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Temetõ a Tisza – vagy még kivirágzik?

Im már több he te sok kol ja a köz vé le ményt a Ti szán be kö vet ke zett kör nye ze ti ka taszt ró fa. Nagy -
bá nya kö ze lé ben egy auszt rál-ro mán ve gyes vál la lat tározójából ci án ve gyü le tek ke rül tek a Sza -
mos ba, és on nan to vább… A saj tó hír adá sai el lent mon dá so sak, ami ért he tõ: ilyen pusz tí tás ra
ed dig még nem volt pél da. 16. oldal



Pén te ken a kas tély dísz ter me volt a
szín he lye a Kon zer va tív Pol gár mes te -
rek I. Nem zet kö zi Kon fe ren ci á já nak: a
ma gyar ön kor mány za ti ság el sõ tíz
évét ér té ke lõ ta nács ko zást a Ma gyar
Ön kor mány zat ok Szö vet sé ge, a Nem -
ze ti Kon zer va tív Fó rum és a Bu dai Fó -
rum ren dez te.

Gémesi György or szág gyû lé si kép vi se lõ,
Gödöllõ pol gár mes te re, a Ma gyar Ön -
kor mány zat ok Szö vet sé gé nek el nö ke kö -
szön tõ jé ben ki emel te: a tra dí ci ók meg õr -
zé sét il le tõ en az ön kor mány zat ok a ma -
gyar tár sa da lom alap egy sé gei. A költ ség -
ve tés az idén fél mil li árd fo rin tot kü lö ní -
tett el a re gi o ná lis rend szer ke re té ben ki -
ala kult 175 kis tér ség mû kö dé sé hez; er re
a for rás ra te hát szá mít hat nak az ön kor -
mány zat ok.

Hans-Friedrich von Solemacher, a
Hanns Seidel Ala pít vány kép vi se lõ je
örö mét fe jez te ki a kon fe ren cia lét re jöt té -
vel kap cso lat ban, hi szen fon tos, hogy
mi nél több te rü le ten kap jon han got a ke -
resz tény ala pú po li ti zá lás.

Dá vid Ibo lya MDF-elnök, igaz ság ügy-
mi nisz ter ar ról a sze rep rõl be szélt, amit
az ön kor mány zat ok töl te nek be a de mok -
ra ti kus ál la mok ban.

Torsten Wende, az 1200 éves né met or -
szá gi te le pü lés, Haimhausen pol gár mes -
te re az ön kor mány za ti ság ot ta ni ha gyo -

má nya i val is mer tet te meg a ta nács ko zá -
son részt ve võ ma gyar pol gár mes te re ket.
Be szá molt ar ról, hogy az ön kor mány za ti
mun kát sok eset ben sú lyo san aka dá lyoz -
za, ami kor a tör vé nye sen meg vá lasz tott
tes tü let dön té se it kü lön bö zõ pol gá ri kez -
de mé nye zé sek kel pró bál ják meg sem mi -
sí te ni.

Szász fal vi Lász ló or szág gyû lé si kép vi -
se lõ, Csur gó pol gár mes te re (felsõ
képünkön balról) he lyi és or szá gos szem -

szög bõl ele mez te az ön kor mány za ti ság
tíz évét. Mi kes Éva, a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal po li ti kai ál lam tit ká ra a ma gyar
köz igaz ga tá si rend szer fej lõ dé sé nek le -
het sé ges irá nya it is mer tet te. Hang sú lyoz -
ta, hogy szer ves fo lya ma tok ról van szó,
ame lyek ese té ben óva kod ni kell az el ha -
mar ko dott dön té sek tõl.

Tar lós Ist ván, Bu da pest III. ke rü le té -
nek pol gár mes te re a fõ vá ros és a ke rü le -
tek kap cso la tát ele mez ve, an nak a vé le -
mé nyé nek adott han got, hogy az ön kor -
mány za ti tör vény nem han gol ja össze a
ha tás kö rö ket és a kö te le zett sé ge ket – ami
nem po li ti kai, ha nem jo gi és er köl csi
kér dés.

Gegesy Fe renc IX. ke rü le ti pol gár mes -
ter el mond ta: a fõ vá ros és a ke rü le tek
kap cso la tá ban üt kö zé si pont csak az
ügyek mint egy tíz szá za lé ká ban van, de
ak kor az faj sú lyos. A meg lé võ ha tás kö ri
át fe dé se ket le het ne csök ken te ni.

Gödöllõ test vér vá ros ai kö zül
Csíkszereda és Zenta kép vi sel tet te ma -
gát. Csedõ Csa ba és Ju hász At ti la pol gár -
mes te rek az adott kö rül mé nyek kö zött
meg va ló sít ha tó ön kor mány za ti ság gya -
kor la tát is mer tet ték.

A ta nács ko zás be fe je zé se ként a kon fe -
ren ci án részt ve võ pol gár mes te rek zá ró -
nyi lat ko za tot fo gad tak el.

R. G.
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Tízéves a ma gyar ön kor mány za ti ság
Kon zer va tív Pol gár mes te rek I. Nem zet kö zi Kon fe ren ci á ja

Fotó: Magyar Bertalan

Fotó: Magyar Bertalan
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A kon fe ren cia meg nyi tó elõ adá sát
Dá vid Ibo lya igaz ság ügy-mi nisz ter
tar tot ta.

A kon zer va ti viz mus szá mom ra hi tet,
tör té nel mi ta pasz ta la tok kal iga zolt re a -
li tást, fe le lõs ma ga tar tást je lent –
mond ta a mi nisz ter asszony. Eb ben az
esz me rend szer ben he lyük re ke rül nek a
ma ra dan dó, va ló di ér té kek. A kon zer -
va ti viz mus nem üz let- és ha szon el le -
nes, de til ta ko zik az el len, hogy min -
den áru vá vál jon.

A ma gyar ön kor mány za ti ság ról be -
szél ve Dá vid Ibo lya ar ra em lé kez te tett,
hogy an nak gyö ke rei Szent Ist ván ko -
rá ig nyúl nak vissza: az ak kor ki épí tett
egy ház me gyék és a vár me gye rend szer
idõt ál ló nak bi zo nyult. A ma gyar me -
gyék szé les kö rû önál ló ság gal ren del -
kez tek, a má so dik vi lág há bo rú után

azon ban a fal vak és vá ros ok is el ve szí -
tet ték ezt az önál ló sá got.

Az Or szág gyû lés 1990-ben nagy
több ség gel fo gad ta el az ön kor mány za ti
tör vényt, ami nek mû kö dõ ké pes sé gét,
de mok ra ti kus sá gát a ké sõb bi ek ben sem
kér dõ je lez te meg sen ki: az ön kor mány -
za ti rend szer meg te rem té se a rend szer -
vál tást kö ve tõ el sõ kor mány iga zi si ker -
ága za ta volt.

A ré gi ók Eu ró pá já ba csak fej lett ön -
kor mány za ti ság gal il lesz ked he tünk, de
el sõd le ge sen a ré gi ók bel sõ in teg rá ci ó -
ját, a vi dék fej lesz tést kell szem elõtt tar -
ta nunk. Az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ
csat la ko zás so rán a jo gi sza bá lyo zás fi -
no mí tá sá ra van szük ség; eh hez kap cso -
ló dó an az ön kor mány zat ok pénz ügyi el -
len õr zé sét is ren dez ni kell. Az Ál la mi
Szám ve võ szék mel lett cél sze rû lét re -
hoz ni azt a hi va talt, ami el vé gez né a
hely ha tó ság ok pénz ügyi vizs gá la tát.
Minden nek ér de ké ben az MDF tör vény -
mó do sí tást kez de mé nyez.

R. G.
Fotó: Magyar Bertalan

Hit, ta pasz ta lat, fe le lõs ségérzet
Dá vid Ibo lya meg nyi tó elõ adá sa

Fotó: Balázs Gusztáv



4 • Közélet Gödöllõi Szolgálat • 2000. február 24.

A Nem ze ti Kon zer va tív Fó rum, a Bu dai
Fó rum és a Ma gyar Ön kor mány zat ok
Szö vet sé ge kö zös ren de zés ben ma meg -
tar  tot ta a Kon zer va tív Pol gár mes te rek I.
Nem zet kö zi Kon fe ren ci á ját ha zai, ha tá ron
tú li ma gyar és kül föl di pol gár mes te rek
rész vé te lé vel. A mai ese mény egy kon fe -
ren cia-so ro zat ré sze, amely a ma gyar
ön kor mány za ti ság 10. év for du ló ja al kal -
má ból ke rül meg ren de zés re, meg em lé -
kez ve az ön kor mány za ti ság egy év ti ze -
des múlt já ról, amely a fi a tal ma gyar de -
mok rá cia egyik leg fon to sabb alap in téz -
mé nye.

Az ed di gi ered mé nyek ér té ke lé se mel -
lett a Kon fe ren cia mér le gel te a to vább lé -
pés le he tõ sé ge it és a he lyi ön kor mány -
zat ok to váb bi erõ sí té sé nek szük sé ges sé -
gé re hív ta fel a fi gyel met. A részt ve võ fel -
szó la lók a he lyi de mok rá cia és a szub-
szidiaritás el vé nek biz to sí tá sa ér de ké ben
szük sé ges nek tart ják a he lyi erõ for rás ok
és spe ci á lis le he tõ sé gek op ti má lis ki -
hasz ná lá sát, gaz da sá gi le he tõ sé ge ik bõ -
ví té sét.

A föld raj zi lag és gaz da sá gi lag egya -
ránt igen el té rõ hely zet ben lé võ ön kor -
mány zat ok kép vi se lõi egy han gú lag le szö -
gez ték, hogy a kon zer va tív esz me i ség a
.he lyi au to nó mia ki bon ta koz ta tá sá nak
egyet len va ló di alap ja. A tisz tán gaz da sá -
gi szem pont ok csak hosszú tá von gon -
dol kod va egyez tet he tõk össze a ma gyar
tra dí ci ó ra és a ma ra dan dó ér té kek re épí -
tõ fej lõ dés sel.

A kü lön bö zõ or szá gok ban mû kö dõ
ön kor mány zat ok ve ze tõi elõ adá sa ik so -
rán mind meg fo gal maz ták azt a kö zös
prob lé mát, hogy az ön kor mány zat ok
kor lá tos anya gi le he tõ sé gei és a fo lya -
ma to san bõ vü lõ fel adat kör kö zött el lent -
mon dás fe szül. A ren del ke zés re ál ló he -
lyi és köz pon ti erõ for rás ok cél tu da tos
fel hasz ná lá sa a kon zer va tív ér  ték rend
alap ján, hosszú tá von se gít he ti a he lyi
kö zös sé gek jö võ kép ének ja ví tá sát és a
lo ká lis meg erõ sö dést. En nek ér de ké ben
a ma ér vény ben lé võ, az ön kor mány za -
to kat érin tõ jog sza bály ok to vább fej lesz -
té sé re van szük ség, il let ve az uni ós jog -
har mo ni zá ció so rán fon tos fi gye lem be
ven ni a he lyi ér de kek ér  ték rend ér vé nye -
sü lé sét is.

A kon fe ren cia-so ro zat kö vet ke zõ ülés -
sza kai cél ja ként fo gal ma zó dott meg a
konk rét prob lé mák mé lyebb szin tû és
gya kor la ti fel dol go zá sa.”

ZÁRÓNYILATKOZAT

Ju hász At ti la dél vi dé ki test vér vá ro-
s unk, Zenta pol gár mes te re ként vett
részt a kon fe ren ci án.

– Ju gosz lá vi á ban mi lyen le he tõ sé gei
van nak az ön szer ve zõ dés nek??

– A dél vi dé ki ma gyar ság ön szer ve zõ -
dé sei 1992-tõl je len van nak a po li ti kai
élet ben. Több olyan ön kor mány zat van,
ahol a ma gyar ság kép vi se lõi je len tik a
meg ha tá ro zó po li ti kai erõt. Ez azért fon -
tos, mert a szerb ha ta lom ré szé rõl mi
nem ka punk po zi tív diszk ri mi ná ci ót; azt
hely ben, ma gunk nak kell meg ten ni. A
Vaj da sá gi Ma gyar Szö vet ség el ké szí tett
egy do ku men tu mot a vaj da sá gi nem ze ti
kö zös sé gek ön ren del ke zé sé rõl és Vaj da -
ság ön kor mány za tá ról. Ez ma gá ban fog-
l al ja mind azo kat az el kép ze lé se ket, ame -
lyek az egy más mel lett élõ nem ze ti kö -
zös sé gek jo ga i ra vo nat koz nak.

– Mennyi re te kint he tõ de mok ra ti kus -
nak az ál la mi struk tú ra?

– Szer bia leg na gyobb rák fe né je a tel -

jes köz pon to sí tás; ez az, ami vel nem tu -
dunk dû lõ re jut ni. Min den Belg rád ból
in dul ki, és Belg rád ban fe je zõ dik be.
Eh hez jön még, hogy Belg rád ha tá rán
túl sem mi re sem jut pénz.

– Eb ben a hely zet ben mi lyen cé lo kért
küzd a dél vi dé ki ma gyar ság?

– Ne künk el sõ sor ban a nem ze ti ön ren -
del ke zés sel kell fog lal koz ni, hogy el is -
mer je nek ben nün ket, mint nem ze ti kö -
zös sé get. Az or szág nak 6-7, ezen be lül a
Vaj da ság nak, va gyis a Dél vi dék nek
mint egy 18 szá za lé kát al kot ja a ma gyar -
ság. Ez há rom száz ezer em ber, akik kel a
szerb kor mány nak szá mol nia kell, ha ez
a te rü let most Szer bi á hoz tar to zik. Tel jes
jo gú pol gá rok ká kell vál nunk, ezért tart -
juk tisz te let ben az al kot mányt és a tör vé -
nye ket, mert ez a de mok rá cia sza bá lya.
Fon tos, hogy a Vaj da ság sa já tos stá tust
kap jon; ezen be lül könnyeb ben le het
meg ol da ni a he lyi prob lé má kat, mint ha
globalizálnánk a kér dé se ket.

R. G.

Magyarság a Délvidéken
„Tel jes jo gú pol gá rok ká kell vál nunk…”

A kon fe ren ci án részt vett Csedõ Csa ba,
Csíkszereda pol gár mes te re is. Test vér -
vá ros unk el sõ em be rét az ön kor mány -
za ti ság ér vé nye sü lé sé rõl kér dez tük.

– A kulcs kér dés az, hogy a ha ta lom le oszt -
ja-e azo kat a jo go sít vá nyo kat, ame lyek kel
az ön kor mány za to kat mû köd tet ni le het. A
vá lasz tott ve ze tõk fe le lõs sé ge az anya nyelv,
a kul tú ra, a ha gyo má nyok õr zé se, és a szük -
sé ges in téz mény há ló zat kor sze rû sí té se, il -
let ve ki épí té se. A szé kely föl di vá ros ok tag -
jai a ro má ni ai me gyei jo gú vá ros ok szö vet -
sé gé nek, ahol hal lat ni tud juk a han gun kat.
A kö zelmúlt ban meg je lent né hány olyan
tör vény, ami fel tét le nül fon tos az ön kor -
mány zat ok mû kö dé sé hez. Mind ez rész ben
a mi vá ros aink kez de mé nye zé sé re tör tént.

– Van-e vál to zás a nyelv hasz ná lat ban?
– Köz tu dott, hogy Ro má nia el fo gad ta a

ki sebb sé gek eu ró pai char tá ját. Sür gõs sé gi
kor mány ha tá ro zat tár gya, hogy ahol a ki -
sebb ség meg ha lad ja a húsz szá za lé kot, ott
jo ga van az anya nyelv hasz ná la tá ra a köz -

igaz ga tás ban és a tör vény szé ken egya ránt.
Csíkszeredában egyéb ként a „ki sebb ség”
86 szá za lé kos több sé get al kot.

– Csíkszeredában mi lyen fel ada tok ra
kon cent rál ja az erõ ket az ön kor mány zat?

– Szá munk ra az a leg fon to sabb, hogy
mû köd tet ni tud juk az alap in téz mé nye in ket;
el sõ sor ban az egész ség ügyi el lá tást és a tan -
ügyet. Nem vé let len, hogy a most már
Szent Ist ván ne vét vi se lõ gödöllõi egye tem
szá mos hall ga tót ké pe zett ki vá ros unk ban.
Leg újab ban a Bo lyai Egye tem ki he lye zett
in for ma ti ka-ka ra és a sop ro ni egye tem er -
dé sze ti ka ra is mû kö dik ná lunk.
Csíkszereda az el múlt esz ten dõ ben a ne héz
anya gi kö rül mé nyek el le né re is lét re hoz ta
sa ját, önál ló szín há zát. Mind ezek lét fon tos -
sá gú dol gok. Né hány in téz mény a me gyei
alól át ke rült vá rosi fenn ha tó ság alá, ezek
kö zül a csík sze re dai szé kely né pi együt tes a
leg je len tõ sebb. Úgy ér zem te hát, hogy tör -
tén tek elõ re lé pé sek, bár a gaz da sá gi fel len -
dü lés még vá rat ma gá ra.

R. G.

A nyolc van hat szá za lé kos ki sebb ség
Csíkszereda: sa ját szín ház és fel sõ ok ta tás



Feb ru ár 16-án a vá ros há zán
tar tot ta együt tes ülé sét a
Gödöllõ és Kör nyé ke
Re gi o ná lis Tu risz ti kai
Egye sü let és a Bu da -
pes ti és Kö zép-Du na -
vi dé ki Re gi o ná lis
Ide gen for gal mi Bi -
zott ság.

Fá bi án Zsolt al pol gár -
mes ter az ülést meg nyit va
tá jé koz tat ta a meg je len te ket a
Gödöllõn ter ve zett mil len ni u mi
prog ra mok ról, majd ar ra hív ta fel a fi gyel -
met, hogy a kas télyt fel ke re sõ lá to ga tó kat
itt le het tar ta ni a tér ség ben: a kör nyék sok -
fé le lát ni va lót és prog ra mot kí nál. A re gi o -
ná lis tu risz ti kai egye sü let fel ada ta épp e lát -
ni va lók ide gen for gal mi hasz no sí tá sa.

Csiz ma dia Lász ló, a Re gi o ná lis Ide gen -
for gal mi Bi zott ság ko ráb bi el nö ke a kis tér -
sé gek meg szer ve zé sé nek mun ká ját is mer -
tet te; kör nyé kün kön 39 te le pü lés al kot ilyen
szer ve ze ti egy sé get. Be mu tat ta a 2000. évi
mar ke ting-ter vet, vé gül a Bu da pes ti és Kö -
zép-Du na vi dé ki RIB köz pon ti iro dá já nak
te vé keny sé gét. Rusznák Im re, a RIB el nö ke
el mond ta, hogy a bi zott ság te rü le ti leg a kö -
zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ra épül, de hoz zá
tar to zik Ko má rom-Esz ter gom, il let ve Nóg -
rád me gye né hány te le pü lé se is. A kor mány
ki lenc re gi o ná lis ide gen for gal mi bi zott sá got
ho zott lét re, ezek kö zül a mi énk ben kép zõ -
dik az or szág tu riz mus ból szár ma zó be vé te -

le i nek a 40 szá za lé ka. A kor -
mány a tu riz mus ága za tát

tíz mil li árd fo rint tal tá mo -
gat ja eb ben az év ben.

Su ba Ka ta lin, a
GKRTE szak mai tit -
ká ra az egye sü let ál tal
ki adott prog ram fü ze -
tet is mer tet te. Ar ra

hív ta fel a fi gyel met,
hogy nem elég a lát ni -

va ló kat fel ku tat ni, vagy
meg szer vez ni a prog ra mo -

kat: mind ezt me ne dzsel ni, ér té -
ke sí te ni is kell.

Kálna Ti bor, a turai ön kor mány zat kul tu -
rá lis és sport bi zott sá gá nak el nö ke a kör -
nyék ter mé sze ti és kul tu rá lis ér té ke it fog lal -
ta össze. El mon dá sa sze rint az egye sü let
sze re pet vál lal hat a nyu gat ról ke let re tör té -
nõ tõ ke áram lás elõ se gí té sé ben. Ar ra fi gyel -
mez te tett, hogy tér sé günk ben Gödöllõ és
Hol ló kõ ki vé te lé vel a te le pü lé sek ide gen -
for gal mi von ze re je önál ló an nem pi ac ké -
pes. Ezen se gít het nek az olyan prog ra mok,
mint a Gödöllõt Betlérrel össze kö tõ ide gen -
for gal mi fo lyo só.

Tö rök Jó zsef az egye sü le ti internet-szol-
gáltatás hely ze tét és az adat bá zis kar ban tar -
tá sá nak fel ada ta it is mer tet te, majd szólt a
fej lesz té si le he tõ sé gek rõl is.

Az ülés to váb bi ré szé ben a GKRTE költ -
ség ve tés ét és a tag dí jak kér dé sét vi tat ták
meg.

R. G.
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1 százalék
A Gödöllõ és Kör nyé ke Re gi o ná -
lis Tu risz ti kai Egye sü let 1996. ja -
nu ár 17-én tör tént meg ala ku lá sa óta
alap ve tõ cél ki tû zés ének te kin ti a
gödöllõi tu risz ti kai ré gió von zás -
kör ze té be tar to zó te le pü lé sek lát ni -
va ló inak fel tá rá sát és be mu ta tá sát
ter mé sze ti ér té ke i nek vé del mé vel
il let ve épí tett kör nye ze té nek meg -
óvá sá val össz hang ban. Az egye sü -
let  a  Gödöllõi  Ki rá lyi  Kas tély
KHT-val il let ve a ré gió kul tu rá lis
és tu risz ti kai prog ram gaz dá i val
együtt mû köd ve a tér ség adott sá ga -
i hoz, lát ni va ló i hoz szer ve sen il lesz -
ke dõ programok ki dol go zá sá ban
vesz részt és elõ se gí ti azok meg va -
ló sí tá sát. Az egye sü let 1998. ja nu ár
1-tõl köz hasz nú szer ve zet nek mi nõ -
sül. Le he tõ ség nyílt ar ra, hogy ma -
gán sze mé lyek jö ve de lem adó já nak
1szá za lé ká ról az egye sü let ja vá ra
ren del kez ze nek és ez zel is el öre gít -
sék kö zös cél ja ink meg va ló sí tá sát.
Gödöllõ és Kör nyé ke Re gi o ná lis
Tu risz ti kai Egye sü let adó szá ma:
18672466-2-13. g

Iskola elõtt
Tisz telt Szü lõ! Gyer me ke a
2000/2001-es tan év ben el sõ osz tá -
lyos lesz. Ez az ese mény éle tük fon -
tos ál lo má sa. Ezért vár juk Önö ket
2000. feb ru ár 29-én ( kedd ) 17 óra -
kor a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Köz -
pont szín ház ter mé be, ahol sze ret nénk
be mu tat ni a vá ros ban mû kö dõ ál ta lá -
nos is ko lák igaz ga tó it, akik rö vid tá -
jé koz ta tást ad nak is ko lá ik prog ram ja -
i ról, vá la szol nak ér dek lõ dõ kér dé se -
ik re. Meg je le né sük re szá mí tok.
Benkõ Ákosné iro da ve ze tõ. g

Bõr gyógy ásza t
Feb ru ár 14. és már ci us 31. kö zött
(már ci us 13-14-15. és már ci us 24. ki -
vé te lé vel) in gye nes bõr gyógy ásza ti
szû rõ vizs gá la tot vé gez dr. Fe hér Ág -
nes bõr gyógy ász fõ or vos. A vizs gá lat
al kal má val fes té kes anya je gyek, fer -
tõ zé ses (pl. gom bás), il let ve bár mi -
lyen jel le gû bõr el vál to zá sok kal kap -
cso la tos ta nács adás és el lá tás, kí ván -
ság sze rint AIDS szû rés tör té nik. A
vizs gá lat he lye: Tormay Kár oly

HÍREK

Elõ re lé pés a cé lok meg va ló sí tá sá ért
Ta nács ko zás az ide gen for ga lom ról

Feb ru ár 21-27-ig
Besnyõ Gyógyszertár,

Szabadság út 167., telefon: 420-762.
Feb ru ár 28- már ci us 5-ig

Medicína Patika,
Dózsa György út 12, telefon: 410-251

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Feb ru ár 26-27.:
dr. Sebesztha Lász ló,

Veresegyház, Vá sár he lyi P. u. 8.
Telefon: (30) 9748-301.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Folytatás a 6. oldalon

Szent István Egyetem Nyelvi Intézet

NYELVTANULÁS KEDVEZÕ

FELTÉTELEKKEL!
Nyelvtanfolyamok indulnak

február 28-tõl, 40 órában (heti 2×2
óra)

Angol, német és orosz nyelvekbõl, 10–12
fõs csoportokban alap, közép, felsõ szin -

teken, to vábbá intenzív nyelvvizsga-
elõkészítõk

heti 3×2 órában (60 óra)
Rigó u.-i nyelvvizsga-lehetõséggel

már májusban!

Jelentkezés, befizetési határidõ:
febr. 21-ig, de.: 9–11.45, du.: 13–15 óráig

Szent István Egyetem Nyelvi Intézet
Adminisztrációjában.



Pi ros ka és a far sang

Nagy sza bá sú mu lat ság gal kö szön töt ték a
far san got az Egye sí tett Szo ci á lis In téz -
mény ben. A pa rá dés mû sort az in téz mény
la kói és mun ka tár sai ad ták elõ; ké pün kön
a mû sor ve ze tõ ép pen Pi ros kát és a far -
kast fag gat ja. Fo tó: R. G.
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Egész ség ügyi Köz pont (Szak or vo si
Ren de lõ in té zet) Bõr gyógy ásza ti
Szak ren de lõ, Gödöllõ, Pe tõ fi S. u. 1.
Tel.: 430-655/115. Ren de lé si idõ:
hét fõ: 8-12.30; kedd: 13-17 óra; szer -
da: 8-12.30; csü tör tök: 8-13; pén tek:
10-13 óra. Kér jük, min den ki hoz za
ma gá val a TAJ kár tyá ját! Dr. Fe hér
Ág nes fõ or vos. g

Par lag fû
A Gödöllõi Par lag fû-el le nes cso port
már ci us 1-én 17.30-kor a Vá ros há za
nagy ter mé ben tart ja egye sü le ti ala ku -
ló ülé sét. Vár juk mind azok je lent ke -
zé sét, akik ten ni sze ret né nek azért,
hogy a vá ros parlagfûmentessé vál -
jon. Az alap sza bály-ter ve zet és je -
lent ke zé si lap (azok szá má ra is, akik
nem tud nak el jön ni a gyû lés re) be -
sze rez he tõ Miklósik Már tá nál (tel.:
416-672), ill. át ve he tõ a hely szí nen
17 órá tól. Ha lász Le ven te ön kor -
mány za ti kép vi se lõ, Miklósik Már ta,
a par lag fû-el le nes cso port kép vi se lõ -
je. g

Folytatás az 5. oldalról

HÍREK

Feb ru ár 17-én, csü tör tö kön tar tot ta
far san gi mu la to zá sát a For rás Szo -
ci á lis Se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol -
gá lat. A For rás Ti ni-klub já ba já ró
né pes gye rek se re get han gu la tos
ze ne és az al ka lom nak meg fe le lõ en
fel dí szí tett nagy te rem fo gad ta.

A kar ne vál ven dé gei közt volt Six Edit
al pol gár mes ter, to váb bá Pá pai Ti bor és
Jenei Zoltánné a Nép jó lé ti Iro da fõ -
mun ka tár sai. A ven dé gek fo ga dá sa
után kö vet ke zett a jel me zes fel vo nu -
lás, mely so rán bo szor ká nyok, gé sák, a
min den na pi mun ká tól el fá radt sze re lõ -
mun kás ok, tan árok és még sok meg le -
põ en ere de ti jel mez be öl tö zött gye rek
vo nult fel.

Ta lál koz hat tunk a nagy tu dós sal,
Eins te in nel, és köz tük volt Zorró a fé -
lel me tes Orosz lán ki rállyal. A For rás

csa lád gon do zói is jel mezt öl töt tek.
Hó fe hér ke és tör péi – akik ki vé te le sen
nem a bá nyá ban, ha nem a For rás ban
dol goz nak – mu lat tat ták a kö zön sé get,
amíg a zsû ri meg hoz ta dön té sét.

Min den ki, aki jel mezt öl tött ma gá ra,
aján dé kot vá laszt ha tott ma gá nak, a
leg jobb jel me ze sek ok le ve let is kap -
tak. A fel vo nu lás iz gal ma után a csa -
lád gon do zók uzson ná val, te á val és fi -
nom sü te ménnyel kí nál ták a gye re ke -
ket, majd já té kos ve tél ke dõ kö vet ke -
zett. Nem volt könnyû fel adat a cso -
kievés kés sel és vil lá val, vagy a ping-
ponglabdafújás. Volt még eszperente
és sok egyéb, ügyes sé get és fej tö rést
igény lõ fel adat.

A kar  ne vál  tánc mu lat  ság gal
folytatódott és zá rult.

Szauzer Il di kó 
Fotó: Reményi Krisztián

A fiúk a Forrásban dolgoznak…
Farsang a tiniklubban

Gödöllõi Kró ni ka
A helyi televízió min den pén te ken 18 óra kor

új mû sor ral je lent ke zik a ká bel há ló za ton.
Is mét lé s: kedden, 18 órakor.

REGIONÁLIS



Telt  há zas Hofi-est 

Hofi Gé za elõ adá sá nak hí re meg töl töt te ked den es te a GEAC sport csar no ká nak le lá tó it
és  küz dõ te rét; ré gen vol tak ennyi en kí ván csi ak egyet len em ber pro duk ci ó já ra Gödöllõn.
A köz éle ti est vé gén Gémesi György pol gár mes ter is gra tu lált a mû vész nek.

Fotó: Ba lázs Gusz táv
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Hó vi rág tól hó hul lá sig

Hó vi rág ra hó zá por hul lott a múlt hét csü tör tö ké nek haj na lán, de a nap tár ra néz ve nem a
szi lárd hal maz ál la po tú csa pa dék volt a rend kí vü li, hi szen ép pen át ér tünk feb ru ár kö ze -
pén. Fo tónk bi zo nyít ja, nem állt hely ze te ma gas la tán a köz út ke ze lõ a vá ros un kat
Valkóval össze kö tõ úton. Né hány ki lo mé ter re egy más tól, két sár ga Ikarus is az árok ba
csú szott a fa rá val. Emi att olyan so kan gya lo gol tak az úton a mun ka hely ük vagy az is ko -
lá juk fe lé, mint aho gyan a Mát rá ban lát ni a ki rán du ló kat. Így vá lik kis hó ban is ma gas
hegy ség gé a Gödöllõi domb ság… Fotó: Ba lázs Gusz táv

Múlt hét vé gén nagy je len tõ sé gû vá lasz tá so -
kat tar tot tak az isz lám fun da men ta liz mus fel -
leg vá rá nak tar tott Irán ban. A majd 40 mil lió
vá lasz tó pol gár több mint 5000 je lölt kö zül
vá lasz tot ta meg a 290 fõs par la ment
(medzslisz) tag ja it. A je löl tek két nagy irány -
zat kö ré cso por to sul tak (a pár tok ugya nis be
van nak tilt va): az egyik ol da lon a re for me rek
ta lál ha tók, míg ve lük szem ben a kon zer va tí -
vok so ra koz tak fel. A tét ko moly, ugya nis
meg ha tá ro zó le het, hogy mi lyen irányt vesz
a sí i ta több sé gû ál lam. A kon zer va tí vok gyõ -
zel me ese tén min den ma rad na a ré gi ben (az
or szág tel je sen alá van ren del ve az isz lám
val lás nak), a re form erõk elõ re tö ré se vi szont
egy hosszú tá vú gaz da sá gi és tár sa dal mi re -
form fo lya mat kez de tét je lent het né, mely nek
kö vet kez té ben Irán ki lép het ne a tel jes nem -
zet kö zi el szi ge telt ség bõl.

Az egész tör té net 1979-ben kez dõ dött,
mi kor Khomeini ajatollah szám ûze tés bõl ha -
za tér ve for ra da lom mal meg buk tat ta Reza
Pahlavi sah nyu gat ba rát dik ta tú rá ját. A vá ra -
ko zá sok kal el len tét ben az új ve ze tõ nem tesz
lé pé se ket egy de mok ra ti ku sabb be ren dez ke -
dés fe lé, sõt isz lám ala pú köz tár sa sá got ki ál -
tat ki. Meg kez dõ dik az el len zék lik vi dá lá sa:
több ezer em bert vé gez nek ki az ún. isz lám
nép bí ró ság ok íté le tei alap ján, to váb bi ez re ket
bör tö nöz nek be és kí noz nak meg. Új ra be ve -
ze tik az isz lám igaz ság szol gál ta tást, meg kez -
dõ dik a nõk jo ga i nak kor lá to zá sa és egy
teokratikus ál lam ki épí té se. Az új re zsim
szem be for dult az USA-val is, sõt Wa shing -
ton az el sõ szá mú kö zel len ség nek szá mít Te -
he rán ban mind a mai na pig. Azon ban az
arab vi lág sem fo gad ta be Iránt, mi vel az
nem az isz lám 90 szá za lé kát ki te võ szun ni ta,
ha nem a ki sebb sé gi sí i ta irány zat hí ve, rá -
adá sul az or szág nak sem a nyel ve, sem a la -
kói nem ara bok (ha nem per zsák).  1989-
ben, az ajatollah ha lá la után azt le he tett vol na
vár ni, hogy a dik ta tú ra eny hül ni kezd. A tény -
le ges vál to zá sok ra azon ban 1997-ig kel lett
vár ni, ami kor, meg le pe tés re, a re for mer nek
szá mí tó Hatami ke rült az el nö ki szék be, aki
rög tön bé kü lé ke nyebb han got ütött meg Wa -
shing ton fe lé. A ko mo lyabb re for mo kat
azon ban ed dig, a még mind ig szi lárd po zí ci -
ók kal bí ró kon zer va tí vok meg aka dá lyoz ták. A
rend szer eró zi ó ját azon ban már nem le het
meg ál lí ta ni, ezt bi zo nyít ják a most le zaj lott
vá lasz tá sok is: az el sõ ered mé nyek sze rint a
re for me rek el söp rõ gyõ zel met arat tak.

Fábus

Iráni reformerek

KITEKINTÕ
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Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta (Gödöllõ, Sza bad ság tér 7.) pá lyá za tot hir det a Gödöllõn, a Táncsics Mi hály ut ca 5. szám alatt fek võ
in gat lan tu laj don jo gá nak meg szer zé sé re

Az in gat lan is mer te té se:
A Táncsics M. u. 5. szám alatt fek võ, 644 hely raj zi szá mú, sport te lep meg ne ve zé sû, 5236 m2 te rü le tû te her men tes in gat lan

Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta ki zá ró la gos tu laj do nát ké pe zi.
Az in gat lan összközmûves te rü le ten fek szik. A Táncsics M. ut cá ban víz, elekt ro mos ener gia, gáz, szenny víz és te le fon köz mû vek ta lál ha tó ak.

Az in gat lan ra csak a víz köz mû ke rült be kö tés re.
Az in gat lan irányára: (sport, rek re á ci ós, va la mint ezt ki egé szí tõ ven dég lá tás vál lal ko zá si cé lú fel hasz ná lás ese tén: 21 000 000 Ft, (sport szer -

ve zet Gödöllõ Vá ros Sport kon cep ci ó já ban tá mo ga tott nak el fo ga dott te vé keny sé ge ese tén: 13 000 000 Ft.
A pályázat benyújtásának feltétele: a vé te li aján lat nak a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban elõ ír ta kat kell tar tal maz nia

Az írá sos pá lyá za ti tá jé koz ta tó a Vá ros há za II. eme let 227. szá mú he lyi sé gé ben ve he tõ át.
Az ér dek lõ dõk ré szé re rész le tes tá jé koz ta tást ad: Tol nai Ka ta lin (Vá ros há za II. eme let 227. sz. he lyi ség).

Te le fon: 28/420-411/153, 28/410-245, te le fax: 28/410-186
Az in gat lan meg te kin té sé re idõ pont egyez tet he tõ Koós Al bert tel a 28/420-411/146 te le fon szá mon.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye és ha tár ide je: Gödöllõ, Vá ros há za (Sza bad ság tér 7.), Va gyon gaz dál ko dá si Iro da, 227. szá mú he lyi ség ben,
Tol nai Ka ta lin fõ mun ka társ nak,
2000. áp ri lis 26. 15.00 órá ig

Pályázati hirdetmény

Gödöllõ Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak La kos ság szol gá la ti Iro dá ja ér te sí ti a vá ros la kos sá gát,
hogy a kör ze ti ál lat or vos Gödöllõ vá ros ban az ebek 2000. évi ve szett ség el le ni vé dõ ol tá sát az aláb bi idõ pont ok ban vég zi.

Eboltási idõ pont ok 

2000. már ci us 4. szom bat, 8–10 órá ig, Vá sár tér
2000. már ci us 7. kedd, 15–17 órá ig, Ka zin czy kör úti ál lat or vo si ren de lõ
2000. már ci us 21. kedd, 15–17 órá ig, Ka zin czy kör úti ál lat or vo si ren de lõ
2000. már ci us 25. szom bat, 8–10 órá ig, gr. Te le ki tér
2000. áp ri lis 4. kedd, 15–17 órá ig, Köz tár sa ság u. és Pre mont rei sa rok
2000. áp ri lis 8. szom bat, 8–10 órá ig, Blahai strand
2000. áp ri lis 11. kedd, 15–17 órá ig, Prés ház
2000. áp ri lis 15. szom bat, 8–10 órá ig, Máriabesnyõ–Klapka u. sa rok

A pót ol tás idõ pont ja és he lye: 2000. áp ri lis 29. szom bat 8–10 órá ig Vá sár tér. Az ol tás dí ja: 500 Ft.

Tá jé koz tat juk a vá ros la kos sá gát, hogy az eboltások al kal má val az
ebtartók le ad hat ják azon ebe ket, ame lye ket tar ta ni to vább nem akar nak.
A le adott ebek ál lat ott hon ba szál lí tá sá ról a VÜSZI Kht. gon dos ko dik.

Fel hív juk az ebtulajdonosok fi gyel mét, hogy – a tu do má nyos-ku ta tá si
és la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti cél ból tar tott ál la tok ki vé te lé vel – a tu laj do nos
vagy tar tó ja kö te les éven ként – a há rom hó na pos kort el ér te ket har minc
na pon be lül, majd hat hó na pon be lül is mé tel ten – a sa ját költ sé gé re ha -
tó sá gi ál lat or vos sal ve szett ség el len be ol tat ni.

A nagy tes tû ebe ket pó rá zon és száj ko sár ral kell az össze vont eboltásokra elõ -
ve zet ni, en nek hi á nyá ban az ál lat or vos az ol tást meg fog ja ta gad ni.

Az eboltás – az ál lat tu laj do nos kü lön sze mé lyes meg ren de lé sé re –
az ál lat tar  tá si he lyén is el vé gez he tõ, az ol tás és ki szál lás költ sé ge it
az ebtulajdonosnak az ál lat or vos ré szé re meg kell fi zet ni. Ugyan csak
az ál lat tu laj do nos kö te les fi zet ni az eboltás tel jes költ sé ge it, amennyi -
ben az eb ve szett ség el le ni kö te le zõ vé dõ ol tá sa a fen ti ek ben meg je -
lölt idõ pont ok ban és he lyen il let ve leg ké sõbb a pót ol tás so rán szer -
ve zet ten nem tör  té nik meg, vagy az eb a há rom hó na pos kor t év köz -
ben töl töt te be.

A vá rosi gyep mes ter a vé dõ ol tás alól el vont ebet – mint em ber re
egész ség ügyi szem pont ból ve szé lyes, va la mint az ál lat ál lo mány egész -
sé gét ve szé lyez te tõ be teg, vagy be teg ség re gya nús ál la tot – kár ta la ní tás
nél kül össze fog ja gyûj te ni, és el fog ja pusz tí ta ni.

Az eboltás al kal má val az ál lat tar tó ré szé re sor szám mal és Gödöllõ fel -

irat tal el lá tott bi lé tát adunk át, amely iga zol ja a ve szett ség el le ni ol tás
meg tör tén tét. Ezt a bi lé tát az eb nyak ör vén kell el he lyez ni. Az 1998. év -
ben ki adott li la bi lé ták 1999-re már nem ér vé nye sek. Az ebek nyil ván tar -
tá sa a Pol gár mes te ri Hi va tal ban a bi lé ta sor szá ma alap ján tör té nik. Bi lé ta
nél kül köz te rü let re ju tott ebet a gyep mes ter be gyûj ti és a gyep mes te ri te -
lep re szál lít ja.

Ha az eb el ve szett, el pusz tult, vagy más tu laj do nos hoz ke rült, kér jük,
hogy ezt az ál lat tar tó je lez ze a Pol gár mes te ri Hi va tal La kos ság szol gá la ti
Iro dá ján. 

A sor szám mal el lá tott bi lé ta el vesz té se ese tén is az el vesz tés té nyét kér -
jük je lez ze az ál lat tar tó azért, hogy új bi lé tá val lás suk el az ebet.

Akik már 1999. év ele jén be ol tat ták ve szett ség el len a tu laj do nu kat ké -
pe zõ ebet, azok szin tén a La kos ság szol gá la ti Iro dán ve he tik át a bi lé tát
az ol tá si iga zo lás be mu ta tá sát kö ve tõ en.

Kér jük, hogy a ve szett ség el le ni vé dõ ol tás ra az ebtulajdonosok hoz zák
ma guk kal az eboltási iga zo lást.

Az eboltás költ sé ge össze te võ dik: az eboltás dí já ból, az ol tó anyag árá -
ból, az ol tás hoz fel hasz nált tûk, fecs ken dõk, fer tõt le ní tõ szer, va la mint a
ki szál lás hi va ta los költ sé gé bõl és a dí jat, ol tó anya got ter he lõ 12 %-os
áfá-ból.

Homa Ibo lya
La kos ság szol gá la ti Iro da ve ze tõ je

Gödöllõ, 2000. feb ru ár hó.

Felhívás
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Gödöllõ Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a 197/1999. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat alapján
árverést hirdet tehermentes lakás tulajdonjogának megszerzésére.

Az árvrés helye és ideje: Gödöllõ, Városháza, Szabadság tér 7. II. emelet 229. sz. helyiség, 2000. február 29., 14.00 óra
Az értékesítésre kerülõ lakás:

Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 1–3. VIII/61. (417/11/A/61 hrsz.)
Az összkomfortos, 44,35 m2 alapterületû  lakás helyiségei a társasház tulajdont alapító okirat szerint:

másfél szoba, konyha+kamraszekrény, fürdõ+WC, elõszoba+2 db beépített szekrény, tároló.
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft.

Az árverésre jelentkezés feltétele:
bánatpénz címén a kikiáltási ár 20%-ának megfelelõ összeg befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken és a

befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidõben.
Az árverésre

2000. február 28-án 16 óráig lehet jelentkezni
a Gödöllõi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján a II. em. 232. sz. helyiségben Tóthné Pervai Katalinnál

(telefon: 28/420-411/148, telefax: 28/410-186), aki az érdeklõdõk részére részletes írásos tájékoztatást is ad.
A lakás megtekintésére ezen hirdetmény megjelenésétõl kezdõdõen 2000. február 25-én 16 óráig van lehetõség,

melyhez idõpont egyeztethetõ
Koós Alberttel

a 28/420-411/146 telefonszámon.

Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta (Gödöllõ, Sza bad ság tér 7.) 
pá lyá za tot hir det

a Sza bad ság tér 5. szám alatt (mû em lék Hamvay-kúria épü le té ben) lé võ 
nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi ség cso port öt éves bér le ti jo gá nak és to váb bi öt év re szó ló elõbérleti jo gá nak

meg szer zé sé re.
A nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi ség cso port is mer te té se: 

A 493,58 m2 alap te rü le tû he lyi ség cso port a Hamvay-kúria (296 hrsz.) mû em lék épü le té ben he lyez ke dik el.
A he lyi ség cso port ban a bér lõ a vá ros i film szín há zat kö te les mû köd tet ni. Ezen te vé keny sé gi kör meg vál toz ta tá sa ti los.

A bér lõ a bérbeadó hoz zá já ru lá sá val – az alap te vé keny ség ki egé szí té se ként – to váb bi kul tu rá lis jel le gû
ki egé szí tõ szol gál ta tá so kat is nyújt hat.

A he lyi ség cso port ban a bér lõ ki zá ró lag sa ját költ sé gén, a bérbeadó elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val vé gez het ér ték nö ve lõ be ru há zá so kat.
A mû em lék épü le ten sem mi ne mû át ala kí tá si mun ká lat nem vé gez he tõ.

A mi ni mum net tó bér le ti díj: 82 000 Ft/hó.
A pályázatok benyújtásának feltételei:

A bér be vé te li aján lat nak a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban elõ ír ta kat kell tar tal maz nia. 
Az írá sos pá lyá za ti tá jé koz ta tók át ve he tõk a Vá ros há za (Gödöllõ, Sza bad ság tér 7.) Va gyon gaz dál ko dá si Iro dá ján a II. eme let 232.

szá mú he lyi ség ben.
Rész le tes tá jé koz ta tást ad: Tóthné Pervai Ka ta lin (te le fon: 28/420-411/148, 28/410-245/148, te le fax: 28/410-186)

A he lyi ség cso port meg te kin té sé re idõ pont egyez tet he tõ Koós Al bert tel a 28/420-411/146 te le fon szá mon.
A pá lyá za tok Vá ros há za Va gyon gaz dál ko dá si Iro dá já ra tör té nõ be nyúj tá sá nak he lye és ha tár ide je:

232. szá mú he lyi ség, Tóthné Pervai Ka ta lin fõ mun ka társ nak,
2000. már ci us 13. 12.00 órá ig

Pályázati hirdetmény

Árverési hirdetmény
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A Damjanich is ko lát tá mo ga tó Gö -
döllõi Ga ra bon ci ás Ala pít vány jó -
té kony sá gi est jén, szom ba ton hét

óra kor már az is ko la au lá já ban bõ sé ges
lát ni va ló fo gad ta a szü lõ ket, ven dé ge ket.
Po hár ral a kéz ben (min den kit ape ri tif fel
fo gad tak) a tár lók ban és a fa la kon a di á -
kok és ta ná ra ik mun ká it cso dál hat tuk
meg; amik bõl a ta va lyi tan év vé gén a
Pol gár mes te ri Hi va tal ban is ki ál lí tást ren -
dez tek. E „be me le gí tés” után az eme le ti,
össze nyit ha tó te rem ben kez dõ dött az iga -
zi prog ram.

Füléné Szanyi Ka ta lin, az ala pít vány
ku ra tó ri u má nak el nö ke kö szön töt te a
szék so ro kat zsú fo lá sig meg töl tõ ven dég -
se re get, akik kö zött a pol gár mes te ri hi va -
talt Six Edit al pol gár mes ter asszony kép -
vi sel te; majd el sõ mû sor szám ként gyer-
mekaerobik-bemutatót lát hat tunk. A di á -
kok után a cso por tot be ta ní tó há zas pár:
Kirchenbaum Pál és Kirchenbaumné
Gom bos Tí mea mu tat ták be, ho gyan mû -
ve li e lát vá nyos spor tot egy az or szá gos
baj nok sá gon har ma dik, az eb-n nyol ca -
dik he lye zett pá ros.

A köz ok ta tás ban érin tett és ér de kelt
va la mennyi szak em bert és „ki bi cet” csip -
ked te meg – de ala po san – Mé szá ros Be -
á ta ma gyar–ének sza kos ta nár nõ Vöasö
cí mû víg já té ka, amit a tan tes tü let adott

elõ, szó sze rint tom bo ló si ker rel. A si ker
tit ka ta lán az le he tett, hogy a ne he zen ta -
nu ló kis di ák kal mód szer ta ni lag fog lal ko -
zó pszi cho ló gus, ter mé szet gyógy ász és ki
tud ja, ki min den ki egy ke res ke del mi té vé
bu gyu ta mû so rá nak dísz le tei kö zött kel -
lett mo zog jon, ahol még az ér tel mes ta -
nács is a visszá já ra sült el – s ez a torz -

kép bi zony nem is annyi ra torz… Fá jó
re kesz iz mok kal vo nul tak le a tor na te rem -
be a ven dé gek, ahol bõ sé ges va cso ra,
majd a Han gu lat ze ne kar talp alá va ló já ra
tánc kö vet ke zett reg ge lig, köz ben az el -
ma rad ha tat lan tom bo lá val.

A bál után nyi lat ko zott la punk nak
Szûcs Józsefné, az is ko la igaz ga tó ja. El -
mond ta: a száz negy ven ven dég mel lett
gödöllõi cé gek is tá mo gat ták fel aján lá sa -
ik kal a ren dez vényt és a tom bo lát, ami -
nek be vé te le, csak úgy, mint a bü fé
kasszá ja, va gyis össze sen 280 ezer fo rint,
a Ga ra bon ci ás Ala pít vány cél ja it fog ja
szol gál ni. Az ala pít vány egyéb ként pá -
lyá za to kat ír ki, amik ben a ku ra tó ri um el -
bí rá lá sa alap ján ré sze sül nek jut ta tás ban a
rá szo ru ló vagy ar ra ér de mes di á kok. Je -
len leg há rom ilyen ki írás él: a te het sé ges
ta nu lók nyá ri tá bo roz ta tá sát se gí tik ilyen
mó don; tá mo gat ják az év vé gi ju ta lom ke -
re tet, ami bõl a leg jobb egyé ni tel je sít mé -
nye ket nyúj tók mel lett az év kö zi ver se -
nye ken ki emel ke dõ en sze rep lõ gye re kek
is ré sze sül nek; s vé gül, egy kul tu rá lis tá -
mo ga tá si ala pot is lét re hoz tak, ami bõl –
két ka te gó ri á ban – a fo gé kony, rá szo ru ló
és ar ra ér de mes öt-öt di á kot tá mo gat ja az
ala pít vány, pél dá ul szín ház je gyek kel.

M. B.
Fo tó: a szer zõ

Jó té kony sá gi est a Damjanichban

Ho gyan lesz a tánc ból szín ház jegy?

Six Edit alpolgármester és a gyerekek. A bevétel a tehetséges és rászoruló gyerekekéi

Tanárok színészszerepben. A darabban néha még a jó tanács is visszafelé sül el…
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A Szent Im re Ka to li kus Ál ta lá nos Is -
ko la leg alap ve tõbb fel ada ta a gyer -

me kek ke resz tény szel lem ben tör té nõ
ok ta tá sa, ne ve lé se. Az is ko la iga zán
egy há zi szel le me csak ak kor szü let het
meg, ha a szü lõk is kö zös sé get al kot nak,
hi szen a ke resz tény hit is egy kö zös ség
ölén szü le tik és nö vek szik. Az is ko la
azért ta nít, hogy ne vel jen, va gyis be lül -
rõl ala kít sa az em bert. Min den tu dás,
amely mö gött nem áll biz tos er köl csi
hát tér, holt tu dás sá lesz. A XX. szá zad
tör té nel me szá mos eset ben pél dáz za: az
er köl csi leg kont rol lá lat lan tu do mány
mi lyen sú lyos pusz tí tá sok ra ké pes. Ezért
min den tu dást az örök élet fé nyé ben kell
fe lül vizs gál ni, és meg fe le lõ er köl csi hát -
tér rel kell át ad ni.

Az is ko lánk a gyer me kek ke resz tény
szel le mé ben tör té nõ ok ta tást, ne ve lé sét
tûz te ki cé lul. Azt sze ret nénk, ha is ko -
lánk ha son lí ta na egy ide á lis csa lád éle té -
hez, ahol min den kor a köl csö nös sze re -
tet, meg ér tés és meg be csü lés ural ko dik.
Ez a lég kör al kal mas ar ra, hogy ta nu ló -
ink a leg job ban érez zék ma gu kat, leg töb -
bet hoz zák ki ön ma guk ból, és va ló di ké -
pes sé ge i nek meg fe le lõ en tud ja nak tel je -
sí te ni.

Mint tud juk, a hit re ne ve lés nem
annyi ra sza vak kal tör té nik, mint in -
kább az éle tünk kel, aho gyan a hét köz -
nap okon vi sel ke dünk és gon dol ko -
dunk. A gyer mek azt az élet stí lust sa já -

tít ja el, amit a köz vet len kör nye zet ben
lát (ott hon a szü lõk tõl, az is ko lá ban a
ta ná rok tól). A fel nõtt te hát nem búj hat
ki a ne ve lés fe le lõs sé ge alól. Az is ko -
lás gyer mek nek, sõt a fi a tal nak is szi -
lárd és esz mé nyi ér ték ren det kell mu -
tat ni. Pél dá kat kell elé je tár ni, amit kö -
vet het.

Ka to li kus is ko lá ink ban meg ha tá ro zó
je len tõ sé gû, hogy a vi lág ról, a va ló ság ról
ke resz tény fel fo gás ra épít. En nek a vi lág -
lá tás nak és ne ve lés nek alap ja és kö zép -
pont ja ma ga Krisz tus.

Ok ta tá si prog ra munk: Az el sõ négy
év fo lya mon az alap is me re tek nek, jár -
tas sá gok nak, kész sé gek nek olyan szin tû
ki ala kí tá sá ra tö rek szünk, ame lyek ké -
pes sé te szik ta nu ló in kat a kor sze rû is -
me re tek el sa já tí tá sá ra, az 5-8. év fo lya -
mon ezen meg szer zett ké pes sé gek re
ala poz va az is me re te ket úgy köz ve tít -
jük, hogy tu da to sít juk a ta nu ló ban,
hogy a hit, a val lá sos vi lág né zet és a
ter mé szet tu do mány ok nem áll nak el len -
tét ben egy más sal.

Ki emelt ok ta tá si fel adat az alap ve tõ
kész sé gek (ol va sás, írás, szá mo lás) ma -
gas szin tû el sa já tí tá sa, ezért a he lyi tan -
ter vünk ben nem vál lal tuk fel a ma nap -
ság „di va tos” tár gyak, prog ra mok be ve -
ze té sét. Ter mé sze te sen a fel sõ ta go za -
ton, a szü lõk és a gyer me kek egy sé ges
igé nyei alap ján sok min den re nyí lik le -
he tõ ség.

A hit tan a tan rend szer ves ré sze. Az
ok ta tás ban pe dig mind ig a ke resz tény
eu ró pai  kul  tú  ra  ha gyo má nya i  nak
össze füg gé sé ben tár juk fel a tan anya -
got. Olyan lég kört kí vá nunk biz to sí ta -
ni, ahol a szü lõk, a tan árok és a ne ve -
lõk egy kö zös sé get al kot nak a di á kok -
kal. A ne ve lõk pe dig úgy ne vel nek,
hogy ta ní tá suk kal és jó pél dá juk kal
ked vet és min tát ad nak az ön ne ve lés -
hez.

Kéz mû ves és sport kö ri fog lal ko zá so -
kat kí ná lunk a sza bad idõ ben, úszás ok ta -
tást szer ve zünk. Gyógytestnevelõ ta ná -
runk fog lal ko zik az orthopédiai és bel -
gyó gyá sza ti el vál to zás sal ren del ke zõ
gye re kek kel óra rend be il leszt ve, he ti há -
rom al ka lom mal.

Sze re tet tel vá runk min den gyer me ket,
még is kér jük, hogy csak azon szü lõk je -
lent kez ze nek, akik a ke resz tény szel le mi -
sé get fon tos nak tart ják és akik vál lal ják,
hogy az ott ho ni ne ve lés ben is ezt foly tat -
ják.

A gödöllõi Szent Im re Ka to li kus Ál -
ta  lá  nos Is  ko la  fe l  vé te l t  h i r  det  a
2000/2001. tan év le en dõ el sõ osz tá lyo -
sai ré szé re. a fel vé te li be szél ge tés ide -
je: 2000. már ci us 3. (pén tek) 13–17
óra; 2000. már ci us 4. (szom bat) 8–12
óra. A já té kos be szél ge tés he lye: Szent
Im re Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la tor na -
ter me, 2100 Gödöllõ, Sza bad ság tér
19.

Kér jük a ked ves szü lõ ket, hogy er re
az al ka lom ra a gyer mek nek tor na ci põt
fel tét le nül hoz za nak.

Szilvágyi-Hordós Ist ván
igaz ga tó

A2000. év ben négy osz tály érett sé gi zik
a Tö rök Ig nác Gim ná zi um ban. Õk

tar tot tak sza lag ava tót feb ru ár 19-én,
szom ba ton a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si
Köz pont ban.

A prog ram Arisztophanész Lü sz -
isztraté cí mû ko mé di á já val kez dõ dött,
me lyet a XI/B osz tály di ák jai ad tak elõ.
A szín da ra bot a XI/C és D osz tá lyok, a
szü lõk szá má ra össze ál lí tott mû so ra kö -
vet te, mely ben ze nei és iro dal mi mû sor -
szám ok – töb bek kö zött Ady-ver sek – és
az al ka lom hoz il lõ pró zai mû vek kap tak
he lyet.

A sza lag tû zés re 18 óra után ke rült sor,
ami kor az 1996–2000. fel ira tú vi lá gos -
kék sza la gok, a ti zen egye di kes di á kok -
nak kö szön he tõ en, a ti zen ket te di ke sek
mat róz blú za i ra il let ve za kó i ra ke rül tek.
Mi u tán az al sóbb év fo lyam le vo nult, a
vég zõ sök a szín pa don áll va hall gat ták
meg Heltai Mik lós igaz ga tó úr be szé dét.
Rö vid szü net után kö vet ke zett az est má -
sik fény pont ja, az osz tály- és év fo lyam -
tán cok be mu ta tó ja. Két bé csi ke rin gõ,
me lyet az év fo lyam di ák jai kö zö sen tán -
col tak el, zár ta köz re az osz tály tán co kat.
A D osz tály tem pe ra men tu mos la tin tán -
cot adott elõ; a C-sek ke le ti jel le gû ze né -
re mu tat tak be egy sa ját ko re og rá fi át,
mely hez a ru há kat is ma guk ter vez ték; a
B osz tály pe dig ír tán cot adott elõ. Ez a
mû sor szám, me lyet a lá nyok né pi mo tí -

vu mok kal dí szí tett ru há ban, a fi úk pe dig
tér dig érõ szok nyá ban és za kó ban tán -
col tak, szin tén nagy si kert ara tott. Mi u -
tán a szü lõk vé gig néz ték a XII. év fo lyam
fel lé pé sét, a szín ház te rem ben he lyet cse -
rél tek a töb bi ven dég gel, akik nek a vég -
zõ sök má sod szor ra is elõ ad ták több hét
alatt elõ ké szí tett ko re og rá fi á ju kat. Az es -
tét szin tén tánc zár ta, a Galga te rem ben
disz kó, az au lá ban pe dig a Novalisk
együt tes élõ ze né je adott er re le he tõ sé get. 

Et tõl a nap tól kezd ve a tö rö kös vég zõ -
sök ru há ján is ott lesz a sza lag, a szim bó -
lum, mely jel zi kö zép is ko lai ta nul má nya -
ik vé gé nek kö ze led tét. A mu lat ság után
most már egy re kö ze lebb ke rül nek az
érett sé gi hez, a ke rin gõ után jön az iga zi
tánc!

N. L.

Fel vé te li a Szent Im ré be

Ke resz tény szel le mû ok ta tás

Sza lag ava tó a Tö rökben

1996–2000
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Delafosse, Claude
Cso da lám pá val
az em be ri test tit kai nyo má ban
Iz gal mas uta zás ra hív ja a gye re ke ket a
kö tet; se gít, hogy meg is mer jék az em -
be ri test fel épí té sét, mû kö dé sé nek tör -
vény sze rû sé ge it. Az em be ri szer ve zet
bel se je nem lát ha tó, még is fel fe de zõ -
út ra in dul hat nak a kö te tet la poz ga tó
gye re kek. Egy át lát szó és egy fe ke te
lap kö zé csúsz tat ha tó „cso da lám pa”
te szi le he tõ vé, hogy a kö te tet né ze ge tõ
gye re kek ma guk fi gyel hes sék meg,
mi lyen az em be ri csont váz fel épí té se,
az agy sej tek, a vö rös és fe hér vér sej -
tek, a csont szö vet, a ha ránt csí kolt
izom ké pe. Nyo mon kö vet he tik a táp lá -
lék út ját az emész tõ rend szer ben, ké pet
al kot hat nak a kis ba ba fej lõ dé sé rõl az
anya méh ben. A kö tet so kat te het a
gye re kek élet ta ni  alap is me re te i  nek
gya ra  po  dá  sá  é r t  –  6–8 éve  sek  nek
aján lott.
(Bp., 1999, Passage)

Vonnegut, Kurt
Hó kusz pó kusz
A 20. szá zad má so dik fe lé nek ame ri kai
iro dal má ban két ség kí vül Kur t Vonnegut
a „leg ko mo lyabb ne vet te tõ”. Re gé nyé -
ben utá noz ha tat lan iró ni á val és tá ma -
dó kedv vel tár ja elénk mind azo kat az el -
lent mon dá so kat, ame lye ket az Ame ri -
kai Egye sült Ál la mok „füg get len” pol -
gá rai ön tu dat la nul él nek meg – mi köz -
ben min den na pi éle tük ben (éle tük kel)
új ra és új ra meg te rem tik azt. Vonnegut
mû ve i nek alap ve tõ jel leg ze tes sé ge a
sci-fi sé má i nak já té kos fel hasz ná lá sa a
leg vál to za to sabb in tel lek tu á lis té mák
áb rá zo lá sa. A Hó kusz pó kusz hõ se,
Eugene Debs Har tke lé nye gé ben át lag -
pol gár. Szok vá nyos nak mond ha tó éle te
azon ban rend kí vü li vé vá lik a tör  té ne -
lem tõl, amely be be le szü le tett: mer t
Har tke 1940-tõl 2001-ig csa pon gó
tör  té ne te it is mer het jük meg - Vi et nam -
mal, atom bom bá val, az ez red for du ló ig
meg ha tá ro zó má so dik vi lág há bo rús
örök ség gel. Vonnegut hõ se az ez red -
for du ló ra már rög zült tár sa dal mi gé pe -
zet kiszolgáltatottja.Iróniával ki mon dott
mély fi lo zó fi ai gon do la tai mo solyt me -
re ví te nek az ar cok ra, amely mö gött a
„fe ke te igaz ság” már nem is lát szik
olyan sö tét nek.
(Bp., 1999, Maeceanas) g

KÖNYVTÁR

April Clifford kis asszony, bár lé te zõ sze -
mély, azt je len tet te Bohumil Hrabal szá -
má ra, mint „édes né ném” Mi kes Ke le -
men szá má ra. Le ve le ket le he tett ír ni hoz -

zá. Nem mond ha -
tom el min   den  ki -
nek, el  mon dom
hát egy   va la ki nek
– hogy meg for -

dít suk Ka rinthy gon do la tát. Az élet
nagy ré sze le per gett. A tár sak el ma rad -
tak az idõs író mel lõl. Hát kel lett egy
tá vo li sze mély, az ame ri kai Áprilka,
akit tu dó sít hat a kö rü löt te tör té nõ po li ti -
kai vál to zá sok ról, min den nap jai fo lyá -
sá ról, fel-fel buk ka nó em lé ke i rõl, je len -
le gi él mé nye i rõl, me lyek ben, min den
igye ke ze te el le né re, egy re ke ve sebb
örö möt ta lál. 

Az élet tõl va ló las sú tá vo lo dás le vél -
for má ban el be szél ve – ezt tar tal maz za a
Bú vó pa tak ok cí mû kö tet. Még be szá mol

Hrabal ar ról, ho gyan is vá lasz tot ták meg
köz tár sa sá gi el nök ké Václav Havelt, ho -
gyan zaj lott le az eb bõl az al ka lom ból
ren de zett fo ga dás a prá gai vár Ulász ló
ter mé ben, de e be szá mo ló köz ben is töb -
bet csa pong a múlt ban, mint sem iga zán
az ese mény fog lal koz tat ná. Ugyan
Hrabalra mind ig jel lem zõ volt a csa pon -
gás, az idõ ben és tér ben va ló, gá tat nem
is me rõ ba ran go lás. Ám míg ré geb ben az
Örök ké va ló ság gát ja ut cá ba tért meg ba -
ran go lá sai kö ze pet te, s Pipsi, a fe le sé ge
vár ta, a le ve lek írá sa ide jén a me ne dék
egy ma gá nyos ház Kerskóban, s akik
vár nak rá, a macs kák. Ang li á ba lá to gat,
Capri szi ge té re – ez uta zá sok ból is kap
Áprilka egy-egy ké pes la pot. Az iga zán
fon tos ré sze a kö tet nek azon ban a gyó -
nás, a mi kö zép-eu ró pai múl tunk meg -
gyó ná sa, amit Hrabal va la mennyi ünk he -
lyett, va la mennyi ünk ne vé ben el vé gez.

- reed -

Bohumil Hrabal: Bú vó pa tak ok

Gyó nás, tá vo lo dó ban

Február 24–március 1.,15:30

Asterix és Obelix
Fsz.: Gérard Depardieu, Christian Clavier

Február 24–március 1.,17:45

Bosszúból jeles
Fsz.: Helen Mirren, Katie Holmes

Február 24–március 1.,20:00

Ideglelés
Fsz.: Eduardo Sanchez, Daniel Myrick

M Û S O R
MOZI
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– A meg úju ló ki ál lí tás anya gá ban a ko -
ráb bi ra tá masz ko dik, most azon ban
össze füg gõ di o rá mát lát hat majd a kö -
zön ség, ami ben a Gödöllõ kör nyé kén
meg ta lál ha tó élõhelytípusok kö zül hár -
mat mu ta tunk be.

– Me lyek ezek?
– El sõ ként a domb vi dé künk re jel lem -

zõ gyer tyá nos-töl gyest em lí tem. Itt mu -
tat juk be a kör nyék hí res nagy vad ál lo -
má nyá nak jel lem zõ kép vi se lõ it, a gím -

szar vast és a vad disz nót. Lesz nek ma da -
rak is a ta la jon, mint pél dá ul az ökör -
szem. A gom bák kö zül lát ha tó lesz a
var gá nya, az ánizs- és a ga lamb gom ba,
va la mint a gyil kos ga ló ca. A lomb ko ro -
ná ban a kör nye zõ er dõk re jel lem zõ ma -
da rak kö zül mu ta tunk be né há nyat, köz -
tük a meggy vá gót, a szaj kót és a hé ját.
Má so dik ként egy bo kor er dõt lát hat nak
majd az ér dek lõ dõk, ami nyíl tabb élõ -
hely. Itt lesz az õz és több ki sebb em lõs,
így az üre gi és a me zei nyúl, a hör csög
és a sün. Be mu tat juk a me zei, más né ven
mol nár gö rényt, ami ke le ti el ter je dé sû ál -
lat faj.

– A har ma dik élõhelytípus nyil ván a
víz hez kö tõ dik…

– Igen, ez egy völgy al ji, láposodó ége -
res, fü zek kel öve zett, ná das tó rész let tel.
Be mu tat juk a víz tü kör fö löt ti és alat ti vi -
lá got egya ránt. A ví zi élõ lé nyek mel lett
itt is lesz nek em lõ sök, mint a her me lin, a
me nyét, a kö zön sé ges gö rény, a kó sza po -
cok és a va kond. Ter mé sze te sen lát ha tó
lesz az élõ hely ma dár vi lá ga is, köz tük a
ví zi tyúk és a ci gány ré ce, mely nek sta bil
ál lo má nya él ha zánk ban.

– Gödöllõ gaz dag va dá sza ti múlt ja ho -
gyan je le nik meg a ki ál lí tá son?

– Fel dol goz zuk ezt a té mát is; ter ve -
ink sze rint az íjá szat ha gyo má nya it fe -
le le ve ní tõ dr. Fá bi án Gyu la mun kás sá -
gát is be mu tat juk.

Radó Gá bor

Az öt lány és a hattyú
Hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás
ten ge ren is túl élt egy szer egy sze gény öreg -
asszony öt szép le á nyá val.

Min den nap ki jár tak a pi ac ra to jást, lisz tet
és ci pót árul ni.

Tör tént egy szer, hogy pi ac ra me net köz -
ben ta lál tak egy tö rött szár nyú hó fe hér hat-
tyút. A hattyú kö nyör gött, hogy se gít se nek
raj ta. A lá nyok meg saj nál ták, ha za vit ték és
be kö töz ték a szár nyát. A hattyú két hét múl -
va meg gyógy ult, és így szólt a lá nyok nak:

– Kö szö nöm, hogy meg gyó gyí tot tá tok a
szár nyam. Az er dõ vé gén van egy fé szek,
ab ban van het ven ezüst to jás. A fé szek kel
szem ben van egy tüs kés bo zót, an nak a kö -
ze pén van egy het ven re ke szes ko sár. Egy
re kesz be csak egyet len to jást rak ja tok, mert
kü lön ben záp to jás sá vál nak. Vigyétek el õket
a pi ac ra, ad já tok el és a pénz, amit kap tok
ér te a ti é tek. De vi gyá zat! Egy ör dög mind ig

les ben áll a to já sok meg ka pa rin tá sá ért!
Így is tör tént, ahogy a hattyú mond ta. Mi -

kor a pi ac ra tar tot tak, az ör dög meg tá mad ta
õket. A leg ki sebb ijed té ben el ej tet te a ko sa -
rat, ami bõl ki esett egy me dál és egy le vél. A
le vél re az volt rá ír va: „Ha baj ba jutsz, ez a
me dál se gít. Nyisd ki, nyomd meg há rom -
szor a ben ne lé võ vi rá got, és má ris ott va -
gyok.” A lány így is tett. A hattyú meg je lent,
és el ül döz te az ör dö göt. A lá nyok el ad ták a
to já so kat, és így nyu godt éle tet tud tak biz to -
sí ta ni. Las sacs kán mind férj hez men tek, és
bol do gan él tek, amíg meg nem hal tak.

Komcsák Ju li an na
Ha jós Alf réd Ált. Is ko la 4/C

A leg töb bet érõ aján dék
Hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás
ten ge ren is túl, élt egy szer egy sze gény
öreg asszony az öt szép lá nyá val. Bol do gan
él tek, csak egy bá na tuk volt. Az ap juk be teg

volt, nem tu dott ne vet ni, se mo so lyog ni.
Min dent ki pró bál tak, or vo sok hoz és gyógy -
für dõk be jár tak, de ered mény te le nül. Mi kor
már min den ered mény te len nek bi zo nyult, azt
mond ta az apa a lá nya i nak, hogy men je nek
el az öt föld rész re.

Izabelnek Ame ri ká ba kel lett men nie. Sok
szép fo tót vitt ha za az édes ap já nak. Ju li an na
Ázsi á ba ment. Õ szép em lék tár gya kat vitt az
ap juk nak. Má ri át Af ri ká ba küld te az ap ja. Õ
fest mé nye ket vitt ha za az ap juk nak. Il di kó
Auszt rá li á ba ment. Õ ken gu ru kat vitt ha za.
Eze ket az apa meg kö szön te, de még csak el
se mo so lyo dott. A leg ki sebb lány ka, Sá ra Eu -
ró pá ban, Er dély ben kö tött ki. Ne ki nem volt
pén ze. Õ az ap já nak egy cso kor ha va si gyo -
párt vitt aján dék ba. Az apa meg örült, és el mo -
so lyo dott. A na gyobb lá nyok cso dál koz tak, de
az õ szí vük is meg lá gyult az ap juk mo soly gá -
sa lát tán. Azu tán az apa akit csak lá tott min -
den ki re mo soly gott, és ne vet ni is tu dott.

MESEFOLYAMOK ÓCEÁNJA 2.

A Vá rosi Mú ze um ki ál lí tá sai

Zsi vaj gó ter mé szet
A már ci us 15-én meg nyí ló Vá rosi Mú ze -
um ki ál lí tá sai kö zött is mét lát hat juk a
Zsi vaj gó Ter mé szet cí mût is. A ki ál lí tás
szak mai irá nyí tó ja dr. Bankovics At ti la,
a Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze -
um Ma dár gyûj te mé nyé nek ve ze tõ je. Õt
kér dez tük az új já szü le tõ be mu ta tó ról.

A pre pa rált ál la tok vé dõ fó lia alatt vár ják, hogy vég le ges he lyük re ke rül je nek
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A ze né hez nem kell ér te ni – a szí vet kell
ki nyit ni elõt te. A ze ne is ko la hang ver -

seny ter mé ben hang zott el ez, a feb ru ár
18-án ren de zett Há zi mu zsika al kal mán. 

Es te hat tól be né pe sül tek a szék sor ok a
go be li nek kel, var rot ta sok kal, bõr mun -
kák kal ott ho nos sá, ugya nak kor ün ne pé -
lyes sé va rá zsolt he lyi ség ben, elöl, az
emel vé nyen meg vi lá gít va a zon go ra állt,
vár va, hogy majd meg szó lal tas sák. Zon -
go ra hang ver seny re jöt tünk össze. 

Egy szer csak az ol dal aj tón be lé pett egy
mo soly gós fi a tal em ber, s rög tön szó vá tet -
te az „el lent mon dást”: zon go ris tá nak megy
õ, aki pe dig „he ge dûs”. De hát hi á ba,
mikortól oda bírt ti peg ni a la ká suk ban le võ
zon go rá hoz, fel ér te azt, õ már zon go rá zott.

He ge dûs End re, aki nek a já té ká ban ez es -
te gyö nyör köd het tünk, 1954-ben szü le tett
Hód me zõ vá sár he lyen. 79-ben vég zett a
Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Fõ is ko la zon -
go ra tan sza kán. Az Or szá gos Fil har mó nia
szó lis tá ja. Ti zen hét nem zet kö zi zon go ra ver -
se nyen vett részt, tíz dí jat nyert – hogy csak
a leg tá vo lab bi hely színt em lít sük: Syd ney -
ben. Tá vo li táj ra hosszabb idõ re is el ju tott:
89–92-ig Ja pán ban a Szapporói Ál la mi
Egye tem nek volt a zon go ra pro fesszo ra. 

Most itt in gye nes – il let ve jó té kony cé lú
– hang ver senyt adott, pe dig, mint ezt sem
rej tet te vé ka alá, a ze né szek éle te sem
könnyû, mi ó ta az ál lam már nem tá mo gat ja
a kul tú rát. A meg él he té si kény szer is ösz -
tön zi rá, hogy idõ rõl idõ re nya ká ba ve gye a
nagy vi lá got. Az itt ho ni hang ver se nyek, a le -
me zek alig-alig je len te nek az elõ adó mû vész
szá má ra jö ve del met. Pél dá ul: egy-egy el kelt
le mez árá ból 3 szá za lék az övé, az egy

összeg ben ka pott ho no rá ri um ma már nem
lé te zik.

Be szélt a hang ver seny köz ben, majd a
hang ver seny után még egy ide ig együtt
ma rad va a kö zön ség gel, sok min den rõl.
Ar ról, hogy fe le sé gé vel, a szin tén zon go -
ris ta He ge dûs Ka ta lin nal – Schubert f-
moll négy ke zes fan tá zi á ját ját szot ták
most el együtt – a Há zas hét vé ge lel ki -
ség hez tar toz nak. Hogy há rom gyer me -
ket ne vel nek. De a fõ sze rep azért ter mé -
sze te sen a ze néé volt. A ze ne nem csu pán
a hall ga tó ság nak, de a ze nész nek is az
élõ hang ver se nyen je len ti a leg na gyobb
örö möt. 

– Ha önök kö ve tik a ze nei ese ményt,
mi, mu zsi ku sok is job bak va gyunk -
mond ta. 

S kü lön min den mû sor szám ról volt
mon da ni va ló ja. Ami vel kez dett: Bach
Sicilianójáról. A Cho pin-da ra bok ról, a
Barcarolláról, a cisz-moll scher zó ról. A
Schubert négy ke zes fan tá zi á ról. De ta lán
leg in kább Liszt Fe renc rõl, aki nek há rom
mû vét is be mu tat ta: Bellini Nor má já ra írt
fan tá zi á ját, a Sze rel mi ál mo kat, a XV. Ma -
gyar rap szó di át, va gyis a Rá kó czi-in du lót. 

Nem tit kol ta, hogy Liszt áll a lel ké hez a
legközelebb. S ahogy fel idéz te az alak ját,
azt, hogy mi fé le ese mény is volt an nak
ide jén egy-egy Liszt-fel lé pés, szin te lát tuk
a mes tert: há rom zon go rát hasz nált egy -
szer re, mi kor az egyi ket már mû kö dés kép -
te len né ját szot ta, ment a má sik hoz, fe hér
kesz tyû jét le rán tot ta a ke zé rõl, a kö zön ség
so rá ba dob ta, a kö zön ség õr jön gött a gyö -
nyö rû ség tõl ennyi tem pe ra men tu mot ta -
pasz tal ván… – Hogy il le del mes szo ba sar -
ki bú tor da rab ból vul kán ná vált a zon go ra,
nem kis mér ték ben Liszt ér de me.

Szép es te volt ez a múlt pén te ki. Ze né -
vel, szó val.

N. A.

GATE Live Music Pub
(Egye tem vá ros, Pin ce klub. Nyit va: hét fõ,
szer da, pén tek, szom bat 20–04-ig, pizzéria
sö rö zõ 14–01-ig) Feb ru ár 24., pén tek:
Magic Par ty D.J. Tég lá val. Feb ru ár 25.,
szom bat: A Kimnowak ze ne kar kon cert je.
Hét fõn ként: bu li BanD.J.-vel, szer dán ként:
mu lat ság min den ki nek. A szom ba ti kon -
cer tek után zúz da D. J. At ká val. Ezen kí vül
pizzéria és sö rö zõ a hét min den nap ján 14-
tõl haj na li 2-ig. g

Kas tély
Feb ru ár 27., 18 óra, Dísz te rem: Szepes And -
rás csem ba ló mû vész est je. Mû sor: J. S.
Bach-, Ramean-, Scarletti-mûvek. Már ci us
12., 18 óra, Dísz te rem: Class Jazz Band,
Hor gas Esz ter (fu vo la) és a Vukán jazz trió
est je. Mû sor: De bus sy–Vukán: Suite, Mike
Mower: Opus di Jazz, La tin sonata, D.
Ellington–Vukán, S. Rol lins–Vukán, O.
Pettiford–Vukán-R. Burns–W. Herman–Vukán
mû vei. Je gyek kap  ha tók a Gödöllõi Ki rá lyi
Kas tély és a Gödöllõi Mû ve lõ dé si Köz pont
jegy pénz tá rá ban. To váb bi in for má ció a 410-
124 és a 420-131-es te le fo non. Feb ru ár 26.,
9–17 óra: Ló tusz vi rág il la tú, el mét éle sí tõ
energetizáló tan fo lyam. Rész vé te li díj: 5000
Ft/fõ. Feb ru ár 26., 11–17 óra: Tûz zo mánc
aján dék ké szí tõ dél után. Be lé põ díj: 500 Ft; 10
éves ko rig 400 Ft+anyag költ ség. Feb ru ár
26., 17 óra: 7 éves a Gödöllõi Tánc együt tes.
Be lé põ díj: 600 Ft. tá mo ga tói jegy: 1000 Ft,
ami sor so lá son vesz részt. Fõ díj: 2 fõ in gye -
nes rész vé te le a kö vet ke zõ kül föl di úton. Feb -
ru ár 28., 19 óra: Kor társ Film klub: Szel lem -
ku tya. Ren dez te: Jim Jarmusch. Már ci us 1.,
18 óra: Spa nyol mes te rek I. Szín és eksz tá -
zis: El Greco, a re a lis ta Velázquez. Már ci us
1., 19 óra: Ke le ti tánc. Has tánc tan fo lyam in -
dul. Ve ze ti: Ke mény Lé na tán cos. 40 év kö rü li
nõk nek szel le mi, tes ti ener gi ák fris sí té se, a
nõ i es ség hang sú lyo zá sa, az ön bi za lom meg -
erõ sí té se. Rész vé te li díj: 6000 Ft/10 al ka lom.
Már ci us 3., 16 óra: Gödöllõi Aka dé mia: Egy
va dász íjász ka lan do zá sai. Elõ adó: Ambrózy
Ár pád va dász, író. g

Tö rök Ig nác sza bad egye tem
„…ott az a kéz / az az egye dü li / mely imá -
ra haj lik / mint ha szép arany ló hí don / kel -
ne át egy nép / mi re meg haj nal lik…”
(Nagy Gás pár: Symphonia Ungarorum). A
Tö rök Ig nác Sza bad egye tem so ron kö vet -
ke zõ elõ adá sa, 2000. már ci us 3-án pén -
te ken, 14.30-kor lesz a gim ná zi um könyv -

MEGHÍVÓ He ge dûs End re zon go ra est jén

Ze ne – szó

Folytatás a 15. oldalon Képünk illusztráció Fotó: Magyar Bertalan
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S zép szá mú gödöllõi al ko tó mun ká ját
is lát hat juk a mû ve lõ dé si köz pont ga -

lé ri á já ban és au lá já ban a va sár nap meg -
nyílt Pest me gye élõ nép mû vé sze te cí mû
ki ál lí tá son. Már ci us 12-ig öt szak ág: a fa -
ze kas ság, a fa ra gás, a hím zés, a szö vés és
a né pi kis mes ter sé gek ki vá ló sá ga i nak
mun ká it le het itt meg te kin te ni. A Pest
Me gyei Köz mû ve lõ dé si In for má ci ós
Köz pont és a me gyei köz gyû lés mil len ni -
u mi mun ka cso port ja kez de mé nyez te a be -
mu tat ko zást, ami hi ány pót ló, hi szen nem
volt még ar ra pél da, hogy a tárgy al ko tó
nép mû vé szek mun ká it ki ál lít sa a me gye.
Most az adott er re al kal mat, hogy má jus
23-án nyí lik Bu da pes ten a XI II. or szá gos
nép mû vé sze ti tár lat, mond ta kö szön tõ jé -
ben Ban kó Lász ló, a PMKIK mun ka tár sa.

Kecs kés Jó zsef, a mû ve lõ dé si köz pont
igaz ga tó ja meg nyi tó já ban fel hív ta a kö -
zel há rom száz ér dek lõ dõ fi gyel mét ar ra,
hogy a ki ál lí tott, a né pi ipar mû vé szet ka -
te gó ri á já ba tar to zó tár gyak is bi zo nyít ják,
hogy Pest me gye ha gyo mány õr zõ vi dé -
ke i nek má ig él a nép vi se let tel, hat a né pi
kul tú ra. A be mu ta tott tár gyak egy szer re
tük rö zik a cél sze rû sé get, a hasz nál ha tó -

sá got, az ará nyos sá got és a szép sé get,
em lé kez tet nek a valamikori fa lu si élet
ün ne pe i nek és hét köz nap ja i nak szi go rú
rend jé re.

A me gyei ki ál lí tás zsû ri je – Barsi Haj -
nal ka, Bor bély Jo lán és dr. Fü zes End re

nép rajz ku ta tók – kö zel nyolc száz tárgy -
ból vá lo gat ta ki a 180 be mu ta tott al ko -
tást, 60 pá lyá zó mun ká it. Az or szá gos
tár lat ra 26 al ko tó ne ve zé sét ja va sol ták,
ne kik újabb bí rá la ton kell részt ven ni ük.
Kö zü lük a gödöllõi Ker ti Esz ter ék szer -
ké szí tõ, Kunszt La jos bõr mû ves, Kunszt
Ve ro ni ka szö võ-hím zõ és Sze ri Jó zsef
csont- és fa fa ra gó mun ká ját már most ok -
le vél lel ho no rál ták.

Kép és szöveg: B. A. G.

Va sár nap a vá ros há za nagy ter mé ben a Frédéric Cho pin Ze ne is ko la If jú sá gi Fú vós ze ne ka ra
adott nagy si ke rû far san gi kon cer tet. Míg a ze ne kar pi hent, ope ra rész le te ket hall hat tunk ne -
ves

tá rá nak ol va só ter mé ben. Ven dé günk: Nagy
Gás pár Ba las si-dí jas köl tõ. Min den ér dek -
lõ dõt sze re tet tel vá runk, és kér jük ar ra,
hogy él jen a köl tõ vel va ló ta lál ko zás és be -
szél ge tés le he tõ sé gé vel! g

Trafo Club
(Gödöllõ, Pa lo ta ker t, nyit va 19–04-ig;
Internet: http://www.directinfo.hu/trafo).
Feb ru ár 25., pén tek: 17–21 óra kö zött Ti -
ni Disco (featuring D. J. Tég la, D. J. Wen,
K Bo ris). Es te Underground Universum D.
J. Yodával, D. J. Nastával és Tom and
Jerryvel + Kar ne vál: a 70-es, 80-as évek
ze néi, ru hái, ka jái, ita lai, han gu la ta. Feb ru -
ár 26., szom bat: az Ektomorf le mez be mu -
ta tó kon cert je lesz. Feb ru ár 29., kedd: a
mi naPUNK! Fel lép: K.M.B., a Hát só Szán -
dék. Már ci us 4., szom bat: Soup Shop-
(Auszt ria) és Alvin és a Mó ku sok-kon cert.
Ezen kí vül a Trafo min den nap haj na li két
órá ig tart nyit va. g

MEGHÍVÓ

Folytatás a 14. oldalról

Vá ros há zi hang ver seny

Fo tó: R. G.

Pest me gye élõ nép mû vé sze te
Kiállítás a mûvelõdési központ galériájában és aulájában
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Mit le het még ten ni
a Ti szá ért?

Var ga Pé ter
A vé le mé nyem
sze rint most már
min den re fel kel -
le ne ké szül nünk,
ha az ilyen
szennye zé se ket
meg akar juk
elõz ni. A je len hely zet ben én leg elõ -
ször pon to san fel mér ném, hogy hol
mi lyen fo kú volt a szennye zés, ezu -
tán kez de ném meg ap ró lé kos, de
meg fon tolt mun ká val a re ge ne rá ci ót
a fo lyó ban és a kör nye ze té ben.

Stenczel Má ria
A leg rosszabb
hely zet  ben va -
gyunk, ugya nis
ha zánk ba ren ge -
teg fo lyó jön,
míg iga zá ból
csak ket tõ megy
ki. Így min den fé le szennye zõ dés
ná lunk csa pó dik le. Ar ra kel le ne tö -
re ked nünk, hogy egy hu má nus
egyez sé get kös sünk vég re a ter mé -
szet tel, mert az ilyen ka taszt ró fák
min den re és min den ki re vissza hat -
nak.

Tóth At ti la
Ne kem annyi eh -
hez a hoz zá fûz ni
va lóm, hogy a Ti -
szát az idén biz to -
san el ke rü löm.
Saj nos, azok az
em be rek, akik a
fo lyó ból él nek, nem tud nak mit csi nál -
ni a re ge ne rá ló dás ide je alatt. Nem tu -
dom, a tu risz ti kát ugya nígy érin ti eset -
leg a do log mint en gem? Min den eset -
re pénz ben nem le het fel mér ni és jó vá -
ten ni a kárt.

Kiss And rea
Saj ná lom ezt a
k a  t a s z t  r ó  f á t ,
mert ne kem na -
gyon tet szett a
Ti sza kör nyé ke
és élõ vi lá ga.
Most, ha ar ra jár -

MEGKÉRDEZTÜK

Im már több he te sok kol ja a köz vé le -
ményt a Ti szán be kö vet ke zett kör -
nye ze ti ka taszt ró fa. Nagy bá nya kö ze -
lé ben egy auszt rál-ro mán ve gyes vál -
la lat tározójából ci án ve gyü le tek ke -
rül tek a Sza mos ba, és on nan to vább.
A saj tó hír adá sai el lent mon dá so sak,
ami ért he tõ: ilyen pusz tí tás ra ed dig
még nem volt pél da. A fej le mé nyek -
rõl dr. Pekli Jó zsef egye te mi do cens -
sel, a Trópusi-Szubtrópusi Tan szék
ve ze tõ jé vel be szél get tünk a Szent
Ist ván Egye te men.

– Mi tör tént va ló já ban?
– A tra gé di át a vegy sze res ke ze lé ses

arany ki nye rés okoz ta. Auszt rá li á ban ez
el ter jedt mód szer, csak hogy ott több nyi -
re si va ta gi kö rül mé nyek kö zött al kal -
maz zák, tá vol a la kott te rü le tek tõl. Ott a
ma ga sabb hõ mér sék let kö vet kez té ben
gyor sab ban vég be megy e ve gyü le tek
bom lá sa. Ese tünk ben vi szont nyi tott
föld gö dör ben, mû sza ki lag al kal mat lan
mó don tör tént a ve szé lyes ve gyü le tek
tá ro lá sa. Így, ami kor az egyet len gát át -
sza kadt, a mér ge zõ anyag egye nest az
élõ víz be ju tott. Bár az érin tet tek pró -
bál ják el ken ni, Ro má nia fe le lõs a tör -
tén te kért: ez a bá nya a ha tó sá gok tud tá -
val és en ge dé lyé vel mû kö dött ilyen kö -
rül mé nyek kö zött.

– A mé reg az óta vé gig ha ladt a Ti szán
és a Du nán is. Le het már tud ni, hogy
tény le ge sen mi lyen károk ke let kez tek?

– Nagy sze ren cse, hogy a kö ze pes nél
va la mi vel ala cso nyabb víz ál lás nál tör -
tént mind ez. A mér ge zés így nem ju tott
át a holt ágak ba, és a Ti sza-tó ba sem: a
szennye zést szál lí tó víz nem lé pett ki a
fõ me der bõl. A ben nün ket kö rül ve võ or -
szá gok ból ed dig is sok szennye zést
szál lí tot tak a Ti szá ba a vi zek, en nél fog -
va a fõ me der élõ vi lá ga jó val sze gé -
nyebb, mint a holt ága ké és ku bik göd rö -
ké. A fõ me der ben be kö vet ke zett mér ge -
zés so rán az úgy ne ve zett fe hér ha lak
pusz tul tak elõ ször, majd az eze ket fo -
gyasz tó ra ga do zók, az ér té ke sebb sport -
ha lak. Pusz tult az amur és a bu sa – a
tévében lá tott nagy mé re tû ha lak több -
nyi re kö zü lük ke rül tek ki.

– Mi lett a pon tyok kal?
– Be lõ lük ke vés volt a hal te te mek kö -

zött. A ponty ból ugya nis „fe nék dög”
lesz, és csak ké sõbb ke rül a fel szín re.
Más részt még re mény ked he tünk, hogy
egy ré szük élet ben ma radt. A Ti sza ka -
nya ru la ta i ban Tiszafürednél, To kaj nál
és még föl jebb is mély göd rök van nak.
Ezek ben a 10-20 mé te res mély sé gek ben
több száz ton na hal (ponty, har csa) is
ver mel het egy tö meg ben. A hõ mér sék -
let-kü lönb ség kö vet kez té ben elõ for dul -
hat, hogy a mér get szál lí tó víz nem ke -
ve re dett le eb be a mély ség be, ha nem el -
zú gott fö löt te.

– Az al sóbb ren dû ál la tok ho gyan vé -
szel ték át a ka taszt ró fát?

– A plank ton fa jai rö vid élet tar ta mú -

Csak a holt ágak  vé szel ték át a pusz tu lást

Temetõ a Tisza – va
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nék, csak saj nál koz va te kin te nék a
tel je sen ki halt fo lyó ra, amit nem tud -
tunk ren de sen meg vé de ni. Amit most
te he tünk: a szük sé ges anya gi rá for dí -
tás sal, és ön zet le nül ápol ni a vi zet és
élõ vi lá gát.

Szalay Ger gõ
Mi so kat ha lász -
tunk a Ti szá ban.
Saj ná la tos, amit a
szom szé da ink tet -
tek az egyik leg -
gaz da gabb élõ vi -
lág gal ren del ke zõ
vi zünk kel. Most már a tel jes re ge ne -
rá lás sal és az el há rí tás sal kel le ne
fog lal koz nunk. Ha lat te le pí te ni sze -
rin tem még ko rai len ne, de az élõ vi -
lág tel jes el len õr zé sét meg kel le ne
kez de ni, nem csak be szél ni a do log -
ról.

Ke le men Gá bor
Na gyon so kat j -
árok ar ra, és fur -
csán ér zem ma -
gam, mert iga zán
nem te he tek sem -
mit a vi zün kért.
Most pon tos és
szak sze rû mun ká ra lesz szük ség a fo -
lyó élõ vi lá gá nak re ge ne rá lá sá hoz – a
kör nye ze té rõl nem is be szél ve. Ami
a leg fon to sabb sze rin tem, hogy be -
lül rõl kel le ne ki fe lé ha lad ni.

Kép: Toshiba
Szöveg:hacker

MEGKÉRDEZTÜK

ak; a nem ze dé kek gyor san vált ják egy -
mást. Va ló szí nû, hogy rö vid idõ alatt
pót ló dik a vesz te sé gük. Az vi szont kér -
dés, hogy mi lesz a ti sza vi rág gal s jó
né hány más ro var ral. A kagy lók és
vízicsigák a fo lyó me der ben min den bi -
zonnyal el pusz tul tak, és ezek az ár tér bõl
sem pó tol ha tók, mi vel ott az el té rõ oxi -
gén mennyi ség kö vet kez té ben más fa jok
él nek.

– Ha a ha lak szá má ra is mét lesz táp -
lá lék a fo lyó ban, ak kor meg le het kez de -
ni a te le pí tést…

– Ez idõ vel ter mé sze tes úton is meg -
ol dó dik a be fo lyó vi zek bõl: a Jász sá gi-
fõ csa tor ná ban is ugyan azok a fa jok él -
nek, mint a Ti szá ban. Ára dás kor a holt -
ágak ból és a ku bik göd rök bõl is a fo lyó -
ba ke rül nek a ha lak, de ter mé sze te sen
hal te le pí tés sel is gyor sít ha tó a be né pe -
sü lés. A szar va si Hal te nyész té si Ku ta tó -
in té zet nek van gén bank ja a ti szai ke cse -
gé bõl is, a ke cse ge-ál lo mány pót lá sa
azon ban költ sé ges lesz.

– A vid rák pusz tu lá sa a Ti sza men tén
biz tos ra ve he tõ. A ma dár vi lág ál la po tá -
ról mit tu dunk?

– Va ló ban hosszú évek nek kell el tel -
nie, míg a vid ra ál lo mány re ge ne rá ló dik.
Ha is mét lesz nek ha lak, bi zo nyo san
meg je len nek majd; a Jász sá gi-fõ csa tor -
na men tén sze ren csé re elég je len tõs vid -
ra né pes ség él. Ami a ma da ra kat il le ti,
na gyok a vesz te sé gek. A szürkegémek
és a ká ró ka to nák el tûn tek a fo lyó mel -

lõl. Le het sé ges azon ban, hogy a gé mek
egy ré sze ilyen kor a bel vi zek kör nyé kén
apaszt ja a rág csá ló kat, a ká ró ka to nák
pe dig elég „dör zsölt” tár sa ság. El kép -
zel he tõ, hogy tár sa ik agó ni á ját lát va el -
hagy ták a bal jós vi ze ket, de ké sõbb egy
ré szük vissza tér.

– Ho gyan fog lal hat juk össze te hát a
vesz te sé ge ket?

– Ma már igen ke ve sen él nek a Ti -
szán foly ta tott ha lá szat ból. A fõ vesz te -
sek a hor gá szok és az õket ki szol gá ló
ide gen for gal mi és ke res ke del mi hát tér.
Ne héz hely zet ben van a hal ke res ke de -
lem is, hi szen az em be rek nem mer nek
ha lat vá sá rol ni. Re mél he tõ en ez nem
tart so ká ig és nem szár maz nak na gyobb
károk eb bõl.

Ami a Ti szát il le ti, nyi tott kér dés,
hogy mennyi és mi lyen ci án ve gyü let ra -
kó dott le a kü lön fé le ne héz fém sók for -
má já ban a me der iszap já ban. Az azon -
ban biz tos ra ve he tõ, hogy a ti szai élõ vi -
lág na gyobb há nya da meg ma radt az öt -
ven holt ág ban és a 3-4 000 ku bik gö dör -
ben.

– A Szent Ist ván Egye tem mit tud ten -
ni a Ti sza új ra élesz té sé ért?

– Ál lat te nyész té si In té ze tünk ki dol -
goz ta több hal faj sza po rí tá sát, fel aján -
lot tuk, hogy köz re mû kö dünk a fau-
nisztikában, a víz mi nõ ség-vizs gá lat ban,
rá kok és két él tû ek sza po rí tá sá ban.

Radó Gá bor
Fotók: Balázs Gusztáv

agy még kivirágzik?
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Ál lás
g 3B Ke res ke dõ ház Rt. fel vesz hi va tá sos gép ko csi ve -
ze tõ (nyug dí jast is) fõ ál lás ba. Ön élet raj zot a 2100.
Gödöllõ, Pf: 292. vagy Fax: 430-707. kér jük le ad ni.
g Sze mély- és va gyon õri ok ta tás ked ve zõ áron! Rész -
let fi ze té si ked vez ményt, ál lást biz to sí tunk. Tel.: 415-
660.
g Gödöllõn üze me lõ Pizzériába, au tós il let ve mo to ros
fut árok je lent ke zé sét vár juk. (30) 9509-396.
g A 3B Ke res ke dõ ház Rt. fel vesz kö zép fo kú vég zett sé -
gû, gya kor lott nõi mun ka erõt, könnyû fi zi kai mun ká ra.
Ön élet raj zot a 2100 Gödöllõ, Pf. 292. Cím re kér jük
meg kül de ni.
g USA tá mo ga tó cé günk most ke res 11 W-F-H man-
agert és 19 prog ram ta nács adót fõ és mel lék fog lal ko -
zás ban, kor ha tár nél kül. In for má ció: (30) 9844-
268/26. Kód szám: 5699. (Most re a gál jon, mert a biz -
tos pénz kor lá to zott!)
g 26 éves, ok le ve les ag rár mér nök, vad gaz dál ko dá si
szak mér nök, kül ke res ke del mi ügy in té zõ, il let ve lo vas
spor t ok ta tó, szak ké pe sí tés sel, kö zép szin tû an gol
nyelv is me ret tel, ál lást ke res. 2101 Gödöllõ, Pf: 103.
g Gödöllõ és kör nyé ké nek leg ki vá lóbb em be re it ke re -
sem! Is mer te tõ je gye: az át lag tól szor gal ma sabb, igé -
nye sebb, in tel li gen sebb. Cse ré be nagy fo kú önál ló sá -
got, si kert és pénzt aján lok. Ne men jünk el egy más
mel lett! Ügy nö kös kö dés ki zár va! Tel.: (30) 213-2628.
g Hím zõ nõt au to ma ta gép re ke re sek. Tel.: (30) 9847-
360.
g Babysitter mun kát vál la lok, éj jel-nap pal. Var ga Eri ka,
Tel.: (30) 253-0422.
g Ta ka rí tást, be já ró nõi ál lást vál la lok Gödöllõn. Tel.:
495-574.
g A Human Rt. azon na li be lé pés sel fel vesz tar gon ca -
ve ze tõi en ge déllyel és szak irá nyú ké pe sí tés sel ren del -
ke zõ fér fi mû sza ki rak tá rost. Je lent kez ni le het ön élet -
rajz zal a Human Rt. Mun ka ügyi Osz tá lyán, 2100
Gödöllõ, Táncsics Mi hály út 82. Tel.: 420-773/2113.
g Élel mi szer bolt ba Szadán szak kép zett, vagy gya kor -
lat tal ren del ke zõ el adót fel ve szünk. Tel.: (20) 314-
6235.
g Szak kép zett ápo ló nõt fel ve szünk, Re for má tus Sze re -
tet ott hon ba. Gödöllõ, Kos suth La jos u. 8. Tel.: 410-
954.
g Az ABN Amro Biz to sí tó gödöllõi te rü le ti igaz ga tó sá -
gá nak ki ala kí tá sá hoz, fris sen nyi tott iro dá já ba ke res fi -
ók ve ze tõ ket és mun ka tár sa kat, kö zép- vagy fel sõ fo kú
vég zett ség gel. Tel.: (20) 9273-671.
g A HM Armcom Rt. fel vé tel re ke res fel sõ fo kú szám vi -
te li vég zett sé gû, (PSZF, Közg. Egye tem), adó ta nács -
adói ok le vél lel ren del ke zõ mun ka tár sa kat, mi ni mum 5
éves szám vi te li szak mai gya kor lat tal, köz gaz da sá gi
osz tály ve ze tõ he lyet te si mun ka kör be. Je lent ke zés: Vi -
rág Lászlóné, Tel.:  (30) 9196-041, vagy 422-062.

In gat lan
g Gödöllõ, Lég szesz u. 7. szám alatt 8 la ká sos tár sas
ház ban, 1 szo bás la kás el adó. Tel je sen fel újí tott. Tel.:
(30) 203-9604.
g 5100 nm szán tó Szadán (az M3-hoz kö zel) 500 ezer
Ft-ért, 7700 nm er dõ Gödöllõn (Nagy re me te) 800 ezer
Ft-ért el adó. Tel.: (1) 222-8138.
g Domonyvölgyben a II-es tó nál, 900 négy szög öles,
meg oszt ha tó, tó par ti, hét vé gi te lek el adó. (Vil lany, víz,
te le fon be kö té si le he tõ ség biz to sí tott.) Tel.: (18-21 órá -
ig) 411-439.
g Gödöllõ, Pa lo ta ker ti, I. eme le ti la kás, 64 nm, má ju si
ki köl tö zés sel el adó. Tel.: 411-759.
g El adó a Batsányi J. u. 15. szám alatt 6 szo ba, 2 für -
dõ szo ba, 2 WC, kony ha, ga rá zsos, két szin tes csa lá di
ház, 200 négy szög öles tel ken. Tel.: 420-142, vagy
(20) 9660-438.
g Gödöllõn el adó egy 4 szo bás csa lá di ház, 776 nm-
es te lek kel és ga rázzsal. Iro dá nak, üz let nek is al kal -
mas. Tel.: (1) 456-3443, vagy 422-249.
g Gödöllõn a Kos suth La jos ut ca bel sõ ré szén, 55 nm-

es, fel újí tott, IV. eme le ti la kás, 6,2 mil lió Ft-ért el adó.
Tel.: (20) 9474-357.
g Isaszegen 3 és fél szo bás, össz kom for tos csa lá di
ház el adó, vagy el sõ eme le ti nem pa nel ra csel élen dõ,
ér ték egyez te tés sel. Ára.: 7,5 mil lió Ft. Tel.: 493-507.
g 54 nm-es, föld szin ti, fel újí tás ra szo ru ló örök la kás,
Gödöllõ, Kos suth La jos ut cá ban sür gõ sen el adó. Iá.:
120 ezer Ft/nm. Tel.: (20) 3342-463., vagy Gödöllõ,
Szil hát u. 26.
g Gödöllõn el adó 55 nm-es, gáz kon vek to ros la kás.
Ára: 5,5 mil lió Ft. Tel.: 411-361.
g Ke re sek Gödöllõn kis tel ket, kb: 30 nm-ig, fa ház zal,
vagy pi ci ház zal. Min den meg ol dás ér de kel! Tel.: 411-
361.
g Épí té si köz mû ves, 240 négy szög öles te lek Gödöllõ -
Máriabesnyõi vá ros ré szen a Szi vár vány ut cá ban el adó.
(víz, vil lany, te le fon be ve zet ve) A tel ken 12 m3 só der,
va la mint 6 nm-es fût he tõ fa épít mény van. Iá.: 1 mil lió
430 ezer Ft. Tel.: (20) 9993-182.
g El adók Gödöllõn 300-400 négy szög öles épí té si tel -
kek - köz mû ve sí tés elõtt, 3-4 mil lió Ft-ig. Tel.: 430-890
(Ház és Vár Bt. In gat lan Iro da.)
g Pest re cse ré lõk fi gye lem! El cse rél ném Bu da pes ti,
bel vá ro si, Met ró tól 200 m-re le võ, két és fél szo bás,
70 nm-es, tár sas há zi örök la ká som, (a szo bák kü lön
be já ra tú ak, III. eme le ti, er ké lyes, nem kör fo lyo sós,
gáz fû té ses, te le fo nos) gödöllõi csa lá di ház ra, 6 mil lió
Ft-ig. (rá fi ze tés nél kül) Tel.: (1) 210-0237.
g El adó Mo gyo ród - Töl gye sen 251 négy szög öl zár te -
kert. 36 nm-es fa ház, te rasz, ter mõ gyü möl csös, fúrt
kút és ve ze té kes víz. Iá.: 2,7 mil lió Ft. Tel.: Papp
György (1) 221-3194, vagy (60) 310-410.
g El adó 300 négy szög öles te lek, fél kész pin cé vel,
ásott kút tal Gödöllõn. Iá.: 1 mil lió 900 ezer Ft. Tel.:
419-735. (18 óra után)
g El adó Gödöllõn 300 négy szög öles tel ken, 60 nm-es
csa lá di ház, fû té se kon vek tor és cse rép kály ha. Iá.: 5,9
mil lió Ft. Gödöllõ, Bat thyá ny út 132. Tel.: 414-613.
g El adó 3 szo bás, össz kom for  tos csa lá di ház, 300
négy szög öles te lek kel (há rom faj ta fû tés: cse rép kály -
ha, cirko, kon vek tor), sok mel lék épü let tel. Tel.: 415-
575. Cím: Gödöllõ, Szil ágyi E. u. 42.
g El adó Gödöllõ, Kos suth La jos u-ban , 65 nm-es, 2,5
szo bás, er ké lyes, III. eme le ti la kás. Iá.: 7 mil lió Ft. Tel.:
411-615.
g El adó a Kos suth La jos u-ban 2 szo bás, 62 nm-es
örök la kás. Tel.: (30) 2222-951, vagy 410-010.
g Ke res ke del mi cél ra  al kal mas pin ce hely sé get ke re -
sek Gödöllõn. (Fel újí tan dó is ér de kel) Tel.: (30) 9703-
160.
g Gödöllõn a Sza bad ság té ren, VII. eme le ti, 1,5 szo -
bás, 44 nm-es, te le fo nos, víz órás, ká bel té vés, örök la -
kás el adó. Iá.: 5 mil lió 200 ezer Ft. Tel.: 412-915, vagy
(30) 9541-637.
g Gödöllõn, a Dió fa u-ban, 540 négy szög öl, mû ve lés
alatt ál ló Szõ lõ el adó. Iá.: 1 mil lió 200 ezer Ft. Tel.: (60)
358-798, vagy (es te) 417-518.
g Hévizgyörkön, 300 négy szög öles épí té si te lek, ter mõ
gyü möl csös sel el adó. (víz be ve zet ve, vil lany, gáz, te le -
fon a te lek elõtt) Tel.: (20) 335-9639.
g 1,9 hek tár szán tó be vet ve bú zá val, 100 Ft/nm-ért el -
adó. Tel.: 418-754.
g Gödöllõn a Dó zsa György úti tár sas ház ban el sõ
eme le ti, 1 + 3 fél szo bás, 82 nm-es, te le fo nos, ká bel -
té vés la kás el adó. Iá.: 12 mil lió Ft. Tel.: 412-275.
g Szõ lõ ut cai, 69 nm-es (kon vek to ros, I. eme le ti, fel -
újí tott) la kás el adó, vagy ki sebb re cse rél he tõ. Iá.: 7,9
mil lió Ft. Tel.: (30) 2229-469.
g El adó Gödöllõn a Kzinczy la kó te le pen (kel le mes kör -
nye zet ben), 57 nm-es, IV. eme le ti, össz kom for  tos,
kon vek to ros, er ké lyes la kás. Ugya nitt 15 nm-es ga -
rázs le he tõ ség. Tel.: 412-440.
g El adó a Feny ves ben, köz mû ves ut cá ban, 4100 nm-
es épí té si te rü let, meg oszt va is. Iá.: 15,5 mil lió Ft. Tel.:
421-101.
g Gödöllõn a Pa lo ta ker ti la kó te le pen, 64 nm-es, 1 + 2

fél szo bás la kás igé nyes nek el adó. Tel.: (16 óra után)
414-751.
g Gödöllõ köz pont já ban, 74 nm-es la kás el adó. Tel.:
(20) 9593-777.
g El adó a Feny ve si ré szen 30 nm-es, egye di tí pu sú,
be fe je zet len hét vé gi ház, 598 nm-es te lek kel, 3,1 mil lió
Ft-ért. Ugya nitt 564 nm-es épí té si te lek el adó, 1,8 mil -
lió Ft-ért. Tel.: 421-101.
g Gödöllõn, csen des he lyen, kü lön be já ra tú, kom for -
tos, kon vek to ros ház rész, kis kert tel, ér té ken alul el -
adó. Tel.: Far kas, (nap köz ben) 420-411, (es te) 415-
184.
g El adó Gödöllõ kül te rü le tén (Ma ri ka te lep pel szem -
ben), 1235 nm-es te lek (szán tó), (gáz, vil lany be kö té si
le he tõ ség biz to sí tott). Tel.: 410-808.
g El adó Gödöllõ bel te rü le tén csa lá di ház, mû hely, 300
négy szög öles tel ken, meg oszt ha tó. Ha tal mas fûz fa in -
gye nes ki vá gás ra. Tel.: 410-808.
g Gödöllõn a Kos suth La jos u-ban, nagy alap te rü le tû,
fel újí tott, te tõ té ri la kás el adó. Tel.: 411-923.
g Más fél, két szo bás la kást ke re sek Gödöllõn. Tel.:
(30) 9976-941.
g A Ka zin czy kör úton 60 nm-es la kás ga rázzsal, jú li u si
köl tö zés sel el adó. Tel.: 415-316.
g A Ka zin czy ut cá ban 54 nm-es la kás ga rázzsal el adó,
vagy kis csa lá di ház ra cse rél he tõ. Tel.: 415-316.
g A Kos suth La jos u-ban, 64 nm-es, 2,5 szo bás, föld -
szin ti la kás el adó. Tel.: 415-316.
g A Sza bad ság té ren, 74 nm-es, VI II. eme le ti la kás el -
adó. Tel.: 415-316.
g A Kos suth La jos u-ban 54 nm-es, III. eme le ti, két
szo bás la kás el adó. Tel.: 415-316.
g Pa lo ta ker ten II. eme le ti, 65 nm-es la kás el adó. Tel.:
415-316.
g A Ki rály u-ban épü lõ sor ház ban, csa lá di ház el adó.
Tel.: 415-316.
g Egy szo bás és 3-4 szo bás la ká so kat ke re sünk ügy fe -
le ink ré szé re. Tel.: 415-316.
g El adó 61 nm-es, III. eme le ti, gáz kon vek to ros, víz -
órás, re dõ nyös la kás tég la épü let ben, a Já nos ut cá ban.
Iá.: 120 ezer Ft/nm. Tel.: 415-904, vagy 413-084.
g El adó a Fá cán so ron 6 la ká sos tár sas ház ban, I.
eme le ti, 69 nm-es, gáz kon vek to ros, re dõ nyös, víz órás,
ká bel té vés la kás jú li u si köl tö zés sel. Iá.: 120 ezer Ft.
Tel.: 413-084, vagy (52) 447-287.
g Gödöllõn a Valkói út bal ol da li ré szén, kül te rü le ti hob -
by tel ket ven nék, sa ját cél ra. Min den ér de kel, fi ze tés
kéz pénz ben. Tel.: (30) 9904-563, vagy 411-878 (üze -
net rög zí tõ).
g Zsámboki csa lá di há zam el adom, vagy gödöllõi kon -
vek to ros la kás ra cse ré lem. Tel.: (70) 2151-666.

Al bér let
g Gödöllõn a HÉV ál lo más kö ze lé ben ki adó la kást ke -
re sek, hosszabb táv ra. Min den meg ol dás ér de kel. Tel.:
(8-20 órá ig) (20) 311-6746.
g Hosszú táv ra bé rel ne Gödöllõn egye dül ál ló,     nem -
do hány zó fér fi egy szo bás, kom for tos la kást, ma gas
ház ban, fel sõbb eme le ten, bú to ro zot tan, vagy bú to ro -
zat la nul. Tel.: (20) 9606-372.
g Kü lön be já ra tú la kást bé rel ne egye dül ál ló fi a tal em -
ber. Tel.: (20) 9479-039, vagy 452-542.
g Gödöllõ köz pont já ban 67 nm-es, bú to ro zat lan bér le -
mény, iro dá nak, la kás nak hosszú táv ra ki adó. Tel.: (30)
9617-621, vagy 417-388.
g 25 nm-es, üz let hely ség ki adó, Gödöllõ köz pont já -
ban. Tel.: 411-759. 
g Gödöllõn a vá ros köz pont ban (Dó zsa György út 5-7.)
1,5 szo bás la kás ki adó. Csak igé nyes nek! Tel.: 414-
191, vagy (20) 9921-379.
g Fi a tal pár ke res: la kó te le pi, 1 szo bás, önál ló al bér le -
tet. Tel.: (30) 9746-356.
g Le in for mál ha tó, ak tív, kö zép ko rú há zas pár, két kö -
zép is ko lás lánnyal, la kás le he tõ sé get ke res, kert gon -
do zá sá ért és ház tar tás ve ze té sért, Gödöllõn és kör nyé -
kén. Igény: 1-2 szo bás, für dõ szo bás lak rész. Min den
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meg ol dás ér de kel. Tel.: 420-791.
g Össz kom for  tos ház, al bér let be ki adó. 2 szin tes,
mind a két szint kü lön be já ra tú. Cím: Ker tész köz 6.
Tel.: (30) 225-9926.
g Gödöllõn, az Er zsé bet kör úton, 2 szo bás, III. eme le ti,
bú to ro zott, víz órás, te le fo nos, ká bel té vés la kás, hosszú
táv ra ki adó. Tel.: 420-972, vagy (30) 2100-125.

Szol gál ta tás
g Köl töz köd ni sze ret ne, vagy fu va roz tat na? Hív jon,
meg egye zünk! Tel.: 412-903, vagy (30) 9406-665.
g Gyógypedikûr, tyúk szem, sze mölcs, bõr ke mé nye -
dés, vas tag gom bás kö röm szak sze rû ke ze lé se és
ápo lá sa. Tel.: 411-759.
g Nem ha gyo má nyos, Centifaló fo gyó kú ra! Egész sé -
ge sen, ered mé nye sen. Tel.: (30) 9142-873. Hi vat ko zá -
si jel: F8.
g Decor-Fes Bt,: vál lal juk la ká sok, iro dák, kö zü le tek
fes té sét-má zo lá sát, ta pé tá zá sát (fo lyé kony tex til ta pé tá -
zá sát), gipsz kar to no zá sát, mû anyag gipsz de ko rá lá sát,
mû gyan ta pad ló be vo nat fel hor dá sát. Tel.: (30) 252-
6576.
g Cso por  tos gyógytestnevelés 2000. ja nu ár 10-tõl
Gödöllõn, szer da - pén tek 16 és 17 órai kez dés sel, fel -
nõt tek nek tar  tás ja ví tó tor na, gye re kek nek cso por tos
gyógytestnevelés. Érd: Me zei Ág nes gyógy tor nász nál
(30) 9026-614, és Petróczi Zsu zsan na gyógytestn-
evelõnél 419-641, vagy (30) 2035-980-as te le fon szá -
mon.
g Meg nyílt: Éva koz me ti ka, az Ádám ut cá ban! Koz me -
ti ka, ma ni kûr, pe di kûr, fül be lö vés, Avon. Gödöllõ, Ádám
u. 4. Tel.: 416-487.
g Sze re tet tel vá rom ven dé ge i met Gödöllõn, Ki rály te le -
pen, a Zász ló u. 1. szám alatt lé võ fod rász üz le tem be.
(fér fi, nõi, gyer mek haj vá gás) Frigy Zoltánné (Bet ti fod -
rá szat) Tel.: (20) 3367-746.
g La ká sok, iro dák nagy ta ka rí tá sát vál la lom. Fes tés
után is. Tel.: (20) 3303-362, vagy (es te) 413-914.
g Gödöllõn és von zás kör ze té ben szer szám gép ja ví tást
és ál ta lá nos kar ban tar  tást vál la lunk! Gép cso por  tok:

for gá cso ló au to ma ták, esz ter gák, ma ró gé pek, kö szö rû -
gé pek, vé sõ és gya lu gé pek, mû anyag fröccsöntõgépek
stb. Szer zõ dés ese tén ügye le ti rend szer is meg old ha tó.
To váb bi in for má ci ót (20) 9217-295-ös te le fo non kér -
het nek.
g „Romek” au tó vil la mos ság. Min den fé le au tó gyors,
pon tos auto elekt ro mos ja ví tá sa, Tra bant tól a kis te her -
au tó kig. Gödöllõ, Zúz ma ra u. 9. Tel.: 421-540.
g El adó: BH 03-as árok ásó gép, T 25-ös eke, T 2 4 K
14 B vált va for ga tós eke, kis pót ko csik, vas vá gó fû -
rész gép, 380 V-os komp resszor, Disszu és nit ro gén
pa lac kok, va ko ló gép, fék dob esz ter ga, Babetta kis mo -
tor, 220 V-os ter mény da rá ló. Tel.: 416-819.

Adás-vé tel
g Ol csón el adó 2 db két aj tós gye rek szek rény, mó zes -
ko sár, fel nõtt he ve rõ, mát rix nyom ta tó. Tel.: 430-678.
g El adó komp lett kony ha szek rény (pi ros), rozs da men -
tes két mo so ga tós + gáz tûz hely. Iá.: 55 ezer Ft., va la -
mint he ve rõ: 5 ezer Ft., elõ szo ba fal + ci põs szek rény:
7 ezer Ft. Cím: Tóth Sán dor. Gödöllõ, Szabadka u. 6/A. 
g El adó: 300 l-es fa gyasz tó lá da, 120 l-es mû anyag
hor dó, 11 kg-os gáz pa lack, Salgó tûz hely, 1 fá zi sú szi -
vattyú hydroforral, bú vár szi vattyú. Tel.: 410-808.
g 10 m3-es hasz nált aluminium kon té ner brut tó 125
ezer Ft-ért el adó. Tel.: (30) 245-7826.
g El adó: 1 db hor doz ha tó cse rép kály ha 13 ezer Ft, 1
db 80 l-es vil lany boj ler 13 ezer Ft, 1 db 3x2, 5x8
csem pe nagy sá gú cse rép kály ha 22 ezer Ft, 1 db ki húz -
ha tó ágy, 2 db fo tel lel. Tel.: (20) 3210-076.
g1 db Optima elekt ro mos, 1 db Ro bot ron szö veg szer -
kesz tõs író gép, író asz tal ok, do hány zó asz tal (vi lá gos),
3 aj tós szek rény ol csón el adó. Tel.: 411-468 (egész
nap).
g Ré gi arany, ezüst tár gya kat , órá kat ke res gyûj tõ.
Tel.: 422-611.
g Ré gi he ren di ét kész le te ket, por ce lán fi gu rá kat ke res
gyûj tõ. Tel.: 422-611.
g Mû sze rész esz ter ga gé pet vá sá rol nék, max 1000
mm-ig. Tel.: 421-540.

Jár mû, al kat rész
g Di e sel Aleko el adó. (gyá ri lag sze relt, 1,8-as Ford
mo tor ral) Iá.: 500 ezer Ft. Tel.: 494-114. (18-20 óra
kö zött)
g Simson Start ke re sek. Tel.: (20) 9993-182.
g Vizs gá ra elõ ké szí tett, fel újí tott, új gu mik kal, új pla tó -
val, AVIA te her gép ko csi el adó. Tel.: 415-427.
g 1982-es év já ra tú, Ford Tran zit, 2000 ccm-es, pony -
vás, el adó. 250 ezer Ft. Tel.: (30) 2210-792.
g Kéz pén zes gép ko csi vá sár lás! 2 mil lió Ft-ig ke re sünk
hasz nált gép jár mû ve ket. Ház hoz me gyünk. Tel.: (20)
9715-992.
g 2 db egy ten ge lyes után fu tó, ol csón el adó. Tel.: 418-
754.
g Ford Fi es ta, ‘85-ös, 930 ccm, mo to ri ku san ki fo gás -
ta lan, ka rosszé ria fel újí tás ra szo rul, el adó. Iá.: 280 ezer
Ft. Tel.: 416-257.
g VW Passat Com bi 1984-es, 1.6 TD friss mo tor cse -
ré vel, ere de ti vizs gá val, vo nó ho rog gal, te tõ ab lak kal el -
adó. Iá.: 540 ezer Ft. Tel.: 421-540.

Ok ta tás
g An gol, Né met, Fran cia, Olasz, Ma gyar 60 órás (he ti
4 óra) nyelv tan fo lyam ok in dul nak, 2000. feb ru ár 7 -
má jus 27 kö zött. In gye nes gya kor ló órák an go los di ák -
ja ink nak, anya nyel vi ta ná rok kal is, tan fo lya mon ként 45
órá ban.   I.L.J. Gödöllõ, Kõ rös fõi u. 2. Tel.: 411-266,
vagy 411-556. Az I.L.J. , a Nyelv is ko lák Szak mai
Egye sü le te ál tal „Mi nõ sí tett és Aján lott” nyelv is ko la, az
or szág 27 leg jobb nyelv is ko lá i nak egyi ke. 
g Em lé ke zet, fi gye lem, gon dol ko dás fej lesz té se az MF
Stú dió tan fo lya ma in, hogy ered mé nyei job ban tük röz -
zék tu dá sát. Cso por  tok, kor osz tály ok sze rint, 5-95
éves ko rig! Tel.: 415-998.

Egyéb
g A Gödöllõi Parlagfûellenes cso port vár ja mind azok
je lent ke zé sét, akik ten ni sze ret né nek azért, hogy a vá -
ros parlagfûmentessé vál jon. Tel.: 416-672, Miklósik
Már ta.

Ajándékkosár,
elsõsorban
hölgyeknek

Színházi elõadás

Elõadók:Elõadók:
a város vezetõi, képviselõi, gödöllõiek

Helyszín:Helyszín:
A Mûvelõdési Központ Színházterme

Idõpont:Idõpont:
2000. március 10., 18 és 20 óra

A belépés ingyenes!A belépés ingyenes!
Belépõk igényelhetõk a Mûv. Központ portáján

Részletes mûsorRészletes mûsor

a következõ számunkbana következõ számunkban

Pályázati felhívás
A Gödöllõi Lokálpatrióta Klub pályázatot hirdet általános és
középiskolás tanulók számára a millenniumi év alkalmából.

1. A pályázat címe: I. kategória, 10–14 éves korosztály számára:
„Gödöllõ kulturális emlékei, hagyományai” 
II. kategória, 14–18 éves korosztály számára: „Mit jelent nekem
Gödöllõ?”
2. A pályázat tartalma: I. kategóriában Gödöllõhöz kapcsolódó
történelmi esemény, történet, tárgyi emlék vagy hagyomány
leírása. II. kategóriában Gödöllõ múltjából és jelenébõl kiindulva
egy lehetséges jövõkép bemutatása.
3. A pályázat terjedelme: I. kategóriában maximum 5 oldal; II.
kategóriában maximum 10 oldal
4. A pályázat formai követelményei: az írásmû készülhet kézzel,
írógéppel vagy számítógéppel. Jól olvashatónak kell lennie.
Elõlapot is kell készíteni, amelyen az alábbiakat kell feltüntet-
ni:Cím, dátum, aláírás, lakcím
5. A pályázat leadása: Városháza. I. emelet. Sajtóiroda. Emõkey
Katalinnál.
6. A pályázat benyújtásának határideje: 2000. június 1.
Eredményhirdetés idõpontja: 2000. június negyedik hete.
Az eredményhirdetés pontos helyérõl és idejérõl minden pályázót
személyesen értesítünk.
7. Pályadíjak: kategóriánként külön l. díj: 6000 Ft, 2. díj: 5000 Ft
3. díj: 4000 Ft
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A Nagycsaládosok Gödöllõi Egyesülete,

“KÜLDJETEK SZÉP RAJZOKAT”
címmel rajzpályázatot hirdet.

Minden: óvodás, alsó és felsõ tagozatos iskolás
munkáját várjuk.

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

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

környezetetekrõl, Gödöllõrõl
szabadon választott méretben és technikával.

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

részesül.

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

GYERMEKKÖNYVTÁRA

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

ÉS GYERMEKVÁRÓJÁBAN kerül sor

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

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

SEGÍTSÉGSEGÍTSÉG
KÖZALAPÍTVÁNYKÖZALAPÍTVÁNY

GÖDÖLLÕGÖDÖLLÕ
Az alapítvány célja:Az alapítvány célja:

természetbeni és pénzbenitermészetbeni és pénzbeni
támogatást nyújtani a Gödöllõntámogatást nyújtani a Gödöllõn
élõ, átmenetileg válságba kerültélõ, átmenetileg válságba került

embereknek, családoknak,embereknek, családoknak,
veszélyben élõ embereknek.veszélyben élõ embereknek.

Várjuk mindazok segítõkészVárjuk mindazok segítõkész
támogatását, akik e nemes céllaltámogatását, akik e nemes céllal

azonosulni tudnak!azonosulni tudnak!

Az alapítvány adószáma:Az alapítvány adószáma:

19191176860-1-1376860-1-13
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CIB

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

2 fõ ápolónõ, feltétel: szociális
gondozó és ápoló, felnõtt sza-
kápoló, HÍD.
1 fõ szakács, feltétel: szakirányú
végzettség vagy vendéglátó-
ipari szakközépiskola.

Bérezés a KJT szerint.
Részletes tájékoztatás az

intézményvezetõtõl kérhetõ a
420-600 telefonszámon.

Szórakozva segíthetsz!
a Nagycsaládosok

Gödöllõi Egyesülete
hagyományos

JÓTÉKONYSÁGI BÁL-JÁT
2000. február 25-én pénteken 

19 órától rendezi,
a Gödöllõi mûvelõdési Házban

Zene, tánc, tombola, büfé.
A bál védnöke: Six Edit

alpolgármester.

Jegyeket elõvételben az
egyesület aktivistáitól és
a mûvelõdési ház pénz-
tárában szerezhetik be!

Fõvárosi Önkormányzat

Idõsek Otthona 

(Gödöllõ, Dózs Gy. u.

65.) kivitelezõt keres
2000. évben engedé-

lyezett beruházási és

felújítási munkálatok

elvégzésére. 

Jelenzkezõket 2000.

február 25-ig várjuk.

Egyéb információ: 

a 430-683 telefonon,

Bárdos György mûszaki

vezetõtõl kérhetõ.
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– Színvonal – szépség – igényesség –

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

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

tárgyak megtekinthetõk,
megvásárolhatók.

Cím: 2100 Gödöllõ, Köztársaság út 60.
Tel.: 430-977, fax: 416-646

Nyitva: H–Szo.: 8–18, V.: szünnap

MÁR KA KE RES KE DÉS ÉS SZER VIZ
A LE HE TÕ SÉ GEK KE RES KE DÉ SE

Kistarcsa, If jú ság tér.
Tel.: 470-028, 470-029

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

Nyit va: H–P: 8–18, Szo–V: 8–13 órá ig

SU ZU KI BENKÕ,SU ZU KI BENKÕ,

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

+
MEGLEPETÉSEK?

Gödöllõi Szolgálat
már az interneten is.
Látogasson el weboldalunkra! 

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

felvétele az újságba
és a weboldalra a
30/2011-961-es30/2011-961-es

telefonon

ÚJ SUZUKI RÉGI ÁRON
100 l ajándék üzemanyaggal
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Szerencsejáték
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Digitel
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A Gödöllõi Sport Ala pít vány és a GEAC szer -
ve zé sé ben idén is meg ren de zik

a gödöllõi spor to lók bál ját
A ha gyo má nyos ren dez vény feb ru ár 25-én,
pén te ken 19.30-kor kez dõ dik a Szent Ist ván
Egye tem Au lá já ban. Az ün nep sé gen át ad ják
az Év Spor to ló ja és az Év Edzõ je dí ja kat, va la -
mint kö szön tik a leg fi a ta lab ba kat, a Jö võ Re -
mény sé ge it. Az est fo lya mán ün ne pé lye sen
kö szön tik azt a sze mélyt is, akit a Gödöllõ
Sport já ért élet mûdíj jal ju tal maz nak.

A bál ra je gyek igé nyel he tõk a GEAC
sport csar no ká ban.

Z Á L O G H Á ZZ Á L O G H Á Z

T
O

P
Á

Z
 H

Á
Z

T
O

P
Á

Z
 H

Á
Z

Akciónk: Arany, ezüst ékszerek, Herendi, Zsolnay ét-Akciónk: Arany, ezüst ékszerek, Herendi, Zsolnay ét-
készletek, figurák árusítása 10% kedvezménnyel. készletek, figurák árusítása 10% kedvezménnyel. 

zálogkölcsönt nyújt azonnal, kedvezõ kamatra.zálogkölcsönt nyújt azonnal, kedvezõ kamatra.

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

Az egye tem fér fi ko sár lab da csa pa ta egy -
szer re két baj nok ság ban vesz részt. Az
egye te mi NB II-es és a Pest me gyei fel -
nõtt csa pa tok ver sen gé sé ben, a két ez res
év ben mind az öt mér kõ zé sü ket meg nyer -
ték. Az egye te mi baj nok ság õszi for du ló -
já ban a Jó zsef At ti la Tu do mány egye tem
együt te se 12 pont tal le gyõz te a gödöllõi
egye te mis tá kat. A vissza vá gón mi ni mum
13 pont tal kel lett nyer ni, 14 lett be lõ le.

A csa pat egyik pontgyárosa (Ko vács
Ger gõ) és leg ma ga sabb em be re (Tóth Pé -
ter) sé rü lés mi att csak a cse re pad ról néz -
het te a meccset. A ta lál ko zó a nagy tét -
nek meg fe le lõ en len dü le tes já ték kal kez -
dõ dött. Ke le men ve zér le té vel a má so dik
perc ben már 9:2-re ve ze tett a GATE.
Ezu tán Job bágy Zsolt ra gad ta ma gá hoz a
kez de mé nye zést, és rö vid idõn be lül 16
pont tal ter hel te meg a sze ge di ek ko sa rát.
A ven dé gek több vé de ke zé si for mát is ki -
pró bál tak, de a szen zá ci ós tá ma dó já té kot

be mu ta tó gödöllõi csa pat el len egyik sem
bi zo nyult ha té kony nak. A re mek do bó -
for mát ki fo gó ha za i ak a fél idõ ben már
húsz pont tal ve zet tek. A nem várt kü -
lönb sé gû ve ze tés hez kel lett Lik tor Gá bor
és Gyõ ri Kris tóf pont erõs já té ka is.

A szü net utá ni öt perc ben fel jött a
JATE, és egy 10:5 ro ham mal csök ken tet -
ték a hát rá nyu kat. Job bágy trip lái ugyan
le hû töt ték a ke dé lye ket, de a sze ge di ek
to vább erõ sí tet tek. Fõ leg a ki len ces szá -
mú já té ko suk ját szott jól, hi szen a har -
min ca dik perc ben már hu szon egy pon tot
hin tett a gödöllõi ko sár ba. A ki vá ló an irá -
nyí tó Rúzs-Molnár össze kap ta a csa pa tot,

és si ke rült a meg nyug ta tó 15-16 pon tos
ve ze tést ál lan dó sí ta ni. A vé gé re azon ban
szo ros sá lett a mér kõ zés. Az utol só perc -
ben hét pon tot dob tak a ven dé gek, és fel -
jöt tek 11 pont ra. Ek kor jött az egész mér -
kõ zé sen ki vá ló an ko sa ra zó Job bágy Zsolt,
és hin tett egy trip lát, ami nek kö szön he tõ -
en 14 pont kü lönb ség gel nyert a GATE.

Géczi Gá bor edzõ elé ge dett volt a csa pat
já té ká val. Vé le mé nye sze rint mind a nyolc
já té ko sa nagy sze rû en ját szott. Örült, hogy a
má so dik irá nyí tó ja – a kö zép is ko lás Kiss
Ba lázs – jól he lyet te sí tet te a mér kõ zés
egyes sza ka sza i ban Rúzs-Molnárt..

-ót-

Ko sár lab da

14 pont lett belõle

A GEAC Asz ta li te nisz Szak osz tá lya és a GAK
Kht. kö zös szer ve zé sé ben 2000. már ci us
19-én mun ka he lyi kol lek tí vák ré szé re 2 fõs
csa pa tok rész vé te lé vel asz ta li te nisz-baj nok -
sá got ren de zünk Gödöllõ Ku pa el ne ve zés sel.

A gödöllõi ha gyo má nyok, va la mint a prog ram
tö meg sport jel le ge le he tõ vé te szi, hogy min den
sport ba rát „ama tõr és pro fi” egya ránt részt ve -
gyen ren dez vé nyün kön, a Szent Ist ván Egye tem
Sport csar no ká ban fel ál lí tott 12 asz ta lon.

A mér kõ zé se ket 14 óra kor be mu ta tók sza -

kít ják csu pán meg. Meg cso dál hat juk a
Sydney-i olim pi á ra ké szü lõ Tóth Krisz ti na
(két sze res fel nõtt Eu ró pa-baj nok, VB bronz ér -
mes, a Ju ni or VB 2. he lye zett je)játékát, Fa há zi
Já nos asz ta li te nisz-vir tu óz (VB bronz ér mes,
két sze res EB bronz ér mes) be mu ta tó mér kõ -
zé sét par ket ta és egyéb spe ci á lis asz ta li te nisz
„esz kö zök” se gít sé gé vel. Más ne ves sport ági
részt ve võk is meg tisz te lik prog ra mun kat.

Ígér jük, nem fog nak csa lód ni.
Ka to na Ist ván

A gyõz tesek: áll:  Ko vács Ger gely, Tóth Pé ter, Szira Zsom bor, Ke le men Jó zsef, Gyõ ri Kris tóf,
Job bágy Zsolt, gug gol :  Lik tor Gá bor, Ba lázs Sza bolcs, Kiss Ba lázs, Rúzs-Molnár Ákos, Géczi

GATE: Job bágy Zsolt (35/15), Gyõ ri Kris tóf
(19/9), Lik tor Gá bor (14), Szira Zsom bor
(14), Ke le men Jó zsef (7/3), Rúzs-Molnár
Ákos (7), Kiss Ba lázs (2), Ba lázs Sza bolcs
(1). Edzõ: Géczi Gá bor.

GATE–JATE 99:85 (58:38)

PINGPONGGÁLA
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H aj rá já hoz ér ke zett a Gödöllõi LC fel -
ké szü lé se, hi szen már ci us 5-én meg -

kez dõ dik az NB III-as lab da rú gó baj nok -
ság ta va szi idé nye. Vö rös At ti la, a gár da
edzõ je el mond ta, hogy ja nu ár 10-én
kezd ték el az ala po zást, de eb ben a hó -
nap ban, a rossz idõ já rás és a hó mi att
csak fu tás, erõn lé ti edzés és he ti két sze ri
te rem já ték sze re pelt a prog ram ban. Az
idõ sza kot az el sõ elõ ké szü le ti mér kõ zés,
a ja nu ár 30-i, Nagykáta el le ni össze csa -
pás zár ta. Ezt kö vet te egy tíz na pos edzõ -
tá bor, ami kor na pi két gya kor lás sal ké -
szül tek Kissék a sze zon ra. 

A szak ve ze tõ el mond ta, hogy a fel ké -
szü lés nyolc he té re ter ve zett 56 edzés és
10 mér kõ zés zö mén már túl van nak, már
csak a tech ni kai fi no mí tá sok és a rá han -
go lás van hát ra. En nek utol só ál lo má sa
lesz a feb ru ár 26-i, szom ba ti, REAC el le -
ni (11 óra, Táncsics Mi hály út) és a már -
ci us elsejei, szer dai Bp Erõ mû el le ni ta -
lál ko zó (15 órá tól, hely szín vál to zat lan),
majd va sár nap a He ves el len már baj no ki
pon to kért fo lyik a küz de lem.

Az már el dõlt, hogy ezen a mér kõ zé sen
kik kö zül vá lo gat hat az edzõ, hi szen feb ru ár
15-én le zá rult az át iga zo lá si idõ szak. A
klub tól egye dül Roza Lász ló tá vo zott (a
Bor sod Vo lán hoz), pót lá sá ra azon ban si ke -
rült meg nyug ta tó meg ol dást ta lál ni Kiri Mi -
hály, az NB I-et is meg járt ka pus sze mé lyé -
ben. Õ há rom tár sá val együtt (Kecs ke mé ti
Jó zsef, Kiss Jó zsef és Bo risz Vidakovics)
ket tõs iga zo lás sal sze re pel a GLC-nél. A
ceg lé di mes ter rel, Vá gó At ti lá val tör tént
meg ál la po dás alap ján a hét el sõ két nap ján
ott edzenek majd, szer dá tól pe dig a
Táncsics Mi hály úton ké szül nek. A klub hoz
vissza tért Nádasdy és Bar na mel lett a fel -
nõtt csa pat hú szas ke re té hez ke rült két if jú -
sá gi ko rú já té kos is: Kerecsényi Fo dor Nor -
bert és Ko vács Mik lós. – Mind ket ten 17
éve sek, jó fi zi ku mú, tech ni ka i lag kép zett já -
té ko sok. Sze ret ném õket fo ko za to san be épí -
te ni a csa pat ba – mond ja Vö rös At ti la.

– A kez dõ csa pat ki ala kult már?
– Az el kép ze lés már ki raj zo ló dott ben -

nem, de er rõl még nem szí ve sen be szél -
nék. – fe le li a szak ve ze tõ. Elég egy sé rü -
lés, vagy ép pen rossz for ma, és mind járt
vál to zás le het. Az biz tos, hogy min den -
képp há rom csa tár ral, gólratörõen sze ret -
nénk ját sza ni.

Tóth Már ta

AGödöllõi Góliát DSE két csa pat tal
vett részt a Mé szá ros Fe renc em lék -

to rán. A vá ci ver se nyen a 88-as szü le té -
sû ek sze re pel tek job ban, gyõz tek a kor -
cso port juk ban. A 89-es csa pat nak nem
ment ilyen jól, õk az ötö dik he lyet sze -
rez ték meg. Mind két kor osz tály ban hat-
hat csa pat in dult.

A ki seb bek Vác el sõ csa pa tá val és a
KI SE együt te sé vel ke rül tek egy cso port -
ba. A ha za i ak kal 3:3-as dön tet lent ját -
szot tak. A KI SE el len vi szont szi por káz -
tak, és 11:2-re gyõz tek. Így a cso port ból
el sõ ként ju tot tak to vább. A má sik ágon a
BDSE, a Kis pest Hon véd és Vác II. küz -
dött a to vább ju tá sért. A ke reszt be ját szás -
nál a BDSE el len kel lett ki vív ni a gyõ -
zel met. A dön tõ be ju tás nem oko zott kü -
lö nö sebb gon dot a gödöllõi csa pat nak,
hi szen 6:2-re nyer tek. A má sik elõ dön tõ -
bõl a Kis pest ju tott to vább, mi u tán le -
gyõz te a vá ci ak el sõ csa pa tát.

A dön tõ ben to vább ra is jól ját szot tak a

srá cok és biz tos 4:1-es gyõ ze lem mel sze -
rez ték meg a tor na gyõ zel met. Labáth
Már ton lett a gól ki rály. Raj ta kí vül
Lovrencsics Ger gõ és Müller Pé ter ját -
szott ki emel ke dõ en. A gyõz tes csa pat ban
sze re pelt még: Bá ná ti Ben ce, Dobróczi
Pé ter, Gó lya Ta más, Koczkás Pé ter, Ko -
vács Ádám, Papp Gá bor, Sza bó Dá vid,
Vécsey Kris tóf, Winkler At ti la. Edzõ:
Lovrencsics Lász ló és Nagy Dá ni el.

A 89-es csa pat Senec és Sal gó tar ján
együt te sé vel ke rült egy cso port ba.
Gödöllõ ket tõ egy re ver te Senecet, vi -
szont 5:1-re ki ka pott a Sal gó tar ján tól.
Mi vel kör be ver ték egy mást a csa pa tok, a
rosszabb gól kü lönb ség nek kö szön he tõ en
csak az ötö dik he lyért játsz ha tott a
Góliát. A má sik cso port ból – Vác, Gyön -
gyös, MAC – a há zi gaz dák let tek a har -
ma di kok. Az ötö dik he lyért
Gödöllõ–Vác 6:3, a tor nát a Sal gó tar ján
csa pa ta nyer te meg.

-sz-

Kézilabda. A Gödöllõi KC nõi serdülõ
csapata nagyszerûen szerepel az országos
serdülõ bajnokságban. Február 26-án a
csopor t két legjobb csapatának – FTC,
Gödöllõ – mérkõzését Gödöllõn, a Hajós
iskola csarnokában játsszák. A
Ferencváros az õsszel három góllal verte a
gödöllõi csapatot. A rangadó szombaton
17 órakor kezdõdik. A gödöllõi csapatnak
négy góllal kell legyõznie riválisát, ami
nagyon nehéz feladat lesz. Mivel a többi
csapatot nagy valószínûséggel mindkét
együttes biztosan legyõzi, ez a mérkõzés
dönti el ki lesz az elsõ helyezett.
Kosárlabda. Az V. korcsopor tos Pest
Megyei Diákolimpia döntõit Monoron ren-
dezik meg. A négyes döntõ résztvevõje a
Református Líceum nõi és férfi ifjúsági
csapata is. Február 28-án, hétfõn a fiúk
mérkõznek a bajnoki címért és az orszá-
gos 24-es döntõbe való továbbjutásér t.
Március 1-jén pedig a lányok lépnek
pályára a megye döntõben. Az elsõ
helyezettek egybõl bejutnak a 24 közé, a
második helyezettek selejtezõt vívhatnak a
fennmaradó három helyért.
Gyermekfoci. A Gödöllõi Góliát DSE ettõl
az évtõl fogadhatja a személyi jövedele-
madóból felajánlott 1%-os támogatást.
Akik szeretnének segíteni az 5-16 éves
focisták felkészülésében az 1 százalékos
felajánlásaikat megtehetik a – 18680779-
1-13 adószámra – Gödöllõi Góliát DSE.
Március 15-én nyolccsapatos tornát ren-
dez a Gödöllõi Góliát DSE a Hajós iskola
tornacsarnokában 8.30-tól. A meghívott
1988-as születésû csapatok között szere-
pel többek között a Vasas, Honvéd, a
Szolnok és a Vác.
Sakk. Feb ru ár 20-án foly ta tó dott a Ma gyar
Ku pa 2000 ver seny so ro zat, me lyen a
GEAC I. csa pa ta fo gad ta a Keviterv Szol -
nok csa pa tát. A mér kõ zés gyõz te se a leg -
jobb 24 kö zött foly tat hat ja a küz del met. A
tét nem volt ki csi, és el mond ha tó, hogy
szín vo na las és iz gal mas játsz mák dön töt -
tek a to vább ju tás ról. A ne gye dik óra vé gén
még nem volt be fe je zett mér kõ zés. Saj nos
az idõ za var ból az el len fél jött ki job ban, és
ez zel lé nye gé ben el is dõlt a to vább ju tás
sor sa. Já té ko sa ink min dent meg tet tek a si -
ke rért, de most az el len fél volt a jobb.
Gödöllõi EAC I. – Keviterv Szol nok 1,5:2,5.
Gyõ zött: Pálvölgyi. Dön tet len: Harmatosi.
Vesz tett: Sleisz, Ka rá csony. A GEAC II.
csa pa ta már ci us 12-én Dunaharaszti el len
pró bál koz hat a 24-be ju tá sért.

HÍREK Lab da rú gás

Cél egye nes ben

Gyermekfoci

Gyõ ze lem a vá ci em lék tor nán
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Mindkét gödöllõi gárdának nehéz dolga
volt a második tavaszi fordulóban, hiszen
Ivanovicsék az elsõ helyen álló FOVA
otthonába látogattak, míg a Trident a
bajnoki táblázaton szintén elõkelõ helyen
álló és a csapatra az õsszel az egyik

legsúlyosabb (8:4) vereséget mérõ
Kanárik együttesét fogadta. Igaz, azóta
igencsak megváltozott Polyák Csabáék
csapatának játékoskerete, így azért arról
– még egyik legjobbjukat, Pfeffert
nélkülözve – sem lehetett beszélni, hogy
az esélytelenek nyugalmával léphettek
pályára a hazai közönséget kiszolgálni
akaró Morvayék.

A két egymástól távol, de egy idõben
kezdõdött mérkõzés gödöllõi szempont-
ból teljesen ellentétes módon indult:
míg a GKFC már a harmincegyedik
másodpercben vezetésnek örülhetett,
addig a Trident villámgyorsan 2:0-s
hátrányba került. A találkozóra kiláto-
gató futballrajongók legnagyobb
boldogságára Gacsályi Attila
tanítványai megfordították az ered-
ményt, és ez még akkor is elégedettsé-
gre adott okot, ha szünetben már dön-
tetlen volt az állás. Ivanovicsék, sajnos,
a pihenõ idejére nagyon messze kerültek
nemhogy a vezetéstõl, de az egáltól is.
Tizenkét percig ugyan õrizték
elõnyüket, de az egyenlítése után majd-
nem percenként talált be a listavezetõ a
kapujukba.

A második félidõben folytatódott a
két meccs ellenkezõ elõjelû alakulása. A
GKFC fejben feladta a harcot, és így
súlyos vereséget szenvedett az örömfoc-
it bemutató Schranzéktól. Gödöllõn
ugyan ak kor nagyon érdekesen alakult a
mér kõzés: még akkor is, ha a játékrész
elsõ góljára, mely Tóth révén hazai
vezetést eredményezett, több mint tíz
percet kellett várni. Annál inkább felgy-
orsultak azonban az események ezután,
hiszen a Kanárik gárdája egy perc alatt
két gólt szerezve átvette a vezetést.
Három perc volt még hátra ekkor.
Méghozzá izgalmas három perc, a
Trident három perce! Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint hogy megfordították az
eredményt és végül gyõztesen hagyták
el a játékteret.

A Trident FC tehát két gyõzelemmel
kezdte a bajnokságot, míg a játékkal
még javában ismerkedõ GKFC két ve re -
séggel. Morvayék február 28-án 22.15-
kor, a Lõrinci sportcsarnokban, a
Reálprint ellen folytathatják jó so ro -
zatukat, míg Ivanovicsék szintén 28-án,
Gödöllõn (Egyetemi sportcsarnok, 19
óra) javíthatnak. Igaz, egyáltalán nem
õk az esélyesek, hisz ezúttal a második
helyen álló Dekád lesz az ellenfél. De
ahogy mondani szokták, a labda
kerek…

Marthe

Teremlabdarúgás

Kettõbõl kettõ kétszer

Gödöllõ, Egyetemi csarnok, 350 nézõ.
Vezette: Tóth S., Sütõ A. (Csernok V.)
Trident FC: Nagy L.– Morvay, Sztriskó,
Kiss, Tóth L. Cserék: Pocsai (kapus),
Nádor, Szûcs, Burillák, Földesi, Csiszér.
Gólszerzõ: Tóth (2), Kiss (2), Burillák (2),
Sztriskó (2), Szûcs
Budapest, Lõrinci sportcsarnok.

Vezette: Kömpf Gy., Vámos T. (Szabó G.)
GKFC: Szabó Zs–Fazekas, Markóczy,
Kelenvölgyi. Cserék: Kerecsényi, Tóth M.,
Gémesi, Gyémesi, Lovas (kapus)
Gólszerzõ: Ivanovics (2), Kerecsényi,
Fazekas

Trident FC–Kanárik Hotel Glória
9:8 (6:6)

Fova Ex–Gödöllõi KFC 13:4 (5:1)

Az elmúlt héten rendezték meg az 5–8.
osztályosok városi fedett pályás

atlétikai versenyét. A hagyományos
gödöllõi diákolimpiai viadalon ezúttal
hat iskola vett részt. A könnyebb lebony-
olítás érdekében idén két helyszínen
mérték össze erejüket a versenyzõk. 

Az elsõ napon az Erkel adott otthont a
helybõl távolugrásnak és a tömöttlabda
lökésnek. A tornateremben kicsit sokan
voltak, sûrû volt a levegõ, de a gyerekek
gyorsan teljesítették a két versenyszámot.

A többi számot a Hajós iskola
csarnokában bonyolították le. Külön
napon versenyeztek az 5-6. és a 7-8.
osztályos gyerekek. A négy versenyszám
közül – 30 m-es futás, labdahajítás, mag-
asugrás, 3×4 körös váltófutás – hagy-
ományosan a váltók versenye volt a
legizgalmasabb.

A csapatokban évfolyamonként három
leány és három fiú versenyzõ vívott nagy
küzdelmet az egyéni, valamint a csap-
athelyezésekért. A nyolc csapat-aranyból
négyet a Török, kettõt az Erkel és a
Hajós iskola versenyzõi szereztek meg.
Az egyéni érmek közül szintén a Török
Ignác Gimnázium versenyzõi vitték haza
a legtöbbet, összesen nyolcat.

Évfolyamonkénti eredmények:
Lányok, 5. o.: 1. Heim Alexandra (Pe tõ -

fi), 2. Benkó Réka (Erkel), 3. Bakk Ágnes
(Tö rök); csapatban: 1. Erkel (Benkó Réka,
Sztankó Anita, Czirkov Marija), 2. Török,
3. Hajós. 6. o.: 1. Maksay Julitta (Török), 2.
Vágó Mónika (Török), 3. Gyöngyösi Kata
(Petõfi); csapatban: 1. Török (Maksay
Julitta, Vágó Mónika, Cselényi Szandra),
2. Petõfi, 3. Hajós. 7. o.: 1. Fábián Bog lár -
ka (Török), 2. Babrián Loretta (Erkel), 3.

Mé száros Krisztina (Török); csapatban: 1.
Török (Fábián Boglárka, Mészáros
Krisztina, Berbekár Éva), 2. Erkel, 3. Pe tõ -
fi. 8. o.: 1. Barkóczi Réka (Erkel), 2. Hidas
An na (Török), 3. Tóth Zita (Erkel); csapat-
ban: 1. Török (Hidas Anna, Boda Judit,
Navratil Zsófia), 2. Erkel, 3. Petõfi.

Fiúk, 5. o.: 1. Tóth Róbert (Dam ja nich),
2. Pihelevics Péter (Török), 3. Hardi István
(Hajós); csapatban: 1. Török (Pihelevics
Péter, Gólya Tamás, Várszegi Tamás), 2.
Erkel, 3. Hajós. 6. o.: 1. Szibilla Balázs
(Hajós), 2. Juhász Dániel (Petõfi), 3. Varga
János (Premontrei); csapatban: 1. Hajós
(Szibilla Balázs, Raj Dániel, Horváth
Viktor), 2. Petõfi, 3. Török. 7. o.: 1. Stefán
Zoltán (Erkel), 2. Konkoly Márk (Hajós), 3.
Kádár Zoltán (Török); csapatban: 1. Erkel
(Stefán Zoltán, Kopka Sándor, Bárdi
Olivér), 2. Petõfi, 3. Török. 8. o. 1. Szibilla
László (Hajós), 2. Bárdy Péter (Premontrei),
3. Nagy S. Miklós (Hajós); csapatban: 1.
Hajós (Szibilla László, Nagy S: Miklós,
Rétsán Tamás), 2. Petõfi, 3. Erkel.

-esz-

Atlétika

Fedett pályán a Török a legjobb
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Rejt vé nyünk meg fej té sét
nyílt le ve le zõ la pon, már-
cius1-ig küld he tik be
szer kesz tõ sé günkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.

A 5. szám rejt vé nyé nek meg fej té se:
„Né ha meg gon dol ja ma gát a tél, és
ha vaz ni kezd sû rûn, két ség be es ve.”

A Fá ma Könyv ke res ke dés könyv utal vá nya it
nyer ték: Vass Károlyné, Mi hály Dé nes köz
1. (1000 Ft).; Szarvady Mag dol na, Pa lo ta -
kert 9. (600 Ft).; Sali Ist ván, Ka zin czy krt.
6. I/3.(500 Ft).; Ke le men And rás, Szil ágyi
E. u. 37. (400 Ft).
A Vá rosi Film szín ház 2-2 db mo zi jegy ét
nyer te: Dr. Klacsmann Lász ló, Fa is ko la u.
1.; Var ga And rás, Amb rus Zol tán köz 7. g

GÖDÖLLÕI

Robert Burns februári látomása REJTVÉNY


