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Temetõ a Tisza – vagy még kivirágzik?

Immár több hete sokkolja a közvéleményt a Tiszán bekövetkezett környezeti katasztrófa. Nagybánya közelében egy ausztrál-román vegyes vállalat tározójából ciánvegyületek kerültek a Szamosba, és onnan tovább… A sajtó híradásai ellentmondásosak, ami érthetõ: ilyen pusztításra
eddig még nem volt példa.
16. oldal
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Konzervatív Polgármesterek I. Nemzetközi Konferenciája

Tízéves a magyar önkormányzatiság
Fotó: Magyar Bertalan

Pénteken a kastély díszterme volt a
színhelye a Konzervatív Polgármesterek I. Nemzetközi Konferenciájának: a
ma gyar ön kor mány za ti ság el sõ tíz
évét értékelõ tanácskozást a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége, a Nemzeti Konzervatív Fórum és a Budai Fórum rendezte.

Gémesi György országgyûlési képviselõ,
Gödöllõ polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke köszöntõjében kiemelte: a tradíciók megõrzését illetõen az önkormányzatok a magyar társadalom alapegységei. A költségvetés az idén félmilliárd forintot különített el a regionális rendszer keretében kialakult 175 kistérség mûködéséhez; erre
a forrásra tehát számíthatnak az önkormányzatok.
Hans-Friedrich von Solemacher, a
Hanns Seidel Ala pít vány kép vi se lõ je
örömét fejezte ki a konferencia létrejöttével kap cso lat ban, hi szen fon tos, hogy
minél több területen kapjon hangot a keresztény alapú politizálás.
Dávid Ibolya MDF-elnök, igazságügyminiszter arról a szereprõl beszélt, amit
az önkormányzatok töltenek be a demokratikus államokban.
Torsten Wende, az 1200 éves németországi település, Haimhausen polgármestere az önkormányzatiság ottani hagyo-

mányaival ismertette meg a tanácskozáson résztvevõ magyar polgármestereket.
Beszámolt arról, hogy az önkormányzati
munkát sok esetben súlyosan akadályozza, amikor a törvényesen megválasztott
testület döntéseit különbözõ polgári kezdeményezésekkel próbálják megsemmisíteni.
Szászfalvi László országgyûlési képvise lõ, Csur gó pol gár mes te re (felsõ
képünkön balról) helyi és országos szemFotó: Magyar Bertalan

szögbõl elemezte az önkormányzatiság
tíz évét. Mikes Éva, a Miniszterelnöki
Hivatal politikai államtitkára a magyar
közigazgatási rendszer fejlõdésének lehetséges irányait ismertette. Hangsúlyozta, hogy szerves folyamatokról van szó,
amelyek esetében óvakodni kell az elhamarkodott döntésektõl.
Tarlós István, Budapest III. kerületének polgármestere a fõváros és a kerületek kapcsolatát elemezve, annak a véleményének adott hangot, hogy az önkormányzati törvény nem hangolja össze a
hatásköröket és a kötelezettségeket – ami
nem po li ti kai, ha nem jo gi és er köl csi
kérdés.
Gegesy Ferenc IX. kerületi polgármester elmondta: a fõváros és a kerületek
kap cso la tá ban üt kö zé si pont csak az
ügyek mintegy tíz százalékában van, de
akkor az fajsúlyos. A meglévõ hatásköri
átfedéseket lehetne csökkenteni.
Gödöllõ test vér vá ros ai kö zül
Csíkszereda és Zenta képviseltette magát. Csedõ Csaba és Juhász Attila polgármesterek az adott körülmények között
megvalósítható önkormányzatiság gyakorlatát ismertették.
A tanácskozás befejezéseként a konferencián résztvevõ polgármesterek zárónyilatkozatot fogadtak el.
R. G.
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Fotó: Balázs Gusztáv

Dávid Ibolya megnyitó elõadása

Hit, tapasztalat, felelõsségérzet
A konferencia megnyitó elõadását
Dávid Ibolya igazságügy-miniszter
tartotta.

A konzervativizmus számomra hitet,
történelmi tapasztalatokkal igazolt reali tást, fe le lõs ma ga tar tást je lent –
mondta a miniszter asszony. Ebben az
eszmerendszerben helyükre kerülnek a
maradandó, valódi értékek. A konzervativizmus nem üzlet- és haszonellenes, de tiltakozik az ellen, hogy minden áruvá váljon.
A magyar önkormányzatiságról beszélve Dávid Ibolya arra emlékeztetett,
hogy annak gyökerei Szent István koráig nyúlnak vissza: az akkor kiépített
egyházmegyék és a vármegyerendszer
idõtállónak bizonyult. A magyar megyék széleskörû önállósággal rendelkeztek, a második világháború után

azonban a falvak és városok is elveszítették ezt az önállóságot.
Az Or szág gyû lés 1990-ben nagy
többséggel fogadta el az önkormányzati
törvényt, aminek mûködõképességét,
demokratikusságát a késõbbiekben sem
kérdõjelezte meg senki: az önkormányzati rendszer megteremtése a rendszerváltást követõ elsõ kormány igazi sikerágazata volt.
A régiók Európájába csak fejlett önkormányzatisággal illeszkedhetünk, de
elsõdlegesen a régiók belsõ integrációját, a vidékfejlesztést kell szem elõtt tartanunk. Az Európai Unióhoz történõ
csatlakozás során a jogi szabályozás finomítására van szükség; ehhez kapcsolódóan az önkormányzatok pénzügyi ellenõrzését is rendezni kell. Az Állami
Számvevõszék mellett célszerû létrehozni azt a hivatalt, ami elvégezné a
helyhatóságok pénzügyi vizsgálatát.
Mindennek érdekében az MDF törvénymódosítást kezdeményez.
R. G.
Fotó: Magyar Bertalan
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Csíkszereda: saját színház és felsõoktatás

ZÁRÓNYILATKOZAT

A nyolcvanhat százalékos kisebbség

A Nem ze ti Kon zer va tív Fó rum, a Bu dai
Fó rum és a Ma gyar Ön kor mány zat ok
Szövetsége közös rendezésben ma megtar totta a Konzer vatív Polgár mesterek I.
Nemzetközi Konferenciáját hazai, határon
tú li ma gyar és kül föl di pol gár mes te rek
részvételével. A mai esemény egy konferen cia-so ro zat ré sze, amely a ma gyar
önkor mányzatiság 10. évfordulója alkalmából kerül megrendezésre, megemlékezve az önkor mányzatiság egy évtizedes múltjáról, amely a fiatal magyar demokrácia egyik legfontosabb alapintézménye.
Az eddigi eredmények ér tékelése mellett a Konferencia mérlegelte a továbblépés lehetõségeit és a helyi önkor mányzatok további erõsítésének szükségességére hívta fel a figyelmet. A résztvevõ felszólalók a helyi demokrácia és a szubszidiaritás elvének biztosítása érdekében
szükségesnek tartják a helyi erõforrások
és spe ci á lis le he tõ sé gek op ti má lis ki használását, gazdasági lehetõségeik bõvítését.
A föld raj zi lag és gaz da sá gi lag egya ránt igen el té rõ hely zet ben lé võ ön kor mányzatok képviselõi egyhangúlag leszögezték, hogy a konzer vatív eszmeiség a
.he lyi au to nó mia ki bon ta koz ta tá sá nak
egyetlen valódi alapja. A tisztán gazdasági szempontok csak hosszú távon gondolkodva egyeztethetõk össze a magyar
tradícióra és a maradandó ér tékekre építõ fejlõdéssel.
A kü lön bö zõ or szá gok ban mû kö dõ
önkor mányzatok vezetõi elõadásaik során mind meg fo gal maz ták azt a kö zös
prob lé mát, hogy az ön kor mány zat ok
korlátos anyagi lehetõségei és a folyamatosan bõvülõ feladatkör között ellentmondás feszül. A rendelkezésre álló helyi 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
közösségek jövõképének javítását és a
lokális megerõsödést. Ennek érdekében
a ma ér vényben lévõ, az önkor mányzatokat érintõ jogszabályok továbbfejlesztésére van szükség, illetve az uniós joghar mo ni zá ció so rán fon tos fi gye lem be
venni a helyi érdekek ér tékrend ér vényesülését is.
A konferencia-sorozat következõ üléssza kai cél ja ként fo gal ma zó dott meg a
konk rét prob lé mák mé lyebb szin tû és
gyakorlati feldolgozása.”

A konferencián részt vett Csedõ Csaba,
Csíkszereda polgármestere is. Testvérvárosunk elsõ emberét az önkormányzatiság érvényesülésérõl kérdeztük.

– A kulcskérdés az, hogy a hatalom leosztja-e azokat a jogosítványokat, amelyekkel
az önkormányzatokat mûködtetni lehet. A
választott vezetõk felelõssége az anyanyelv,
a kultúra, a hagyományok õrzése, és a szükséges intézményhálózat korszerûsítése, illetve kiépítése. A székelyföldi városok tagjai a romániai megyei jogú városok szövetségének, ahol hallatni tudjuk a hangunkat.
A közelmúltban megjelent néhány olyan
törvény, ami feltétlenül fontos az önkormányzatok mûködéséhez. Mindez részben
a mi városaink kezdeményezésére történt.
– Van-e változás a nyelvhasználatban?
– Köztudott, hogy Románia elfogadta a
kisebbségek európai chartáját. Sürgõsségi
kormányhatározat tárgya, hogy ahol a kisebbség meghaladja a húsz százalékot, ott
joga van az anyanyelv használatára a köz-

igazgatásban és a törvényszéken egyaránt.
Csíkszeredában egyébként a „kisebbség”
86 százalékos többséget alkot.
– Csíkszeredában milyen feladatokra
koncentrálja az erõket az önkormányzat?
– Számunkra az a legfontosabb, hogy
mûködtetni tudjuk az alapintézményeinket;
elsõsorban az egészségügyi ellátást és a tanügyet. Nem véletlen, hogy a most már
Szent István nevét viselõ gödöllõi egyetem
számos hallgatót képezett ki városunkban.
Legújabban a Bolyai Egyetem kihelyezett
informatika-kara és a soproni egyetem erdé sze ti ka ra is mû kö dik ná lunk.
Csíkszereda az elmúlt esztendõben a nehéz
anyagi körülmények ellenére is létrehozta
saját, önálló színházát. Mindezek létfontosságú dolgok. Néhány intézmény a megyei
alól átkerült városi fennhatóság alá, ezek
közül a csíkszeredai székely népi együttes a
legjelentõsebb. Úgy érzem tehát, hogy történtek elõrelépések, bár a gazdasági fellendülés még várat magára.
R. G.

„Teljes jogú polgárokká kell válnunk…”

Magyarság a Délvidéken
Juhász Attila délvidéki testvérvárosunk, Zenta polgármestereként vett
részt a konferencián.

– Ju gosz lá vi á ban mi lyen le he tõ sé gei
vannak az önszervezõdésnek??
– A délvidéki magyarság önszervezõdései 1992-tõl jelen vannak a politikai
életben. Több olyan önkormányzat van,
ahol a magyarság képviselõi jelentik a
meghatározó politikai erõt. Ez azért fontos, mert a szerb ha ta lom ré szé rõl mi
nem kapunk pozitív diszkriminációt; azt
helyben, magunknak kell megtenni. A
Vajdasági Magyar Szövetség elkészített
egy dokumentumot a vajdasági nemzeti
közösségek önrendelkezésérõl és Vajdaság önkormányzatáról. Ez magában foglalja mindazokat az elképzeléseket, amelyek az egymás mellett élõ nemzeti közösségek jogaira vonatkoznak.
– Mennyire tekinthetõ demokratikusnak az állami struktúra?
– Szerbia legnagyobb rákfenéje a tel-

jes központosítás; ez az, amivel nem tudunk dûlõre jutni. Minden Belgrádból
in dul ki, és Belg rád ban fe je zõ dik be.
Ehhez jön még, hogy Belgrád határán
túl semmire sem jut pénz.
– Ebben a helyzetben milyen célokért
küzd a délvidéki magyarság?
– Nekünk elsõsorban a nemzeti önrendelkezéssel kell foglalkozni, hogy elismerjenek bennünket, mint nemzeti közösséget. Az országnak 6-7, ezen belül a
Vaj da ság nak, va gyis a Dél vi dék nek
mintegy 18 százalékát alkotja a magyarság. Ez háromszázezer ember, akikkel a
szerb kormánynak számolnia kell, ha ez
a terület most Szerbiához tartozik. Teljes
jogú polgárokká kell válnunk, ezért tartjuk tiszteletben az alkotmányt és a törvényeket, mert ez a demokrácia szabálya.
Fontos, hogy a Vajdaság sajátos státust
kap jon; ezen be lül könnyeb ben le het
megoldani a helyi problémákat, mintha
globalizálnánk a kérdéseket.
R. G.
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HÍREK

Tanácskozás az idegenforgalomról

Elõrelépés a célok megvalósításáért
Február 16-án a városházán
tartotta együttes ülését a
Gödöllõ és Kör nyé ke
Regionális Turisztikai
Egyesület és a Budapesti és Közép-Dunavi dé ki Re gi o ná lis
Idegenforgalmi Bizottság.

Fábián Zsolt alpolgármester az ülést megnyitva
tájékoztatta a megjelenteket a
Gödöllõn tervezett millenniumi
programokról, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy a kastélyt felkeresõ látogatókat
itt lehet tartani a térségben: a környék sokféle látnivalót és programot kínál. A regionális turisztikai egyesület feladata épp e látnivalók idegenforgalmi hasznosítása.
Csizmadia László, a Regionális Idegenforgalmi Bizottság korábbi elnöke a kistérségek megszervezésének munkáját ismertette; környékünkön 39 település alkot ilyen
szervezeti egységet. Bemutatta a 2000. évi
marketing-tervet, végül a Budapesti és Közép-Dunavidéki RIB központi irodájának
tevékenységét. Rusznák Imre, a RIB elnöke
elmondta, hogy a bizottság területileg a közép-magyarországi régióra épül, de hozzá
tartozik Komárom-Esztergom, illetve Nógrád megye néhány települése is. A kormány
kilenc regionális idegenforgalmi bizottságot
hozott létre, ezek közül a miénkben képzõdik az ország turizmusból származó bevéte-

leinek a 40 százaléka. A kormány a turizmus ágazatát
tízmilliárd forinttal támogatja ebben az évben.
Su ba Ka ta lin, a
GKRTE szakmai titkára az egyesület által
kiadott programfüzetet is mer tet te. Ar ra
hívta fel a figyelmet,
hogy nem elég a látnivalókat felkutatni, vagy
megszervezni a programokat: mindezt menedzselni, értékesíteni is kell.
Kálna Tibor, a turai önkormányzat kulturális és sportbizottságának elnöke a környék természeti és kulturális értékeit foglalta össze. Elmondása szerint az egyesület
szerepet vállalhat a nyugatról keletre történõ tõkeáramlás elõsegítésében. Arra figyelmeztetett, hogy térségünkben Gödöllõ és
Hollókõ kivételével a települések idegenforgalmi vonzereje önállóan nem piacképes. Ezen segíthetnek az olyan programok,
mint a Gödöllõt Betlérrel összekötõ idegenforgalmi folyosó.
Török József az egyesületi internet-szolgáltatás helyzetét és az adatbázis karbantartásának feladatait ismertette, majd szólt a
fejlesztési lehetõségekrõl is.
Az ülés további részében a GKRTE költségvetését és a tagdíjak kérdését vitatták
meg.
R. G.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szent István Egyetem Nyelvi Intézet

Február 21-27-ig
Besnyõ Gyógyszertár,
Szabadság út 167., telefon: 420-762.
Február 28- március 5-ig
Medicína Patika,
Dózsa György út 12, telefon: 410-251

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Február 26-27.:
dr. Sebesztha László,
Veresegyház, Vásárhelyi P. u. 8.
Telefon: (30) 9748-301.

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 szinteken, továbbá intenzív nyelvvizsgaelõkészítõk
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.

1 százalék
A Gödöllõ és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület 1996. január 17-én történt megalakulása óta
alap ve tõ cél ki tû zés ének te kin ti a
gödöllõi tu risz ti kai ré gió von zás körzetébe tartozó települések látniva 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 óvásával összhangban. Az egyesület 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 mûködve a térség adottságaihoz, látnivalóihoz szervesen illeszke dõ programok ki dol go zá sá ban
vesz részt és elõsegíti azok megvalósítását. Az egyesület 1998. január
1-tõl közhasznú szervezetnek minõsül. Lehetõség nyílt arra, hogy magán személyek jövedelem adójának
1szá za lé ká ról az egye sü let ja vá ra
rendelkezzenek és ezzel is elöregítsék közös céljaink megvalósítását.
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 esemény életük fontos ál lo má sa. Ezért vár juk Önö ket
2000. február 29-én ( kedd ) 17 órakor a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ színháztermébe, ahol szeretnénk
bemutatni a városban mûködõ általános iskolák igazgatóit, akik rövid tájékoztatást adnak iskoláik programjairól, válaszolnak érdeklõdõ kérdéseik re. Meg je le né sük re szá mí tok.
Benkõ Ákosné irodavezetõ. g

Bõrgyógyászat
Feb ru ár 14. és már ci us 31. kö zött
(március 13-14-15. és március 24. kivételével) ingyenes bõrgyógyászati
szûrõvizsgálatot végez dr. Fehér Ágnes bõrgyógyász fõorvos. A vizsgálat
alkalmával festékes anyajegyek, fertõzéses (pl. gombás), illetve bármilyen jellegû bõrelváltozásokkal kapcsolatos tanácsadás és ellátás, kívánság szerint AIDS szûrés történik. A
vizs gá lat he lye: Tormay Kár oly
Folytatás a 6. oldalon
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Folytatás az 5. oldalról

Egészségügyi Központ (Szakorvosi
Ren de lõ in té zet) Bõr gyógy ásza ti
Szakrendelõ, Gödöllõ, Petõfi S. u. 1.
Tel.: 430-655/115. Ren de lé si idõ:
hétfõ: 8-12.30; kedd: 13-17 óra; szerda: 8-12.30; csütörtök: 8-13; péntek:
10-13 óra. Kérjük, mindenki hozza
magával a TAJ kártyáját! Dr. Fehér
Ágnes fõorvos. g
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Farsang a tiniklubban

A fiúk a Forrásban dolgoznak…

Parlagfû
A Gödöllõi Parlagfû-ellenes csoport
március 1-én 17.30-kor a Városháza
nagytermében tartja egyesületi alakuló ülését. Várjuk mindazok jelentkezését, akik tenni szeretnének azért,
hogy a város parlagfûmentessé váljon. Az alapszabály-tervezet és jelentkezési lap (azok számára is, akik
nem tudnak eljönni a gyûlésre) beszerezhetõ Miklósik Mártánál (tel.:
416-672), ill. átvehetõ a helyszínen
17 órá tól. Ha lász Le ven te ön kor mányzati képviselõ, Miklósik Márta,
a parlagfû-ellenes csoport képviselõje. g

Piroska és a farsang

Február 17-én, csütörtökön tartotta
farsangi mulatozását a Forrás Szociális Segítõ és Gyermekjóléti Szolgá lat. A For rás Ti ni-klub já ba já ró
né pes gye rek se re get han gu la tos
zene és az alkalomnak megfelelõen
feldíszített nagyterem fogadta.

A karnevál vendégei közt volt Six Edit
alpolgármester, továbbá Pápai Tibor 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 során boszorkányok, gésák, a
mindennapi munkától elfáradt szerelõmunkások, tanárok és még sok meglepõen eredeti jelmezbe öltözött gyerek
vonult fel.
Ta lál koz hat tunk a nagy tu dós sal,
Einsteinnel, és köztük volt Zorró a félel me tes Orosz lán ki rállyal. A For rás

csa lád gon do zói is jel mezt öl töt tek.
Hófehérke és törpéi – akik kivételesen
nem a bá nyá ban, ha nem a For rás ban
dolgoznak – mulattatták a közönséget,
amíg a zsûri meghozta döntését.
Mindenki, aki jelmezt öltött magára,
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 ládgondozók uzsonnával, teával és finom 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 késsel és villával, vagy a pingponglabdafújás. Volt még eszperente
és sok egyéb, ügyes sé get és fej tö rést
igénylõ feladat.
A kar ne vál tánc mu lat ság gal
folytatódott és zárult.
Szauzer Ildikó
Fotó: Reményi Krisztián

REGIONÁLIS

Gödöllõi Krónika
Nagyszabású mulatsággal köszöntötték a
farsangot az Egyesített Szociális Intézményben. A parádés mûsort az intézmény
lakói és munkatársai adták elõ; képünkön
a mûsorvezetõ éppen Piroskát és a farkast faggatja.
Fotó: R. G.

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

Telt házas Hofi-est

Iráni reformerek

Hofi Géza elõadásának híre megtöltötte kedden este a GEAC sportcsarnokának lelátóit
és küzdõterét; régen voltak ennyien kíváncsiak egyetlen ember produkciójára Gödöllõn.
A közéleti est végén Gémesi György polgármester is gratulált a mûvésznek.
Fotó: Balázs Gusztáv

Hóvirágtól hóhullásig

Hóvirágra hózápor hullott a múlt hét csütörtökének hajnalán, de a naptárra nézve nem a
szilárd halmazállapotú csapadék volt a rendkívüli, hiszen éppen átértünk február közepén. Fotónk bizonyítja, nem állt helyzete magaslatán a közútkezelõ a városunkat
Valkóval összekötõ úton. Néhány kilométerre egymástól, két sárga Ikarus is az árokba
csúszott a farával. Emiatt olyan sokan gyalogoltak az úton a munkahelyük vagy az iskolájuk felé, mint ahogyan a Mátrában látni a kirándulókat. Így válik kis hóban is magas
Fotó: Balázs Gusztáv
hegységgé a Gödöllõi dombság…

Múlt hét végén nagy jelentõségû választásokat tar tottak az iszlám fundamentalizmus fellegvárának tar tott Iránban. A majd 40 millió
választópolgár több mint 5000 jelölt közül
vá lasz tot ta meg a 290 fõs par la ment
(medzslisz) tagjait. A jelöltek két nagy irányzat köré csopor tosultak (a pár tok ugyanis be
vannak tiltva): az egyik oldalon a reformerek
találhatók, míg velük szemben a konzervatívok sorakoztak fel. A tét komoly, ugyanis
meghatározó lehet, hogy milyen irányt vesz
a síita többségû állam. A konzervatívok gyõzelme esetén minden maradna a régiben (az
ország teljesen alá van rendelve az iszlám
vallásnak), a reformerõk elõretörése viszont
egy hosszú távú gazdasági és társadalmi reformfolyamat kezdetét jelenthetné, melynek
következtében Irán kiléphetne a teljes nemzetközi elszigeteltségbõl.
Az egész tör ténet 1979-ben kezdõdött,
mikor Khomeini ajatollah számûzetésbõl hazatér ve forradalommal megbuktatta Reza
Pahlavi sah nyugatbarát diktatúráját. A várakozásokkal ellentétben az új vezetõ nem tesz
lépéseket egy demokratikusabb berendezkedés felé, sõt iszlám alapú köztársaságot kiáltat ki. Megkezdõdik az ellenzék likvidálása:
több ezer embert végeznek ki az ún. iszlám
népbíróságok ítéletei alapján, további ezreket
bör tönöznek be és kínoznak meg. Újra bevezetik az iszlám igazságszolgáltatást, megkezdõdik a nõk jogainak korlátozása és egy
teokratikus állam kiépítése. Az új rezsim
szembefordult az USA-val is, sõt Washington az elsõ számú közellenségnek számít Teheránban mind a mai napig. Azonban az
arab világ sem fogadta be Iránt, mivel az
nem az iszlám 90 százalékát kitevõ szunnita,
hanem a kisebbségi síita irányzat híve, ráadásul az országnak sem a nyelve, sem a lakói nem arabok (hanem per zsák). 1989ben, az ajatollah halála után azt lehetett volna
várni, hogy a diktatúra enyhülni kezd. A tényleges változásokra azonban 1997-ig kellett
várni, amikor, meglepetésre, a reformernek
számító Hatami került az elnöki székbe, aki
rögtön békülékenyebb hangot ütött meg Washington felé. A komolyabb refor mokat
azonban eddig, a még mindig szilárd pozíciókkal bíró konzervatívok megakadályozták. A
rendszer erózióját azonban már nem lehet
megállítani, ezt bizonyítják a most lezajlott
választások is: az elsõ eredmények szerint a
reformerek elsöprõ gyõzelmet arattak.
Fábus
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Felhívás
Gödöllõ Város Polgármesteri Hivatalának Lakosságszolgálati Irodája ér tesíti a város lakosságát,
hogy a kör zeti állator vos Gödöllõ városban az ebek 2000. évi veszettség elleni védõoltását az alábbi idõpontokban végzi.
Eboltási idõpontok
2000. március 4. szombat,
2000. március 7. kedd,
2000. március 21. kedd,
2000. március 25. szombat,
2000. április 4. kedd,
2000. április 8. szombat,
2000. április 11. kedd,
2000. április 15. szombat,

8–10 óráig,
15–17 óráig,
15–17 óráig,
8–10 óráig,
15–17 óráig,
8–10 óráig,
15–17 óráig,
8–10 óráig,

Vásártér
Kazinczy körúti állatorvosi rendelõ
Kazinczy körúti állatorvosi rendelõ
gr. Teleki tér
Köztársaság u. és Premontrei sarok
Blahai strand
Présház
Máriabesnyõ–Klapka u. sarok

A pótoltás idõpontja és helye: 2000. április 29. szombat 8–10 óráig Vásártér. Az oltás díja: 500 Ft.
Tá jé koz tat juk a vá ros la kos sá gát, hogy az eboltások al kal má val az
ebtartók leadhatják azon ebeket, amelyeket tar tani tovább nem akarnak.
A leadott ebek állatotthonba szállításáról a VÜSZI Kht. gondoskodik.
Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy – a tudományos-kutatási
és laboratóriumi vizsgálati célból tar tott állatok kivételével – a tulajdonos
vagy tar tója köteles évenként – a három hónapos kort elér teket harminc
napon belül, majd hat hónapon belül ismételten – a saját költségére hatósági állator vossal veszettség ellen beoltatni.
A nagy testû ebeket pórázon és szájkosárral kell az összevont eboltásokra elõvezetni, ennek hiányában az állatorvos az oltást meg fogja tagadni.
Az eboltás – az állattulajdonos külön személyes megrendelésére –
az állat tar tási helyén is elvégezhetõ, az oltás és kiszállás költségeit
az ebtulajdonosnak az állator vos részére meg kell fizetni. Ugyancsak
az állattulajdonos köteles fizetni az eboltás teljes költségeit, amennyiben az eb veszettség elleni kötelezõ védõoltása a fentiekben megjelölt idõpontokban és helyen illetve legkésõbb a pótoltás során szervezetten nem tör ténik meg, vagy az eb a három hónapos kort évközben töltötte be.
A városi gyepmester a védõoltás alól elvont ebet – mint ember re
egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztetõ beteg, vagy betegségre gyanús állatot – kár talanítás
nélkül össze fogja gyûjteni, és el fogja pusztítani.
Az eboltás alkalmával az állattar tó részére sorszámmal és Gödöllõ fel-

irattal ellátott bilétát adunk át, amely igazolja a veszettség elleni oltás
megtör téntét. Ezt a bilétát az eb nyakör vén kell elhelyezni. Az 1998. évben kiadott lila biléták 1999-re már nem ér vényesek. Az ebek nyilvántartása a Polgármesteri Hivatalban a biléta sorszáma alapján tör ténik. Biléta
nélkül közterületre jutott ebet a gyepmester begyûjti és a gyepmesteri telepre szállítja.
Ha az eb elveszett, elpusztult, vagy más tulajdonoshoz került, kérjük,
hogy ezt az állattar tó jelezze a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Irodáján.
A sorszámmal ellátott biléta elvesztése esetén is az elvesztés tényét kérjük jelezze az állattar tó azért, hogy új bilétával lássuk el az ebet.
Akik már 1999. év elején beoltatták veszettség ellen a tulajdonukat képezõ ebet, azok szintén a Lakosságszolgálati Irodán vehetik át a bilétát
az oltási igazolás bemutatását követõen.
Kérjük, hogy a veszettség elleni védõoltásra az ebtulajdonosok hozzák
magukkal az eboltási igazolást.
Az eboltás költsége összetevõdik: az eboltás díjából, az oltóanyag árából, az oltáshoz felhasznált tûk, fecskendõk, fer tõtlenítõszer, valamint a
kiszállás hivatalos költségébõl és a díjat, oltóanyagot terhelõ 12 %-os
áfá-ból.
Homa Ibolya
Lakosságszolgálati Iroda vezetõje
Gödöllõ, 2000. február hó.

Pályázati hirdetmény
Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet a Gödöllõn, a Táncsics Mihály utca 5. szám alatt fekvõ
ingatlan tulajdonjogának megszer zésére
Az ingatlan ismertetése:
A Táncsics M. u. 5. szám alatt fekvõ, 644 helyrajzi számú, sporttelep megnevezésû, 5236 m2 területû tehermentes ingatlan
Gödöllõ Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.
Az ingatlan összközmûves területen fekszik. A Táncsics M. utcában víz, elektromos energia, gáz, szennyvíz és telefon közmûvek találhatóak.
Az ingatlanra csak a víz közmû került bekötésre.
Az ingatlan irányára: (sport, rekreációs, valamint ezt kiegészítõ vendéglátás vállalkozási célú felhasználás esetén: 21 000 000 Ft, (sportszervezet Gödöllõ Város Sportkoncepciójában támogatottnak elfogadott tevékenysége esetén: 13 000 000 Ft.
A pályázat benyújtásának feltétele: a vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elõírtakat kell tartalmaznia
Az írásos pályázati tájékoztató a Városháza II. emelet 227. számú helyiségében vehetõ át.
Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást ad: Tolnai Katalin (Városháza II. emelet 227. sz. helyiség).
Telefon: 28/420-411/153, 28/410-245, telefax: 28/410-186
Az ingatlan megtekintésére idõpont egyeztethetõ Koós Alberttel a 28/420-411/146 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Gödöllõ, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda, 227. számú helyiségben,
Tolnai Katalin fõmunkatársnak,
2000. április 26. 15.00 óráig
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Árverési hirdetmény
Gödöllõ Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a 197/1999. (XII.16.) sz. önkormányzati határozat alapján
árverést hirdet tehermentes lakás tulajdonjogának megszerzésére.
Az árvrés helye és ideje: Gödöllõ, Városháza, Szabadság tér 7. II. emelet 229. sz. helyiség, 2000. február 29., 14.00 óra
Az értékesítésre kerülõ lakás:
Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 1–3. VIII/61. (417/11/A/61 hrsz.)
Az összkomfortos, 44,35 m2 alapterületû lakás helyiségei a társasház tulajdont alapító okirat szerint:
másfél szoba, konyha+kamraszekrény, fürdõ+WC, elõszoba+2 db beépített szekrény, tároló.
Kikiáltási ár: 2 800 000 Ft.
Az árverésre jelentkezés feltétele:
bánatpénz címén a kikiáltási ár 20%-ának megfelelõ összeg befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken és a
befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidõben.
Az árverésre
2000. február 28-án 16 óráig lehet jelentkezni
a Gödöllõi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján a II. em. 232. sz. helyiségben Tóthné Pervai Katalinnál
(telefon: 28/420-411/148, telefax: 28/410-186), aki az érdeklõdõk részére részletes írásos tájékoztatást is ad.
A lakás megtekintésére ezen hirdetmény megjelenésétõl kezdõdõen 2000. február 25-én 16 óráig van lehetõség,
melyhez idõpont egyeztethetõ
Koós Alberttel
a 28/420-411/146 telefonszámon.

Pályázati hirdetmény
Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ, Szabadság tér 7.)
pályázatot hirdet
a Szabadság tér 5. szám alatt (mûemlék Hamvay-kúria épületében) lévõ
nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport ötéves bérleti jogának és további öt évre szóló elõbérleti jogának
megszerzésére.
A nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport ismer tetése:
A 493,58 m2 alapterületû helyiségcsoport a Hamvay-kúria (296 hrsz.) mûemlék épületében helyezkedik el.
A helyiségcsoportban a bérlõ a városi filmszínházat köteles mûködtetni. Ezen tevékenységi kör megváltoztatása tilos.
A bérlõ a bérbeadó hozzájárulásával – az alaptevékenység kiegészítéseként – további kulturális jellegû
kiegészítõ szolgáltatásokat is nyújthat.
A helyiségcsoportban a bérlõ kizárólag saját költségén, a bérbeadó elõzetes hozzájárulásával végezhet ér téknövelõ beruházásokat.
A mûemlék épületen semminemû átalakítási munkálat nem végezhetõ.
A minimum nettó bérleti díj: 82 000 Ft/hó.
A pályázatok benyújtásának feltételei:
A bérbevételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban elõír takat kell tar talmaznia.
Az írásos pályázati tájékoztatók átvehetõk a Városháza (Gödöllõ, Szabadság tér 7.) Vagyongazdálkodási Irodáján a II. emelet 232.
számú helyiségben.
Részletes tájékoztatást ad: Tóthné Pervai Katalin (telefon: 28/420-411/148, 28/410-245/148, telefax: 28/410-186)
A helyiségcsoport megtekintésére idõpont egyeztethetõ Koós Alberttel a 28/420-411/146 telefonszámon.
A pályázatok Városháza Vagyongazdálkodási Irodájára tör ténõ benyújtásának helye és határideje:
232. számú helyiség, Tóthné Pervai Katalin fõmunkatársnak,
2000. március 13. 12.00 óráig
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Jótékonysági est a Damjanichban

Hogyan lesz a táncból színházjegy?

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

Damjanich iskolát támogató Gödöllõi Garabonciás Alapítvány jótékonysági estjén, szombaton hét
órakor már az iskola aulájában bõséges
látnivaló fogadta a szülõket, vendégeket.
Pohárral a kézben (mindenkit aperitiffel
fogadtak) a tárlókban és a falakon a diákok és ta ná ra ik mun ká it cso dál hat tuk
meg; amik bõl a ta va lyi tan év vé gén a
Polgármesteri Hivatalban is kiállítást rendeztek. E „bemelegítés” után az emeleti,
összenyitható teremben kezdõdött az igazi program.
Füléné Szanyi Katalin, az alapítvány
ku ra tó ri u má nak el nö ke kö szön töt te a
széksorokat zsúfolásig megtöltõ vendégsereget, akik között a polgármesteri hivatalt Six Edit alpolgármester asszony képviselte; majd elsõ mûsorszámként gyermekaerobik-bemutatót láthattunk. A diákok után a csoportot betanító házaspár:
Kirchenbaum Pál és Kirchenbaumné
Gombos Tímea mutatták be, hogyan mûveli e látványos sportot egy az országos
bajnokságon harmadik, az eb-n nyolcadik helyezett páros.
A közoktatásban érintett és érdekelt
valamennyi szakembert és „kibicet” csipkedte meg – de alaposan – Mészáros Beáta magyar–ének szakos tanárnõ Vöasö
címû vígjátéka, amit a tantestület adott

A

elõ, szó szerint tomboló sikerrel. A siker
titka talán az lehetett, hogy a nehezen tanuló kisdiákkal módszertanilag foglalkozó pszichológus, természetgyógyász és ki
tudja, ki mindenki egy kereskedelmi tévé
bugyuta mûsorának díszletei között kellett mozogjon, ahol még az értelmes tanács is a visszájára sült el – s ez a torz-

kép bizony nem is annyira torz… Fájó
rekeszizmokkal vonultak le a tornaterembe a ven dé gek, ahol bõ sé ges va cso ra,
majd a Hangulat zenekar talpalávalójára
tánc következett reggelig, közben az elmaradhatatlan tombolával.
A bál után nyi lat ko zott la punk nak
Szûcs Józsefné, az iskola igazgatója. Elmondta: a száznegyven vendég mellett
gödöllõi cégek is támogatták felajánlásaikkal a rendezvényt és a tombolát, aminek be vé te le, csak úgy, mint a bü fé
kasszája, vagyis összesen 280 ezer forint,
a Garabonciás Alapítvány céljait fogja
szolgálni. Az alapítvány egyébként pályázatokat ír ki, amikben a kuratórium elbírálása alapján részesülnek juttatásban a
rászoruló vagy arra érdemes diákok. Jelenleg három ilyen kiírás él: a tehetséges
tanulók nyári táboroztatását segítik ilyen
módon; támogatják az év végi jutalomkeretet, amibõl a legjobb egyéni teljesítményeket nyújtók mellett az év közi versenyeken kiemelkedõen szereplõ gyerekek
is részesülnek; s végül, egy kulturális támogatási alapot is létrehoztak, amibõl –
két kategóriában – a fogékony, rászoruló
és arra érdemes öt-öt diákot támogatja az
alapítvány, például színházjegyekkel.
M. B.
Fotó: a szerzõ

Tanárok színészszerepben. A darabban néha még a jó tanács is visszafelé sül el…
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Felvételi a Szent Imrébe

Keresztény szellemû oktatás
Szent Imre Katolikus Általános IsA
kola legalapvetõbb feladata a gyerme kek ke resz tény szel lem ben tör té nõ
ok ta tá sa, ne ve lé se. Az is ko la iga zán
egyházi szelleme csak akkor születhet
meg, ha a szülõk is közösséget alkotnak,
hiszen a keresztény hit is egy közösség
ölén szü le tik és nö vek szik. Az is ko la
azért tanít, hogy neveljen, vagyis belülrõl ala kít sa az em bert. Min den tu dás,
amely mö gött nem áll biz tos er köl csi
háttér, holt tudássá lesz. A XX. század
történelme számos esetben példázza: az
er köl csi leg kont rol lá lat lan tu do mány
milyen súlyos pusztításokra képes. Ezért
minden tudást az örök élet fényében kell
felülvizsgálni, és megfelelõ erkölcsi háttérrel kell átadni.
Az iskolánk a gyermekek keresztény
szellemében történõ oktatást, nevelését
tûzte ki célul. Azt szeretnénk, ha iskolánk hasonlítana egy ideális család életéhez, ahol mindenkor a kölcsönös szeretet, megértés és megbecsülés uralkodik.
Ez a légkör alkalmas arra, hogy tanulóink a legjobban érezzék magukat, legtöbbet hozzák ki önmagukból, és valódi képességeinek megfelelõen tudjanak teljesíteni.
Mint tud juk, a hit re ne ve lés nem
annyi ra sza vak kal tör té nik, mint in kább az életünkkel, ahogyan a hétköznap okon vi sel ke dünk és gon dol ko dunk. A gyermek azt az életstílust sajá-

Szalagavató a Törökben

1996–2000
2000. évben négy osztály érettségizik
A
a Tö rök Ig nác Gim ná zi um ban. Õk
tar tot tak sza lag ava tót feb ru ár 19-én,
szombaton a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központban.
A prog ram Arisztophanész Lü sz isztraté cí mû ko mé di á já val kez dõ dött,
melyet a XI/B osztály diákjai adtak elõ.
A színdarabot a XI/C és D osztályok, a
szülõk számára összeállított mûsora követte, melyben zenei és irodalmi mûsorszámok – többek között Ady-versek – és
az alkalomhoz illõ prózai mûvek kaptak
helyet.

títja el, amit a közvetlen környezetben
lát (otthon a szülõktõl, az iskolában a
tanároktól). A felnõtt tehát nem bújhat
ki a nevelés felelõssége alól. Az iskolás gyermeknek, sõt a fiatalnak is szilárd és eszményi értékrendet kell mutatni. Példákat kell eléje tárni, amit követhet.
Katolikus iskoláinkban meghatározó
jelentõségû, hogy a világról, a valóságról
keresztény felfogásra épít. Ennek a világlátásnak és nevelésnek alapja és középpontja maga Krisztus.
Ok ta tá si prog ra munk: Az el sõ négy
év fo lya mon az alap is me re tek nek, jár tasságoknak, készségeknek olyan szintû
ki ala kí tá sá ra tö rek szünk, ame lyek ké pessé teszik tanulóinkat a korszerû ismeretek elsajátítására, az 5-8. évfolyamon 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
természettudományok nem állnak ellentétben egymással.
Kiemelt oktatási feladat az alapvetõ
készségek (olvasás, írás, számolás) magas szintû elsajátítása, ezért a helyi tantervünkben nem vállaltuk fel a manapság „divatos” tárgyak, programok bevezetését. Természetesen a felsõ tagozaton, a szülõk és a gyermekek egységes
igényei alapján sok mindenre nyílik lehetõség.

A szalagtûzésre 18 óra után került sor,
amikor az 1996–2000. feliratú világoskék szalagok, a tizenegyedikes diákoknak köszönhetõen, a tizenkettedikesek
matrózblúzaira illetve zakóira kerültek.
Miután az alsóbb évfolyam levonult, a
vég zõ sök a szín pa don áll va hall gat ták
meg Heltai Miklós igazgató úr beszédét.
Rövid szünet után következett az est másik fénypontja, az osztály- és évfolyamtán cok be mu ta tó ja. Két bé csi ke rin gõ,
melyet az évfolyam diákjai közösen táncoltak el, zárta közre az osztálytáncokat.
A D osztály temperamentumos latin táncot adott elõ; a C-sek keleti jellegû zenére mu tat tak be egy sa ját ko re og rá fi át,
melyhez a ruhákat is maguk tervezték; a
B osztály pedig ír táncot adott elõ. Ez a
mûsorszám, melyet a lányok népi motí-

A hittan a tanrend szerves része. 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 légkört kívánunk biztosítani, ahol a szülõk, a tanárok és a nevelõk egy közösséget alkotnak a diákokkal. 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.
Kézmûves és sportköri foglalkozásokat kínálunk a szabadidõben, úszásoktatást szervezünk. Gyógytestnevelõ tanárunk foglalkozik az orthopédiai és belgyó gyá sza ti el vál to zás sal ren del ke zõ
gyerekekkel órarendbe illesztve, heti három alkalommal.
Szeretettel várunk minden gyermeket,
mégis kérjük, hogy csak azon szülõk jelentkezzenek, akik a keresztény szellemiséget fontosnak tartják és akik vállalják,
hogy az otthoni nevelésben is ezt folytatják.
A gödöllõi Szent Imre Katolikus Álta lá nos Is ko la fel vé telt hir det a
2000/2001. tanév leendõ elsõ osztályosai részére. a felvételi beszélgetés ideje: 2000. már ci us 3. (pén tek) 13–17
óra; 2000. már ci us 4. (szom bat) 8–12
óra. A játékos beszélgetés helye: Szent
Imre Katolikus Általános Iskola tornater me, 2100 Gödöllõ, Sza bad ság tér
19.
Kérjük a kedves szülõket, hogy erre
az alkalomra a gyermeknek tornacipõt
feltétlenül hozzanak.
Szilvágyi-Hordós István
igazgató

vumokkal díszített ruhában, a fiúk pedig
térdig érõ szoknyában és zakóban táncoltak, szintén nagy sikert aratott. Miután a szülõk végignézték a XII. évfolyam
fellépését, a színházteremben helyet cseréltek a többi vendéggel, akiknek a végzõsök másodszorra is elõadták több hét
alatt elõkészített koreográfiájukat. Az estét szintén tánc zárta, a Galga teremben
disz kó, az au lá ban pe dig a Novalisk
együttes élõzenéje adott erre lehetõséget.
Ettõl a naptól kezdve a törökös végzõsök ruháján is ott lesz a szalag, a szimbólum, mely jelzi középiskolai tanulmányaik végének közeledtét. A mulatság után
most már egy re kö ze lebb ke rül nek az
érettségihez, a keringõ után jön az igazi
tánc!
N. L.
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KÖNYVTÁR

Bohumil Hrabal: Búvópatakok

Delafosse, Claude
Csodalámpával
az emberi test titkai nyomában

Gyónás, távolodóban

Izgalmas utazásra hívja a gyerekeket a
kötet; segít, hogy megismerjék az emberi test felépítését, mûködésének törvény 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”
teszi lehetõvé, hogy a kötetet nézegetõ
gye re kek ma guk fi gyel hes sék meg,
mi lyen az em be ri csont váz fel épí té se,
az agysejtek, a vörös és fehér vérsejtek, a csont szö vet, a ha ránt csí kolt
izom képe. Nyomon követhetik a táplálék útját az emésztõrendszerben, képet
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
gyarapodásáér t – 6–8 éveseknek
ajánlott.
(Bp., 1999, Passage)
Vonnegut, Kurt
Hókuszpókusz

A 20. század második felének amerikai
irodalmában kétségkívül Kurt Vonnegut
a „legkomolyabb nevettetõ”. Regényében utá noz ha tat lan iró ni á val és tá ma dókedvvel tárja elénk mindazokat az ellent mon dá so kat, ame lye ket az Ame ri kai Egye sült Ál la mok „füg get len” pol gárai öntudatlanul élnek meg – miközben min den na pi éle tük ben (éle tük kel)
újra és újra megteremtik azt. Vonnegut
mû ve i nek alap ve tõ jel leg ze tes sé ge a
sci-fi sémáinak játékos felhasználása 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 Hartke lényegében átlagpolgár. Szokványosnak mondható élete
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 téneteit ismer hetjük meg - Vietnammal, atombombával, az ezredfordulóig
meg ha tá ro zó má so dik vi lág há bo rús
örök ség gel. Vonnegut hõ se az ez red fordulóra már rögzült társadalmi gépezet kiszolgáltatottja.Iróniával kimondott
mély filozófiai gondolatai mosolyt mere ví te nek az ar cok ra, amely mö gött a
„fe ke te igaz ság” már nem is lát szik
olyan sötétnek.
(Bp., 1999, Maeceanas) g

Hrabal arról, hogyan is választották meg
köztársasági elnökké Václav Havelt, hogyan zajlott le az ebbõl az alkalomból
rendezett fogadás a prágai vár Ulászló
termében, de e beszámoló közben is többet csapong a múltban, mintsem igazán
az ese mény fog lal koz tat ná. Ugyan
Hrabalra mindig jellemzõ volt a csapongás, az idõben és térben való, gátat nem
ismerõ barangolás. Ám míg régebben az
Örökkévalóság gátja utcába tért meg barangolásai közepette, s Pipsi, a felesége
várta, a levelek írása idején a menedék
egy ma gá nyos ház Kerskóban, s akik
várnak rá, a macskák. Angliába látogat,
Capri szigetére – ez utazásokból is kap
Áprilka egy-egy képeslapot. Az igazán
fontos része a kötetnek azonban a gyónás, a mi közép-európai múltunk meggyónása, amit Hrabal valamennyiünk helyett, valamennyiünk nevében elvégez.

April Clifford kisasszony, bár létezõ személy, azt jelentette Bohumil Hrabal számára, mint „édes néném” Mikes Kelemen számára. Leveleket lehetett írni hozzá. Nem mondhatom el minden 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 része lepergett. A társak elmaradtak az idõs író mellõl. Hát kellett egy
tá vo li sze mély, az ame ri kai Áprilka,
akit tudósíthat a körülötte történõ politikai változásokról, mindennapjai folyásáról, fel-felbukkanó emlékeirõl, jelenle gi él mé nye i rõl, me lyek ben, min den
igye ke ze te el le né re, egy re ke ve sebb
örömöt talál.
Az élettõl való lassú távolodás levélformában elbeszélve – ezt tartalmazza a
Búvópatakok címû kötet. Még beszámol

- reed -

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

MOZI

MÛSOR
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A Városi Múzeum kiállításai

Zsivajgó természet
A március 15-én megnyíló Városi Múzeum kiállításai között ismét láthatjuk a
Zsivajgó Természet címût is. A kiállítás
szakmai irányítója dr. Bankovics Attila,
a Magyar Természettudományi Múzeum Madárgyûjteményének vezetõje. Õt
kérdeztük az újjászületõ bemutatóról.

– A megújuló kiállítás anyagában a koráb bi ra tá masz ko dik, most azon ban
összefüggõ diorámát láthat majd a közön ség, ami ben a Gödöllõ kör nyé kén
megtalálható élõhelytípusok közül hármat mutatunk be.
– Melyek ezek?
– Elsõként a dombvidékünkre jellemzõ gyertyános-tölgyest említem. Itt mutatjuk be a környék híres nagyvadállományának jellemzõ képviselõit, a gím-

A preparált állatok védõfólia alatt várják, hogy végleges helyükre kerüljenek

szarvast és a vaddisznót. Lesznek madarak is a talajon, mint például az ökörszem. A gom bák kö zül lát ha tó lesz a
vargánya, az ánizs- és a galambgomba,
valamint a gyilkos galóca. A lombkoronában a környezõ erdõkre jellemzõ madarak közül mutatunk be néhányat, köztük a meggyvágót, a szajkót és a héját.
Másodikként egy bokorerdõt láthatnak
majd az érdeklõdõk, ami nyíltabb élõhely. Itt lesz az õz és több kisebb emlõs,
így az üregi és a mezei nyúl, a hörcsög
és a sün. Bemutatjuk a mezei, más néven
molnárgörényt, ami keleti elterjedésû állatfaj.
– A harmadik élõhelytípus nyilván a
vízhez kötõdik…
– Igen, ez egy völgyalji, láposodó égeres, füzekkel övezett, nádas tórészlettel.
Bemutatjuk a víztükör fölötti és alatti világot egyaránt. A vízi élõlények mellett
itt is lesznek emlõsök, mint a hermelin, a
menyét, a közönséges görény, a kószapocok és a vakond. Természetesen látható
lesz az élõhely madárvilága is, köztük a
vízityúk és a cigányréce, melynek stabil
állománya él hazánkban.
– Gödöllõ gazdag vadászati múltja hogyan jelenik meg a kiállításon?
– Feldolgozzuk ezt a témát is; terveink szerint az íjászat hagyományait felelevenítõ dr. Fábián Gyula munkásságát is bemutatjuk.
Radó Gábor

MESEFOLYAMOK ÓCEÁNJA 2.

Az öt lány és a hattyú
Hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás
tengeren is túl élt egyszer egy szegény öregasszony öt szép leányával.
Minden nap kijár tak a piacra tojást, lisztet
és cipót árulni.
Tör tént egyszer, hogy piacra menet közben találtak egy törött szárnyú hófehér hattyút. A hattyú könyörgött, hogy segítsenek
rajta. A lányok megsajnálták, hazavitték és
bekötözték a szárnyát. A hattyú két hét múlva meggyógyult, és így szólt a lányoknak:
– Köszönöm, hogy meggyógyítottátok a
szár nyam. Az erdõ végén van egy fészek,
abban van hetven ezüst tojás. A fészekkel
szemben van egy tüskés bozót, annak a közepén van egy hetven rekeszes kosár. Egy
rekeszbe csak egyetlen tojást rakjatok, mert
különben záptojássá válnak. Vigyétek el õket
a piacra, adjátok el és a pénz, amit kaptok
ér te a tiétek. De vigyázat! Egy ördög mindig

lesben áll a tojások megkaparintásáért!
Így is tör tént, ahogy a hattyú mondta. Mikor a piacra tar tottak, az ördög megtámadta
õket. A legkisebb ijedtében elejtette a kosarat, amibõl kiesett egy medál és egy levél. A
levélre az volt ráír va: „Ha bajba jutsz, ez a
medál segít. Nyisd ki, nyomd meg háromszor a benne lévõ virágot, és máris ott vagyok.” A lány így is tett. A hattyú megjelent,
és elüldözte az ördögöt. A lányok eladták a
tojásokat, és így nyugodt életet tudtak biztosítani. Lassacskán mind férjhez mentek, és
boldogan éltek, amíg meg nem haltak.
Komcsák Julianna

Hajós Alfréd Ált. Iskola 4/C

A legtöbbet érõ ajándék
Hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás
ten ge ren is túl, élt egy szer egy sze gény
öregasszony az öt szép lányával. Boldogan
éltek, csak egy bánatuk volt. Az apjuk beteg

volt, nem tu dott ne vet ni, se mo so lyog ni.
Mindent kipróbáltak, or vosokhoz és gyógyfürdõkbe jár tak, de eredménytelenül. Mikor
már minden eredménytelennek bizonyult, azt
mondta az apa a lányainak, hogy menjenek
el az öt földrészre.
Izabelnek Amerikába kellett mennie. Sok
szép fotót vitt haza az édesapjának. Julianna
Ázsiába ment. Õ szép emléktárgyakat vitt az
apjuknak. Máriát Afrikába küldte az apja. Õ
festményeket vitt haza az apjuknak. Ildikó
Ausztráliába ment. Õ kengurukat vitt haza.
Ezeket az apa megköszönte, de még csak el
se mosolyodott. A legkisebb lányka, Sára Európában, Erdélyben kötött ki. Neki nem volt
pénze. Õ az apjának egy csokor havasi gyopárt vitt ajándékba. Az apa megörült, és elmosolyodott. A nagyobb lányok csodálkoztak, de
az õ szívük is meglágyult az apjuk mosolygása láttán. Azután az apa akit csak látott mindenkire mosolygott, és nevetni is tudott.
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MEGHÍVÓ

Hegedûs Endre zongoraestjén

GATE Live Music Pub

Zene – szó

(Egyetemváros, Pinceklub. Nyitva: hétfõ,
szerda, péntek, szombat 20–04-ig, pizzéria
sö rö zõ 14–01-ig) Feb ru ár 24., pén tek:
Magic Party D.J. Téglával. Február 25.,
szombat: A Kimnowak zenekar koncertje.
Hétfõnként: buli BanD.J.-vel, szerdánként:
mulatság mindenkinek. A szombati koncer tek után zúzda D. J. Atkával. Ezenkívül
pizzéria és sörözõ a hét minden napján 14tõl hajnali 2-ig. g

Kastély
Február 27., 18 óra, Díszterem: Szepes András csembalómûvész estje. Mûsor: J. S.
Bach-, Ramean-, Scarletti-mûvek. Március
12., 18 óra, Díszterem: Class Jazz Band,
Horgas Eszter (fuvola) és a Vukán jazztrió
estje. Mûsor: Debussy–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
mûvei. Jegyek kaphatók a Gödöllõi Királyi
Kastély és a Gödöllõi Mûvelõdési Központ
jegypénztárában. További információ a 410124 és a 420-131-es telefonon. Február 26.,
9–17 óra: Lótuszvirág illatú, elmét élesítõ
energetizáló tanfolyam. Részvételi díj: 5000
Ft/fõ. Február 26., 11–17 óra: Tûzzománc
ajándékkészítõ délután. Belépõdíj: 500 Ft; 10
éves korig 400 Ft+anyagköltség. Február
26., 17 óra: 7 éves a Gödöllõi Táncegyüttes.
Belépõdíj: 600 Ft. támogatói jegy: 1000 Ft,
ami sorsoláson vesz részt. Fõdíj: 2 fõ ingyenes részvétele a következõ külföldi úton. Február 28., 19 óra: Kor társ Filmklub: Szellemkutya. Rendezte: Jim Jarmusch. Március 1.,
18 óra: Spanyol mesterek I. Szín és eksztázis: El Greco, a realista Velázquez. Március
1., 19 óra: Keleti tánc. Hastánctanfolyam indul. Vezeti: Kemény Léna táncos. 40 év körüli
nõknek szellemi, testi energiák frissítése, a
nõiesség hangsúlyozása, az önbizalom megerõsítése. Részvételi díj: 6000 Ft/10 alkalom.
Március 3., 16 óra: Gödöllõi Akadémia: Egy
vadászíjász kalandozásai. Elõadó: Ambrózy
Árpád vadász, író. g

zenéhez nem kell érteni – a szívet kell
A
kinyitni elõtte. A zeneiskola hangversenytermében hangzott el ez, a február
18-án rendezett Házimuzsika alkalmán.
Este hattól benépesültek a széksorok a
go be li nek kel, var rot ta sok kal, bõr mun kákkal otthonossá, ugyanakkor ünnepélyes sé va rá zsolt he lyi ség ben, elöl, az
emelvényen megvilágítva a zongora állt,
várva, hogy majd megszólaltassák. Zongorahangversenyre jöttünk össze.
Egyszer csak az oldalajtón belépett egy
mosolygós fiatalember, s rögtön szóvá tette az „ellentmondást”: zongoristának megy
õ, aki pe dig „he ge dûs”. De hát hi á ba,
mikortól oda bírt tipegni a lakásukban levõ
zongorához, felérte azt, õ már zongorázott.
Hegedûs Endre, akinek a játékában ez este gyönyörködhettünk, 1954-ben született
Hódmezõvásárhelyen. 79-ben végzett a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola zongora tanszakán. Az Országos Filharmónia
szólistája. Tizenhét nemzetközi zongoraversenyen vett részt, tíz díjat nyert – hogy csak
a legtávolabbi helyszínt említsük: Sydneyben. Távoli tájra hosszabb idõre is eljutott:
89–92-ig Japánban a Szapporói Állami
Egyetemnek volt a zongoraprofesszora.
Most itt ingyenes – illetve jótékony célú
– hangversenyt adott, pedig, mint ezt sem
rejtette véka alá, a zenészek élete sem
könnyû, mióta az állam már nem támogatja
a kultúrát. A megélhetési kényszer is ösztönzi rá, hogy idõrõl idõre nyakába vegye a
nagyvilágot. Az itthoni hangversenyek, a lemezek alig-alig jelentenek az elõadómûvész
számára jövedelmet. Például: egy-egy elkelt
lemez árából 3 százalék az övé, az egy

összegben kapott honorárium ma már nem
létezik.
Beszélt a hangverseny közben, majd a
hangverseny után még egy ideig együtt
maradva a közönséggel, sok mindenrõl.
Arról, hogy feleségével, a szintén zongorista Hegedûs Katalinnal – Schubert fmoll négy ke zes fan tá zi á ját ját szot ták
most el együtt – a Házas hétvége lelkiséghez tartoznak. Hogy három gyermeket nevelnek. De a fõszerep azért természetesen a zenéé volt. A zene nem csupán
a hallgatóságnak, de a zenésznek is az
élõ hangversenyen jelenti a legnagyobb
örömöt.
– Ha önök követik a zenei eseményt,
mi, mu zsi ku sok is job bak va gyunk mondta.
S kü lön min den mû sor szám ról volt
mon da ni va ló ja. Ami vel kez dett: Bach
Sicilianójáról. A Chopin-darabokról, a
Barcarolláról, a cisz-moll scherzóról. A
Schubert négykezes fantáziáról. De talán
leginkább Liszt Ferencrõl, akinek három
mûvét is bemutatta: Bellini Normájára írt
fantáziáját, a Szerelmi álmokat, a XV. Magyar rapszódiát, vagyis a Rákóczi-indulót.
Nem titkolta, hogy Liszt áll a lelkéhez a
legközelebb. S ahogy felidézte az alakját,
azt, hogy miféle esemény is volt annak
idején egy-egy Liszt-fellépés, szinte láttuk
a mestert: három zongorát használt egyszerre, mikor az egyiket már mûködésképtelenné játszotta, ment a másikhoz, fehér
kesztyûjét lerántotta a kezérõl, a közönség
sorába dobta, a közönség õrjöngött a gyönyörûségtõl ennyi temperamentumot tapasztalván… – Hogy illedelmes szobasarki bútordarabból vulkánná vált a zongora,
nem kis mértékben Liszt érdeme.
Szép este volt ez a múlt pénteki. Zenével, szóval.
N. A.

Török Ignác szabadegyetem
„…ott az a kéz / az az egyedüli / mely imára hajlik / mintha szép aranyló hídon / kelne át egy nép / mi re meg haj nal lik…”
(Nagy Gáspár: Symphonia Ungarorum). A
Török Ignác Szabadegyetem soron következõ elõadása, 2000. március 3-án pénteken, 14.30-kor lesz a gimnázium könyvFolytatás a 15. oldalon

Képünk illusztráció

Fotó: Magyar Bertalan

Kultúra • 15

Gödöllõi Szolgálat • 2000. február 24.

Városházi hangverseny

MEGHÍVÓ

Vasárnap a városháza nagytermében a Frédéric Chopin Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara
adott nagy sikerû farsangi koncertet. Míg a zenekar pihent, operarészleteket hallhattunk neves

Folytatás a 14. oldalról

tárának olvasótermében. Vendégünk: Nagy
Gáspár Balassi-díjas költõ. Minden érdeklõ dõt sze re tet tel vá runk, és kér jük ar ra,
hogy éljen a költõvel való találkozás és beszélgetés lehetõségével! g

Trafo Club
(Gödöllõ, Pa lo ta ker t, nyit va 19–04-ig;
Internet: http://www.directinfo.hu/trafo).
Február 25., péntek: 17–21 óra között Tini Disco (featuring D. J. Tégla, D. J. Wen,
K Boris). Este Underground Universum D.
J. Yodával, D. J. Nastával és Tom and
Jerryvel + Karnevál: a 70-es, 80-as évek
zenéi, ruhái, kajái, italai, hangulata. Február 26., szombat: az Ektomorf lemezbemutató koncertje lesz. Február 29., kedd: a
mi naPUNK! Fellép: K.M.B., a Hátsó Szándék. Március 4., szombat: Soup Shop(Ausztria) és Alvin és a Mókusok-koncert.
Ezenkívül a Trafo mindennap hajnali két
óráig tart nyitva. g
Fotó: R. G.

Kiállítás a mûvelõdési központ galériájában és aulájában

Pest megye élõ népmûvészete
zép számú gödöllõi alkotó munkáját
S
is láthatjuk a mûvelõdési központ galériájában és aulájában a vasárnap megnyílt Pest megye élõ népmûvészete címû
kiállításon. Március 12-ig öt szakág: a fazekasság, a faragás, a hímzés, a szövés 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
Központ és a megyei közgyûlés millenniumi munkacsoportja kezdeményezte a bemutatkozást, ami hiánypótló, hiszen nem
volt még arra példa, hogy a tárgyalkotó
népmûvészek munkáit kiállítsa a megye.
Most az adott erre alkalmat, hogy május
23-án nyílik Budapesten a XIII. országos
népmûvészeti tárlat, mondta köszöntõjében Bankó László, a PMKIK munkatársa.
Kecskés József, a mûvelõdési központ
igazgatója megnyitójában felhívta a közel háromszáz érdeklõdõ figyelmét arra,
hogy a kiállított, a népi iparmûvészet kategóriájába tartozó tárgyak is bizonyítják,
hogy Pest megye hagyományõrzõ vidékeinek máig él a népviselettel, hat a népi
kultúra. A bemutatott tárgyak egyszerre
tükrözik a célszerûséget, a használható-

sá got, az ará nyos sá got és a szép sé get,
emlékeztetnek a valamikori falusi élet
ünnepeinek és hétköznapjainak szigorú
rendjére.
A megyei kiállítás zsûrije – Barsi Hajnalka, Borbély Jolán és dr. Füzes Endre

néprajzkutatók – közel nyolcszáz tárgyból válogatta ki a 180 bemutatott alkotást, 60 pályázó munkáit. Az országos
tárlatra 26 alkotó nevezését javasolták,
nekik újabb bírálaton kell részt venniük.
Közülük a gödöllõi Kerti Eszter ékszerkészítõ, Kunszt Lajos bõrmûves, Kunszt
Ve ro ni ka szö võ-hím zõ és Sze ri Jó zsef
csont- és fafaragó munkáját már most oklevéllel honorálták.
Kép és szöveg: B. A. G.
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Csak a holtágak vészelték át a pusztulást

Mit lehet még tenni
a Tiszáért?

Temetõ a Tisza – va

Varga Péter

A vé le mé nyem
szerint most már
mindenre fel kellene készülnünk,
ha az ilyen
szennye zé se ket
meg
akar juk
elõzni. A jelen helyzetben én legelõször pontosan felmérném, hogy hol
milyen fokú volt a szennyezés, ezután kez de ném meg ap ró lé kos, de
megfontolt munkával a regenerációt
a folyóban és a környezetében.

Immár több hete sokkolja a közvéleményt a Tiszán bekövetkezett környezeti katasztrófa. Nagybánya közelében egy ausztrál-román vegyes vállalat tározójából ciánvegyületek kerültek a Szamosba, és onnan tovább.
A sajtó híradásai ellentmondásosak,
ami érthetõ: ilyen pusztításra eddig
még nem volt példa. A fejleményekrõl dr. Pekli József egyetemi docenssel, a Trópusi-Szubtrópusi Tanszék
ve ze tõ jé vel be szél get tünk a Szent
István Egyetemen.

Stenczel Mária

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
nálunk csapódik le. Arra kellene töre ked nünk, hogy egy hu má nus
egyezséget kössünk végre a természettel, mert az ilyen katasztrófák
mindenre és mindenkire visszahatnak.
Tóth Attila

Nekem annyi ehhez a hozzáfûzni
valóm, hogy a Tiszát az idén biztosan el ke rü löm.
Saj nos, azok az
em be rek, akik a
folyóból élnek, nem tudnak mit csinálni a regenerálódás ideje alatt. Nem tudom, a turisztikát ugyanígy érinti esetleg a dolog mint engem? Mindenesetre pénzben nem lehet felmérni és jóvátenni a kárt.
Kiss Andrea

Saj ná lom ezt a
katasztrófát,
mert ne kem na gyon tet szett a
Ti sza kör nyé ke
és élõ vi lá ga.
Most, ha arra jár-

– Mi történt valójában?
– A tragédiát a vegyszeres kezeléses
aranykinyerés okozta. Ausztráliában ez
elterjedt módszer, csakhogy ott többnyire si va ta gi kö rül mé nyek kö zött al kal mazzák, távol a lakott területektõl. 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
földgödörben, mûszakilag alkalmatlan
mó don tör tént a ve szé lyes ve gyü le tek
tárolása. Így, amikor az egyetlen gát átszakadt, a mérgezõ anyag egyenest az
élõ vízbe jutott. Bár az érintettek próbálják elkenni, Románia felelõs a történtekért: ez a bánya a hatóságok tudtával és engedélyével mûködött ilyen körülmények között.
– A méreg azóta végighaladt a Tiszán
és a Dunán is. Lehet már tudni, hogy
ténylegesen milyen károk keletkeztek?

– Nagy szerencse, hogy a közepesnél
valamivel alacsonyabb vízállásnál történt mindez. A mérgezés így nem jutott
át a holtágakba, és a Tisza-tóba sem: a
szennyezést szállító víz nem lépett ki a
fõmederbõl. A bennünket körülvevõ orszá gok ból ed dig is sok szennye zést
szállítottak a Tiszába a vizek, ennélfogva a fõ me der élõ vi lá ga jó val sze gé nyebb, mint a holtágaké és kubikgödröké. A fõmederben bekövetkezett mérgezés so rán az úgy ne ve zett fe hér ha lak
pusztultak elõször, majd az ezeket fogyasztó ragadozók, az értékesebb sportha lak. Pusz tult az amur és a bu sa – a
tévében látott nagyméretû halak többnyire közülük kerültek ki.
– Mi lett a pontyokkal?
– Belõlük kevés volt a haltetemek között. A ponty ból ugya nis „fe nék dög”
lesz, és csak késõbb kerül a felszínre.
Másrészt még reménykedhetünk, hogy
egy részük életben maradt. A Tisza kanya ru la ta i ban Tiszafürednél, To kaj nál
és még följebb is mély gödrök vannak.
Ezekben a 10-20 méteres mélységekben
több száz ton na hal (ponty, har csa) is
vermelhet egy tömegben. A hõmérséklet-különbség következtében elõfordulhat, hogy a mérget szállító víz nem keveredett le ebbe a mélységbe, hanem elzúgott fölötte.
– Az alsóbbrendû állatok hogyan vészelték át a katasztrófát?
– A plankton fajai rövid élettartamú-
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agy még kivirágzik?
ak; a nemzedékek gyorsan váltják egymást. Va ló szí nû, hogy rö vid idõ alatt
pótlódik a veszteségük. Az viszont kérdés, hogy mi lesz a ti sza vi rág gal s jó
né hány más ro var ral. A kagy lók és
vízicsigák a folyómederben minden bizonnyal elpusztultak, és ezek az ártérbõl
sem pótolhatók, mivel ott az eltérõ oxigénmennyiség következtében más fajok
élnek.
– Ha a halak számára ismét lesz táplálék a folyóban, akkor meg lehet kezdeni a telepítést…
– Ez idõvel természetes úton is megoldódik a befolyó vizekbõl: a Jászságifõcsatornában is ugyanazok a fajok élnek, mint a Tiszában. Áradáskor a holtágakból és a kubikgödrökbõl is a folyóba kerülnek a halak, de természetesen
haltelepítéssel is gyorsítható a benépesülés. A szarvasi Haltenyésztési Kutatóintézetnek van génbankja a tiszai kecsegé bõl is, a ke cse ge-ál lo mány pót lá sa
azonban költséges lesz.
– A vidrák pusztulása a Tisza mentén
biztosra vehetõ. A madárvilág állapotáról mit tudunk?
– Valóban hosszú éveknek kell eltelnie, míg a vidraállomány regenerálódik.
Ha is mét lesz nek ha lak, bi zo nyo san
megjelennek majd; a Jászsági-fõcsatorna mentén szerencsére elég jelentõs vidranépesség él. Ami a madarakat illeti,
nagyok a veszteségek. A szürkegémek
és a kárókatonák eltûntek a folyó mel-

lõl. Lehetséges azonban, hogy a gémek
egy része ilyenkor a belvizek környékén
apaszt ja a rág csá ló kat, a ká ró ka to nák
pedig elég „dörzsölt” társaság. Elképzelhetõ, hogy társaik agóniáját látva elhagyták a baljós vizeket, de késõbb egy
részük visszatér.
– Hogyan foglalhatjuk össze tehát a
veszteségeket?
– Ma már igen ke ve sen él nek a Ti szán folytatott halászatból. A fõ vesztesek a horgászok és az õket kiszolgáló
idegenforgalmi és kereskedelmi háttér.
Nehéz helyzetben van a halkereskedelem is, hiszen az emberek nem mernek
ha lat vá sá rol ni. Re mél he tõ en ez nem
tart sokáig és nem származnak nagyobb
károk ebbõl.
Ami a Ti szát il le ti, nyi tott kér dés,
hogy mennyi és milyen ciánvegyület rakódott le a különféle nehézfémsók formájában a meder iszapjában. Az azonban biztosra vehetõ, hogy a tiszai élõvilág nagyobb hányada megmaradt az ötven holtágban és a 3-4 000 kubikgödörben.
– A Szent István Egyetem mit tud tenni a Tisza újraélesztéséért?
– Állattenyésztési Intézetünk kidolgozta több halfaj szaporítását, felajánlot tuk, hogy köz re mû kö dünk a faunisztikában, a vízminõség-vizsgálatban,
rákok és kétéltûek szaporításában.
Radó Gábor
Fotók: Balázs Gusztáv

nék, csak sajnálkozva tekintenék a
teljesen kihalt folyóra, amit nem tudtunk rendesen megvédeni. Amit most
tehetünk: a szükséges anyagi ráfordítással, és önzetlenül ápolni a vizet és
élõvilágát.
Szalay Gergõ

Mi so kat ha lász tunk a Ti szá ban.
Sajnálatos, amit a
szomszédaink tettek az egyik leggazdagabb élõvilággal rendelkezõ
vizünkkel. Most már a teljes regenerá lás sal és az el há rí tás sal kel le ne
foglalkoznunk. Halat telepíteni szerintem még korai lenne, de az élõvilág teljes ellenõrzését meg kellene
kezdeni, nem csak beszélni a dologról.
Kelemen Gábor

Na gyon so kat j árok arra, és furcsán ér zem ma gam, mert igazán
nem tehetek semmit a vi zün kért.
Most pon tos és
szakszerû munkára lesz szükség a folyó élõvilágának regenerálásához – a
környezetérõl nem is beszélve. Ami
a legfontosabb szerintem, hogy belülrõl kellene kifelé haladni.
Kép: Toshiba
Szöveg:hacker
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Állás
g 3B Kereskedõház Rt. felvesz hivatásos gépkocsivezetõ (nyugdíjast is) fõ állásba. Önéletrajzot a 2100.
Gödöllõ, Pf: 292. vagy Fax: 430-707. kérjük leadni.
g Személy- és vagyonõri oktatás kedvezõ áron! Részletfizetési kedvezményt, állást biztosítunk. Tel.: 415660.
g Gödöllõn üzemelõ Pizzériába, autós illetve motoros
futárok jelentkezését várjuk. (30) 9509-396.
g A 3B Kereskedõház Rt. felvesz középfokú végzettségû, gyakorlott nõi munkaerõt, könnyû fizikai munkára.
Önéletrajzot a 2100 Gödöllõ, Pf. 292. Címre kérjük
megküldeni.
g USA támogató cégünk most keres 11 W-F-H managert és 19 programtanácsadót fõ és mellékfoglalkozás ban, kor ha tár nél kül. In for má ció: (30) 9844268/26. Kódszám: 5699. (Most reagáljon, mert a biztos pénz korlátozott!)
g 26 éves, okleveles agrár mér nök, vadgazdálkodási
szakmérnök, külkereskedelmi ügyintézõ, illetve lovas
spor t ok ta tó, szak ké pe sí tés sel, kö zép szin tû an gol
nyelvismerettel, állást keres. 2101 Gödöllõ, Pf: 103.
g Gödöllõ és környékének legkiválóbb embereit keresem! Ismer tetõjegye: az átlagtól szorgalmasabb, igényesebb, intelligensebb. Cserébe nagyfokú önállóságot, sikert és pénzt ajánlok. Ne menjünk el egymás
mellett! Ügynökösködés kizár va! Tel.: (30) 213-2628.
g Hímzõnõt automata gépre keresek. Tel.: (30) 9847360.
g Babysitter munkát vállalok, éjjel-nappal. Varga Erika,
Tel.: (30) 253-0422.
g Takarítást, bejárónõi állást vállalok Gödöllõn. Tel.:
495-574.
g A Human Rt. azonnali belépéssel felvesz targoncavezetõi engedéllyel és szakirányú képesítéssel rendelkezõ fér fi mûszaki raktárost. Jelentkezni lehet önéletrajz zal a Human Rt. Mun ka ügyi Osz tá lyán, 2100
Gödöllõ, Táncsics Mihály út 82. Tel.: 420-773/2113.
g Élelmiszerboltba Szadán szakképzett, vagy gyakorlattal rendelkezõ eladót felveszünk. Tel.: (20) 3146235.
g Szakképzett ápolónõt felveszünk, Református Szeretetotthonba. Gödöllõ, Kossuth Lajos u. 8. Tel.: 410954.
g Az ABN Amro Biztosító gödöllõi területi igazgatóságának kialakításához, frissen nyitott irodájába keres fiókvezetõket és munkatársakat, közép- vagy felsõfokú
végzettséggel. Tel.: (20) 9273-671.
g A HM Armcom Rt. felvételre keres felsõfokú számviteli végzettségû, (PSZF, Közg. Egyetem), adótanácsadói oklevéllel rendelkezõ munkatársakat, minimum 5
éves számviteli szakmai gyakorlattal, közgazdasági
osztályvezetõ helyettesi munkakörbe. Jelentkezés: Virág Lászlóné, Tel.: (30) 9196-041, vagy 422-062.
Ingatlan
g Gödöllõ, Légszesz u. 7. szám alatt 8 lakásos társas
házban, 1 szobás lakás eladó. Teljesen felújított. Tel.:
(30) 203-9604.
g 5100 nm szántó Szadán (az M3-hoz közel) 500 ezer
Ft-ért, 7700 nm erdõ Gödöllõn (Nagyremete) 800 ezer
Ft-ért eladó. Tel.: (1) 222-8138.
g Domonyvölgyben a II-es tónál, 900 négyszögöles,
megosztható, tópar ti, hétvégi telek eladó. (Villany, víz,
telefon bekötési lehetõség biztosított.) Tel.: (18-21 óráig) 411-439.
g Gödöllõ, Palotaker ti, I. emeleti lakás, 64 nm, májusi
kiköltözéssel eladó. Tel.: 411-759.
g Eladó a Batsányi J. u. 15. szám alatt 6 szoba, 2 fürdõszoba, 2 WC, konyha, garázsos, kétszintes családi
ház, 200 négyszögöles telken. Tel.: 420-142, vagy
(20) 9660-438.
g Gödöllõn eladó egy 4 szobás családi ház, 776 nmes telekkel és garázzsal. Irodának, üzletnek is alkalmas. Tel.: (1) 456-3443, vagy 422-249.
g Gödöllõn a Kossuth Lajos utca belsõ részén, 55 nm-
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es, felújított, IV. emeleti lakás, 6,2 millió Ft-ért eladó.
Tel.: (20) 9474-357.
g Isaszegen 3 és fél szobás, összkomfor tos családi
ház eladó, vagy elsõ emeleti nem panelra cselélendõ,
ér tékegyeztetéssel. Ára.: 7,5 millió Ft. Tel.: 493-507.
g 54 nm-es, földszinti, felújításra szoruló öröklakás,
Gödöllõ, Kossuth Lajos utcában sürgõsen eladó. Iá.:
120 ezer Ft/nm. Tel.: (20) 3342-463., vagy Gödöllõ,
Szilhát u. 26.
g Gödöllõn eladó 55 nm-es, gázkonvektoros lakás.
Ára: 5,5 millió Ft. Tel.: 411-361.
g Keresek Gödöllõn kis telket, kb: 30 nm-ig, faházzal,
vagy pici házzal. Minden megoldás érdekel! Tel.: 411361.
g Építési közmûves, 240 négyszögöles telek Gödöllõ Máriabesnyõi városrészen a Szivár vány utcában eladó.
(víz, villany, telefon bevezetve) A telken 12 m3 sóder,
valamint 6 nm-es fûthetõ faépítmény van. Iá.: 1 millió
430 ezer Ft. Tel.: (20) 9993-182.
g Eladók Gödöllõn 300-400 négyszögöles építési telkek - közmûvesítés elõtt, 3-4 millió Ft-ig. Tel.: 430-890
(Ház és Vár Bt. Ingatlan Iroda.)
g Pestre cserélõk figyelem! Elcserélném Budapesti,
belvárosi, Metrótól 200 m-re levõ, két és fél szobás,
70 nm-es, társasházi öröklakásom, (a szobák külön
bejáratúak, III. emeleti, erkélyes, nem kör folyosós,
gázfûtéses, telefonos) gödöllõi családi házra, 6 millió
Ft-ig. (ráfizetés nélkül) Tel.: (1) 210-0237.
g Eladó Mogyoród - Tölgyesen 251 négyszögöl zár tekert. 36 nm-es faház, terasz, termõ gyümölcsös, 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 kúttal Gödöllõn. Iá.: 1 millió 900 ezer Ft. Tel.:
419-735. (18 óra után)
g Eladó Gödöllõn 300 négyszögöles telken, 60 nm-es
családi ház, fûtése konvektor és cserépkályha. Iá.: 5,9
millió Ft. Gödöllõ, Batthyány út 132. Tel.: 414-613.
g Eladó 3 szobás, összkomfor tos családi ház, 300
négyszögöles telekkel (három fajta fûtés: cserépkályha, cirko, konvektor), sok melléképülettel. Tel.: 415575. Cím: Gödöllõ, Szilágyi E. u. 42.
g Eladó Gödöllõ, Kossuth Lajos u-ban , 65 nm-es, 2,5
szobás, erkélyes, III. emeleti lakás. Iá.: 7 millió Ft. Tel.:
411-615.
g Eladó a Kossuth Lajos u-ban 2 szobás, 62 nm-es
öröklakás. Tel.: (30) 2222-951, vagy 410-010.
g Kereskedelmi célra alkalmas pincehelységet keresek Gödöllõn. (Felújítandó is érdekel) Tel.: (30) 9703160.
g Gödöllõn a Szabadság téren, VII. emeleti, 1,5 szobás, 44 nm-es, telefonos, vízórás, kábeltévés, öröklakás eladó. Iá.: 5 millió 200 ezer Ft. Tel.: 412-915, vagy
(30) 9541-637.
g Gödöllõn, a Diófa u-ban, 540 négyszögöl, mûvelés
alatt álló Szõlõ eladó. Iá.: 1 millió 200 ezer Ft. Tel.: (60)
358-798, vagy (este) 417-518.
g Hévizgyörkön, 300 négyszögöles építési telek, termõ
gyümölcsössel eladó. (víz bevezetve, villany, gáz, telefon a telek elõtt) Tel.: (20) 335-9639.
g 1,9 hektár szántó bevetve búzával, 100 Ft/nm-ért eladó. Tel.: 418-754.
g Gödöllõn a Dó zsa György úti tár sas ház ban el sõ
emeleti, 1 + 3 félszobás, 82 nm-es, telefonos, kábeltévés lakás eladó. Iá.: 12 millió Ft. Tel.: 412-275.
g Szõlõ utcai, 69 nm-es (konvektoros, I. emeleti, felújított) lakás eladó, vagy kisebbre cserélhetõ. Iá.: 7,9
millió Ft. Tel.: (30) 2229-469.
g Eladó Gödöllõn a Kzinczy lakótelepen (kellemes környezetben), 57 nm-es, IV. emeleti, összkomfor tos,
konvektoros, erkélyes lakás. Ugyanitt 15 nm-es garázslehetõség. Tel.: 412-440.
g Eladó a Fenyvesben, közmûves utcában, 4100 nmes építési terület, megosztva is. Iá.: 15,5 millió Ft. Tel.:
421-101.
g Gödöllõn a Palotaker ti lakótelepen, 64 nm-es, 1 + 2

félszobás lakás igényesnek eladó. Tel.: (16 óra után)
414-751.
g Gödöllõ központjában, 74 nm-es lakás eladó. Tel.:
(20) 9593-777.
g Eladó a Fenyvesi részen 30 nm-es, egyedi típusú,
befejezetlen hétvégi ház, 598 nm-es telekkel, 3,1 millió
Ft-ért. Ugyanitt 564 nm-es építési telek eladó, 1,8 millió Ft-ért. Tel.: 421-101.
g Gödöllõn, csendes helyen, külön bejáratú, komfortos, konvektoros házrész, kis kerttel, ér téken alul eladó. Tel.: Farkas, (napközben) 420-411, (este) 415184.
g Eladó Gödöllõ külterületén (Marika teleppel szemben), 1235 nm-es telek (szántó), (gáz, villanybekötési
lehetõség biztosított). Tel.: 410-808.
g Eladó Gödöllõ belterületén családi ház, mûhely, 300
négyszögöles telken, megosztható. Hatalmas fûzfa ingyenes kivágásra. Tel.: 410-808.
g Gödöllõn a Kossuth Lajos u-ban, nagy alapterületû,
felújított, tetõtéri lakás eladó. Tel.: 411-923.
g Másfél, két szobás lakást keresek Gödöllõn. Tel.:
(30) 9976-941.
g A Kazinczy körúton 60 nm-es lakás garázzsal, júliusi
költözéssel eladó. Tel.: 415-316.
g A Kazinczy utcában 54 nm-es lakás garázzsal eladó,
vagy kis családi házra cserélhetõ. Tel.: 415-316.
g A Kossuth Lajos u-ban, 64 nm-es, 2,5 szobás, földszinti lakás eladó. Tel.: 415-316.
g A Szabadság téren, 74 nm-es, VIII. emeleti lakás eladó. Tel.: 415-316.
g A Kossuth Lajos u-ban 54 nm-es, III. emeleti, két
szobás lakás eladó. Tel.: 415-316.
g Palotaker ten II. emeleti, 65 nm-es lakás eladó. Tel.:
415-316.
g A Király u-ban épülõ sorházban, családi ház eladó.
Tel.: 415-316.
g Egyszobás és 3-4 szobás lakásokat keresünk ügyfeleink részére. Tel.: 415-316.
g Eladó 61 nm-es, III. emeleti, gázkonvektoros, vízórás, redõnyös lakás téglaépületben, a János utcában.
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.
emeleti, 69 nm-es, gázkonvektoros, redõnyös, vízórás,
kábeltévés lakás júliusi költözéssel. Iá.: 120 ezer Ft.
Tel.: 413-084, vagy (52) 447-287.
g Gödöllõn a Valkói út baloldali részén, külterületi hobby telket vennék, saját célra. Minden érdekel, fizetés
kézpénzben. Tel.: (30) 9904-563, vagy 411-878 (üzenetrögzítõ).
g Zsámboki családi házam eladom, vagy gödöllõi konvektoros lakásra cserélem. Tel.: (70) 2151-666.
Albérlet
g Gödöllõn a HÉV állomás közelében kiadó lakást keresek, hosszabb távra. Minden megoldás érdekel. Tel.:
(8-20 óráig) (20) 311-6746.
g Hosszú távra bérelne Gödöllõn egyedülálló,
nemdohányzó fér fi egyszobás, komfor tos lakást, magas
házban, felsõbb emeleten, bútorozottan, vagy bútorozatlanul. Tel.: (20) 9606-372.
g Külön bejáratú lakást bérelne egyedülálló fiatalember. Tel.: (20) 9479-039, vagy 452-542.
g Gödöllõ központjában 67 nm-es, bútorozatlan bérlemény, irodának, lakásnak hosszútávra kiadó. Tel.: (30)
9617-621, vagy 417-388.
g 25 nm-es, üzlethelység kiadó, Gödöllõ központjában. Tel.: 411-759.
g Gödöllõn a városközpontban (Dózsa György út 5-7.)
1,5 szobás lakás kiadó. Csak igényesnek! Tel.: 414191, vagy (20) 9921-379.
g Fiatal pár keres: lakótelepi, 1 szobás, önálló albérletet. Tel.: (30) 9746-356.
g Leinfor málható, aktív, középkorú házaspár, két középiskolás lánnyal, lakáslehetõséget keres, kert gondozásáért és háztar tásvezetésért, Gödöllõn és környékén. Igény: 1-2 szobás, fürdõszobás lakrész. Minden
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megoldás érdekel. Tel.: 420-791.
g Össz kom for tos ház, al bér let be ki adó. 2 szin tes,
mind a két szint külön bejáratú. Cím: Ker tész köz 6.
Tel.: (30) 225-9926.
g Gödöllõn, az Er zsébet körúton, 2 szobás, III. emeleti,
bútorozott, vízórás, telefonos, kábeltévés lakás, hosszú
távra kiadó. Tel.: 420-972, vagy (30) 2100-125.
Szolgáltatás
g Köl töz köd ni sze ret ne, vagy fu va roz tat na? Hív jon,
megegyezünk! Tel.: 412-903, vagy (30) 9406-665.
g Gyógypedikûr, tyúkszem, szemölcs, bõrkeményedés, vas tag gom bás kö röm szak sze rû ke ze lé se és
ápolása. Tel.: 411-759.
g Nem hagyományos, Centifaló fogyókúra! Egészségesen, eredményesen. Tel.: (30) 9142-873. Hivatkozási jel: F8.
g Decor-Fes Bt,: vállaljuk lakások, irodák, közületek
festését-mázolását, tapétázását (folyékony textiltapétázását), gipszkar tonozását, mûanyag gipsz dekorálását,
mûgyanta padlóbevonat felhordását. Tel.: (30) 2526576.
g Cso por tos gyógytestnevelés 2000. ja nu ár 10-tõl
Gödöllõn, szerda - péntek 16 és 17 órai kezdéssel, felnõtteknek tar tásjavító tor na, gyerekeknek csopor tos
gyógytestnevelés. Érd: Mezei Ágnes gyógytornásznál
(30) 9026-614, és Petróczi Zsuzsanna gyógytestnevelõnél 419-641, vagy (30) 2035-980-as telefonszámon.
g Megnyílt: Éva kozmetika, az Ádám utcában! Kozmetika, manikûr, pedikûr, fülbelövés, Avon. Gödöllõ, Ádám
u. 4. Tel.: 416-487.
g Szeretettel várom vendégeimet Gödöllõn, Királytelepen, a Zászló u. 1. szám alatt lévõ fodrászüzletembe.
(fér fi, nõi, gyermek hajvágás) Frigy Zoltánné (Betti fodrászat) Tel.: (20) 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 (este) 413-914.
g Gödöllõn és vonzáskör zetében szerszámgépjavítást
és általános karbantar tást vállalunk! Gépcsopor tok:

forgácsoló automaták, esztergák, marógépek, köszörûgépek, vésõ és gyalugépek, mûanyag fröccsöntõgépek
stb. Szer zõdés esetén ügyeleti rendszer is megoldható.
További információt (20) 9217-295-ös telefonon kérhetnek.
g „Romek” autóvillamosság. Mindenféle autó gyors,
pontos auto elektromos javítása, Trabanttól a kisteherautókig. Gödöllõ, Zúzmara u. 9. Tel.: 421-540.
g Eladó: BH 03-as árok ásógép, T 25-ös eke, T 2 4 K
14 B váltva forgatós eke, kis pótkocsik, vasvágó fûrészgép, 380 V-os kompresszor, Disszu és nitrogén
palackok, vakológép, fékdob eszterga, Babetta kismotor, 220 V-os terménydaráló. Tel.: 416-819.
Adás-vétel
g Olcsón eladó 2 db kétajtós gyerekszekrény, mózeskosár, felnõtt heverõ, mátrix nyomtató. Tel.: 430-678.
g Eladó komplett konyhaszekrény (piros), rozsdamentes két mosogatós + gáztûzhely. Iá.: 55 ezer Ft., valamint heverõ: 5 ezer Ft., elõszobafal + cipõs szekrény:
7 ezer Ft. Cím: Tóth Sándor. Gödöllõ, Szabadka u. 6/A.
g Eladó: 300 l-es fagyasztóláda, 120 l-es mûanyag
hordó, 11 kg-os gázpalack, Salgó tûzhely, 1 fázisú szivattyú hydroforral, búvárszivattyú. Tel.: 410-808.
g 10 m3-es használt aluminium konténer bruttó 125
ezer Ft-ért eladó. Tel.: (30) 245-7826.
g Eladó: 1 db hordozható cserépkályha 13 ezer Ft, 1
db 80 l-es vil lany boj ler 13 ezer Ft, 1 db 3x2, 5x8
csempenagyságú cserépkályha 22 ezer Ft, 1 db kihúzható ágy, 2 db fotellel. Tel.: (20) 3210-076.
g1 db Optima elektromos, 1 db Robotron szövegszerkesztõs írógép, íróasztalok, dohányzóasztal (világos),
3 ajtós szekrény olcsón eladó. Tel.: 411-468 (egész
nap).
g Régi arany, ezüst tárgyakat , órákat keres gyûjtõ.
Tel.: 422-611.
g Régi herendi étkészleteket, porcelánfigurákat keres
gyûjtõ. Tel.: 422-611.
g Mû sze rész esz ter ga gé pet vá sá rol nék, max 1000
mm-ig. Tel.: 421-540.

Ajándékkosár,
elsõsorban
hölgyeknek
Színházi elõadás

Elõadók:
a város vezetõi, képviselõi, gödöllõiek

Helyszín:
A Mûvelõdési Központ Színházterme

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

A belépés ingyenes!
Belépõk igényelhetõk a Mûv. Központ portáján

Részletes mûsor
a következõ számunkban

Jármû, alkatrész
Diesel Aleko eladó. (gyárilag szerelt, 1,8-as Ford
motorral) Iá.: 500 ezer Ft. Tel.: 494-114. (18-20 óra
között)
g Simson Start keresek. Tel.: (20) 9993-182.
g Vizsgára elõkészített, felújított, új gumikkal, új platóval, AVIA tehergépkocsi eladó. Tel.: 415-427.
g 1982-es évjáratú, Ford Tranzit, 2000 ccm-es, ponyvás, eladó. 250 ezer Ft. Tel.: (30) 2210-792.
g Kézpénzes gépkocsi vásárlás! 2 millió Ft-ig keresünk
használt gépjármûveket. Házhoz megyünk. Tel.: (20)
9715-992.
g 2 db egytengelyes utánfutó, olcsón eladó. Tel.: 418754.
g Ford Fiesta, ‘85-ös, 930 ccm, motorikusan kifogástalan, karosszéria felújításra szorul, eladó. Iá.: 280 ezer
Ft. Tel.: 416-257.
g VW Passat Combi 1984-es, 1.6 TD friss motorcserével, eredeti vizsgával, vonóhoroggal, tetõablakkal eladó. Iá.: 540 ezer Ft. Tel.: 421-540.
g

Oktatás
g Angol, Német, Francia, Olasz, Magyar 60 órás (heti
4 óra) nyelvtanfolyamok indulnak, 2000. február 7 május 27 között. Ingyenes gyakorló órák angolos diákjainknak, anyanyelvi tanárokkal is, tanfolyamonként 45
órában. I.L.J. Gödöllõ, Kõrösfõi u. 2. Tel.: 411-266,
vagy 411-556. Az I.L.J. , a Nyelv is ko lák Szak mai
Egyesülete által „Minõsített és Ajánlott” nyelviskola, az
ország 27 legjobb nyelviskoláinak egyike.
g Emlékezet, figyelem, gondolkodás fejlesztése az MF
Stúdió tanfolyamain, hogy eredményei jobban tükrözzék tudását. Csopor tok, korosztályok szerint, 5-95
éves korig! Tel.: 415-998.
Egyéb
g A Gödöllõi Parlagfûellenes csoport várja mindazok
jelentkezését, akik tenni szeretnének azért, hogy a város parlagfûmentessé váljon. Tel.: 416-672, Miklósik
Már ta.

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 feltüntetni: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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SEGÍTSÉG
KÖZALAPÍTVÁNY
GÖDÖLLÕ
Az alapítvány célja:
természetbeni és pénzbeni
támogatást nyújtani a Gödöllõn
élõ, átmenetileg válságba került
embereknek, családoknak,
veszélyben élõ embereknek.
Várjuk mindazok segítõkész
támogatását, akik e nemes céllal
azonosulni tudnak!
Az alapítvány adószáma:

19176860-1-13
A Nagycsaládosok Gödöllõi Egyesülete,

“KÜLDJETEK SZÉP RAJZOKAT”
címmel rajzpályázatot hirdet.
Minden: óvodás, alsó és felsõ tagozatos iskolás
munkáját várjuk.
Tanév közben készült képet is küldhettek.
A pályázat hátuljára írjátok fel a következõket: név, cím,
születési év, óvoda/iskola neve, óvónõ/raiztanár neve.
Rajzoljatok magatokról,
környezetetekrõl, Gödöllõrõl
szabadon választott méretben és technikával.
Díjazás: Korosztályonként az elsõ három helyezett
jutalomban, negyediktõl nyolcadik helyig oklevélben
részesül.
Beküldés határideje: 2000. március 31.
helye: JUHÁSZ GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR
GYERMEKKÖNYVTÁRA
A beküldött alkotásokból kiállítást rendezünk.
A rajzkiállítás megnyitójára és a díjak kiosztására:
a II. sz. ORVOSI RENDELÕ NAGYTERMÉBEN
ÉS GYERMEKVÁRÓJÁBAN kerül sor
1999. április 14-én (pénteken) 16,30-kor, melyre minden kedves pályázót szeretettel várunk.
A díjazottaknak erre az alkalomra meghívót küldünk.
A KORÁBBI MÛVEK A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN VEHETÕK ÁT!
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Az ESZI (Gödöllõ, Ady sétány 56.)
felvételt hirdet az alábbi álláshelyekre:

2 fõ ápolónõ, feltétel: szociális
gondozó és ápoló, felnõtt szakápoló, HÍD.
1 fõ szakács, feltétel: szakirányú
végzettség vagy vendéglátóipari szakközépiskola.
Bérezés a KJT szerint.
Részletes tájékoztatás az
intézményvezetõtõl kérhetõ a
420-600 telefonszámon.

Fõvárosi Önkormányzat

Idõsek Otthona
(Gödöllõ, Dózs Gy. u.

CIB

65.) kivitelezõt keres
2000. évben engedélyezett beruházási és
felújítási munkálatok
elvégzésére.
Jelenzkezõket 2000.
február 25-ig várjuk.
Egyéb információ:
a 430-683 telefonon,
Bárdos György mûszaki
vezetõtõl kérhetõ.

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 pénztárában szerezhetik be!
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Gödöllõi Szolgálat
már az interneten is.
MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ
A LEHETÕSÉGEK KERESKEDÉSE

ÚJ SUZUKI RÉGI ÁRON
100 l ajándék üzemanyaggal

Látogasson el weboldalunkra!

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

30/2011-961-es
telefonon

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

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

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

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

14 pont lett belõle
GATE–JATE 99:85 (58:38)
GATE: Jobbágy Zsolt (35/15), Gyõri Kristóf
(19/9), Liktor Gábor (14), Szira Zsombor
(14), Kelemen József (7/3), Rúzs-Molnár
Ákos (7), Kiss Balázs (2), Balázs Szabolcs
(1). Edzõ: Géczi Gábor.

Az egyetem férfi kosárlabdacsapata egyszerre két bajnokságban vesz részt. Az
egyetemi NB II-es és a Pest megyei felnõtt csapatok versengésében, a kétezres
évben mind az öt mérkõzésüket megnyerték. Az egyetemi bajnokság õszi fordulójában a József Attila Tudományegyetem
együttese 12 ponttal legyõzte a gödöllõi
egyetemistákat. A visszavágón minimum
13 ponttal kellett nyerni, 14 lett belõle.
A csapat egyik pontgyárosa (Kovács
Gergõ) és legmagasabb embere (Tóth Péter) sérülés miatt csak a cserepadról nézhette a meccset. A találkozó a nagy tétnek megfelelõen lendületes játékkal kezdõdött. Kelemen vezérletével a második
perc ben már 9:2-re ve ze tett a GATE.
Ezután Jobbágy Zsolt ragadta magához a
kezdeményezést, és rövid idõn belül 16
ponttal terhelte meg a szegediek kosarát.
A vendégek több védekezési formát is kipróbáltak, de a szenzációs támadójátékot

bemutató gödöllõi csapat ellen egyik sem
bizonyult hatékonynak. A remek dobóformát kifogó hazaiak a félidõben már
húsz pont tal ve zet tek. A nem várt különbségû vezetéshez kellett Liktor Gábor
és Gyõri Kristóf ponterõs játéka is.
A szü net utá ni öt perc ben fel jött a
JATE, és egy 10:5 rohammal csökkentették a hátrányukat. Jobbágy triplái ugyan
lehûtötték a kedélyeket, de a szegediek
tovább erõsítettek. Fõleg a kilences számú játékosuk játszott jól, hiszen a harmincadik percben már huszonegy pontot
hintett a gödöllõi kosárba. A kiválóan irányító Rúzs-Molnár összekapta a csapatot,

és sikerült a megnyugtató 15-16 pontos
vezetést állandósítani. A végére azonban
szorossá lett a mérkõzés. Az utolsó percben hét pontot dobtak a vendégek, és feljöttek 11 pontra. Ekkor jött az egész mérkõzésen kiválóan kosarazó Jobbágy Zsolt,
és hintett egy triplát, aminek köszönhetõen 14 pont különbséggel nyert a GATE.
Géczi Gábor edzõ elégedett volt a csapat
játékával. Véleménye szerint mind a nyolc
játékosa nagyszerûen játszott. Örült, hogy a
második irányítója – a középiskolás Kiss
Balázs – jól helyettesítette a mérkõzés
egyes szakaszaiban Rúzs-Molnárt..
-ót-

A gyõztesek: áll: Kovács Gergely, Tóth Péter, Szira Zsombor, Kelemen József, Gyõri Kristóf,
Jobbágy Zsolt, guggol: Liktor Gábor, Balázs Szabolcs, Kiss Balázs, Rúzs-Molnár Ákos, Géczi

PINGPONGGÁLA

a gödöllõi sportolók bálját

TOPÁZ HÁZ

A hagyományos rendezvény február 25-én,
pénteken 19.30-kor kezdõdik a Szent István
Egyetem Aulájában. Az ünnepségen átadják
az Év Spor tolója és az Év Edzõje díjakat, valamint köszöntik a legfiatalabbakat, a Jövõ Reménységeit. Az est folyamán ünnepélyesen
köszöntik azt a személyt is, akit a Gödöllõ
Sportjáért életmûdíjjal jutalmaznak.
A bálra jegyek igényelhetõk a GEAC
sportcsarnokában.

A GEAC Asztalitenisz Szakosztálya és a GAK
Kht. kö zös szer ve zé sé ben 2000. már ci us
19-én munkahelyi kollektívák részére 2 fõs
csapatok részvételével asztalitenisz-bajnokságot rendezünk Gödöllõ Kupa elnevezéssel.
A gödöllõi hagyományok, valamint a program
tömegsport jellege lehetõvé teszi, hogy minden
sportbarát „amatõr és profi” egyaránt részt vegyen rendezvényünkön, a Szent István Egyetem
Sportcsarnokában felállított 12 asztalon.
A mérkõzéseket 14 órakor bemutatók 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
(kétszeres felnõtt Európa-bajnok, VB bronzérmes, a Junior VB 2. helyezettje)játékát, Faházi
János asztalitenisz-vir tuóz (VB bronzérmes,
kétszeres EB bronzérmes) bemutató mérkõzését parketta és egyéb speciális asztalitenisz
„eszközök” segítségével. Más neves sportági
résztvevõk is megtisztelik programunkat.
Ígérjük, nem fognak csalódni.
Katona István

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

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

TOPÁZ HÁZ

A Gödöllõi Sport Alapítvány és a GEAC szervezésében idén is megrendezik
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HÍREK

Labdarúgás

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 rendezik 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 országos 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 jövedelemadóból felajánlott 1%-os támogatást.
Akik szeretnének segíteni az 5-16 éves
focisták felkészülésében az 1 százalékos
felajánlásaikat megtehetik a – 186807791-13 adószámra – Gödöllõi Góliát DSE.
Március 15-én nyolccsapatos tornát rendez a Gödöllõi Góliát DSE a Hajós iskola
tornacsarnokában 8.30-tól. A meghívott
1988-as születésû csapatok között szerepel többek között a Vasas, Honvéd, a
Szolnok és a Vác.
Sakk. Február 20-án folytatódott a Magyar
Ku pa 2000 ver seny so ro zat, me lyen a
GEAC I. csapata fogadta a Keviterv Szolnok csapatát. A mérkõzés gyõztese a legjobb 24 között folytathatja a küzdelmet. A
tét nem volt kicsi, és elmondható, hogy
színvonalas és izgalmas játszmák döntöttek a továbbjutásról. A negyedik óra végén
még nem volt befejezett mérkõzés. Sajnos
az idõzavarból az ellenfél jött ki jobban, és
ezzel lényegében el is dõlt a továbbjutás
sorsa. Játékosaink mindent megtettek a sikerért, de most az ellenfél volt a jobb.
Gödöllõi EAC I. – Keviterv Szolnok 1,5:2,5.
Gyõzött: Pálvölgyi. Döntetlen: Harmatosi.
Vesz tett: Sleisz, Ka rá csony. A GEAC II.
csapata március 12-én Dunaharaszti ellen
próbálkozhat a 24-be jutásért.

Célegyenesben
ajrájához érkezett a Gödöllõi LC felH
készülése, hiszen március 5-én megkezdõdik az NB III-as labdarúgó bajnokság tavaszi idénye. Vörös Attila, a gárda
edzõ je el mond ta, hogy ja nu ár 10-én
kezdték el az alapozást, de ebben a hónap ban, a rossz idõ já rás és a hó mi att
csak futás, erõnléti edzés és heti kétszeri
teremjáték szerepelt a programban. Az
idõszakot az elsõ elõkészületi mérkõzés,
a január 30-i, Nagykáta elleni összecsapás zárta. Ezt követte egy tíznapos edzõtábor, amikor napi két gyakorlással készültek Kissék a szezonra.
A szakvezetõ elmondta, hogy a felkészülés nyolc hetére tervezett 56 edzés és
10 mérkõzés zömén már túl vannak, már
csak a technikai finomítások és a ráhangolás van hátra. Ennek utolsó állomása
lesz a február 26-i, szombati, REAC elleni (11 óra, Táncsics Mihály út) és a március elsejei, szerdai Bp Erõmû elleni találkozó (15 órától, helyszín változatlan),
majd vasárnap a Heves ellen már bajnoki
pontokért folyik a küzdelem.

Az már eldõlt, hogy ezen a mérkõzésen
kik közül válogathat az edzõ, hiszen február
15-én lezárult az átigazolási idõszak. A
klubtól egyedül Roza László távozott (a
Borsod Volánhoz), pótlására azonban sikerült megnyugtató megoldást találni Kiri Mihály, az NB I-et is megjárt kapus személyében. Õ három társával együtt (Kecskeméti
József, Kiss József és Borisz Vidakovics)
kettõs igazolással szerepel a GLC-nél. A
ceglédi mesterrel, Vágó Attilával történt
megállapodás alapján a hét elsõ két napján
ott edzenek majd, szer dá tól pe dig a
Táncsics Mihály úton készülnek. A klubhoz
visszatért Nádasdy és Barna mellett a felnõtt csapat húszas keretéhez került két ifjúsági korú játékos is: Kerecsényi Fodor Norbert és Kovács Miklós. – Mindketten 17
évesek, jó fizikumú, technikailag képzett játékosok. Szeretném õket fokozatosan beépíteni a csapatba – mondja Vörös Attila.
– A kezdõcsapat kialakult már?
– Az elképzelés már kirajzolódott bennem, de errõl még nem szívesen beszélnék. – feleli a szakvezetõ. Elég egy sérülés, vagy éppen rossz forma, és mindjárt
változás lehet. Az biztos, hogy mindenképp három csatárral, gólratörõen szeretnénk játszani.
Tóth Márta

Gyermekfoci

Gyõzelem a váci emléktornán
Gödöllõi Góliát DSE két csa pat tal
A
vett részt a Mészáros Ferenc emléktorán. A váci versenyen a 88-as születésûek szerepeltek jobban, gyõztek a korcsoportjukban. A 89-es csapatnak nem
ment ilyen jól, õk az ötödik helyet szerezték meg. Mindkét korosztályban hathat csapat indult.
A kisebbek Vác elsõ csapatával és a
KISE együttesével kerültek egy csoportba. A hazaiakkal 3:3-as döntetlent játszottak. A KISE ellen viszont sziporkáztak, és 11:2-re gyõztek. Így a csoportból
elsõként jutottak tovább. A másik ágon a
BDSE, a Kispest Honvéd és Vác II. küzdött a továbbjutásért. A keresztbe játszásnál a BDSE ellen kellett kivívni a gyõzelmet. A döntõbe jutás nem okozott különösebb gondot a gödöllõi csapatnak,
hiszen 6:2-re nyertek. A másik elõdöntõbõl a Kispest jutott tovább, miután legyõzte a váciak elsõ csapatát.
A döntõben továbbra is jól játszottak a

srácok és biztos 4:1-es gyõzelemmel szerez ték meg a tor na gyõ zel met. Labáth
Már ton lett a gól ki rály. Raj ta kí vül
Lovrencsics Gergõ és Müller Péter játszott kiemelkedõen. A gyõztes csapatban
szerepelt még: Bánáti Bence, Dobróczi
Péter, Gólya Tamás, Koczkás Péter, Kovács Ádám, Papp Gábor, Szabó Dávid,
Vécsey Kris tóf, Winkler At ti la. Edzõ:
Lovrencsics László és Nagy Dániel.
A 89-es csapat Senec és Salgótarján
együt te sé vel ke rült egy cso port ba.
Gödöllõ kettõ egyre verte Senecet, viszont 5:1-re ki ka pott a Sal gó tar ján tól.
Mivel körbeverték egymást a csapatok, a
rosszabb gólkülönbségnek köszönhetõen
csak az ötö dik he lyért játsz ha tott a
Góliát. A másik csoportból – Vác, Gyöngyös, MAC – a házigazdák lettek a harma di kok.
Az
ötö dik
he lyért
Gödöllõ–Vác 6:3, a tornát a Salgótarján
csapata nyerte meg.
-sz-
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Teremlabdarúgás

Kettõbõl kettõ kétszer
Trident FC–Kanárik Hotel Glória
9:8 (6:6)
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.

Fova Ex–Gödöllõi KFC 13:4 (5:1)
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

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 szempontból teljesen ellentétes módon indult:
míg a GKFC már a harmincegyedik
másodpercben vezetésnek örülhetett,
addig a Trident villámgyorsan 2:0-s
hátrányba került. A találkozóra kilátogató futballrajongók legnagyobb
boldogságára
Gacsályi
Attila
tanítványai megfordították az eredményt, és ez még akkor is elégedettségre adott okot, ha szünetben már döntetlen 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 majdnem percenként talált be a listavezetõ a
kapujukba.

Atlétika

Fedett pályán a Török a legjobb
z elmúlt héten rendezték meg az 5–8.
A
osztályosok városi fedett pályás
atlétikai versenyét. A hagyományos
gödöllõi diákolimpiai viadalon ezúttal
hat iskola vett részt. A könnyebb lebonyolítás 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, magasugrás, 3×4 körös váltófutás – hagyományosan a váltók versenye volt a
legizgalmasabb.

A csapatokban évfolyamonként három
leány és három fiú versenyzõ vívott nagy
küzdelmet az egyéni, valamint a csapathelyezésekért. 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 (Petõfi), 2. Benkó Réka (Erkel), 3. Bakk Ágnes
(Török); 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 Boglárka (Török), 2. Babrián Loretta (Erkel), 3.

A második félidõben folytatódott a
két meccs ellenkezõ elõjelû alakulása. A
GKFC fejben feladta a harcot, és így
súlyos vereséget szenvedett az örömfocit bemutató Schranzéktól. Gödöllõn
ugyanakkor nagyon érdekesen alakult a
mérkõzés: még akkor is, ha a játékrész
elsõ góljára, mely Tóth révén hazai
vezetést eredményezett, több mint tíz
percet kellett várni. Annál inkább felgyorsultak 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 vereséggel. Morvayék február 28-án 22.15kor, 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

Mészáros Krisztina (Török); csapatban: 1.
Török (Fábián Boglárka, Mészáros
Krisztina, Berbekár Éva), 2. Erkel, 3. Petõfi. 8. o.: 1. Barkóczi Réka (Erkel), 2. Hidas
Anna (Török), 3. Tóth Zita (Erkel); csapatban: 1. Török (Hidas Anna, Boda Judit,
Navratil Zsófia), 2. Erkel, 3. Petõfi.
Fiúk, 5. o.: 1. Tóth Róbert (Damjanich),
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-
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REJTVÉNY
Rejtvényünk megfejtését
nyílt levelezõlapon, március1-ig küld he tik be
szerkesztõségünkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.
A 5. szám rejtvényének megfejtése:
„Néha meggondolja magát a tél, és
havazni kezd sûrûn, kétségbeesve.”
A Fáma Könyvkereskedés könyvutalványait
nyer ték: Vass Károlyné, Mihály Dénes köz
1. (1000 Ft).; Szarvady Magdolna, Palotakert 9. (600 Ft).; Sali István, Kazinczy krt.
6. I/3.(500 Ft).; Kelemen András, Szilágyi
E. u. 37. (400 Ft).
A Városi Filmszínház 2-2 db mozijegyét
nyer te: Dr. Klacsmann László, Faiskola u.
1.; Varga András, Ambrus Zoltán köz 7. g
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