép. Ugyanis sz-telenül ez marad…
Egyébként: összegzõ (-gép). Mert hiszen
kom-puter. Továbbá mert nemcsak számít,
hanem ír és rajzol... vele az ember. Hálózatán gondolatok közlekednek. Ezért el a
szójátékkal: valójában nem ámít, hanem
inkább nagyon is következetes. Megbízható segítsége az alkotó embernek. A gonosznak is. Így lehet ámító. De emlékezzünk csak a jobbnál jobb gyümölcsök mellett a tiltottra. Attól a jobbnál jobbak még
jók. A felelõsség a fölhasználóé meg az
oktalan fogyasztóé. Hiszen ámítás ámítható és ámított nélkül semmi. Hát a tömegméretû ámítás? A csalárd (félre-) tájékoztatás? Fõ eszköze sokkal egyszerûbb az
összegzõ (számító-) gépnél: nem kell billentyûzet (legföljebb hibbantyúzat), nincs
központi egység, sem egyéb kellék – és
mûködik. Sajnos eredményesen. Más eszközei is vannak. Például a karattyoló do-

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

február 12-én és 13-án
(szombaton és vasárnap)
Fotó: Magyar Bertalan

boz: hadar a banda s luk a hasunkba. Meg
a sajtóipari visszaélések: erdõirtás, papírgyártás, hadova-ipar és szennyezés. Vegyi,
szellemi és lelki… Ok, mint okozó? Ki
tartja fönn e förtelmeket? A testi, szellemi,
lelki mérgezõ áradatot? „Mi vagyunk az új
undokak” (Karinthy, Ady után). Mi fizetünk érte – és rá. Jobb helyeken a szemetet
válogatva gyûjtik. Rég el kellett volna kezdenünk nekünk is. Elsõnek az ámítóiparral.
Kiválogatni. Hiszen a fölsorolt lehetõségek
értékest és értéktelent egyaránt közvetítenek. Rajtunk áll, hogy mit választunk?
Bármit beveszünk: halált hozó – vagy jobb
gyümölcsökön élünk-e?
NádasPétër

a kastélymúzeum megtekintése
a gödöllõiek részére ingyenes. Díjtalanul
igénybe vehetõ a tárlatvezetés is.
Minden gödöllõit szeretettel várunk!

NYERTESEK
A Gödöllõi Rendõrkapitányság Balesetmegelõzési Bizottsága által meghirdetett
közlekedési totó helyes megfejtõi közül
automata fényképezõgépet nyert: Szujker
Jó zsef (Kos suth L. u.), Pá lin kás Csil la
(Egyetem tér). Kétezer forint ér tékû ajándékutalványt nyert: Bárány Ivett (Palotaker t), Pálffy Ti bor (Tá bor nok u.),
Szentpétery Zsoltné (Bat thyá ny L. u.),
Hernádi Jánosné (Isaszeg, Thököly u.).
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Anne Frank naplója

KÖNYVTÁR

Immáron csonkítatlanul…

Bús János – Szabó Péter: Béke poraikra

„A fiatalok ugyanis magányosabbak az
öre gek nél…” – ír ja le a ti zen öt éves
Anne Frank 1944. július 15-én, a háború
ide jén, mi u tán már más fél évet töl tött
egy olyan rejtekhe lyen, ahon nét
az ut cá ra sem
léphetett ki.
Ne mi gen fog lal koz tat ják a kül vi lág ese mé nyei. Az
sem, hogy neki és családjának miért kell
bujkálnia. Hogy halálos veszedelemben
forognak – alig-alig ejt szót róla. Annál
többet vizsgálja önmagát: serdülõ lelkét,
változó érzéseit, testi fejlõdését. Na meg
a körülötte levõ néhány embert, a kamaszok kritikus szemléletével, óriási szeretetigényével. Ki jó hozzám, ki rossz, ki
figyel rám, ki nem? Mindezek a kérdések
még hangsúlyosabbá válnak a fogságban,
mint lennének az olyanok világában, akik
szabadon mozoghatnak.

Ha a kamaszlélek rejtelmeirõl, sérülékenységérõl, rezdüléseirõl szeretnénk ismereteket szerezni, jobb forrást nemigen
találhatnánk Anne Frank naplójánál.
A nap ló szen zá ci ót kel tett már el sõ
megjelenésekor, 1947-ben. Akkoriban talán elsõsorban mint történelmi dokumentum volt érdekes, hiszen zsidó voltuk miatt üldözött, náci koncentrációs táborokban el pusz tult em be rek rõl szólt. Sok
mindent kihagytak a kiadók a teljes szövegbõl, ki mindazt, amivel az éles nyelvû, éles tollú, írónõnek készülõ, már naplóját is olvasóközönségnek szánó kislány
sértette sorstársai emlékét, vagy amit a
túlélõk méltatlannak éreztek az õ emlékéhez is. Azonban közben évtizedek teltek el. Napvilágot láthatott Anne Frank
tel jes mû ve, min den sze mér mes ke dés,
szépítés, csiszolás nélkül, s most megjelent magyarul is.
- reed -

Február 10–16., 15:30

Egérút
Rajzfilm. R.: Ternovszky Béla
Február 10–16., 17:45

Oltári nõ

Dokumentum-emlékkönyv a II. világháborúban a keleti hadmûveletek során elesett magyar katonákról és munkaszolgálatosokról
A II. világháború immár 54 éve befejezõdött, mégsem zárult le teljesen. Ezt nem
csak a szinte heti rendszerességgel megtalált, fel nem robbant lövedékek vagy a családi beszélgetések juttatják eszünkbe, hanem
nap mint nap szembesülhetünk vele mindannyian. Sokan a mai napig nem tudják lezárni lelkükben a háborút, nem tudnak megbékélni, mert azt sem tudják, hol nyugszik
szeretett apjuk, bátyjuk, szerelmük, akit talán
évtizedekig vár tak haza, hiába. És sokan
vannak azok is, akik – bár kér tek, de – nem
kaptak választ a kérdésre: Mi lett vele?
A háromkötetesre tervezett sorozat most
megjelent elsõ darabja választ ad e sokak által
feltett kérdésre. S hogy nem csupán egyszerû
veszteséglajstromot tart a kezében az olvasó,
azt a dokumentum-emlékkönyvben megtalálható 147 levélidézet, 196 korabeli temetõvázlat
és kataszterlap, 9 áttekinthetõ térkép, 88 fénykép, 31 tárgyfotó, valamint 22 mûvészi tusrajz
és akvarell is bizonyítja. Mindez a 308 jelentõsebb temetõt ismer tetõ leírás mellett szolgál illusztrációként, ahol az eltemetettekre vonatkozó összesítõ adatokon kívül topográfiai meghatározás segíti az olvasót a tájékozódásban,
valamint a környékhez kapcsolódó fontosabb
hadmûveletekrõl, az ott harcoló – temetéseket
végzõ – alakulatokról is képet kaphat.
A könyv végén található alfabetikus névmutatóban csaknem 28 ezer elesett és meghalt katona, valamint munkaszolgálatos halálának körülményeirõl találhatók részletes adatok. (Budapest, 1999, Varietas ’93 Kft.) g

Fsz.: Julia Roberts, Richard Gere
Folytasd a mesét!

Február 10–16., 20:30

Harcosok klubja
Fsz.: Brad Pitt, Edward Norton

MOZI

MÛSOR

A Könyvtár gyermekrészlege „Mesefolyamok óceánja”
címmel 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). Májusig a legtöbb pontot összegyûjtõ két meseíró
jutalomban részesül, a 10 pontos munkákat kéthetente
a Szolgálatban megjelentetjük. Feladat: A gyermekkönyvtárban elkezdett mese folytatása (max. 1 oldal),
melyet ugyanitt adhattok le. Még bekapcsolódhattok! 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

14 • Környezet
A kerecsensólyom éve

Mondáink madara
z utób bi év szá zad so rán szá mos
A Magyar Madártani és Természetvéélõlény került veszélyeztetett hely- delmi Egyesület minden évben más mazetbe: az emberi tevékenység kö- dárfajra irányítja a figyelmet, hogy ezáltal
vetkeztében állat- és növényfajok pusz- minél szélesebb körben ismerjék meg az
tultak ki végleg, vagy napjainkban tûn- egyesület tevékenységét és nyújtsanak tánek el korábbi élõhelyük egyre nagyobb mogatást munkájához. 2000 a kerecsenré szé rõl. A vál to zá sok hoz a
nagy testû és a ragadozó állatok nehezebben alkalmazkodnak, hiszen számukra tágasabb
és zavartalanabb élõhely, több
táp lá lék, il let ve táp lá lé kul
szolgáló állatok szükségesek.
A ragadozókat az emberi felelõtlenség eredményeként a termé szet be ke rü lõ mér ge zõ
anyagok feldúsulása is fenyegeti: a növényekbe jutó vegyszerek felhalmozódnak a növényevõ állatokban, majd tovább koncentrálódnak a ragadozókban.
Mindezen okok miatt a második világháborút követõ évtizedekben Magyarországon a
legtöbb ragadozómadár-faj állománya vészesen lecsökkent,
néhány faj pedig el is tûnt hazánkból. Így történt ez a kerecsensólyom esetében is: a 60as évek re mint egy har minc
párra csökkent az állomány. A
ra ga do zó ma da rak szá mát a
solymászat is apasztotta, mivel
a solymászok egy része a ritka
ma da rak fész ké bõl ki sze dett
fiókákból biztosította az utánFotó: Homoki Nagy István (Szárnyas vadászmesterek, 1947-ben)
pótlást.
A ragadozó madarak védelmét szolgáló sólyom éve, ami ragadozó madaraink vékülönféle intézkedések és a társadalmi delmének fontosságát hangsúlyozza.
szervezetként megalakuló Magyar MaA kerecsen márciusban tér vissza téli
dártani és Természetvédelmi Egyesület szállásáról. Fészket nem épít: más ragaaktivitása több faj helyzetének reményt dozó madarak, illetve a holló elhagyott
keltõ javulását eredményezte az utóbbi fész ké be te lep szik; szik la pár ká nyo kon
évek során. Az egyesület tagjai számos vagy magas fákon költ. Az utóbbi idõben
fé szek kö ze lé ben szer vez tek õr sé get a elfoglalja a magasfeszültségû távvezetéköltés és fiókanevelés idejére, hogy meg- kek oszlopaira rakott dolmányosvarjúakadályozzák az esetleges kiszedést, de fészkeket is. A más madaraktól elhagyott,
mindenesetre biztosítsák a zavartalansá- majd a sólymok által birtokba vett fészgot. Így volt olyan fészek, amelybõl nyolc kek állapota azonban nem mindig biztonéven át minden évben öt fiatal kerecsen- ságos; gyakran elõfordul, hogy a szaporusólyom repült ki. Mindez kezdte éreztetni lat károsodik. Megfelelõ mûfészkek kihea hatását: az országos állomány ma már lyezésével ez megakadályozható: ma a
százhúsz párra tehetõ.
hazai állomány egyharmada ezekben költ,

A
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közülük huszonöt pár magasfeszültségi
oszlopon.
To já sa i nak szá ma ket tõ és öt kö zött
változik, a fiókákat mindkét szülõ táplálja. A fiatalok hathetes korukig maradnak
a fészekben, júniusban, a kirepülés után
az öregek vadászni tanítják utódaikat.
A ke re csen só lyom nem csak re pü lõ
zsákmányra vág; táplálékát a földön is
megfogja. Ha módja van rá, a legnagyobb
mennyiségben ürgével és hörcsöggel él;
ezekért nagyobb távolságra is elmegy. A
mintegy kétszázötven állatból
álló ürgeállomány már helyhez
köti, ilyen esetben nem jár be
nagyobb távolságokat. Az ürgéket éppen a kerecsensólyom és
az ugyancsak kiemelten védett
parlagi sas érdekében telepítették vissza sikerrel több helyre.
Novemberben az állomány
több sé ge dél nek ve szi az
irányt, az idõsebb kerecsenek
egy része azonban áttelel. Ürgék és hör csö gök hi á nyá ban
ilyen kor ma da rak kal táp lál koznak.
A kerecsensólyom keleti elterjedésû faj, a Kárpát-medencénél nyugatabbra nem található. Vadászmadárként már a
régi idõkben is társa volt a magyarságnak; több kutató véleménye szerint ez a sólyomfaj a
mondáinkban emlegetett turul.
A hon fog la lás ko ri le le te ken
valóban gyakran feltûnik a sólyomábrázolás.
A sólymok további szaporodásának és terjedésének gátja
az áram ütés. Sík vi dé ke ken
ugyanis – sok más madárhoz
hasonlóan – a középfeszültségû vezetékek oszlopaira száll a
kerecsen, ahol könnyen áramütés érheti.
Az ilyen oszlopok miatt a gyakoribb madarak mellett gólyák és sasok is pusztulnak, kifejezetten ez az oka legnagyobb
baglyunk, az uhu állománycsökkenésének. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére a
legkritikusabb szakaszokon az oszlopok
szigetelése már megkezdõdött, remélhetõen a munka folytatására is kerül anyagi
fedezet. Ha ez sikerül, bízhatunk abban,
hogy a kerecsensólyom egyre több helyen veszi majd birtokba régi vadászterüle te it, és ak kor ta lán kör nyé kün kön is
gyönyörködhetünk villámsebes röptében.
Radó Gábor
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Árverési hirdetmény
Gödöllõ Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a 197/1999. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat alapján
árverést hirdet tehermentes lakás tulajdonjogának megszerzésére.
Az árvrés helye és ideje: Gödöllõ, Városháza, Szabadság tér 7. II. emelet 229. sz. helyiség, 2000. február 29., 14.00 óra
Az értékesítésre kerülõ lakás:
Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 1–3. VIII/61. (417/11/A/61 hrsz.)
Az összkomfortos, 44,35 m2 alapterületû lakás helyiségei a társasház tulajdont alapító okirat szerint:
másfél szoba, konyha+kamraszekrény, fürdõ+WC, elõszoba+2 db beépített szekrény, tároló.
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft.
Az árverésre jelentkezés feltétele:
bánatpénz címén a kikiáltási ár 20%-ának megfelelõ összeg befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken és a
befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidõben.
Az árverésre
2000. február 28-án 16 óráig lehet jelentkezni
a Gödöllõi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján a II. em. 232. sz. helyiségben Tóthné Pervai Katalinnál
(telefon: 28/420-411/148, telefax: 28/410-186), aki az érdeklõdõk részére részletes írásos tájékoztatást is ad.
A lakás megtekintésére ezen hirdetmény megjelenésétõl kezdõdõen 2000. február 25-én 16 óráig van lehetõség,
melyhez idõpont egyeztethetõ
Koós Alberttel
a 28/420-411/146 telefonszámon.

Árverési hirdetmény
Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.)
pályázatot hirdet
a Szabadság tér 5. szám alatt (mûemlék Hamvay-kúria épületében) lévõ
nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport ötéves bérleti jogának és további öt évre szóló elõbérleti jogának
megszerzésére.
A nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport ismer tetése:
A 493,58 m2 alapterületû helyiségcsoport a Hamvay-kúria (296 hrsz.) mûemlék épületében helyezkedik el.
A helyiségcsoportban a bérlõ a városi filmszínházat köteles mûködtetni. Ezen tevékenységi kör megváltoztatása tilos.
A bérlõ a bérbeadó hozzájárulásával – az alaptevékenység kiegészítéseként – további kulturális jellegû
kiegészítõ szolgáltatásokat is nyújthat.
A helyiségcsoportban a bérlõ kizárólag saját költségén, a bérbeadó elõzetes hozzájárulásával végezhet ér téknövelõ beruházásokat.
A mûemlék épületen semminemû átalakítási munkálat nem végezhetõ.
A minimum nettó bérleti díj: 82 000 Ft/hó.
A pályázatok benyújtásának feltételei:
A bérbevételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elõír takat kell tar talmaznia.
Az írásos pályázati tájékoztatók átvehetõk a Városháza (Gödöllõ, Szabadság tér 7.) Vagyongazdálkodási Irodáján a II. emelet 232.
számú helyiségben.
Részletes tájékoztatást ad: Tóthné Pervai Katalin (telefon: 28/420-411/148, 28/410-245/148, telefax: 28/410-186)
A helyiségcsoport megtekintésére idõpont egyeztethetõ Koós Alberttel a 28/420-411/146 telefonszámon.
A pályázatok Városháza Vagyongazdálkodási Irodájára tör ténõ benyújtásának helye és határideje:
232. számú helyiség, Tóthné Pervai Katalin fõmunkatársnak,
2000. március 13. 12.00 óráig
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Állás
g Olyan jelentkezõket várnak, akik színvonalas tõkepiaci oktatás és vizsga után, munkatársaink lehetnek egy multinacionális pénzügyi vállalatnál. Tel.: (30) 2132-628.
g Gödöllõi számítástechnikai cég diplomás munkatársakat
keres az alábbi munkakörökre: fejlesztõ villamosmérnök, rendszergazda (Windows NT, Novell Unix ismeretekkel) számítástechnika tanár és multimédiafejlesztõ (programozói ismeretek,
angol nyelvtudás elõny!). Jelentkezés munkaidõben: 430-695.
g A Szent István Egyetem Gödöllõi Területi Iroda (Gödöllõ,
Páter K. u. 1.) szakirányú végzettségû pénzügyi szakembert
keres, pénzügyi elõadói munkakörbe. Elõny: számítógépes ismeret. Bérezés: a közalkalmazotti törvény szerint. Tel.: 522000/1323.
g 3B Kereskedõház Rt. felvesz hivatásos gépkocsivezetõ
(nyugdíjast is) fõ állásba. Önéletrajzot a 2100. Gödöllõ, Pf:
292. vagy Fax: 430-707. kérjük leadni.
g A Simagipsz Kft. felvételre keres targonca vezetõi jogosítvánnyal rendelkezõ, gyakorlott targoncást. (gödöllõi lakos jelentkezését várjuk) Jelentkezni: Pajor Gyuláné, 420-391.
g Személy- és vagyonõri oktatás kedvezõ áron! Részletfizetési kedvezményt, állást biztosítunk. Tel.: 415-660.
g Gödöllõn üzemelõ Pizzériába, autós illetve motoros futárok
jelentkezését várjuk. (30) 9509-396.
g Az ABN-AMRO Biztosító Rt Gödöllõn frissen megnyitott
irodájába keres fiókvezetõket és munkatársakat, közép, vagy
felsõfokú végzettséggel. Tel.: (20) 9273-671.
g A 3B Kereskedõház Rt. felvesz középfokú végzettségû,
gyakorlott nõi munkaerõt, könnyû fizikai munkára. Önéletrajzot
a 2100 Gödöllõ, Pf. 292. Címre kérjük megküldeni.
g USA támogató cégünk most keres 11 W-F-H managert és
19 programtanácsadót fõ és mellékfoglalkozásban, korhatár
nélkül. Információ: (30) 9844-268/26. Kódszám: 5699. (Most
reagáljon, mert a biztos pénz korlátozott!)
g 26 éves, okleveles agrármérnök, vadgazdálkodási szakmérnök, külkereskedelmi ügyintézõ, illetve lovas sportoktató,
szakképesítéssel, középszintû angol nyelvismerettel, állást keres. 2101 Gödöllõ, Pf: 103.
g Felveszünk villamosmérnököt, gépészmérnököt fejlesztõmérnöknek, továbbá forgácsolót és ipari alpinistákat. Tel.: (30)
2409-305.
g Felveszünk udvari munkásokat, segédmunkásokat. Tel.:
(30) 2409-305.
Ingatlan
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 Eladó a Batsányi J. u. 15. szám alatt 6 szoba, 2 fürdõszoba, 2 WC, konyha, garázsos, kétszintes családi ház, 200
négyszögöles telken. Tel.: 420-142, vagy (20) 9660-438.
g Lakást keresek 4,5 millió Ft-ért, önkormányzati is érdekel,
március végi költözéssel. Tel.: 439-286 (17-21 óra között).
g 870 m2-es építési telek Szadán eladó. Víz, csatorna, 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 m2-es telekkel és garázzsal. Irodának, üzletnek is alkalmas. Tel.: (1)
456-3443, vagy 422-249.
g Gödöllõ központjában 57 m2-es, I. emeleti, 2 szobás lakás
eladó. (Külön vízóra, parkettás, felújított, gázkonvektoros.) Tel.:
(17 óra után) 412-197, vagy (20) 314-7045.
g Eladó Gödöllõn 300 négyszögöl telken, 60 m2-es családi
ház. Fûtése konvektor + cserépkályha. Iá.: 5,9 millió Ft.
Gödöllõ, Batthyány út 132. Tel.: 414-613.
g Eladó Gödöllõn a Blaháné úton, egy 968 m2-es, belterületi
telek. (A telken víz, villany van, valamint 15 m2-es faház, ami
téliesített. Iá.: 2 millió 200 ezer Ft. Tel.: (30) 2542-949.
g Gödöllõ, Légszesz u. 8. szám alatt 8 lakásos társasházban,
1 szobás lakás eladó. Teljesen felújított. Tel.: (30) 203-9604.
g Eladó Gödöllõn régi épület (benne mûködõ üzlet és mûhely
található). Tel.: 418-362, vagy (20) 9420-821.
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g 5100 m2 szántó Szadán (az M3-hoz közel) 500 ezer Ftért, 7700 m2 erdõ Gödöllõn (Nagyremete) 800 ezer Ft-ért eladó. Tel.: (1) 222-8138.
g Gödöllõn a kertvárosban sürgõsen házat, lebontandó házat, telket vásárolnék. Tel.: 432-310, vagy (30) 9437-875.
g Gödöllõn a Fenyvesben kétgenerációs családi ház (80 százalék készültségû), 1998 m2-es telekkel eladó. Iá.: 14 millió
600 ezer Ft. Ugyanitt építési telek 1,8 millió és 3,9 millió Ft.
Tel.: 421-101.
g 3 szobás, fürdõszobás, gázfûtéses családi ház, beköltözhetõ állapotban, 800 négyszögöl telekkel, Jászfényszarun, 5
millió Ft-ért eladó. Tel.: (57) 422-362.
g Gödöllõn az Ambrus Z. közben, I. emeleti, 64 m2-es, 2,5
szobás, erkélyes lakás, augusztusi beköltözéssel eladó. Tel.:
410-821, vagy (30) 9966-116.
g Domonyvölgyben a II-es tónál, 900 négyszögöles, megosztható, tópar ti, hétvégi telek eladó. (Villany, víz, telefon bekötési lehetõség biztosított.) Tel.: (18-21 óráig) 411-439.
g Lakást vásárolnék Gödöllõn, 50 m2 körülit, egyedi fûtésût,
1-2 emeletig. Tel.: 400-636.
g Marika telepen 1407 m2 kert ingatlan eladó. (víz a telken,
villany, gáz, telefon az utcában) Tel.: (17 óra után) 420-669.
g Beépítetlen terület, 1287 m2 eladó a Fenyves területén (víz,
gáz, villany tavasszal). Tel.: (17 óra után) 420-669.
Albérlet
g 1,5-2 szobás albérletet keresek Gödöllõn, márciustól
hosszabb távra. Tel.: (20) 9691-459.
g Gödöllõ városközpontjában 17 m2-es irodahelység bérbe
adó. Tel.: (30) 9717-337.
g Idõsek otthonában 2 szoba + fürdõszobás lakrész bérleti
joga eladó. Tel.: (20) 9527-940, vagy 416-842.
g Egyetemista lánynak albérlet kiadó. Tel.: 419-377, vagy
(20) 312-0722.
g Gödöllõn a János u-ban kétszobás, bútorozatlan lakás igényesnek hosszú távra kiadó. Tel.: (18 óra után) (20) 326-4683.
g Szadán mûvelésre telkek bérmentve kiadók. Tel.: 418-362,
vagy (20) 9420-821.
g Gödöllõn HÉV állomás közelében kiadó, szoba, konyha,
fürdõszobás, bútorozott házrészt, vagy lakást keresek,
hosszabb távra. Minden megoldás érdekel. Tel.: (8-20 óráig)
(20) 311-6746.
g Gödöllõn külön bejáratú, tetõtéri lakás kiadó. Tel.: 413-175.
(hétfõtõl - péntekig 17 óra után).
g A Buszpályaudvarral szemben, 25 m2 helység bérbe adó.
Tel.: 411-759.
g Gödöllõn, igényesen kialakított, 120 m2-es lakás, parkosított kertben, hosszú távra kiadó. Tel.: 430-885.
g Kizárólag egyedülálló, megbízható, független, nem dohányzó, in tel li gens nõ nek Gödöllõn, csa lá di ház ban, ke vés
házimunkáért, teljes ellátást, lakást adok. Esetleg iskolai tanulmányokhoz, számítógép ismeretek elsajátításához, gyakorlásához segítséget nyújtok. Tel.: 421-255, vagy (30) 250-1028.
Kamarás Szabó József. Sürgõs! Hívhatnak bármikor.
Adás-vétel
g Keresem még az 1930-as, 40-es évek gramofonon (nem
lemezjátszón) lejátszható lemezei közül azokat, amelyen
Karády Katalin, Szeleczky Zita, Jávor Pál énekel. Magas árat fizetek ér tük! Tel.: Tóth, 417-639.
g Jó állapotban lévõ 2 db ágynemûtar tós heverõ eladó. Tel.:
418-428.
g Eladó 486-os IBM számítógép komplett 35 ezer Ft,
elektromos varrógép 20 ezer Ft, mini Hifitorony 15 ezer Ft,
Technics CD deck 30 ezer Ft, 3 lapos villanytûzhely + sütõ 19 ezer Ft. Tel.: 412-225.
g Megkímélt állapotban lévõ, világos 3 ajtós 5 ezer Ft, világos
vitrines 5 ezer Ft, és 2 ajtós világos 4 ezer Ft-os szekrények eladók. Tel.: (18 óra után) (30) 919-5652.
g Csodálatos szép 6 ágú holland bronz csillár eladó. Ára: 60
ezer Ft. Tel.: (20) 992-5733.
g Hízó eladó. Tel.: (17 órától) 415-585.
Jármû-alkatrész
g VW Polo 1400 km, sárkány metálzöld, garanciális, 6000
km, garázsban tar tott, újszerû állapotban igényesnek eladó.
Iá.: 2 millió 100 ezer Ft. Tel.: 418-127.

g Trabant 601, felújított motorral, 1988-as évjáratú, eladó.
Mûszaki vizsga: 2001. 09-ig. Tel.: (30) 2437-333.
g Eladó Skoda 105-ös, mûszaki vizsga: 2001. 07-ig. Tel.:
(17 óra után) 421-934.
g Opel Kadett 1.3 motorikusan felújított, 2001. 07-ig mûszaki
vizsgával, eladó. Iá.: 280 ezer Ft. Tel.: 415-315.
Szolgáltatás
g 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 Csopor tos gyógytorna 2000. január 10-tõl Gödöllõn, szerda - péntek 16 és 17 órai kezdéssel, felnõttek és gyerekek részére. Érd: Mezei Ágnes gyógytornásznál (30) 9026-614, és
Petróczi Zsuzsanna gyógytestnevelõnél 419-641, vagy (30)
2035-980-as telefonszámon.
g Gipszkar ton szerelés, tetõtér burkolás, stukkó, rejtett világítás kiképzése reális áron. Tel.: (60) 314-822.
g Vasalást vállalok. Tel.: (délelõtt) 415-665.
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 Szeretettel várom vendégeimet Gödöllõn, Királytelepen, a
Zászló u. 1. szám alatt lévõ fodrászüzletembe. (fér fi, nõi, gyermek hajvágás) Frigy Zoltánné (Betti fodrászat). Tel.: (20)
3867-746.
g Ági fodrászat Gödöllõ, Palotakert 2. III. emelet. 31. szám
alatt, szeretettel várja kedves vendégeit kedden és csütör tökön
8-13, szerdán és pénteken13-19 és szombaton 8-13 óráig.
Bejelentkezés a 417-729-es telefonon.
g Költözködni szeretne, vagy fuvaroztatna? Hívjon, megegyezünk! Tel.: 412-903, vagy (30) 9406-665.
g Láncfûrésszel favágást, fakivágást vállalok. Tel.: (17 órától)
415-585.
g Gyógypedikûr, tyúkszem, szemölcs, bõrkeményedés, vastag gombás köröm szakszerû kezelése és ápolása. Tel.: 411759.
g Festés, mázolás, tapétázás garanciával, minõségi kivitelben, kedvezõ áron. (cégeknek is!) Tel.: 418-591, vagy (20)
9168-942.
g Nem hagyományos, Centifaló fogyókúra! Egészségesen,
eredményesen. Tel.: (30) 9142-873. Hivatkozási jel: F8.
g Decor-Fes Bt,: vállaljuk lakások, irodák, közületek festésétmázolását, tapétázását (folyékony textiltapétázását), gipszkartonozását, mûanyag gipsz dekorálását, mûgyanta padlóbevonat felhordását. Tel.: (30) 252-6576.
Oktatás
g Angol, Német, Francia, Olasz, Magyar 60 órás (heti 4 óra)
nyelvtanfolyamok indulnak, 2000. február 7 - május 27 között.
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 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. Csopor tok, korosztályok szerint, 5-95 éves korig! Tel.: 415-998.
g Az Astra Ariadne nyelviskola február 14-én induló tanfolyamaira pótbeiratkozás lehetséges. Tel.: 417-719.
g Franciatanár nyelvtanítást vállal. Tel.: 432-310, vagy (30)
9437-875.
Egyéb
g A Gödöllõi Parlagfûellenes csoport várja mindazok jelentke zé sét, akik ten ni sze ret né nek azér t, hogy a vá ros
parlagfûmentessé váljon. Tel.: 416-672, Miklósik Már ta.
g Ajándékba adnánk idõhiány miatt: két éves, németjuhászdobermann kutyánkat. (Tanulékony, gyermekszeretõ.) Tel.:
419-377, vagy (20) 312-0722.
g Elajándékoznánk egy fiatal, nõstény, lakásban tar tott, szobatiszta, cirmos cicát, állatszeretõnek. Tel.: 432-487.
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MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ
A LEHETÕSÉGEK KERESKEDÉSE

ÚJ SUZUKI RÉGI ÁRON
100 l ajándék üzemanyaggal
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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

+
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
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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.
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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Vállalkozók Figyelem!
A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló XXXI. Tv. elõírja, hogy a tûzveszélyes foglalkozási
ágakban a vállalkozóknak és alkalmazottaiknak tûzvédelmi
szakvizsgát kell tenni. A vizsga 4 évig érvényes.
A tûzvédelmi vizsgával egy idõben munkavédelmi konzultációt is tartunk, melybõl igény esetén vizsgát is lehet tenni.
A tanfolyam és vizsga díja: 3500 Ft/fõ/vizsga. Az Ipartestület
tagjai 1000 Ft kedvezményt kapnak.
A konzultáció és vizsga ideje: 2000. február 25. 9 óra (péntek).
Helye: IPOSZ Székház Gödöllõ, Dózsa György út 25.
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Szerencsejáték

22 • Sport
KOSÁRLABDA-HÍREK
Budapest Bajnokság: A Bocskai SE
nõi csapata a Külker SC együtteséhez látogatott A felnõtt nõi mezõny
egyik legtapasztaltabb csapata ismét
nehéz feladat elé állította a gödöllõi
lányokat. A Bocskai csapatából, különbözõ okok miatt, hat játékos hiányzott. Ennek ellenére megvolt az
esély a gyõzelemre. Bakonyi Eszter
és Sza bó Ré ka ki emel ke dõ en ját szott, a többiek azonban halványabb
teljesítményt nyújtottak. Végül négy
kosárral gyõzött a volt NB-s játékosokat felvonultató Külker.
A Re for má tus Lí ce um fiú csa pa ta
Kunszentmiklóson szerepelt egy tornán. A református iskolák versenyének dön tõ jé ben, a gödöllõi csa pat
csak az NB.II-ben kosarazó hazaiaktól szenvedett vereséget. A második
he lye zés mel lé kü lön el is me rést is
kapott a gödöllõi együttes. A torna
legtechnikásabb játékosának Barthos
Gergõt választották meg.
A Hajós iskolában négyes mini tornát
rendeztek a hétvégen. A házigazdák
mellett a Hévízgyörk, a Paks és az
Eger mini kosaras lányai indultak a
versenyen. A lelkesen játszó csapatokban többen még csak ismerkednek a játék szépségeivel. Ennek ellenére izgalmas mérkõzéseket vívott
egy más sal a négy csa pat. A tor na
végeredménye: 1. Hajós, 2. Eger, 3.
Hévízgyörk, 4. Paks g

SPORTBÁL
A Gödöllõi Sport Alapítvány és a GEAC
szer vezésében idén is megrendezik a
gödöllõi spor tolók bálját. A hagyományos rendezvény február 25-én, pénteken 19.30-kor kezdõdik a Szent István
Egyetem Aulájában.
Az ünnepségen átadják az Év Sportolója
és az Év Edzõje díjakat, valamint köszöntik a legfiatalabbakat, a Jövõ Reménységeit. Az est folyamán ünnepélyesen köszöntik azt a személyt is, akit
a Gödöllõ Sportjáért életmû díjjal jutalmaznak.
A bálra jegyek igényelhetõk február 10étõl a GEAC sportcsarnokában.
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Nemzeti Atlétikai program

„Nap” tornatermi felmérõ verseny
A Nemzeti Atlétikai Program keretében szervezett tornatermi versenyt
a GEAC csarnokban rendezték meg.
A gyerekek két korcsoportban mérték össze ere jü ket. Az el sõ be az
1–4. osztályosok, a másodikban az
5–8. osz tá lyo sok ver se nyez tek. A
versenyszámok: ingafutás 6×10 és
6×20 m, tömöttlabda-lökés melltõl
két kézzel, hármas és ötös ugrássorozat, és 8×50 méteres váltófutás.
Versenyszámonként az elért helyezésnek megfelelõen kaptak pontot a
csa pa tok. Így a ver seny vé gén a
legkevesebb pontot szerzett csapat
gyõzött.

Ered mé nyek: 1. kcs., fi úk: 1. Pe tõ fi
(Oszvári Tamás, Pálinkás Zsolt, Dobák
Zol tán, Csa pó Dá ni el, Bagi Le ven te,
Pálinkás Gábor, Marsi Dániel, Huszár
Dániel. Felkészítõ: Winhardt Oszkár),
4 pont; 2. Hajós, 8 pont; 3. Erkel, 12
pont. Lányok: 1. Erkel (György Flóra,
Bar tók Ale xand ra, Ke re kes Dalma,
Gémesi Bog lár ka, Pá lya And rea,
Jánossy Kin ga, Cirkov Ma ri ja, Csiz madia Csilla, felkészítõ: Molnár Márta, Gadanecz György) 4 pont; 2. Ha jós, 10 pont; 3. Petõfi, 10 pont (a váltó

döntött). 2. kcs., fiúk: 1. Hajós (Mihályi Zsolt, Hardi István, Szibilla Balázs,
Raj Dániel, Konkoly Márk, Izsó Attila,
Nagy S. Miklós, Szibilla László, felkészítõ: Ádám Pál), 4 pont; 2. Petõfi, 13
pont; 3. Török, 14 pont; 4. Damjanich,
17 pont; 5. Erkel, 17 pont (a váltó döntött); 6. Premontrei, 19 pont. Lányok:
1. Török (Kálmán Anna, Veres Klára,
Maksay Julitta, Õszi Adél, Fá bi án
Bog lár ka, Berbekár Éva, Boda Ju dit,
Hi das An na; fel ké szí tõ: Péli Sán dor),
6 pont; 2. Petõfi, 10 pont; 3. Erkel, 12
pont; 4. Hajós, 16 pont; 5. Premontrei,
16 pont (a váltó döntött).
Azok között az iskolák között, amelyek mind a két kor cso port ban és
mind két nem ben in dí tot tak csa pa tot,
összetett versenyt is hirdettek. Ennek
ered mé nye: 1. Pe tõ fi, 8 he lye zé si
számmal, (felkészítõ: Szabó Sándorné,
Len csés Csa ba, Winhardt Osz kár); 2.
Hajós, 9 hsz., 3. Erkel, 12 hsz.
A versenyen szerepelt gyerekek közül többen a GEAC atlétikai szakosztályában sportolnak. Az ottani edzõiknek – Benkõ Ákos és Szörényi István nagy szerepe van a felkészítésben.
Lencsés Csaba

Gyermeklabdarúgás

Góliátok hetesei
A Góliát McDonald’s FC Tóalmáson
sze re pelt egy té li te rem tor nán. Az
1987. január 1. után született gyerekek kilenc csapattal vettek részt a
tor nán. A gödöllõi srá cok há rom
nullra gyõzték le Domony csapatát.
Az erdõkertesi együttes sem tudott
a gödöllõi há ló ba ta lál ni, vi szont
kaptak két gólt. Az Aszód ellen hétszer volt eredményes a csapat. A
csoportból 12:1-es gólaránnyal veretlenül jutottak tovább.

A ke reszt be ját szás nál Tápió szecsõ–Erdõkertes 2:0, Püspökhatvan–
Gödöllõ 1:1. Utóbbi meccsen csak hetesekkel sikerült eldönteni, hogy ki jut
a dön tõ be. A püspökhatvaniak job ban

céloztak. A két vesztes játszott a harmadik helyért, ahol a következõ eredmény szü le tett: Er dõ ker tes–Gödöllõ
3:5.
A döntõben nem született gól. Most
azon ban a Tápiószecsõ lõt te job ban a
bün te tõ ket és 4:3-ra le gyõz te a
Püspökhatvan csa pa tát. A gól ki rá lyi
címet Lovrencsics Gergõ szerezte meg
8 gól lal. A bronz ér mes csa pat tag jai:
Busai Attila, Dobróczi Péter, Énisz Péter, Gó lya Ta más, Hussze in Le ven te,
Koczkás Pé ter, Koleszár Lász ló, Ko vács Ádám, Labáth Már ton,
Lovrencsics Gergõ, Müller Péter, Nyári Ger gõ, Winkler At ti la. Edzõ:
Lovrencsics László.
-sz-

Sport • 23

Gödöllõi Szolgálat • 2000. február 10.

Teremlabdarúgás

Kézilabda

Az álmok (néha) valóra válnak

Élmezõnyben a GKC

Városunkban évek óta létezik egy, a
különbözõ tornákon eredményesen
szerepelt teremlabdarúgó gárda, a
Gödöllõi KFC. A csapat futballistája,
mestere, szervezõje, röviden: szíve,
Ivanovics Károly az 1998-as Juventus
Adidas Top 18-on elért sikeren felbuzdulva már akkor arról beszélt, hogy
NB II-es együttest szeretne Gödöllõn.
Az elmúlt év nyarától aztán valóban
másodosztályú kispályás labdarúgó
klubbal bõvült a helyi sportpaletta, de
nem a GKFC-nek, ha nem a
harmadosztályban remekül helytállt
Trident FC-nek köszönhetõen. Az õszi
idény elsõ felében Ivanovics „átpártolt” hozzájuk és játékosedzõként segítette Polyák Csabáékat, ám ezután
külön váltak útjaik. Akkor valószínûleg egyikük sem sejtette, hogy 2000.
február 14-én újra összehozza õket a
sors, de immár ellenfélként.

Távozása után Ivanovics kitartóan, de
sokáig eredménytelenül kereste a lehetõséget, hogy saját csapatával bekapcsolódjon az NB II-es teremlabdarúgó bajnokságba. Az alkalmat végül az új év
hozta meg, a téli szünetben ugyanis az
egyébként is szûkös játékos-kerettel rendelkezõ Schotch Honvéd Budai SE legjobbjai eligazoltak és a vezetõk már a
visszalépés gondolatával foglalkoztak. A
GKFC azonban élt a lehetõséggel és átvette az indulási jogot (és ezzel együtt a
pesti gárda nem túl jó eredményeit is).
Más hol ta lán nem bol do gok a hír tõl
(azoknál a csapatoknál például, melyeket
legyõzött a Honvéd Budai), de városunkban mindenki jól járt: Ivanovics és társai
azért, mert teljesült a vágyuk; a Trident
FC azért, mert nem veszti el a premieren
aratott gyõzelmével szerzett pontjait; és
leginkább a helyi futballrajongók, akik
ezután minden hétfõn 19 órától teremfoci-találkozót láthatnak az egyetemi sportcsarnokban.
Az élet furcsa játéka, hogy elsõ forduló ban rög tön rang adó ra ke rül sor a
GKFC és a Trident FC között. Amellett,
hogy mindkét egyesület gödöllõi, külön
pi kan té ri át ad a pár harc nak az a már
elõbb említett tény, hogy Ivanovics Károly õsszel még az ellenfél kispadján ült,
illetve mezében játszott. Arról nem is be-

szél ve, hogy szem be ke rül nek a GLC
egykori sikergárdájának tagjai: az egyik
oldalon Ivanovics és Szabó Zsigmond, a
másikon Sztriskó. Utóbbi a Trident FC
egyik új szerzeménye. Rajta kívül az NB
I-es AC Pár ná ból ér ke zett Pfeffer; a
nagypályán kistarcsai Burillák és Kiss
Richárd; a Honvéd Budai egykori futballistája, Csiszér, a fiatal támadó, Molnár
Zol tán; va la mint két ka pus, Nagy és
Pocsai igazolt Gödöllõre. Igaz, egy sornyian távoztak is: Szüllõ és Kovács, a
ka pu vé dõk; va la mint Bidó, Pa lás ti,
Gottstein és Rab (különösen utóbbi, azaz
a házi gólkirály eligazolása nagy veszteség, ám sajnos munkája miatt nem tudta
vállalni a megnövekedett követelményeket).
A GKFC-nél az elõbb említett két labda rú gón kí vül Markóczi, Fa ze kas és
Kelenvölgyi képviseli a rutint és mellettük a GLC tehetséges ifjúsági játékosai
(Lo vas, Ko vács, Kerecsényi, Gémesi)
veszik fel a harcot a bajnokságban. Külön említést érdemel, hogy mivel a hirtelen jött le he tõ ség mi att nem volt idõ
szpon zort ke res ni, sa ját ma guk ad ják
össze a tavaszi bajnokság lejátszásának
több százezer forintra rúgó költségeit.
(Természetesen, köszönettel fogadnának
minden segítséget, beleértve ebbe azt is,
hogy mi nél töb ben lá to gas sa nak ki a
meccseikre, hogy szurkolásukkal buzdítsák õket.) Céljuk egyelõre az, hogy méltóképpen képviseljék Gödöllõ városát.
Természetesen a másodosztályú tapaszta la tot te kint ve fél év elõny ben lé võ
Trident FC nagyobb terveket tûzött maga
elé: szeretnének ott lenni az elsõ ötben.
Gacsályi Attila edzõ szerint erre reális
esélyük van, hiszen a felkészülési tornákon, mérkõzéseken (legutóbb például az
NB I-ben is a leg job bak kö zé tar to zó
Kül ker el len ját szot tak dön tet lent egy
elõkészületi találkozón) kialakult a csapat gerince és nemcsak létszámában, de
mi nõ sé gé ben
is
vál to zott
a
játékosállomány.
A hét fõn es te hét óra kor kez dõ dõ,
szín vo na las nak, iz gal mas nak ígér ke zõ
presztízscsata végén kiderül, ki tesz egy
lépést céljai, álmai megvalósítása felé.
GKFC-Trident FC 2000. február 14.
19 óra, Egyetemi sportcsarnok

A nõi NB II-es terembajnokság legutóbbi játéknapján a GKC csapata kettõs gyõzelmet aratott. A váci sportcsarnokban elõször a szigethalmi nõk ellen játszottak a lányok.
GKC – Szigetszentmiklós 33:22
(18:11). GKC: Szabó – Mayer K.2, Mayer
E.11, Lõrincz 6, Iványi 7, Tímár 4 (2), Bíró
1. Cs: Heigl, Flóris K., Deme, Flóris V.
Edzõ: Majoros Gusztáv.
A gödöllõi lányok szombaton újabb bravúros gyõzelmekkel irányították magukra
a figyelmet. Az elsõ mérkõzésen frissen,
rendkívül mozgékonyan kezdett a GKC.
Néhány perc alatt a kezdõcsapat valamennyi játékosa kivette részét a góllövésbõl. Iványi Vera és Lõrincz Kata kezdte
meg a gólgyártást. Késõbb Mayer Emmi is
bekapcsolódott, aki ebben a játékrészben 7
akciógólt lõtt.
A gödöllõiek tanultak az elmúlt hetek
mérkõzéseibõl, mert ezúttal erõteljesen, határozottan védekeztek, nem ismertek elveszett labdát. A szünet után tovább folytatódott a lendületes játék, és még nagyobb lett
a különbség a két csapat között. A mérkõzést nagy kedvvel végig játszó Mayer Kati
remekelt a bal szélen. Tímár Petra a védekezésben és a villámgyors leindításokban
ûzte, hajtotta társait.
A nap utolsó találkozóján az érdi csapat
volt a GKC ellenfele. A lányok szoros elsõ
félidõ után biztosan szerezték meg újabb
gyõzelmüket.
GKC – Érd 22:17 (10:11). GKC: Szabó – Mayer K. 1, Mayer E. 5, Lõrincz 7,
Iványi 7, Tí már 1, Bí ró 1. Cs: Heigl,
Deme, Flóris V., Flóris K. Edzõ: Majoros
Gusztáv.
Harcos felfogásban játszó, korszerûen
kézilabdázó Érddel találták szembe magukat a gödöllõiek. A csapat eleinte egyéni
akciókkal próbálkozott. Az elsõ félidõ hajrájában felváltva vezettek a csapatok. Az
Érd idõntúli szabaddobásból szerezte meg
a vezetést. Ekkor vezettek utoljára. A szünet után a GKC áttért a kidolgozott figurákra és eredményesen fejezték be a támadásaikat. Ezen a meccsen Lõrincz Kata
volt a csapat legjobbja. Rengeteg gólpasszt
adott és a góllövésbõl is kivette a részét.
Ezzel lezárultak az NB II-es terembajnokság csoportküzdelmei. A rendkívül erõs
mezõnyben a GKC a 4. helyen – az élmezõnyben – kezdi meg a rájátszást.

Tóth Márta

-emgé-
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Kardvívás

Meglepetések versenye Gödöllõn
Román siker született a 11.Gödöllõi
Kard Bajnokcsapatok Európa Kupáján. A GEAC Architekton Vívószakosztálya, a Pest Megyei Sportigazgatóság
és a Magyar Vívó Szövetség szervezésében a Gödöllõi Szent István Egyetem sportcsarnokában találkoztak Európa legjobb kardcsapatai. Az idei
versenyre 11 csapat nevezett és vívott
nagy csatát a Steffl Kupáért.

A sorsolásnál kiemelték a két magyar, a
német, az olasz és az orosz együttest. A
többi csapat három páston kezdte meg a
küzdelmeket. A lengyel Katowice a fehérorosz Minszk ellen vívott nagyszerû
mérkõzést. A találkozón fej-fej mellett
haladtak a csapatok, végül a befejezés a
lengyeleknek sikerült jobban (45:40).
Az angol Durchamnak nem sok esélyt
adott a román bajnok Bukarest együttese.
Két 5:5-re végzõdött csörtét leszámítva
alig értek el találatot a britek. A meccs
eredménye 45:18 lett.
Az ukrán Kijev a francia Tarbes ellen
vívott. A tavalyi francia csapat – Gisors
– nagy meglepetésre második lett a versenyen. A Tarbes ellen a kijeviek, egy
csörtét leszámítva, nagyon jól vívtak és
biztosan nyertek 45:30-ra.
A legjobb nyolc között a BSE csapatának a minszkiek ellen kellett vívnia. Boros és Köves csörtéje után 7:10 volt az
állás. Ekkor Navarrete 8:3-ra lelépte ellenfelét. A folytatásban már nem engedte
ki a kezébõl a vezetést a magyar csapat,

Navarrete József: kéretik tapsolni!

és 45:34-re gyõzött.
A másik páston már nem ment
ilyen jól a magyaroknak. A Vasas
a nagy esélyes Moszkva ellen az
ötödik csörtéig ugyan egyenrangú
ellenfele volt az orosz bajnoknak,
de utána sajnos egyre nõtt a különb ség a két csa pat kö zött. A
moszkvaiak nagyszerûen vívtak, nem adtak esély a világbajnokokkal felálló Vasasnak a felzárkózásra. Moszkva – Vasas
45:38.
A német bajnok Eislingen már komolyabb feladat volt a románoknak, mint az
angolok legyõzése. Ennek ellenére a bukaresti csapat mind a kilenc csörtében
meg sze rez te a szük sé ges öt ta lá la tot.
Egyedül Stehr tudott nyerni Sandu ellen.
A románok 45:34-es gyõzelemmel jutottak be a legjobb négy közé.
A negyedik páston a Kijev az olasz
Ró ma el len ví vott a to vább ju tá sért.
Gutzeiték az el sõ kör ben hat pon tos
elõnyre tettek szert, amit a késõbbiekben
fokozatosan tovább növeltek. Az olaszok
ta valy meg nyer ték a ver senyt, most
azonban nem sikerült számukra a négy
közé jutás sem. Kijev – Róma 45:30.
A döntõbe jutásért BSE – Moszkva,
valamint Bukarest – Kijev összecsapás
következett. Az oroszok nagyon bekezdtek: Köves, Boros és Navarrete is 5:4-re
ve szí tett. Saj nos, 12:15-ös ál lás nál
Frossine sima öt nullra lelépte Borost,
így a moszkvaiak már nyolc találattal elhúztak. Ezután Köves szépített, 7:5-re
nyert,
majd
Navarrete ik szelt.
A BSE cserélt, Boros helyett Takács
lé pett
pást ra.
Diatchenko el len
óri á si meccsen
gyõ zött 6:5-re.
Saj nos ezu tán két
vesztett csörte követ ke zett, és az
orosz csapat került
be a dön tõ be.
Moszk va – BSE
45:36.
A másik ágon a
ro mán Covalin
5:2-vel nyi tott
Berko
el len.

A jövõ reménységei: gödöllõi vívópalánták

Gutzeit azonban 8:4-re verte Sandut. Két
kijevi gyõzelem után ismét Covalin villogott, és 24:25-re szépítettek a románok.
Gutzeit biztosan verte ellenfelét, Sandu
nagy csatában (6:5) gyõzte le Hristiket.
Berko gyõzelme után 40:34-re vezettek
az ukránok. Ekkor azonban a végig remek formában vívó Covalin 9:3-ra verte
Gutzeitet és kiharcolta csapata számára a
döntõbe jutást. Bukarest – Kijev 45:43.
Idõközben befejezõdtek a küzdelmek
az ötödik helyért. A Vasas a minszkiek
ellen lépett pástra. A 45:39-es vereségbe
belejátszott, hogy Ferjancsik Domokos
három csörtében összesen három találatot ért el. Az Eislingen – Roma mérkõzésen nagy kü lönb sé gû olasz gyõ ze lem
született (45:30). A két gyõztes mérkõzése remek csatát hozott. Két kiegyenlített
csörtét leszámítva nagy arányú gyõzelmek születtek (7:2, 1:10). Végeredmény:
Minszk – Róma 45:44. A Vasas csak a
hetedik helyért vívhatott a német bajnokkal. A gyõzelem egy pillanatig sem forgott ve szély ben: Va sas – Eislingen
45:25.
A harmadik helyért játszott mérkõzést
már félig megtelt lelátók elõtt vívta a BSE

A Steaua Bukarest: jöttek, láttak gyõztek
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és a Kijev csapata. A döntõrõl lemaradt
együttesek találkozóját három televízió is
közvetítette. Az elsõ körben Takács és
Navarrete nyert, Köves kikapott. Az eredmény 15:12 ide. A második kör sajnos három vereséget hozott. Fordult a kocka,
most a kijeviek vezettek 30:26-ra. A folytatásban 5:5 lett a Khristik – Navarrete
csörte. Ekkor jött Takács, aki kilenc tust
ért el Alba ellen, és csak hármat kapott. A
befejezõ csörtét Köves két pont elõnnyel
kezdte. Óriási izgalmak mellett felváltva
estek a találatok. Szerencsére Kövesnek
he lyén volt a szí ve, és meg sze rez te a
bronz ér met érõ tust. A BSE 45:42-re
gyõzte le a Kijev együttesét.
A döntõ elõtt a nagykanizsai Fittness
Center mûsorának tapsolhatott a csarnokot csaknem teljesen megtöltõ közönség.
A gödöllõi vívó gyermekcsoport bemutatóját is nagy taps kísérte. A döntõbe jutott két együttes színvonalas, izgalmas,
az utolsó pillanatig változatos küzdelmet
ví vott egy más sal. Az el sõ kör ben a
Moszkva szenzációsan vívott, és 15:10re elhúzott. Ekkor azonban Gaureanu követ ke zett, aki ala po san össze vag dos ta
Diatschenkót (10:3). Charikov azonnal
elég té telt vett Sandun (7:2), majd
Frossine gyõzött Covalin ellen. 30:26-os
állásnál Sandu félelmetes ritmusban ví-

vott és 9:4-re verte ellenfelét. A következõ
csör te is mét ro mán
gyõzelmet hozott. Az
utol só
pár ban
Charikov és Covalin
lépett pástra. Az orosz
fiú mindent megtett a
végsõ gyõzelem kivívá sá ért, de a ro mán ban em be ré re akadt.
Már csak egy tus hiányzott (44:44), amikor Covalin egy hajszál lal elõbb vá gott,
és megnyerte a romáGémesi György, Kamuti Jenõ és a BSE 3. helyezett csapata
noknak a versenyt.
A kard BEK 1966 óta tartó sorozatában lót. A vívóverseny kapcsán újra eljutott
most sikerült másodszor gyõznie román Gödöllõ jó híre egész Európába.
csapatnak. Az orosz együttes ugyanúgy
A Steffl Ku pa vég ered mé nye: 1.
megérdemelte volna, hogy nyerjen, mert Steaua Bu ka rest (Covaliu, Sandu,
szenzációsan vívtak az egész nap folya- Gaureanu, Danciulescu), 2. Moszk va
mán. A BSE harmadik helye siker, bár (Charikov, Frossine, Diatchenko,
szívesebben láttuk volna õket a döntõben. Velikij), 3. BSE (Köves Csaba, Takács
A Vasas együttese gyengén szerepelt, tõ- Péter, Navarrete József, Boros György),
lük mindenki jobb eredményt várt.
4. Dinamo Kijev, 5. SVSM Minszk, 6.
A Gödöllõi Kard BEK ismét sikert ara- Carabinieri Roma, 7. Vasas (Ferjancsik
tott. A vendégek és a meghívottak elisme- Domonkos, Nemcsik Zsolt, Lengyel Barõen szóltak a szervezésrõl és a rendezés- lázs, Maier Zsolt), 8. TSG Eislingen.
rõl. A rangos sporteseményrõl számos ha-esztízai és külföldi televízió adott összefoglaFotó: Balázs Gusztáv

MARGITA 344,2

Vívás

Vigaszágról az elsõ nyolc közé
z elõzõ héten három nemzetközi váloA
ga tón is részt vet tek a GEACArchitekton versenyzõi. Jénában a Nemzetközi kadett nõi tõr válogatón, 190 induló közül Gémesi Marianna a 16. helyet
érte el. Marianna az elsõ fordulókat sikeresen vette. Ennek legjobb bizonyítéka,
hogy az MTK-ban vívó Garai Erzsébetet
11:10-re megverte. Az asszó érdekessége,
hogy 10:10 volt az állás, mikor a csörtére
kiszabott idõ lejárt, így ezután az nyer, aki
az elsõ tust adja.Marianna nyert. A 12-be
jutásért újra egy MTK-s vívót,Földesi Júliát, kapta, akitõl 15:11-re kapott ki.
A Münchenben megrendezett Nemzetközi férfi kard válogatón, Bokor Gergõ
117 induló közül az 5. helyet érte el. A
ver seny tar to ga tott iz gal ma kat. Gergõ
egészen a harmadik fordulóig a harmadik
helyen állt, de a 32-es táblán a lista 28.
helyezettjétõl 15:14-re kikapott.

Innentõl a vigaszágon folytathatta a versenyt, ahonnan a nyolcas döntõbe küzdötte
magát. A négybe jutásért azonban a francia
Martint kapta, akitõl 15:12-re szenvedett
vereséget. Kerecsényi Fodor Georgina is
nemzetközi versenyen ért el nagyon jó
eredményt. A Budapesten megrendezett
Nemzetközi felnõtt nõi kardban a 8. helyet
szerezte meg. A négybe kerülését sajnos a
venezuelai Nieves akadályozta meg, aki
csak 15:9-re tudta megverni Ginát. Ezen a
héten szombaton a Bajnokcsapatok Európa
Kupája elõtt három versenynek is helyt
adott Gödöllõ. Az egyetem sportcsarnokában megrendezett versenyeken, kadett nõi
kard válogató, serdülõ fiú kard és gyermek
fiú tõr, csak Gémesi Csanád jutott döntõbe
(serdülõ fiú kard) és szerezte meg az elõkelõ negyedik helyet. Kerecsényi Fodor Georgina sajnos kiesett a döntõ elõtt.
erni

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
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Diákolimpia

Megyei döntõben a Líceum
est megye hat városában rendezték
P
meg az ötödik korcsoportos kosárlabda diákolimpia selejtezõit. A gödöllõi
középiskolák közül a Református Líceum nõi csapata egy csoportba került a
budaörsi Illyés és a dunakeszi Radnóti
gimnáziumok együttesével. A fiúk versenyében a három gödöllõi gimnázium csapata egymás ellen lépett pályára.
A lányok egyik selejtezõjét Budaörsön
rendezték meg. Ebben a csoportban a házigazda Illyés gimnázium, a dunakeszi
Radnóti és a gödöllõi Líceum játszott a
megyei döntõbe jutásért.
Az el sõ mér kõ zé sen – Du na ke szi–
Gödöllõ – a Radnóti gimnázium együttese nyugodott meg elõbb, nyolc ponttal
el húz tak, amit a fél idõ re si ke rült két
pontra ledolgozni. 31:31-es állásnál Pári
Zsófi triplája a legjobbkor jött, a Líceum
átvette a vezetést. A Dunakeszi sorozatban 18 büntetõt dobhatott, amibõl csak
hatot értékesített. Három perccel a vége
elõtt is mét egyen lõ volt az ál lás, de a
gödöllõi kez dõ csa pat ból ad dig ra már
hár man ki pon to zód tak. Sze ren csé re a
végjátékban pontosan céloztak a lányok,
és hat ponttal legyõzték ellenfelüket. El-

sõsorban Pári Zsófi (27 pont 13 lepattanó, 7 szerzett labda) és Vidéki Judit (6
pont, 10, lepattanó, 5 szerzett labda) játszott kiemelkedõen.
Rövid pihenõ után következett a Buda örs el le ni mér kõ zés. Itt a nyol ca dik
perc ben már 21:6 volt az ál lás. A
gödöllõiek fokozatosan növelték elõnyüket, a vendéglátók pedig egyre inkább elkedvetlenedtek. Az elsõ félidõben Székely Nóri bokaszalagjai megsérültek, egy
budaörsi játékost pedig szalagszakadás
miatt kórházba kellett szállítani.
A Líceum csapatában mind a 12 játékos pályára lépett. Jól játszottak, sõt tovább növelték a különbséget a két csapat
között. Pári Zsófi ismét nagyszerûen játszott (24 pont, 14 lepattanó, 7 szerzett
labda), a budaörsiek 15 alkalommal csak
szabálytalanul tudták megakadályozni a
ko sár szer zés ben. Na gyon so kat tett a
gyõzelemért Lázár Dorka és Vidéki Judit
is, de valamennyi játékos megérdemli a
dicséretet.
*
A három gödöllõi középiskola ifjúsági
férfi csapata a Református Líceumban
mérte össze erejét. A megyei ifi bajnok-

Kosárlabda

Dupláztak a Hajós kosaras lányai
z általános iskolásoknál is folytatódtak
A
a kosárlabda diákolimpia küzdelmei a
Szent Imre Általános Iskola tornatermében.
Az elsõ kört a Hajós két, a Török egy
gyõzelemmel zárta. A második körben elõször a Török Ignác Gimnázium csapata és
a házigazda Szent Imre Általános Iskola
együttese lépett pályára. A hibák ellenére
viszonylag folyamatos játék alakult ki, végül a törökösök örülhettek a gyõzelemnek.
A folytatásban a Hajós Alfréd Általános
Iskola lányai már nehezebb feladat elé állították a gimnázium csapatát. Végig izgalmas mérkõzésen, megérdemelten szerezte
meg újabb gyõzelmét az esélyesebbnek
ítélt csapat. Ismerve az erõviszonyokat, a
három gyõzelmet szerzõ Hajós iskola már
továbbjutónak volt tekinthetõ.
A befejezõ mérkõzésen kiütközött a tudáskülönbség a több éve kosarazó Hajós és

a játékkal az idén megismerkedõ Szent Imre csa pa tai kö zött. Ered mé nyek: Tö rök–Szent Im re 39:18; Ha jós– Tö rök
58:30; Szent Imre–Hajós 5: 60. A városi
bajnokság állása két forduló után: 1. Hajós (4 gyõzelem); 2. Török (2 gyõzelem);
3.Szent Imre (gyõzelem nélkül).
*
A harmadik korcsoportos lányok a Református Líceumban adtak randevút egymásnak. Az elsõ körben a kicsikhez hasonló
eredmények születtek. A Hajós két gyõzelemmel, a Líceum eggyel zárta a nyitó fordulót.
A továbbjutás szempontjából nagyon
fontos találkozóval kezdõdött a második
kör. A Líceum és a Hajós mérkõzése elején
a Líceum jól védekezett, a vendégek ritkán
jutottak kosárszerzési lehetõséghez. A félidõ második felében fordult a kocka, veze-

ságban a Líceum és a Török Ignác Gimnázium is indít csapatot, melynek játékosai különbözõ iskolákból kerülnek ki. A
diákolimpián azonban mindenkinek a saját is ko lá já ban kell ját sza nia. Az el sõ
mérkõzésen az egymást jól ismerõ kosarasok kemény csatát vívtak. A változatos
mérkõzés elején 10:2-re elhúzott a Líceum csapata. A hetedik percre kiegyenlített a Premontrei együttese. A félidõ vége
a hazaiaknak sikerült jobban és tíz pontos elõnyt szereztek.
A folytatásban öt perc alatt eldõlt a
mérkõzés. A Líceum egy 16:2-es rohammal állva hagyta ellenfelét. Elsõsorban
Hudák László és Barthos Gergõ villogott, de a többiek is nagyon jól játszottak. A mérkõzés hátralévõ részében a Líceum biztosan õrizte elõnyét és megérdemelt gyõzelmet aratott.
A Török Ignác Gimnázium elleni mérkõzésen nagy volt a különbség a két csapat kö zött. A meccsen több nyi re a
kadettek játszottak, de így is óriási fölényben voltak a hazaiak.
A Premontrei–Török találkozón az elsõ félidõben még tartották magukat a törökösök, de a fordulás után már csak két
kosárra futotta az erejükbõl.
Ered mé nyek: Líceum-Premontrei
86:59, Líceum-Török 84:20, PremontreiTörök 60:23.
-esztí-

tést szerzett a Hajós együttese. A magassági fö lény ben ját szó ha zai csa pat sor ra
hagyta ki a jobbnál jobb helyzeteket.
A vendégek már tíz ponttal is vezettek,
amikor a Líceum együttese elkapta a fonalat, ledolgozta hátrányát és nyolc ponttal
elhúzott. A meccs vége felé a hazaiaktól
három meghatározó ember is kipontozódott. A rendkívül szoros meccset kis különbséggel a vendégek nyerték.
A második találkozón a Szent Imre Iskola csapata lelassította a játékot, így viszonylag kevés kosárral megúszta a Hajós
elleni összecsapást. A befejezõ mérkõzésen
a csalódott Líceum és a Szent Imre együttese lépett pályára. A házigazdák örömkosárlabdát játszva magabiztosan gyõzték le
a Szent Imre alakuló csapatát.
Eredmények: Líceum – Hajós 42:46,
Hajós – Szent Imre 58:18, Szent Imre – Líceum 11:65. A bajnokság állása két kör
után: 1. Hajós (4 gyõzelem); 2. Líceum (2
gyõzelem); 3. Szent Imre (gyõzelem nélkül).
-tak-
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Atlétika

Fedett pályán tarolt a GEAC
Az Olimpiai Csarnokban rendezték meg
Pest Megye Fedett pályás Atlétikai Bajnokságát. A Gödöllõi EAC erejét bizonyították a hétvégi események. Pénteken a
Magyar nagydíjon gyõztek a legkisebbek, szombaton a Pest megyei bajnokságon arattak nagy sikert. A 13 és 40 év
közötti korosztályokban 29 bajnoki cím
mellé még 30 dobogós helyezést is begyûjtöttek. Benkõ Ákos és Szörényi István tanítványai ezzel ismét igazolták,
hogy a GEAC a megye legerõsebb és
legjobb atlétikai egyesülete. A sok jó teljesítmény közül ki kell emelni a 4-4 bajnokságot nyert junior Pék Andreát, az ifi
Durkó Eliánát, a serdülõ Babrián Lortit,
valamint Szörényi Zoltán 400 cm-es rúdugrását és Erdélyi Eszter 800 méteres
futását.

Eredmények: Serdülõ: 60 m: 1. Babrián
Lorti, 2. Fábián Boglárka. 200 m: 1. Fábián Boglárka, 2. Hüse Nikolett. 400 m: 1.
Babrián Lorti. 800 m: 3. Boda Judit. 3000
m: 3. Sztarenszki Magdolna. 60 m gát: 2.

Hüse Nikolett, 3. Fábián Boglárka. Távolugrás: 1. Babrián Lorti, 2. Fábián Boglárka. Magasugrás: 1. Babrián Lorti, 2. Mészáros Krisztina, 3. Hüse Nikolett. Rúdugrás: 1. Hüse Nikolett, 2. Dús Jetta. 60 m,
200 m és távolugrás: 1. Szibilla László.
Ifjúsági: 60 m: 1. Durkó Eliána. 200
m: 1. Durkó Eliána, 3. Szeleczki Xénia.
400 m: 2. Fábián Boglárka. 800 m: 2.
Eördögh Réka, 3. Csintalan Erika. 60 m
gát: 1. Durkó Eliána, 3. Szeleczki Xénia.
Távolugrás: 1. Durkó Eliána, 3. Szeleczki
Xénia. Magasugrás: 1. Szeleczki Xénia.
Rúd ug rás: 1. Har ma ti Ka ta lin, 2.
Eördögh Réka, 3. Szeleczki Xénia. 800 m
és 3000 m: 1. Szüki Norbert. Rúdugrás:
1. Szörényi Zoltán, 2. Jaeger Ákos. Hármasugrás: 1. Puskás László.
Junior: 60 m: 1. Pék Andrea, 3. Gácsi
Judit. 200 m: 1. Pék Andrea. 400 m: 1.
Pék Andrea, 3. Gácsi Judit. 800 m: 1. Erdélyi Eszter. 60 m gát: 1. Pék Andrea. Magasugrás: 1. Gácsi Judit. Távolugrás: 2.
Szûcs Tamás.
Felnõtt: 200 m és hármasugrás: 1.

Atlétika

Iskolásainkkal is sikeresek vagyunk
A leégett Budapest Sportcsarnokot pótolandóan az Olimpiai Csarnokban került megrendezésre a Magyar Nagydíj
és a már hagyományosan hozzá csatlakozó gyermek vágtaverseny. Ezen eddig
is „rendszeres” gödöllõi sikerek születtek, hiszen Szibilla László kétszer, míg
Babrián Loretta egyszer gyõzött az elmúlt években. Most a Nemzeti Atlétikai
Program keretében valamit változott a
verseny jellege. Iskolák számára csapatverseny és egyéni verseny került lebonyolításra.

Csapatversenyben az Erkel iskola, míg
egyéniben a Hajós iskola (Izsó, Márta,
Szeleczki Alex) , a Török Ignác gimnázium
(Mészáros Krisztina, Págó Mónika) és a
Premontrei Gimnázium (Varga János) indultak.
Az Erkel iskola versenyzõi – igaz, õk is
GEAC-atléták – szoros és színvonalas csatában utasították maguk mögé a vágtázóiról

híres Szolnoki Sportiskola, ezen a versenyen két iskola színeiben induló fiataljait.
A csapat tagjai és az idõeredmények:
30 m fiúk: Szindrity Attila 5,43 mp.,
Barkóczi Ádám 5,33 mp.; 30 m lányok:
Ritecz Lilla 5,17 mp., Benkó Réka 5,30
mp.; 60 m fiúk: Kis Dávid 9,14 mp., Bárdi
Olivér 9,18 mp.; 60 m lányok: Babrián
Lorti 8,37 mp., Gál Celi 8,82 mp. Összesítésben: 1. Gödöllõ Erkel iskola, 56,78 mp.;
2. Szolnok, Széchenyi Ált. Iskola, 57,09
mp.; 3. Szolnok, Vásárhelyi Ált. Iskola,
59,21 mp.
Az egyéni verseny során – három kivételével –a középdöntõig (legjobb 12 fõ) jutottak a gödöllõiek. A döntõbe Ritecz Lilla,
Izsó Márti és Benkó Réka került a 89-90-es
lányoknál. Az elõfutamok és a középdöntõ
során Izsó és Ritecz kiemelkedett a mezõnybõl. A döntõ mégis balul sült el számukra. Az 1-es pályán a starter a „hóna
alól” alaposan kiugró szolnoki kislányt elengedte és ez 30 m-en eldöntötte a ver-

Nagy Erzsébet. 60 m és távolugrás: 2.
Nagy Erzsébet. 200 m és 400 m: 1. Kis
Csaba, 2. Gajda Gábor. 3000 m: 2. Pecze
Dániel, 3. Medgyes Gábor.
Váltó: lányok: 1. GEAC A (Pék, Gácsi,
Fábián, Durkó), 2. GEAC B (Szeleczki,
Fá bi án, Eördögh, Hüse), 3. GEAC C
(Csintalan, Mészáros, Hidas, Barkóczi). Fiúk: 2. GEAC (Szörényi, Puskás, Szabó,
Jilly).
Az Országos Téli Gyalogló Bajnokságot
(35 km) a leégett BS folyosója helyett szabadtéren, a Népstadion betonkörében bonyolították le. Török Csaba, a GEAC versenyzõje az embert próbáló versenyszámban az értékes hatodik helyet szerezte meg.
Ideje 3 óra 10 perc.
A megyei fedett pályás bajnokságon
részt vettek a Bocskai SE versenyzõi is.
Gerényi Péter 11 fõs csapata 2 bajnoki címet és 7 dobogós helyezést szerzett. Eredmények: serdülõ. 60 m: 4. Rébb. 200 m:
3. Varga Ilona. 400 m: 2. Rébb Katalin, 3.
Paulusz Bogáta. 800 m: 2. Varga Ilona, 4.
Guáry Alexandra. 3000 m: 1. Kelédi Katalin, 2. Reznák Alexa, 4. Klincsek Krisztina.
If jú sá gi: 800 m: 2. Rébb Ani kó, 4.
Nagy Hilda. 3000 m: 2. Kiss Orsolya.
Junior: 3000 m: 1. Varga Krisztina.
-esz-

senyt. Izsó és Ritecz szinte állva maradt,
Bankó Réka ellenben – szintén kissé kiugorva – szemfülesen rajtolt és remek második helyet szerzett.
A nagyobb lányoknál Babrián Lorti –
csillogtatva versenyzõi képességét –imponálóan gyõzött, az összes fiú idõeredményt
is alaposan felülmúlva.
Egyéni eredmények:
Középdöntõ: 30 m: Barkóczi Á. (Erkel)
5,31 mp.; 60 m: Gál Celi (Erkel) 8,82 mp.;
Vágó Mónika (Török) 8,85 mp.; Mészáros
Kriszti (Premontrei) 8,79 mp.
Döntõ: 30 m lány: 2. Benkó Réka (Erkel) 4. Ritecz Lilla (Erkel); 5. Izsó Márti
(Hajós); 60 m fiúk: 6. Varga János (Premontrei); 60 m lány: 1. Babrián Lorti 8.21
!!! (Erkel).
Az eredményhirdetés rendkívül ünnepélyes volt és annak megfelelõ a különdíjak
értéke is. A versenyt megtekintette Deutsch
Tamás ifjúsági és sportminiszter is.
Az televízió interjút készített a csapattal
és vezetõivel, amelyet 12-én, szombaton
délelõtt az MTV 1-en közvetítenek.
A siker közös munka eredménye – az iskola testnevelõié és a GEAC atlétaedzõié.
(bá)

28 • Rejtvény
Valószínûleg mindannyian osztjuk József Attila óhaját:

Gödöllõi Szolgálat • 2000. február 10.

MEGHÍVÓ
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Kaparász dideregve a szellõ.”
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