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Va sár nap dél után a Pest Me gyei Nép mû vé sze ti Egye sü let gá la mû so rát lát hat tuk a mû ve lõ dé si köz pont ban. A me gye leg -
jobb nép tán co sa it és nép dal éne ke se it be mu ta tó pro duk ci ó ban ott vol tak a Gödöllõ Tánc együt tes tag jai is. Az elõ adó kat
Novák Fe renc, Kos suth-dí jas ér de mes mû vész, a Hon véd Tánc szín ház mû vé sze ti ve ze tõ je be teg sé ge mi att le vél ben kö -
szön töt te: „  …A kö vet ke zõ év ez red ele jén a globalizáció sok hasz na mel lett óri á si ve szély fe nye ge ti a ki sebb né pek azo -
nos ság tu da tát. Ha sa ját ér té ke in ket nem félt jük, ha nem te remt jük meg a meg õr zés von zó in téz mé nye it, ak kor be le mo só -
dunk egy ál ta lá nos, bár ma te ri á li san gaz da gabb, de szür ke egyenkultúrába. Nem le het nem ész re ven ni, hogy  a mé di ák -
ban több nyi re gúny, iro ni zá lás tár gyai va gyunk. Egy al ter na tív szín há zi ese ménnyel vagy ki ál lí tás sal te le a saj tó – ugya nak -
kor fon tos dol ga ink kal még a köz szol gá la ti mé di ák is alig fog lal koz nak. Ad dig vi szont, amíg a fesz ti vá lo kon gye re kek, fi a -
ta lok ez rei jön nek össze, ad dig nem le het olyan nagy baj. El pusz tít ha tat la nok va gyunk, és re mé lem, le szünk is.”

Tánc
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Vissza hí vás
A kép vi se lõ-tes tü let Sza bó Gé zát, a
Gödöllõi Pi ac Kft. ügy ve ze tõ igaz -
ga tó ját vissza hív ta tiszt sé gé bõl. A
kft. ügy ve ze tõ igaz ga tói tiszt sé ge
be töl té sé re új pá lyá zat ki írá sá ról
ha tá ro zott. A kép vi se lõ-tes tü let el -
fo gad ta a kft. 2000. évi üz le ti ter -
vét. g

Ár ve rés
Ár ve ré sen tör té nõ ér té ke sí tés re je löl -
te ki a kép vi se lõ-tes tü let a Kos suth
La jos ut ca 12 szám alat ti la kó tel két
és öt, a Boncsok dû lõ ben el te rü lõ
me zõ gaz da sá gi ren del te té sû in gat la -
nát. g

Igen az át kö tõ út ra
Az M3-as au tó pá lyát az M0-ás kör -
gyû rû vel össze kö tõ maj da ni út ról is
tár gyalt a kép vi se lõ-tes tü let már ci -
us 23-án. Az elõ zõ szá munk ban ír -
tak nak meg fe le lõ en egy han gú an
azt a vál to za tot tá mo gat ták, ame -
lyik a mogyoródi és gödöllõi au tó -
pá lya-ki haj tó kö zött, a 24 + 500
km szel vény tér sé gé ben in dul va, a
la  kot t  te  rü  le  te  ket  e l  ke rül  ve,
Nagytarcsa alatt csat la koz na az
M0-áshoz. g

Hatház-pályázat
A Remsey kör úton és a Szent Im re
ut cá ban hat egy más mel let ti, össze -
sen 1253 négy zet mé ter nagy sá gú in -
gat lan két for du lós pá lyá zat út ján tör -
té nõ ér té ke sí té sét ha tá roz ta el az ön -
kor mány zat. A la kó- il let ve üz le ti cé -
lú in gat lan-együt tes be csült for gal mi
ér té ke 12 és fél mil lió fo rint. Az in -
gat la nok ra egy la ká sos, föld szin tes,
te tõ tér be épí té ses há zak emel he tõk; a
föld szin ten leg fel jebb 40 négy zet mé -
te res alap te rü le tig üz le tek ki ala kí tá sa
en ge dé lyez he tõ. g

A Tákisz tá mo gat hat ja 
Lét szám csök ken té si  pá lyá za tot
nyújt  be az ön kor mány zat a
Tákiszhoz négy ta ka rí tó és tíz kony -
hai dol go zó fog lal  koz ta tá sá nak
meg szû né sé vel kap cso lat ban. A pá -
lyá za ti ki írás sze rint a mun ka vi -
szony meg szün te té sé re vo nat ko zó
dön té sek fi ze té si kö te le zett sé gé hez
igé nyel he tõ tá mo ga tás.  g

HÍREK

Pén te ken Harrach Pé ter szo ci á lis és
csa lád ügyi mi nisz ter a gödöllõi vá ros há -
zán ta lál ko zott tér sé günk ön kor mány za ti
ve ze tõ i vel, meg ha tá ro zó mun kál ta tó i val
és a szo ci á lis in téz mé nyek ve ze tõ i vel. A
mi nisz ter a mun ka nél kü li ség ke ze lé sé -
ben az érin tet tek bel sõ ere jé nek moz gó -
sí tá sát ítél te a leg fon to sabb nak. A te le -
pü lé sek nek mun ka adói sze re pük is van,
ami re Gödöllõ jó pél da.

Gémesi György pol gár mes ter el mond ta,
hogy a kis tér sé gi prog ram ban ki emelt he -
lyen sze re pel a mun ka hely te rem tés. Ma tér -
sé günk ben már nem a mun ka he lyek, ha -
nem a szük sé ges kép zett ség hi á nya a fõ
gond. Len gyel Já nos, a Pest Me gyei Mun -
ka ügyi Köz pont igaz ga tó ja ar ról tá jé koz tat -
ta a meg je len te ket, hogy a mun ka nél kü li ség
hely ze tét te kint ve me gyénk ben arány lag
ked ve zõ a hely zet: az 5,4 szá za lé kos mun -
ka nél kü li ség a har ma dik leg ked ve zõbb az
or szág ban. Az or szá gos ér ték a ha zai mé rés
sze rint 10 szá za lék, az Eu ró pai Unió mé ré si
mód sze re sze rint azon ban ez hét szá za lék,
ami jó val alat ta ma rad az eu ró pai át lag nak.

A kon zul tá ci ót kö ve tõ en Harrach Pé ter
szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter a Szil hát
ut cá ban fel avat ta a Pest Me gyei Mun ka ügyi
Köz pont Gödöllõi Ki ren delt sé gé nek új épü -
le tét. Harrach Pé ter az ün nep ség elõtt nyi -
lat ko zott la punk nak.

– Mi lyen új tör vé nyi sza bá lyo zás vár ha tó
a mun ka nél kü li ség ke ze lé sé ben?

– A meg tör tént tör vény mó do sí tás egy új
szem lé le tet tük röz. A sa ját láb ra ál lí tás, az
ön erõ moz gó sí tá sa a fon tos. Ez az egyén és
a tár sa da lom
szem pont já ból a
kér dés ered mé -
nye sebb ke ze lé sét
je len ti, mint ami -
kor az üres se gé -
lye zés sel ma gá ra
hagy juk az em be -
re ket. Az a cé -
lunk, hogy le he -
tõ leg min den ki
ke rül jön vissza a
mun ka erõ pi ac ra.
Aki nem akar,
vagy sem mi kép -
pen nem tud
vissza ke rül ni, az
az ön kor mány zat -

ok se gé lye zé si rend sze ré ben kap jon szo ci á -
lis biz ton sá got.

– Ho gyan vál to zott Ma gya ror szá gon a
mun ka nél kü li ség?

– Ha le egy sze rû sít jük a kér dést, ak kor
há rom ré teg rõl be szél he tünk. Az el sõ be tar -
to zók a mun ká juk el vesz té se után rö vid
idõn be lül ta lál nak má sik le he tõ sé get. A
leg szé le sebb és a leg prob lé má sabb ré teg be
tar to zók sze ret né nek dol goz ni, de va la mi
mi att nem tud nak el he lyez ked ni. A mun ka -
ügyi szer ve zet tud raj tuk se gí te ni. A har ma -
dik ré teg rõl pe dig ki kell mon da nunk, mert
ez is az igaz ság hoz tar to zik, hogy nem akar
dol goz ni. Ré szük rõl a szán dék hi ány zik, õk
ke rül nek a szo ci á lis se gé lye zés be.

– Az el múlt év ti ze dek nem hagy ták érin -
tet le nül a csa lá dok meg tar tó, össze tar tó
ere jét. Mit te he tünk a ma gyar csa lá do kért?

– Most ke rül a kor mány elé a nem ze ti
csa lád po li ti kai kon cep ció. En nek lé nye ge,
hogy két esz köz zel pró bál juk meg hely zet -
be hoz ni a csa lá do kat. Egy részt anya gi se -
gít ség gel – hi szen a csa lá dok nin cse nek jó
anya gi hely zet ben. Ez a tá mo ga tás 61 szá -
za lék kal nõtt a két év alatt. Más részt – és ez
a ne he zebb – a köz gon dol ko zást kell úgy
be fo lyá sol nunk, hogy olyan jo gi, po li ti -
kai, tár sa dal mi kör nye ze tet tud junk te -
rem te ni, ami ben a csa lád be tölt he ti a sze -
re pét.  A csa lá dok hely ze té ért a tár sa da -
lom a fe le lõs, és csak a tár sa da lom egé -
sze ké pes azon vál toz tat ni. A gon dol ko -
dást kell át ala kí ta ni; megje le ní te ni a csa -
lád hoz kap cso ló dó ér té ke ket.

R. G.
Fotó: a szerzõ

Aki akar dolgozni, és aki nem…
Felavatták az új munkaügyi központot

Az avatók: Széplaki Istvánné kirendeltségvezetõ, Lengyel János
megyei igazgató, Harrach Péter és Gémesi György
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Maresché a mo zi
Maresch Dá ni el bu da pes ti egyé ni
vál lal ko zó val köt het ötéves idõ tar -
tam ra he lyi ség bér le ti szer zõ dést az
ön kor mány zat a vá rosi film szín ház
jö võ be li mû köd te té sé hez. A kép vi se -
lõ-tes tü let dön té se sze rint a Hamvay-
kúria csak nem öt száz négy zet mé ter
alap te rü le tû he lyi ség cso port já nak
egy ha vi bér le ti dí ja net tó 82 ezer fo -
rint, plusz a net tó jegy be vé tel 3 szá -
za lé ka, de mi ni mum net tó 95 ezer fo -
rint. A pá lyá zó bér le tes so ro za tok
szer ve zé sé re is ké szül. g

Mú ze um pár to lók
A vá ros kép vi se lõ-tes tü le te meg pá -
lyáz za a Mú ze um pár to ló Ön kor -
mány zat – 2000 cí met, amit a Nem -
ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u -
ma ado má nyoz az ar ra ér de mes nek
tar tott, mu ze á lis in téz ményt fenn tar tó
te le pü lé sek nek. g

Ka ló ria-sza bály zat
A Pest Me gyei Cég bí ró ság már ci us
10-én kelt vég zé sé vel ki emel ten köz -
hasz nú szer ve zet ként be je gyez te a
vá rosi köz ét kez te tést biz to sí tó Ka ló -
ria Köz hasz nú Tár sa sá got. A kép vi se -
lõ-tes tü let már ci us 23-i ülé sén jó vá -
hagy ta a tár sa ság szer ve ze ti és mû kö -
dé si sza bály za tát. g

El len õr zé sek 
A kép vi se lõ-tes tü let idei el len õr zé si
mun ka ter ve sze rint a komp lex fel -
ügye le ti el len õr zést a Tö rök Ig nác
Gim ná zi um ban tart ja az ön kor mány -
zat, míg a tör vé nyes sé gi el len õr zés re
a Ha jós és a Damjanich is ko lá kat vá -
lasz tot ták ki. Egy-egy cél vizs gá la tot
tar ta nak a Ha jós is ko la tor na ter mé -
nek és uszo dá já nak az üze mel te té sé -
rõl, va la mint a 2001. évi nor ma tív tá -
mo ga tás igény lé sé rõl. A Tö rök Ig nác
Gim ná zi um ki vá lasz tá sá nak az az in -
do ka, hogy ott utol já ra 1992-ben volt
át fo gó gaz da sá gi el len õr zés. A Ha jós
is ko lá ban jö võ re ve ze tõ vál tás lesz, s
azt meg elõ zõ en cél sze rû a tör vé nyes -
sé gi el len õr zést el vé gez ni. A
Damjanich is ko lá ban az új köz ok ta tá -
si tör vény be ve ze té se óta nem volt
ilyen el len õr zés, amely nek el ren de lé -
sét az is ko la et ni kai prog ram ja is in -
do kol ja. g

HÍREK

Sa ját tu laj do nú la ká suk te tõ te ré nek
be épí té sé hez, va la mint la kó in gat la nuk
bõ ví té sé hez is igé nyel he tik a nagy csa lá -
dos ok áp ri lis el se jé tõl az ön kor mány zat
tá mo ga tá sát. Az ön kor mány za ti bér la ká -
sok pri va ti zá ci ó já ból szár ma zó be vé te lek
fel hasz ná lá sá ra ta valy al ko tott ren de le tet
a vá rosi kép vi se lõ-tes tü let. Ed dig az új
la kást épí tõ és la kást vá sár ló fi a tal há za -
sok és nagy csa lá dos ok ré sze sül het tek tá -
mo ga tás ban. A ki bõ ví tett tá mo ga tá si le -

he tõ sé gek re az idén 40 mil lió fo rint költ -
he tõ az ön kor mány zat la kás alap já ból.

A ren de let sze rint a la kás ér té ke sí té si
be vé te lek la kó tel kek ki ala kí tá sá ra is fel -
hasz nál ha tók. Ta valy 46 és fél mil lió fo -
rin tért vá sá rolt a vá ros tíz hek tár la kó te -
rü le tet a Nagyfenyvesben, ahol 89 tel ket
ala kí tott ki la kó há zas be épí tés cél já ra.

A la kás alap el kü lö ní tett szám lá ján a
múlt év vé gén 326 mil lió fo rint volt, eb -
bõl a ka ma tok össze ge 32 mil lió fo rint. g

Negyvenmillió otthonteremtésre
A tetõtér-beépítést is támogatják

Az el múlt hét vé gén sokezer ér -
dek lõ dõt von zott a kõ bá nyai vá -
sár vá ros ban meg ren de zett Uta -
zás ki ál lí tás. A ha zai ki ál lí tók pa -
vi lon já ban önál ló stan don je lent
meg a Gödöllõ és Kör nyé ke Re -
gi o ná lis Tu risz ti kai Egye sü let és
a Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély Kht. A
ki ál lí tást fel ke res te Gémesi
György pol gár mes ter, akit tér sé -
günk le he tõ sé ge i rõl kér dez tünk.

– En nek a ki ál lí tás nak mi lyen ho -
za dé ka van a vá ros és a ré gió
szá má ra?

– Ez a ren dez vény egy re na -
gyobb hang súlyt ad a bel föl di tu riz -
mus nak, és Gödöllõ mind ig a meg -
fe le lõ for má ban, mél tó mó don ké -
szül er re a ki ál lí tás ra. Meg gyõ zõ dé sem,
hogy az a nö vek võ ide gen for ga lom, ami a
gödöllõi Grassalkovich-kastély kö ré szer -
ve zõ dik, rész ben en nek is a kö vet kez mé -
nye. Azon ban ar ra is kell fi gyel ni, hogy mi -
nõ sé gi vál to zás ra van szük ség: nö vel ni kell
a szál lo dai ka pa ci tást, hogy a tu risz ti ká ban
rej lõ le he tõ sé ge ket ki tud juk hasz nál ni.

– A szál lo da-prog ram ban mi lyen sze -
re pük le het a hely be li vál lal ko zók nak?

– Ez a prog ram ar ra épít, hogy a he lyi
és a tér ség be li szol gál ta tá sok kö rét bõ vít -
se. Je len leg a kör nyék ben in kább mo tel
jel le gû szál lás he lyek van nak, így fon tos
a szál lo dai fej lesz tés. A kas tély mel let ti
szál lo da meg épí té sé re több be fek te tõ je -
lent ke zett. Ha ez el ké szül, olyan kon fe -
ren ci á kat is meg ren dez he tünk, ami lye -

nek re ma nincs le he tõ sé günk. Em lít he -
tem a Ma gyar Pol gár mes te rek III. Vi lág -
ta lál ko zó ját: eh hez a gödöllõi ren dez -
vény hez mint egy 450 szál lást kell Bu da -
pes ten biz to sí ta ni. Meg fe le lõ mennyi sé -
gû szál lo dai fé rõ hely ese tén szá mos já ru -
lé kos be vé tel is vá ros unk ban ma rad na.

– A Hungaroring mi lyen vonz erõt je -
lent a tér ség szá má ra?

– A Hungaroring ve ze té se igyek szik ki -
hasz nál ni a tér sé gi le he tõ sé ge ket. Ter ve ik
ér tel mé ben a ver se nyek re ide lá to ga tó tu -
ris ták a kör nyék ne ve ze tes sé ge i vel is
meg is mer ked het nek. Ez köl csö nö sen elõ -
nyös le het a tér ség ide gen for gal mi vál lal -
ko zói és a Hungaroring szá má ra egya ránt.

R. G.
Fo tó:a szer zõ

Utazás 2000 
Önálló standon a GKRTE

Gémesi György, Bárd István (GKRTE), Varga Júlia
(Tourinform), és Piroska néni Hollókõrõl
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Ön sze rint ele get spor tol nak
a ma gyar em be rek?

Koncz Eme se:
At tól függ, mit
ne ve zünk sport -
nak? Az em be rek
sok fi zi kai mun -
kát vé gez nek, ami
vi szont a ki kap -
cso ló dást il le ti, az
elég gé el ma rad.
Ott hon, ha van ide jük, ak kor kint a
sza bad le ve gõn dol goz gat nak. De van -
nak, akik saj nos, a mé di át vá laszt ják.

Kókai Jánosné:
Nem spor tol nak
meg fe le lõ en az
em be rek. Moz gás -
sze gény ség ben
élünk. Én rend sze -
re sen spor to lok,
ami re mé lem se gít
az egész sé gem
meg tar tá sá ban. Min dent meg te szek,
mert sze re tem, ha át va gyok moz gat va.

Rektenwaldné
Sze pe si Ve ro ni ka:
Sze rin tem nem,
ta lán még a fi a ta -
lok igen, de õk is
a test ne ve lés órai
kény sze rû ség bõl.
A má sik baj az,
hogy a pénz- és
idõ hi ány ra va ló te kin tet tel ke ve sen
te he tik meg, hogy a moz gás sal ki -
kap cso lód ja nak.

Fildor Gé za:
Én nem spor to -
lok, nincs idõm.
Vi szont né ha ki -
rán du lok. A sza -
bad ba azért még
ma is jár nak ki az
em be rek, a fi a ta -
lab ba kat a sport -
ban is meg ta lál hat juk. A par kok ban az
idõ seb bek el ját sza nak ebe ik kel. Van
aki leg alább uszo dá ba jár, de ez sem
jel lem zi sze rin tem az át lagem bert.

Kép és szö veg:
Hacker

MEGKÉRDEZTÜK

A vá rosi kép vi se lõ-tes tü let szá má ra dr.
Husz Edit a ku ra tó ri um el nö ke ké szí tett
be szá mo lót az egy év ti ze des múlt ra
vissza te kin tõ F.Ú.T. (Fuss, Ússz, Tor názz)
Ala pít vány te vé keny sé gé rõl. Az aláb bi -
ak ból ki de rül, hogy ál do za tos mun ká juk
ered mé nyes, ugya n ak kor sok kal na -
gyobb erõ fe szí tést és össze fo gást igé -
nyel ne a tár sa da lom tól – töb bek kö zött –
az orthopédiai be teg sé gek meg elõ zé se.

Az ala pít vány fõ cél ki tû zé sei a kö vet ke -
zõk: aszt más és sú lyos fel sõ lég úti meg be -
te ge dés ben szen ve dõ gyer me kek ré szé re
spe ci á lis gyógyúszás biz to sí tá sa;
orthopédiailag sé rült, il let ve ve szé lyez te tett
gyer me kek ki szû ré se, majd gon do zás ba
vé te le gyógyúszással, gyógy tor ná val; va la -
mennyi gyer mek- és if jú sá gi kor osz tály
egész sé gé nek meg õr zé se a sport, a moz gás
irán ti igény ki ala kí tá sá val. Ezt a mun kát
orthopéd szakfõorvos, há rom gyer mek or -
vos, hat spe ci á li san kép zett test ne ve lõ ta nár
– úszó edzõ és négy gyógy tor nász vég zi.

Éven ként 180-200 be teg gyer mek gyó-
gyterápiájával és 60 egész sé ges gyer mek
úszás ok ta tá sá val fog lal koz nak. Ijesz tõ sta -
tisz ti kai ada tok bi zo nyít ják, hogy már kis -
gyer mek kor ban fel tû nõ en sok az aszt más
meg be te ge dés; hogy a szív- és ér rend sze ri
be teg sé ge ket is meg elõz ve, el sõ he lyen
áll nak a ge rinc be teg sé gek amik a rok kant -
nyug dí ja zá sok kö ré ben is „ve zet nek”.

Más fél év ti ze de már, hogy so ro zó or -
vo sa ink fel hív ták a fi gyel mün ket egy ag -
gasz tó je len ség re: év rõl-év re nö vek võ
ten den ci át mu tat nak a so ro zá son ki szûrt
ge rinc prob lé mák, vagy azok já ru lé kos el -
vál to zá sai. Ha son ló ered mé nye ket mu tat -
tak a gyer mek or vos ok is ko lai szû rõ vizs -
gá la tai is.

A gyer me kek el le ni vé tek, ha a bi o ló -
gi ai fej lõ dé sük nek ab ban az idõ sza ká -
ban, ami kor moz gás ak ti vi tá suk a leg na -
gyobb, moz gás vá gyuk a leg erõ sebb és
moz gá sos cse lek vé se ik a leg in ten zí veb -
ben fej leszt he tõk, el ma rad nak a kel lõ in -
ge rek. Ek kor je lent kez nek a ne ga tí vu -
mok, el sõ sor ban jel zés ként a test tar tás -
ban, az ál ló ké pes ség ben, az erõ ben,
moz gás vég re haj tás ban.

Az em lí tett jel zé sek már ar ra utal nak,
hogy el in dult az a fo lya mat, amely a ké -
sõb bi ek so rán akár vissza for dít ha tat lan
tes ti de for mi tás hoz ve zet het. Nyo ma té kos

hang súlyt kell te hát a meg elõ zés re és a ko -
rai gon do zás ba vé tel re for dí ta ni. Ezek a ta -
pasz ta la tok in dí tot ták a szak em be re ket ar -
ra, hogy 1989-ben élet re kelt sék egye sü le -
tü ket, majd a vá rosi ön kor mány zat se gít sé -
gé vel a F.Ú.T. Ala pít ványt. In du ló tõ ké jük
150 ezer fo rint volt, eb bõl 8 test ne ve lõ ta -
nár ka pott egy éves idõ tar ta mú spe ci á lis
kép zést, amellyel a dr. Gyene Ist ván fé le
gyógyterápiás úszás ok ta tást vé gez he tik. 

Egész sé ges gyer me kek nek (éven te 60
fõ) a nyá ri szü net ben in ten zív úszás tan fo -
lya mot in dí tot tak és in dí ta nak a mai na pig
is, ahol 3 hét alatt a mód sze rek nek kö szön -
he tõ en min den gye rek meg ta nul úsz ni. 

1992-ben az ala pít vány ki vá ló or to péd
szakfõorvosa, dr. Pellet Sán dor el vé gez te
Gödöllõn az óvo dás ko rú gyer me kek
orthopédiai szû ré sét, hogy az aszt más
gyer me kek mel lett a moz gás szer vi el vál -
to zás ban, meg be te ge dés ben szen ve dõk -
kel is meg kezd hes sék a spe ci á lis te rá pi át.
Az óvo dai szû rés meg döb ben tõ ered mé -
nye, hogy a meg szûrt gyer me kek nek
csak 20 szá za lé ka volt or to pé di ai szem -
pont ból egész sé ges nek mond ha tó, a töb -
bi nél sú lyos el vál to zá sok is elõ for dul tak.
A kö vet ke zõ év ben az ön kor mány zat tól
ka pott anya gi tá mo ga tás sal, majd a Sze -
ren cse já ték Rt-tõl pá lyá za ton nyert je len -
tõs összeg gel tud ták be in dí ta ni az
orthopédiai cso por to kat. Saj nos, a uszo -
dai fé rõ he lyek szû kös vol ta mi att csak a
rá szo ru ló gyer me kek két har ma dát tud ják
gon do zás ba ven ni.

Az ön kor mány zat tól ka pott egy gyógy -
tor nász ál lá son 4 gyógy tor nászt al kal maz -
nak, akik a 7 óvo dát fel oszt va tart ják meg a
fog lal ko zá so kat. Fel vet ték a kap cso la tot a
Ma gyar Ge rinc gyógy ásza ti Tár sa ság gal,
amely nek kép vi se lõi el mé le ti és gya kor la ti
tan fo lya mot tar tot tak „ge rinc ja ví tó tor ná -
ból”. 1995 óta az Egész ség biz to sí tá si Pénz -
tár is el is mer te és fi nan szí ro zás ra ér de mes -
nek ta lál ta mun ká ju kat. Több pá lyá za ton is
nyer tek, és si ke rült tá mo ga tó kat ta lál ni uk.

Be szá mo ló ja vé gén az ala pít vány ku ra -
tó ri u má nak tit ká ra kö szö ne tét fe jez te ki
Gödöllõ ön kor mány za tá nak, a gaz da sá gi
mun kát vég zõ Molnárné Tar Ma ri ká nak,
Lel kes Lászlóné szer ve zõ tit kár nak, dr.
Pellet Sán dor nak, Pánker Lász ló ve ze tõ
test ne ve lõ ta nár nak és Bencsik Er nõ test -
ne ve lõ ta nár nak.

G. B.

Az egészségért úsznak és tornáznak
Nem maradnak el az ingerek



A Gödöllõi Sport Ala pít vány lét re ho zá -
sá ról 1991. jú ni us 5-én ha tá ro zott az
ön kor mány zat. Cél ja a vá ros sport já -
nak tá mo ga tá sa; a mi nõ sé gi és tö meg -
sport se gí té se; az után pót lás-ne ve lés
mû kö dé si fel tét ele i nek ja ví tá sa; a
szak osz tály ok át se gí té se az át me ne ti
ne héz sé ge ken; a vá ros sport élet ében
ki emel ke dõ  mun kát vég zõk anya gi és
er köl csi el is me ré se.

Az a tény, hogy az ala pít vány va gyo na csak
1999 vé gé ig duz zadt fel az 1991-es l50 ezer
fo rint ról két mil lió l35 ezer fo rint ra, nem tet -
te le he tõ vé a cé lok tel jes kö rû meg va ló sí tá -
sát, ál la pí tot ta meg a kép vi se lõ-tes tü let ülé -
sé re ké szí tett be szá mo ló já ban Benkõ Ákos
ku ra tó ri u mi el nök. Eb bõl adó dó an két alap -
ve tõ fel ada ta volt, a va gyon gya ra pí tá sa tá -
mo ga tá sok ból és le kö tött be té tek ka ma ta i -
ból, va la mint a vá ros sport élet ében ki emel -
ke dõ spor to lók ju tal ma zá sa.

Az ala pít vány a Gödöllõ vá ros sport -
já ért élet mû díj jal, az Év spor to ló ja I., II.,
és III. he lye zés sel, va la mint az Év edzõ je
dí jak kal fe jez te ki el is me ré sét. 1997 óta
ki bõ ví tet te a dí ja zot tak kö rét egy-egy
szak osz tály leg fi a ta labb és leg te het sé ge -
sebb tag já val, az or szá gos baj nok sá go -
kon egyé ni leg 1-3., csa pat ban el sõ he lye -
zést el ért if jú sá gi ko rú ver seny zõk kel és
kü lön dí jak kal, ame lyek kel a fen ti ka te -
gó ri ák ba nem tar to zó, de egyéb ként ki -
emel ke dõ tel je sít mé nye ket ju tal maz za az
éven te meg ren de zen dõ sport bá lon. 

Az ala pít vány tá mo ga tást nyúj tott a Ha -
jós Alf réd Ál ta lá nos Is ko la ké zi lab da csa -
pa tá nak egy dá ni ai tor nán va ló rész vé tel -
hez, a GKC át me ne ti mû kö dé si ne héz sé -
ge i nek át hi da lá sá ra, a GEAC után pót lás
ka te gó ria ver se nyen va ló rész vé tel ének tá -
mo ga tá sá ra, a Las-Vegas-i ma ra to ni ver -
se nyen részt ve võ gödöllõi spor to lók re -
pü lõ je gyé nek rész le ges tá mo ga tá sá ra. 

Ér kez tek olyan tá mo ga tá si ké rel mek
is, ame lyek nem vol tak össze egyez tet he -
tõk az ala pít vány cél ja i val. Eze ket az ala -
pít vány el uta sí tot ta. To vább ra sem szá -
mít hat nak tá mo ga tás ra itt a rend kí vü li
költ ség igé nyû, a hét köz na pi em ber szá -
má ra el ér he tet len sport ágak.

Az ala pít vány ter vei kö zött sze re pel
va gyo ná nak to váb bi gya ra pí tá sa, az ed -
dig is si ke re sen meg va ló sí tott fel ada tok
to váb bi el lá tá sa, ta nul má nyi ösz tön díj ki -
dol go zá sa, be ve ze té se, mely nek fel tét elei
a rend kí vü li sport ered mé nyek, a re á lis
táv la tok és a hát rá nyos szo ci á lis hely zet.

A to váb bi ak ban is iga zod va a vá ros
sport kon cep ci ó já hoz, az ala pít vány min -
den vo nat ko zás ban el sõ sor ban a 20 év
alat ti ak sport ját tá mo gat ja. A se gít ség -
nyúj tás ban el sõbb sé get él vez nek azok a
ki ala kult mû he lyek, ame lyek jel le gük nél
fog va szé les ré te gek szá má ra biz to sí ta -
nak le he tõ sé get; ûzé sük költ ség kí mé lõ,
tel je sít mé nyük tük rö zi a kö vet ke ze tes
sport szak mai és sport pe da gó gi ai mun kát.

G. B.
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Dániától Las Vegasig
Tanulmányi ösztöndíjjal

Té rí té si dí jak
Áp ri lis elsejei ha tállyal mó do sí tot ta a
kép vi se lõ-tes tü let a sze mé lyes gon -
dos ko dást nyúj tó el lá tá sok ról, azok
igény be vé te lé rõl és a fi ze ten dõ té rí té -
si dí jak ról szó ló ren de le tét. Ez az el -
lá tást igény be ve võk ér de két szol gál -
va le he tõ sé get ad az egyén re sza bott
té rí té si dí jak meg ál la pí tá sá ra. A
nyug dí ja sok nál na pi 10-20 fo rin tos
té rí té si díj el té rés is szá mot te võ. Az
idõ sek klub já ban a leg ol csóbb ebéd
(az öreg sé gi nyug díj mi ni mu mot 10
szá za lék kal meg ha la dó nyug dí jig)
83, a leg drá gább 166 fo rint ba fog ke -
rül ni. g

Nap ener gia
Az egye te mi strand vi zét szük ség
ese tén föld gáz zal me le gí tik. Az
elõ ze tes szá mí tá sok sze rint a gáz -
fo gyasz tás 7 szá za lék kal csök kent -
he tõ, ha üzem be he lye zik a nap -
ener gi át köz vet le nül hasz no sí tó
nap kol  lek tor t .  A be ren de zés ,
amely nek be szer zé sét a vá ros és a
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz -
té si Mi nisz té ri um is fi nan szí roz za,
az egye te mi óvo da hasz ná la ti vi zét
is me le gí te ni fog ja, így nem csu pán
a nyá ri hó na pok ban lesz él vez he tõ
a kör nye zet ba rát „erõ mû” jó té kony
ha tá sa. g

Null szal dós er dõk 
Gödöllõ nagy ki ter je dé sû zöld te rü le -
tek, köz par kok és kül te rü le ti er dõk
tu laj don jo gá val ren del ke zik. Az
utób bi ak 65 hek tá ron te rül nek el, de
igen el szór tan. Egy két hek tá ros in -
gat lan ter mé szet vé de lem alatt áll. A
kép vi se lõ-tes tü let az er dõ rõl és az er -
dõ vé del mé rõl szó ló tör vény 1997.
ja nu ár elsejei ha tály ba lé pé se óta
elõ ször fog lal ko zott az ön kor mány -
zat er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé gé -
vel. A szak irá nyí tó Tácsik Mi hály er -
dõ mér nök be szá mo ló ja azt mu tat ja,
hogy a vá rosi tu laj do nú er dõ ál lo -
mánnyal gya kor la ti lag nem va ló sít -
ha tó meg a nye re sé ges er dõ gaz dál -
ko dás. Az el sõd le ges cél az er dõ te rü -
let meg óvá sá hoz fû zõ dõ kör nye ze ti
ér ték vé de lem le het. Emel lett el ér he -
tõ, hogy e te vé keny ség ki adá sai ne
ha lad ják meg az el ér he tõ be vé te lek
nagy sá gát. g

HÍREK

Fe lül vizs gál ta és mó do sí tot ta a kép vi -
se lõ-tes tü let a vá rosi sport kon cep ci ót. 

Esze rint az ön kor mány zat fel ada tai kö zé
tar to zik a spor to lá si le he tõ sé gek biz to sí -
tá sa a vá ros ban élõ, spor tol ni vá gyó
polg árok szá má ra. Ki emel ten tá mo ga tan -
dó a sza bad idõ sport, a moz gás kor lá to zot -
tak és a fo gya té ko sok spor to lá sa. Ezek
egyik esz kö ze a pá lyá za ti rend szer,
amely nek ré vén la kó kö zös sé gek, egye sü -
le tek, ma gán sze mé lyek ré sze sül het nek a
pénz bõl. To vább ra is szor gal maz ni kell

az után pót lás-ne ve lést. En nek mér té ke az
éves költ ség ve tés ben sport cé lok ra el kü -
lö ní tett összeg tõl, il let ve az adott sport ág
lét szá má tól és mér he tõ ered mé nye i tõl
függ. Tar tós tá mo ga tás azok nak a szak -
osz tály ok nak ad ha tó, ame lyek a ki vá ló
ok ta tó-ne ve lõ mun ka ered mé nye ként pél -
da mu ta tó an mû kö dõ mû he lye ket al kot -
nak.  Az egye sü le tek önál ló jo gi sze mé -
lyek, ve ze té sük hi va tott a mû kö dé sük
biz to sí tá sá ra. Mi vel az egye sü le tek tá mo -
ga tott sá gá nak tar tós sá ga ki szá mít ha tat -
lan, a vá ros ezt a fel ada tot nem vál lal hat -
ja ma gá ra. Lé nye ges el gon do lás a tar ta -
lék alap kép zé se. Eb bõl pá lyá zat ré vén az
után pót lás ne ve lé sé hez ré sze sül het né nek
tá mo ga tás ban si ke res szak osz tály ok.

g

Sportkoncepció
Az önkormányzat feladata
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Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta, a
VÜSZI Vá ros üze mel te tõ és Szol gál ta tó
Kht. és a Gödöllõi Lo kál pat ri ó ta Klub
szer ve zé sé ben 2000 áp ri lis 8-án is mé -
tel ten Vá ros ta ka rí tá si Na pot szer ve -
zünk, amely re min den Gödöllõit sze re -
tet tel hí vunk. A szer ve zõk 9 órá tól az
aláb bi hely szí ne ken vár ják azo kat,
akik mun ká juk kal igé nye seb bé sze -
ret nék ala kí ta ni kör nye ze tü ket:

1. hely szín: a Máriabesnyõi Temp lom
elõtt a székelykapunál. Fel adat: a szá rí tó -
pusz tai út ta ka rí tá sa (ron csok, tör me lék,
sze mét össze sze dé se). Ve ze ti: Pes ti
Rudolfné és Si mon Kár oly. Ta lál ko zás 9
óra kor a székelykapunál.

2. hely szín: a Bé ri Balogh Ádám út
kül te rü let re ve ze tõ sza ka sza. Fel adat: út -
ta ka rí tás (ron csok, tör me lék, sze mét

össze sze dé se). Ve ze ti: Tö rök Er zsé bet és
Ha lász Le ven te. Talákozás 9 óra kor a
Bé ri Balogh Ádám út és a Bessenyei
György út ke resz te zõ dé sé nél.

3. hely szín: az Al só park ban a Ze ne is -
ko la és az MSZP szék ház kö zöt ti te rü let.
Fel adat: park ta ka rí tás, sze mét össze sze dé -
se. Ve ze ti: Kisák Pé ter és Szarvadi Jásnos.
Ta lál ko zás: 9 óra kor a Ze ne is ko la elõtt. 

Kér jük, hogy le he tõ ség sze rint min -
den ki hoz zon ge reb lyét, la pá tot, kesz -
tyût, mert a szer ve zõk a fen ti esz kö zö ket
kor lá to zott szám ban tud ják biz to sí ta ni. A
ne héz mun kát ra ko dó és szál lí tó gé pek
fog ják el vé gez ni.

A 4. hely szín is mét mi den lo kál pat ri ó -
ta csa lád há za elõt ti te rü let.  A tisz tább
Gödöllõért hív juk és vár juk Önö ket áp ri -
lis 29-én 9 órá tól a meg adott hely szí nen.

Dr. Krassay Lász ló

Az idén is a VÜSZI Kht.
lát ja el a sze mét szál lí tá -
si, park fenn tar tá si,
gyep mes te ri, va la mint a
he lyi köz út ke ze lé si fel -
ada to kat az ön kor mány -
zat tal kö tött szer zõ dé -
sek, s az ugyan csak már
jó vá ha gyott üz le ti ter ve
sze rint. Eze ken túl me nõ -
en a köz hasz nú tár sa ság
üze mel te ti a balatonlellei
üdü lõt, az egye te mi
stran dot, a te me tõt és a
táv hõ szol gál ta tást.

Az üz le ti terv sze rint az idén nem igé -
nyel ön kor mány za ti tá mo ga tást az üdü lõ
fenn tar tá sa, mi vel a ki adá so kat a té rí té si
díj be vé te lek fe de zik. Ugya nez mond ha -
tó el a vá rosi te me tõ ben el he lyez ke dõ
ra va ta lo zó és ko lum bá ri um gon do zá sá -
ról, va la mint az ezek hez kap cso ló dó
köz szol gál ta tá si te vé keny sé gek el lá tá sá -
ról. Ami az egye te mi stran dot il le ti, a
be lé põk ára a múlt évi hez ké pest leg fel -
jebb 10 szá za lék kal emel ked het. A
strand az idén jú ni us el se jén nyit és au -

gusz tus 31-ig lá to gat ha tó. Az ön kor -
mány zat ál tal nyúj tott 6 mil lió fo rin tos
tá mo ga tás nak és a vár ha tó díj be vé tel nek
fe de ze tet kell nyúj ta nia a biz ton sá gos
üze mel te té sé hez. A fen ti ek kel szem ben
a táv hõ szol gál ta tást a VÜSZI csak ad -
dig lát ja el, amíg az új kft. a szük sé ges
ha tó sá gi en ge dé lyek bir to ká ban a te vé -
keny ség át vé te lé re és foly ta tá sá ra jo go -
sult sá got sze rez, és azt tény le ge sen át -
ve szi.

(g)

Egyensúlyban a lellei üdülõ
Szerzõdések a VÜSZI-vel

Takarítás a tiszta Gödöllõért
Képviselõk, kertészek, lakosok…

Kop ja fa
Kál mán her ceg nek

AGödöllõi Pre mont rei Per jel ség és
Szent Nor bert Gim ná zi um kö zös sé ge

Mu hi Köz ség Ön kor mány za ta se gít sé gé -
vel a ma gyar mil len ni u mi ün nep sé gek
ke re té ben kop ja fát és em lék táb lát ál lít a
Mu hi köz ség ben lé võ em lék he lyen, a
pre mont rei rend nagy jó te võ jé nek, a mu -
hi csa tá ban a tat árok el len ví vott vé res
küz de lem ben ha lá los se bet ka pott hõs
Kál mán her ceg nek di csõ em lé ké re.

Az ün nep ség két rész bõl áll: a kop ja fa
és em lék táb la bú csúz ta tá sá ra Gödöllõn a
Pre mont rei Szent Nor bert Gim ná zi um
(Egye tem tér 16.) új au lá já ban 2000. áp -
ri lis 6-án, csü tör tö kön 11 órai kez det tel,
le lep le zé sé re és meg ál dá sá ra Mu hi köz -
ség ben az em lék he lyen 2000. áp ri lis 12-
én, szer dán 1130 órai kez det tel ke rül sor.

Ün nep sé ge ink re sze re tet tel meg hív juk
és vár juk!

A Mu hi ban sor ra ke rü lõ ün nep ség re –
odaúton – a Bu da pest, Ke le ti pá lya ud -
var ról 8.15-kor, a gödöllõi vas út ál lo más -
ról 8.44-kor in du ló és Nyékládháza vas -
út ál lo más ra 10.52-kor ér ke zõ se bes vo -
na tot, vissza ú ton a Nyékládházáról
13.45-kor in du ló, a Gödöllõre 15.22-kor,
Bu da pest re 15.52-kor ér ke zõ gyors vo na -
tot ja va sol juk. A nyékládházi vas út ál lo -
más ról Mu hi ba és vissza díj men tes kü -
lön já ra ti au tó buszt biz to sí tunk.

Min den kit sze re tet tel vár nak a ren de -
zõk! g

Teleki emlékezete

M ár tír sor sú mi nisz ter el nö künk, gróf
Te le ki Pál ha lá lá nak 59. év for du ló -

ja al kal má ból, 2000. áp ri lis 2-án, va sár -
nap 11.30-kor a máriabesnyõi te me tõ ben
lé võ sír já nál meg em lé ke zést és ko szo rú -
zá si ün nep sé get tar tunk, amely re sze re -
tet tel meg hív juk és vár juk.

A Mû ve lõ dé si Köz pont elõt ti par ko ló -
ból díj men tes, kü lön já ra tú au tó buszt in -
dí tunk a ko szo rú zás hely szí né re 11 óra
15-kor, majd az ün nep ség vé gén vissza.
Kér jük az in téz mé nye ket, szer ve ze te ket,
ma gán sze mé lye ket, hogy fo gad ják el
meg hí vá sun kat. A hû ha za fi, a ki vá ló tu -
dós, a ma gyar cser ké szek egy ko ri fõ pa -
rancs no ka, gr. Te le ki Pál sír já nál tisz te -
leg jünk együtt, és he lyez zük el a há la és
ke gye let ko szo rú it, vi rá ga it.

Gödöllõi Te le ki Pál Egye sü let



Közélet • 7Gödöllõi Szolgálat • 2000. március 30.

Kö ze lít a távhõreform
Ti zen négy mil lió fo rin tos törzs tõ ké vel
ala pít ja meg az ön kor mány zat a
gödöllõi távhõszolgáltató kft-t a vá -
rosi tu laj do nú köz mû rend szer üze -
mel te té sé re. A költ ség szá mí tá sok
sze rint a tár sa ság ala pí tás sal el ér he tõ
alap díj ré vén meg szün tet he tõ az az
or szág ban egye dül ál ló gödöllõi gya -
kor lat, hogy az ön kor mány zat ár tá -
mo ga tást ad a távhõtermelõ szol gál -
ta tó nak. Mind eköz ben a táv hõ szol -
gál ta tás kor sze rû sí té sé nek to váb bi le -
he tõ sé gét te rem ti meg az a fej lesz tés,
amely nek ered mé nye kép pen a nyá ron
át ad ják a kap csolt vil la mos- és hõ -
ener gia-ter me lést le he tõ vé té võ gáz -
mo tort. Ez a be ru há zás az ön kor -
mány zat tól sem for rást, sem hi tel fel -
vé telt, sem ga ran cia vál la lást nem igé -
nyel. g

Vál lal ko zó mú ze um
Bi zo nyá ra so kan ész re vet ték, hogy
im már nem csak a Hamvay-kúria ud -
va rá ban le het vá sá rol ni, ha nem a pa -
ti nás épü le ten kí vül is nyílt üz let, a
Mú ze u mi bolt. A cég táb la ki he lye zé -
se azon ban nem ele gen dõ a te vé keny -
ség foly ta tá sá hoz, mó do sít tat ni kel -
lett a Gödöllõi Vá rosi Mú ze um ala pí -
tó ok ira tát. Esze rint a köz mû ve lõ dé si
in téz mény könyv-kis ke res ke del mi és
mû al ko tás-kis ke res ke del mi vál lal ko -
zá si te vé keny sé get foly tat hat. g

HÍREK

A Ma gyar Or vo si Ka ma ra Gödöllõi
Szer ve ze te márc. 24-én, pén te ken ren -
dez te meg a X. Gödöllõi Orvosnapot.
A ma gas szak mai szín vo na lú, jól szer -
ve zett ta lál ko zó ra az or vos lás szin te
va la mennyi te rü le té rõl jöt tek meg hí -
vot tak, ér dek lõ dõk, sõt öröm mel lát -
tunk szak dol go zó részt ve võ ket is.

Az orvosnap té má ja a visszér be teg sé gek
ki ala ku lá sá nak és szö võd mé nye i nek kór -
ta na, diagnosztikája és gyógy sze res és se -
bé sze ti ke ze lé se volt. A meg hí vott elõ -
adók a szak te rü let or szá gos hí rû, nem zet -
kö zi leg is el is mert szak te kin té lyei. Na -
gyon ak tu á lis prob lé mát bon col ga tott a tu -
do má nyos elõ adás-so ro zat, mi vel a vég -
tag okon jó val ma ga sabb a vissze res ség, a
visszér be teg sé gek szá ma, mint az ar té ri ás
meg be te ge dé se ké. Ma gya ror szá gon 2000-
re te he tõ éven te az ezen be teg ség ben
meg hal tak szá ma; a ha lá lo zás fõ leg
throbo-embóliás ere de tû szö võd mé nyek -
bõl adó dik, amik kö zött a leg ve szé lye seb -
bek a tü dõ em bó li ák masszív, nagy tü dõ ar -
té ri át el zá ró for mái. Az al só vég ta gi mély -
vé nás thrombosisok mint egy 50 szá za lé ka
bi zo nyí tot tan tü dõ em bó li át okoz! Ha a be -
teg túl éli a tü dõ em bó li át, kb. 2-8 éven be -

lül je lent kez nek a mély vé nás thrombosis
egyéb szö võd mé nyei a vég ta gon; ezek kö -
zül a leg sú lyo sabb a láb szár fe kély. Ma -
gya ror szá gon éven te 5 mil lió a táp pén zes
na pok szá ma a visszér be teg sé gek mi att,
350 ezer a kór há zi ápo lá si na po ké. Mi vel
sok szor prob lé mát je lent a pon tos di ag nó -
zis, pe dig ez a be teg sor sát il le tõ en na -
gyon lé nye ges, a szak te rü let a leg mo der -
nebb esz köz tá rat hív ja se gít sé gül: szí nes
ult ra hang, CT, MRI vizs gá la to kat is.

Ma gas szín vo na lú, ké pek kel il luszt rált
szép elõ adást hal lot tunk er rõl a prob lé -
ma kör rõl. A sok szor bra vú ros se bé szi
meg ol dá sok mind be mu ta tá s ra ke rül tek
ké pek ben. Kü lön öröm le het szá munk ra,
hogy ezek a kistarcsai kór ház ér se bé sze ti
rész le gén is el vé gez he tõk. 

Mi le het az üze ne te a Gödöllõi
Orvosnapnak a vissze res ség ben, visszér
be teg ség ben szen ve dõk szá má ra? Ér de -
mes el fo gad ni, hogy ma már iga zán a kis
meg ter he lést je len tõ visszér mû tét tel
meg szün tet he tõ an nak a ve szé lye, hogy
ezen be te gek be ke rül je nek a már em lí tett
mint egy 2000 em ber kö zé, akik e be teg -
ség ta la ján ki ala kult throbo-emboliák, és
egyéb szö võd mé nyek mi att hal nak meg.

Dr. Vá mos Já nos

Jubileumi orvosnap Gödöllõn
Mélyvénás trombózis: az alattomos gyilkos

A tbc világnapja

R obert Koch 1882. már ci us 24-én je len -
tet te be Ber lin ben a tu ber ku ló zis kór -

oko zó já nak fel fe de zé sét. A WHO ja vas la -
tá ra e na pot a tbc el le ni küz de lem vi lág nap -
já vá nyil vá ní tot ták. An nak ellenére, hogy
több év ti ze de van nak ha tá sos gyógy sze rek
a tbc el len, a be teg sé get fel szá mol ni nem
si ke rült. A be te gek szá ma nem csök ken, sõt
ter je dõ ben van nak a gyógy sze rek kel szem -
ben el len pal ló Koch-bacillusok. Ha zánk -
ban az AIDS még ke vés sé ját szik sze re pet
a tbc ter je dé sé ben. An nál na gyobb gond a
rossz szo ci á lis hely zet, a gyak ran ez zel
össze füg gés be hoz ha tó al ko ho liz mus, mun -
ka- es hajléknélküIiség. A be te gek több
mint fe le tar to zik ilyen ri zi kó cso port ba.
Igen sú lyos prob lé ma, hogy ezen be te gek
együtt mû kö dé si kész sé ge rossz, gyak ran
több ször úijra kez dett ke ze lés sel sem gyó -
gyít ha tók meg.

A tbc gyó gyí tá sa hosszú ide ig tart, át la -
go san 8–12 hó na pot is igenybe vesz, kez -

det ben na pi 10–16 tab let tát is le kell nyel -
ni. A rosszul ko ope rá lók a nem kö vet ke -
ze te sen vé gig vitt gyógy sze re lés sel el len ál -
ló ba ci lu so kat ne vel nek, me lyek szá muk ra
és kör nye ze tük szá má ra is vég ze te sek le -
het nek. Ezek nek a több gyógy szer re re -
zisz tens be te gek nek a száma nö vek szik,
az or szág ban több mint 660 be teg éven te,
ez a franciaorszagi ada tok nyolc szo ro sa!
Ke let fe lé ha lad va az arány még rosszabb.

A be teg ség meg fé ke zé sé nek egyet len
ha tá sos mód ja a be te gek ko rai fel fe de zé -
se és meg gyó gyí tá sa. A tü dõ szû rés a ha -
tá lyos ren de let alap ján min den 30 év fe -
let ti la kos nak kö te le zõ.

A Gödöllõi Tü dõ be teg-gon do zó te rü le -
tén a tbc-s eset szám nem nö ve ke dett, de jó
né hány ne he zen ke zel he tõ be te günk van.
Több olyan ese tet tar tunk nyil ván, akik el -
tûn tek, más hol sem ke zel te tik ma gu kat, és
fé lõ, hogy te rü le tün kön is vannnak ilye -
nek, más gon do zók nyilvantartottai, vagy
aki ket még fel sem fe dez tünk.

Dr. Far kas Éva

Diabetes

A komp lex diabeteszes anyag cse re za var
és an nak szö võd mé nyei szá mos el vál -

to zást okoz nak a csont-ízü le ti rend szer ben.
1. tí pu sú cu kor be te gek ben a be teg ség fel lé -
pé se kor a csont ás vá nyi anyag-tar ta lom 10-
20 szá za lék kal ki sebb mint az ilyen ko rú
nem cu kor be teg em be rek ben. In zu lin hi á -
nyá ban csök ken a kö tõ szö vet- és csont kép -
zõ dés, fo ko zó dik a csont le épü lés. 2. tí pu sú
cu kor be te gek ben a cson tok ás vá nyi anyag-
tar tal ma nem csök ken, sõt ma ga sabb le het,
mint a nem cu kor be tegek ben. Az ízü le tek
ko pá sos el vál to zá sai cu kor be teg ség ben
gya ko rib bak. Rész le te sen hall hat nak a fen ti
té má ról áp ri lis 6-án, csü tör tö kön 18 h-kor a
Gödöllõi Cu kor be teg Egye sü let ha vi
össze jö ve te lén a 2. szá mú ren de lõ ben.

Dr. Kiss Éva



A víz vi lág nap ján

Pusz tu ló ter mé sze ti kör nye ze tünk re hív ta fel a fi gyel met csen des tün te té sé vel a Szent
Ist ván Egye tem hall ga tó i ból és ok ta tó i ból szer ve zõ dött Tölgy Ter mé szet vé del mi Egye -
sü let. A Víz Vi lág nap ján, már ci us 22-én tar tott de monst rá ció so rán a tün te tõk a víz -
szennye zé sek ál do za tá vá vált élõ lé nyek ne ve it vit ték ma guk kal a gyász sza la gos táb lá -
kon. Fo tó: Radó Gá bor
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Már ci us 24-én a kas tély dísz ter me
adott ott hont an nak az ün nep ség nek,
amit a Holstein Ge ne ti ka Kft. tíz éves
fenn ál lá sa al kal má ból tar tot tak. Az
ame ri kai–ma gyar ve gyes vál la lat a ha -
zai tej ter me lés ben meg ha tá ro zó hols -
te in-frí z szar vas mar ha faj ta mi nõ sé gi
mu ta tó i nak ja ví tá sá ban ér de kelt. A
hols te in-fríz faj ta ha zai hely ze té rõl
Akác Ba lázst, a Holstein Ge ne ti ka Kft
ügy ve ze tõ jét kér dez tük.

– A faj ta a het ve nes évek ben, kor mány -
dön tés ered mé nye ként ke rült az or szág -
ba. A ha zai tej ter me lés fel len dí té se ér de -
ké ben az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ból
és Ka na dá ból hoz tak be üszõ ket és né -
hány bi kát. Ezek kel kez dõ dött meg a ma -
gyar tar ka faj ta át ke resz te zé se. Má ra szép
ered mé nyek rõl szá mol ha tunk be: az ak -
ko ri 2500-3000 li ter faj la gos ho za mo kat
meg dup láz ták a ha zai ter me lõk. Eh hez a
mun ká hoz mi sza po rí tó anyag be ho za ta -
lá val já ru lunk hoz zá. Ver seny fel té te lek
kö zött dol go zunk; igyek szünk a gaz dák -

nak hosszú hasz nos élet tar ta mú, ma gas
meg bíz ha tó sá gú bi ká kat biz to sí ta ni,
hogy a tej ter me lés gaz da sá gos le hes sen.

– A ha zai szar vas mar ha-ál lo mány nak
mek ko ra há nya da tar to zik ma eh hez a
faj tá hoz?

– Kö zel négy száz ezer te hén van, eb bõl
mint egy két száz het ven ezer a ter me lés-el -
len õr zés be vont ál lo mány ba tar to zik, en -
nek a nyolc van szá za lé ka fe ke te tar ka
holstein. Ter mé sze te sen nem mind tisz ta -
vé rû.

– A faj ta te hát ver seny ké pes. Ho gyan
ala kul az ál la tok élet tar ta ma?

– A tar tá si kö rül mé nyek ben van nak
még kí ván ni va lók, az át la gos lak tá ció -
szám ket tõ és fél kö rül ala kul. Ez nem
iga zán ked ve zõ, de nem zet kö zi szin ten
sem job bak ezek a szá mok, nem kell szé -
gyen kez nünk.

– Ho gyan ala kul a ha zai tej ter me lés?
– A tej ter me lõ te hén ál lo mány a ha zai

igé nye ket ki elé gí ti, nincs szük ség be ho -
za tal ra. Az EU-csatlakozás mi att gon dol -
nunk kell ar ra, ho gyan tud juk majd tel je -

sí te ni a kvó tán kat. Je len leg mint egy 1,9
mil li árd li ter te jet ter mel az or szág. Ami
a tej ter me lést il le ti, az el kö vet ke zõ év ti -
ze dek ben is a hols te in-fr íz faj tá ra kell
szá mí ta nunk.

– A ré gi ma gyar tar ka szar vas mar há -
nak mi lyen sze re pe le het a jö võ ben?

– Ez élet szín vo nal és gaz da ság po li ti ka
kér dé se: a hús irá nyú te nyész tés faj tá ja
le het. Ha az élet szín vo nal emel ke dik, ak -
kor lesz igény a több és jobb mar ha hús ra
– ugya nígy a tej ter mé kek re is.

Radó Gá bor

Megduplázott tejhozamok
Tízéves a Holstein Genetika Kft.

Gödöllõ Vác
Bur go nya (Ft/kg) 40 38-45
Sár ga ré pa (Ft/kg) 88 92
Fe hér ré pa (Ft/kg) 298 285
Fe jes ká posz ta (Ft/kg) 65-70 72
Li la ká posz ta (Ft/kg) 78 75-80
Kel ká posz ta (Ft/kg) 118-128 130
Zel ler (Ft/kg) 240 220-250
Sa lá ta (Ft/fej) 70 70
Vö rös hagy ma (Ft/kg) 75 70-80
Li la hagy ma (Ft/kg) 100 110
Fokhagyma (Ft/kg) 198 200
Dug hagy ma (Ft/kg) 398 380
Pa ra di csom (Ft/kg) 340-550 350-500
Zöld pap ri ka (Ft/db) 28 31
Gom ba (Ft/kg) 198-380 350-400
Al ma (Ft/kg) 70-148 80-150
Ba nán (Ft/kg) 168-198 200
Na rancs (Ft/kg) 110-128 110-130
Kör te (Ft/kg) 278 250-300
Gra pef ru it (Ft/kg) 198 190
Cit rom (Ft/kg) 188 220
Ve gyes méz (Ft/kg) 670 650
Akác méz (Ft/kg) 880 820
To jás (Ft/db) 13-15 13-16

PIAC

Akác Balázs
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G im ná zi u munk az egyik leg nép -
sze rûbb a kör nyé ken, csak fel vé -
te li vel le het be ke rül ni – idén há -

rom szo ros volt  a túl  je lent ke zés,  a
nyolc osz tá lyos osz tály ba öt szö rös. A to -
vább ta nu lók ará nya na gyon ma gas, az
egye te mek re, fõ is ko lák ra je lent ke zet -
tek nek kb 85–90%-át ve szik fel, or szá -
gos át lag ban a 29–30. he lyen ál lunk a
rang sor ban. Az is ko la fõ erõs sé ge az
ide gen nyel vek nagy óra szám ban ta ní tá -
sa. Mind ezek bõl kö vet ke zik, hogy na -
gyon ma gas a di á kok ál tal le tett nyelv -
vizs gák szá ma, egy év fo lya mon ál ta lá -
ban 40–50 kö zép fo kú, a két tan nyel vû
osz tá lyok ban 30 fel sõ fo kú an gol nyelv -
vizs ga az ál ta lá nos.

A könyv tár nak ter mé sze te sen fi gye -
lem be kell ven nie az is ko la pro fil já ból
fa ka dó igé nye ket, ki emel ten fejlesztjük
az ide gen nyel vû klasszi kus szép iro dal -
mat, nyelv vizs gát se gí tõ fel ké szí tõ
szak köny ve ket, fel adat gyûj te mé nye ket.
Ezek mel lett a ta nu lók a fel vé te li re fel -
ké szí tõ se géd anya go kat, kö te le zõ ol vas -
má nyo kat és szak iro dal mat ke res nek
leg töb ben, mert sok az önál ló ku ta tá si
fel ada tuk, fel ké szül nek kis elõ adás ok
tar tá sá ra. Az or szá gos ver se nyek re va ló
fel ké szü lést én is se gí tem a ma gam esz -
kö ze i vel, mint pl. OKTV, Zrí nyi Ilo na,
Arany Dá ni el, Kitaibel Pál. Min den év -
ben van ál ta lá ban 1-2 or szá gos dön tõ be
ju tot tunk.

Új fel adat ként je lent ke zik az 5–8.
osz tá lyo sok el lá tá sa a 8 osz tá lyos gim -
ná zi u mi osz tá lyok ban. Tan árok ré szé rõl
is igény je lent ke zik az órai mun ká hoz
fel adat- és szö veg gyûj te mé nyek re, for -
rás sze mel vé nyek re, szó tá rak ra. Az érett -
sé gi hez szük sé ges tel jes se géd anya got a
könyv tár biz to sít ja, ez adott eset ben azt
je len ti, hogy pl. ma gyar ból 600 db-ot
kell meg moz gat ni a több kö te tes iro dal -
mi szö veg gyûj te mé nyek bõl.

1998-ban az „Is ko la könyv tá rak meg -
úju ló sze rep kör ben” cí mû So ros-pá lyá -
zat tal a könyv tár pentium szá mí tó gép hez
és lé zer nyom ta tó hoz ju tott. Ezek el sõd -
le ges könyv tá ri funk ci ó ja az elekt ro ni -
kus adat tá ro lás, a kü lön fé le ka ta ló gu sok
hoz zá fé ré sé nek biz to sí tá sa. Az internet
se gít sé gé vel mó dunk nyílt más na gyobb
szak könyv tá rak, il let ve a leg több fel sõ -

ok ta tá si in téz mény ka ta ló gu sá ban va ló
ke re sés re is. Ez óri á si le he tõ ség fõ ként
könyv tár kö zi köl csön zés igény be vé te lé -
nél, il let ve szük ség ese tén konk rét in for -
má ci ót tu dok ad ni, me lyik könyv tár ban,
mi lyen szám alatt ta lál ha tó meg a kért
mû. (pl. az Idegennyelvi Könyv tár ese -
tén még azt is, köl csön zés ben van-e.) A
kö zelmúlt ban pl. fel tud tam hasz nál ni a
Pe da gó gi ai Könyv tár ana li ti kus ka ta ló -
gu sát az interneten ke resz tül, ahon nan a
kü lön bö zõ fo lyó irat ok ban meg je lent ta -
nul má nyok pon tos bib li og rá fi ai le írá sát
és le lõ hely ét ki le het ke res ni tárgy szó
alap ján, ezu tán már könnyebb volt meg -
ta lál ni az adott cik ket úgy a Vá rosi
Könyv tár ban, mint a sa ját gyûj te mé -
nyünk ben.

A szin tén pá lyá za ton el nyert Szi rén
könyv tár prog ra mot egye lõ re adat bá zis -
ként hasz ná lom, amíg a je len le gi, IKIR
for má ban rög zí tett könyv tá ri ka ta ló gu so -
mat nem si ke rül át kon ver tál tat nom.
Egye lõ re meg ma radt a ré gi gép is a ka ta -
ló gus sal, mert a kö zös hasz ná lat tal szin te
el ke rül he tet len a ví rus ve szély; mind ig
van olyan fel hasz ná ló, aki lus ta ság ból
nem el len õr zi a flopiját. Ér de mes ko moly
ví rus ke re sõ be be ru ház ni és azt rend sze re -
sen fris sí te ni.

A tan könyv se gély fel hasz ná lá sá nak
ad mi niszt rá ci ó ját is se gí ti az új gép. Az
ál ta lá nos ta pasz ta lat az volt, hogy a rá -
szo rul tak sem szí ve sen köl csö nöz ték a
tan köny ve ket, sze ret ték vol na meg tar ta -
ni, in kább nem igé nyel ték a se gélyt,
ezért tér tünk át ar ra a mód szer re, hogy
év ele jén lel tár ba ve szem, majd év vé -
gén le se lej te zem a se gé lyes tan köny ve -
ket, most már kb. 800 000 Ft ér ték ben...
Ezt az óri á si mun kát azért vég zem, mert
a se gély ilyen for má ja adó men tes. Jó
len ne el ér ni, hogy a tan könyv se gély
pénz be li igény be vé te le is le gyen adó -
men tes, ez zel meg sza ba dul nánk a tel je -
sen fe les le ges ad mi niszt rá ci ó tól. A kö te -
le zõ en könyv tá ri ál lo mány ba ke rü lõ
köny vek ke re té bõl ál ta lá ban nem tan -
köny ve ket ve szünk, ha nem fel adat gyûj -
te mé nye ket, szó tá ra kat, na gyobb pél -
dány szám ban.

Az is ko la könyv tá rá ban el he lye zett
szá mí tó gép és nyom ta tó hasz ná la ta biz -
to sít va van a tan árok és a ta nu lók nak

szá má ra is a könyv tá ri nyit va tar tás idõ -
tar ta ma alatt . . .  A ta nu lók OKTV-
dolgozatokat, kü lön bö zõ pá lyá za tot ír -
nak és nyom tat nak ki (pl. egyik di á kunk
ta valy el nyer te a rész vé tel jo gát az Eu -
ró pai Unió di ák par la ment jé ben.) Ná lam
ke rül nyom ta tás ra az is ko la új ság is. Az
is ko la ta ná rai is több pá lyá za tot nyúj tot -
tak be kül föl di ösz tön dí jak ra vagy anya -
gi tá mo ga tást kér ve a gim ná zi um nak,
emel lett töb ben itt ír ják meg az óra váz -
la ta i kat, fel mé rõ dol go za to kat. Azok nak
a di á kok nak, akik nek nincs ott hon szá -
mí tó gé pük, és nem is en ged he tik meg
ma guk nak, hogy vá sá rol ja nak, így
ugyan olyan le he tõ sé gük van a szé les kö -
rû tá jé ko zó dás ra és szép kül le mû pá lya -
mun kák be adá sá ra, mint te he tõ sebb tár -
sa ik nak.

A he lyi há ló zat hoz va ló csat la ko zás -
sal el ér he tõ vé vált az Internet, il let ve a
Sulinet a könyv tár ban is. A hasz ná lat -
ban elõnyt él vez nek azok a ta nu lók,
akik kü lön bö zõ adat bá zis ok ban va ló ke -
re sés re, pél dá ul me net ren dek le kér de zé -
sé re és kü lön bö zõ pá lyá za tok fel tét ele i -
nek rész le tes át te kin té sé re, más könyv -
tá rak elekt ro ni kus ka ta ló gu sa i ban va ló
ke re sés re, je lent ke zé si ûr lap ok le töl té se
hasz nál ják. Mi vel sok ta nu lónk tesz
nyelv vizs gát, így na gyon so kan nyelv -
vizs ga-ered mé nye i ket né zik meg az
interneten. Töb ben meg né zik az elekt -
ro mos pos tá ju kat is, kap tak-e le ve let.
Fel te le pí tett  já ték prog ram nincs, a
Windowsba ere de ti leg installáltakat is
le tö röl tük, de még így is né ha kor lá toz -
ni kell a hasz ná la ti idõt, olyan nagy
vonz erõt je lent az internet.

A tech ni kai fej lõ dés sel ne künk is lé -
pést kell tar ta nunk. Ahogy az élet más
te rü le te in is nél kü löz he tet len né vált a
szá mí tó gép, úgy ne künk is fel kell
hasz nál nunk az eb bõl adó dó elõ nyö ket,
a gyor sa sá got, a szé le sebb kö rû tá jé -
koz ta tást, más kü lön ben le ma ra dunk.
Az el szór tan, izo lál tan, kis egy ség ként
mû kö dõ könyv tá rak nak nem lesz jö võ -
jük, be kell csat la koz nunk az internet
se gít sé gé vel egy kö zös in for má ci ós
rend szer be. (El hang zott  az is ko la -
könyv tá ro sok me gyei kon fe ren ci á ján,
már ci us 22-én.)

Zámbori Lászlóné

Is ko lai könyv tá rak hol nap:

Be tûk és bi tek a Tö rök könyv tá rá ban
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Ka taszt ró fa ka taszt ró fát kö vet fo lyó in -
kon. Ci án, ne héz fé mek, olaj úsz nak fe -
lénk a Ti szá ban és mel lék fo lyó i ban. Kü -
lö nös ér zés fog ja el az em bert. Meg tá -
mad tak ben nün ket? Ki, mi ért, ho gyan?

„Jo gunk van tud ni, mi tör té nik.” Ez a
kö ve te lés egy ti zen két éves kis gim na zis ta
szá já ból hang zott el, még a feb ru á ri ci án -
mér ge zés ide jén. Igen. Jo gunk van tud ni,
mi tör té nik, kü lö nö sen jo ga van az if jú -
ság nak, a gyer me kek nek.

De ne ál tas suk ma gun kat! Nem az ak tu á -
lis kor mány té nye zõk mu lasz tá sos jog sér té -
sé vel ál lunk szem ben, nem is egy szom széd
or szág ipa ra ago ni zá lá sá val, el ha nya golt er -

dõ- és víz gaz dál ko dá sá val. A baj he lyi leg
most min ket súj tott kü lö nö sen, de ko ránt sem
hely hez kö tött. A hu sza dik szá zad tech ni kai
és tech no ló gi ai for ra dal mai fi gyel men kí vül
hagy ták, hogy a Föld nem „vég te len puffer-
kapacitású re ak ció tér”. A Föld né pes sé gé nek
el tar tá sá hoz a foly to nos gaz da sá gi nö ve ke -
dés nem meg fe le lõ esz köz. Az em be ri élet
nem kü lö nít he tõ el az em ber kör nye ze té tõl.

El ér tük a ha tárt. A mi éle tün ket is ma guk -
ba fog la ló kör fo lya ma to kat a jobb élet szín -
vo nal re mé nyé ben meg za var tuk, a bio szfé ra
ön sza bá lyo zó, ön fenn tar tó ké pes sé gét ve szé -
lyez tet jük. Pe dig a föl di bio szfé ra ma ga a
cso da. A Föld szi lárd kér gén biz ton ság ban
va gyunk, bár az alat ta for tyo gó po kol ról a
ma is mû kö dõ vul ká nok nem en ge dik, hogy
el fe lejt kez zünk. A Nap gyil kos su gár zá sá tól
meg véd ben nün ket a ma gas lég kör ben ke let -
ke zõ ózon. A meg sze lí dí tett nap su gár ener gi -
á ja fo lya ma tos for gás ban tart ja az óce á nok
vi zét, táp lál ja a fo to szin té zist, fenn tart ja a ké -
mi ai ele mek biogeokémiai cik lu sa it. Az élet
ezen a szín pa don zaj lik, mind össze 82 sta bil

atom faj ta s mint egy 5000 ter mé sze tes ve gyü -
let ele gen dõ an nak a hi he tet le nül vál to za tos
di na mi kus anyag for ga lom nak a ki ala ku lá sá -
hoz, amely nek éle tünk is ré sze. Ez az, amit
jo gunk van tud ni, sõt nem csak jo gunk, ha -
nem kö te les sé günk. Ez nem csak a tu dó sok,
mér nö kök dol ga. Tud ni kell, min den na pi éle -
tünk ben is, hogy egy cso dá la tos rend szer nek
va gyunk mi ma gunk is al ko tó ele mei és be fo -
lyá so lói. Egész ben kell lát nunk a vi lá got és
ben ne ma gun kat. Ma már mint egy öt mil lió
ké mi ai anya got ál lí tot tak elõ, vi lág vi szony -
lat ban éven te mint egy 70 000-fé le ké mi ai
anyag ke rül ke res ke del mi for ga lom ba. Ho va
ke rül nek ezek? Hul la dék lesz be lõ lük? El -
éget jük? Be ton ba önt ve el zár juk a he gyek
gyom rá ba? Az óce án ba süllyesztjük? Va jon
tu da tá ban van-e a kis kert tu laj do nos a mû -
anyag zacs kók avar ral együt tes ége té se kor,
hogy kis mé re tû ka taszt ró fát okoz? Mint ké -
mi kus, azt sze ret ném el mon da ni, a kör nye -
zet vé de lem kém iá ja nem a kör nye zet -
szennye zé sek meg bíz ha tó ki mu ta tá sát je len -
ti. A kör nye ze tet nem vé de ni kell, ha nem
ma gun kat is be le tar to zó nak te kint ve be le kell
il lesz ked nünk a ter mé szet cik lu sa i ba, meg
kell is mer nünk és meg kell ta nul nunk az iga -
zi, „fenn tart ha tó” élet mó dot.

Dr. Heltai György

A Tö rök Ig nác Sza bad egye tem kö vet ke zõ elõ adá sa:

Ké mia és kör nye zet vé de lem
A Tö rök Ig nác sza bad egye tem so ron
kö vet ke zõ elõ adá sa 2000. áp ri lis 7-én,
pén te ken 14 óra 30-kor lesz a gim ná zi -
um könyv tá rá nak ol va só ter mé ben.
Ven dé günk: dr. Heltai György egye te mi
ta nár, Szent Ist ván Egye tem. Elõ adá sá -
nak cí me: Ké mia és kör nye zet vé de lem.
Min den ér dek lõ dõt sze re tet tel vá runk!
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Frydman, Marcel: Te le ví zió és ag resszió
Nagy port ka vart a ma ga ide jé ben Frydman
ta nul mány kö te te, mely ben min den két sé get ki -
zá ró an, kí sér le tek kel iga zol ta, hogy a te le ví zi ós
mû so rok ag resszív je le ne tei köz vet le nül be fo -
lyá sol ják, meg nö ve lik a fi a ta lok ag resszi vi tá -
sát. A kö tet zö mét az a pe da gó gi ai prog ram
töl ti ki, ami – ha be épül az is ko lai tan anyag ba
–  meg ment he ti a fel nö vek võ ge ne rá ci ó kat
ezek tõl az ag resszív ha tá sok tól. A mód szer lé -
nye ge azon az egy sze rû el ven ala pul, hogy
meg kell is mer tet ni a fi a ta lok kal a fil me ket. Ez
a film gyár tás tech ni kai esz kö ze i nek meg is me -
ré sé tõl a fil mek tar tal má nak meg be szé lé sé ig
min den olyan is me re tet ma gá ba fog lal, ami
„le lep le zi” az élet sze rû je le ne te ket, ame lyek ez -
zel ha tá su kat is el vesz tik. A pszi cho ló gus a
prog ra mot ki mon dot tan ve szé lyez te tett fi a ta lok
kö ré ben is ki pró bál ta, és kö rük ben is ha tá sos -
nak bi zo nyult. (Bp., 1999, Pont)

Fé sûs Éva: A pa la csin tás ki rály
Fé sûs Éva új me se re gé nyé nek sze rep lõ jét biz -
ton szí vük be zár ják a gye rek ol va sók. Dí nom -
dá nom or szág fe je del me a leg szí ve seb ben
ros ka dá sig fi nom sá gok kal meg ra kott asz tal nál
ül, fe jén ko ro ná val, nya ká ban hó fe hér szal vé tá -
val, és vár ja, mit tá lal fel ne ki ud va ri sza ká csa.
A bi ro da lom ban az esz ten dõ disz nó tor ha vá val
kez dõ dik, far san gi fánk ha vá val foly ta tó dik,
akad son ka hó nap is. A leg öröm te libb hó nap
még is a pa la csin ta ha va, mert õfel sé ge ked -
ven ce a lek vá ros, di ós és tú rós pa la csin ta.
Nem is len ne az or szág ban sem mi baj, ha De -
re lye Fõ sza kács kony ha mû vé szet ének nem
lát ná ká rát az or szág. De úgy tet szik, Tó bi ás ki -
rály nak nagy árat kell fi zet nie az íz le tes ét ke -
kért. (Bp., 1999, Kairosz–Szent Gel lért)

Kószó Jó zsef: Té li ker tek
So kan sze ret nék csa lá di há zu kat, eset leg vá -
rosi la ká su kat nö vény ház zal vagy la kó he lyi -
ség ként a ter mé sze ti kör nye ze tet idé zõ té li -
kert tel bõ ví te ni – eh hez ad szak ér tõ ta ná cso -
kat a szer zõ. Be ve ze tõ ben ál ta lá nos ság ban
is mer te ti a nö vény há zak, té li ker tek és az ún.
„nap há zak” jel leg ze tes sé ge it, majd sor ra ve -
szi az ál ta lá nos épü let fi zi kai kö ve tel mé nye ket
(szél-, víz-, hõ- és hang szi ge te lés, fény át -
eresz tés, szel lõ zés stb.). Ezu tán elõbb ál ta lá -
nos ság ban mu tat ja be a nö vény há za kat és a
té li ker te ket (tá jo lá suk, faj tá juk, bel sõ el ren -
de zés, üve ge zés stb.), kü lön fe je ze tek ben is -
mer te ti anya ga i kat és be ren de zé se i ket, meg -
ol dá so kat és ter ve ket ajánl, vé gül a ki egé szí -
tõ fel sze re lé se ket és be ren de zé se ket mu tat ja
be. (Sze ged, 1999, Szukits) g

KÖNYVTÁR

Az em ber ter mé sze té nél fog va nem az em -
lé ke zés re, ha nem a fe lej tés re haj la mos.
Em lé kezz! Ne fe ledd! – er re fi gyel mez tet -
ni kell. Ho gyan, mi lyen mód sze rek kel

igye kez tek út ját áll ni a
fe le dés nek a kü lön bö -
zõ né pek nél, a kü lön -
bö zõ kul tú rák ban? Ho -

gyan szer vez tek ál la mot, ho gyan hoz tak
lét re val lást, ho gyan va ló sí tot ták meg az
írás be li sé get? – ezek nek jár utá na Jan
Assmann, a heidelbergi egye tem egyip-
tológiaprofesszora, le bi lin cse lõ en ér de kes
köny vé ben. El sõ sor ban a ko rai, úgy ne ve -
zett magaskultúrákban vizs gá ló dik. Egyip -
tom ban, a het ti ta bi ro da lom ban, Iz ra el né -
pe, majd vé gül a gö rög ség kö ré ben. 

Mi ért mû vé szet az em lé ke zõ ké pes ség?
Mi a múlt? Mi re al kal mas a múlt a min den -
ko ri „ma” em be re szá má ra? Mi a kü lönb ség

egyé ni és kol lek tív em lé ke zet kö zött? Mi -
lyen alak za tai van nak az em lé ke zés nek?
Ho gyan vá lik be lõ le tör té ne lem? Ho gyan
ke ze lik az egyes né pek a tör té nel mü ket? 

Jan Assmann ti zen öt éven ke resz tül,
1978–93-ig ve zet te a luxori ása tá so kat.
Szak te rü le tén túl is vi lág hí rû vé A kul tu rá lis
em lé ke zet cí mû mû ve tet te. Le nyû gö zõ pél -
dá ul ben ne, aho gyan le ve ze ti, ho gyan ala -
kul ha tott ki az ó kor sokistenhívõ vi lá gá ban,
azon be lül az egy is ten hit. Aho gyan össze -
ha son lít ja a kü lön bö zõ írá sok, a kép írás, a
szó tag írás és a hang írás (be tû írás) jel lem zõ it
és le he tõ sé ge it. „Ne héz” ol vas mányt rit kán
ol vas az em ber olyan ki pi rult fü lû iz ga lom -
mal, mint ezt, be te kint ve ál ta la a múlt
„mély sé ges mély kút já ba”, de még el iga zí -
tást nyer ve ab ban is, ho gyan jár jon le és fel
e kút fa lá nak kö ve i be ka pasz kod va.

- nád -

Jan Assmann: A kul tu rá lis em lé ke zet

A múlt mély sé ges kút já ban

Március 30–április 5.,15:30

Hippolyt
Fsz.: Eperjes Károly, Koltai Róbert

Március 30–április 5.,17:45, 20:00

Kettõs kockázat
Fsz.: Tommy Lee Jones, Ashley Judd

M Û S O R
MOZI

A Ju hász Gyu la Vá ros  Könyv tár dol go zói to vább ra is sze re tet tel vár ják ol va só ik könyv aján dé ka it. Sok -
fé le té má jú és mû fa jú köny ve ket, fo lyó ira to kat ka punk. Kö szö ne tünk je lé ül közzétesszük aján dé ko zó
ol va só ink ne vét: Balogh Zol tán, Bana Imréné, Csiz ma dia Gá bor, Czigány Il di kó, Du dás Ferencné, Far -
kas Bé la, Ger gely Je nõ, Gyõri-Nagy Sán dor, He ge dûs Csil la, He ge dûs Eri ka, Hor váth Gyõ zõ, Hudák
Fe renc, Jekkel Ma ri ann, Juriss György, Kár pá ti Éva, Kaszta Kin ga, Ka to na Sza bó Ist ván, Kõ rös völ gyi
Lász ló, Lábadi Kár oly, dr. Mély kú ti Csa ba, Nád ud va ri An na, Philipp Ta más, Pus kás Me lin da, Raátz Ju -
dit, Reibl Istvánné, So mo gyi Ta más, Sza bó Jó zsef, Szájer Jó zsef, Szathmári Csa ba, Szlávik Jánosné,
Szûcs Ma ra, Tóth Zol tán, Tú ri Ist ván, Tú ri Ju dit, Vojnic Gé za, Kiss Ka ta lin Zsu zsan na. g

A KÖNYVTÁR MEGKÖSZÖNI
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Gyü mölcs ol tó Bol dog asszony ün ne -
pén szen tel ték ál do zó pap pá a pre -
mont rei temp lom ban Balogh Pé ter
Piusz pre mont rei szer ze test. Balogh
Pé ter Piusz Vácszentlászlóról szár ma -
zik. Ott vé gez te el az ál ta lá nos is ko lát,
on nét járt a Cho pin Ze ne is ko lá ba,
ahol ze nei ta nul má nya it kezd te. A bu -
da pes ti Bar tók Bé la ze nei szak kö zép -
is ko la, majd a Ze ne aka dé mia zon go ra
sza ká nak nö ven dé ke lett. Már te o ló gi -
ai ta nul má nyai ide jén, azok kal pár hu -
za mo san vissza tért a Ze ne aka dé mi á -
ra: egy ház ze nei szak ra. 

Ullmann Pé ter pre mont rei kor mány zó -
per jel kö szön töt te a vendégeket és Piusz
test vér ük szü le it. A fel szen te lést Bábel
Ba lázs ka lo csai ér sek vé gez te. Be ve ze tõ -
jé ben örö mé nek adott han got: ami kor õ
pá lyá ja ele jén a szom szé dos Valkón volt

káp lán, nem hit te vol na, hogy ezen a he -
lyen, ahol most va gyunk, egy szer még
temp lom épül, hogy új já é led a pre mont -
rei rend, hogy új pa pot szen tel nek.
Szent be széd ében Luk ács evan gé li u má -
nak az an gya li üd vöz le tet le író ré szé hez
kap cso ló dón el mond ta: Az Is ten egy szer
csak hív ben nün ket. S mint Má ria igent
mon dott Is ten hí vá sá ra, me lyet az an gyal
adott hí rül ne ki, igent mon da nak azok is,
akik a pa pi hí vást meg hall ják. Nincs a
pap nak egyet len olyan fel ada ta sem,
ame lyet mind össze gyar ló em be ri mi vol -
tá ban, Is ten se gít sé ge nél kül ké pes len ne
vég re haj ta ni. Most test vé rünk ki mond ja
a vég le ges, de nem az utol só igent. Pá -
lyánk ige nek so ro za ta. Em be rek va -
gyunk, el fá sul ha tunk, el fá rad ha tunk. S
ek kor jön el szá munk ra a minden nek el -
le né re va ló hû ség nek az ide je. 

Más nap, va sár nap mu tat ta be új mi sé -
jét az új pap. A szent evan gé li u mi rész -
let, me lyet fel ol va sott, Já nos tól va ló volt:
Jé zus ki ûzi a temp lom ból a ku fá ro kat. 

– Mint sa ját ma gát meg tisz tí tot ta, tisz -
tí tot ta meg a temp lo mot is. A leg szen -
tebb temp lom ma ga Jé zus tes te. Hús vét -
kor fel ál doz ván ma gát, be mu tat ja a leg -
szen tebb ál do za tot. Ré sze sül jünk mind -
annyi an Jé zus tisz ta tes té ben, mely ál do -
zat tá lett a mi üd vös sé gün kért. Jöj jünk az
ol tár hoz, lép jünk be a szen tély be. Já rul -
junk a leg tisz tább asz tal hoz. 

Az új mi sés ál dás ban ré sze sü lõ hí vek -
nek át adott em lék la pon a Zsolt árok
köny vé bõl ol vas ha tó idé zet: „Mit ad jak
az Úr nak mind azo kért, ami ket né kem
adott? Az üd vös ség kely hét ve szem, és
az Úr ne vét hí vom.”

Kö szön te ni jöt tünk,
szent ke reszt fa

Nagy böjt li tur gi á já ból mu tat be fen ti
cím mel vá lo ga tást áp ri lis 1-én szom ba -

ton 19 óra kor a kas tély temp lom ban a Villõ
ének együt tes, mely nek tag jai Dobák Ka ta -
lin, Hor vá ti Ka ta, Kucsinka Ka ta lin, Papp
Ág nes és Sza bó Ág nes nép dal éne ke sek. A
ma gyar nép éne kek mel lett gre go ri án mi se -
té te le ket, la tin nyel vû li tur gi kus éne ke ket is
mû sor ra tûz tek, köz ve tí te ni igye kez vén
hall ga tó sá guk nak  hús vét üze ne tét. g

Boksay Já nos (1874-1940)

Sok sze re tet tel hív juk és vár juk önö -
ket 2000. áp ri lis 2-án, va sár nap 12
óra kor a Kas tély temp lom ban, egy
nagy böj ti gö rög ka to li kus szent li tur -
gi á ra (mi sé re). A li tur gi án Boksay Já -
nos gö rög ka to li kus pap és ze ne szer -
zõ mû vei csen dül nek fel, meg em lé -
kez ve ez zel ha lá lá nak 60. év for du ló já -
ról. Elõtte, 11.30-kor Boksay A-dúr Li -
tur gi á ját ének li a a Budapesti Görög
Katolikus Kórus.

Boksay János 1874.
jú li us 6-án Huszton,
Máramaros me gyé -
ben szü le tett, mé -
lyen val lá sos, gö rög
ka to li kus csa lád ban.
Gye rek ko rá ban szü -
lei ma gán ta nár ok kal
ok tat ták ze né re,
ame lyet a kö zép is -

ko la és a te o ló gi a alatt is foly ta tott.
Firczák Gyu la püs pök szen tel te pap pá
1898-ban, és szol gá la tát Lipsán, egy
Huszt mel let ti fa lu ban se géd lel kész ként
kezd te. Egy év re rá a püs pök atya ki ne -
vez te öt az Ungvári Ta ní tó kép zõ és a Te -
o ló gi ai Fõ is ko la ze nei ve ze tõ jé vé, ami a
hí res Ka ted rá lis Kó rus kar na gyi ál lá sát
is ma gá ban fog lal ta.

Az Ok ta tá si Mi nisz té ri um 1909-ben
Bu da pest re kér te õt: a kö zép is ko lák hit -
ok ta tá si szak fel ügye lõ je lett, s emel lett
fel ada tul kap ta a Pes ti Gö rög Ka to li kus
Egy ház köz ség ze nei éle té nek, kó ru sá nak
szer ve zé sét. va la mint az ószláv li tur gia
ma gya rí tá sát. Há rom évi bu da pes ti tar -
tóz ko dá sa alatt a Kon zer va tó ri um Egy -
ház ze ne sza ká ra is járt. 1912-ben vissza -
he lyez ték Kárpát aljára, s et tõl kezd ve
éle te vé gé ig hí ven szol gál ta az ot ta ni gö -
rög ka to li kus lel ki és egy ház ze nei éle tet,
huszti paró kusként és a Ka ted rá lis Kó rus
kar na gya ként.

Leg fon to sabb ze ne szer zõi mun kái kö -
zött a tíz Arany szá jú Szt. Já nos Li tur gi át
kell meg em lí te nünk, ter mé sze te sen más
mo tet tá kat. sõt ru szin nyel vû vi lá gi
kom po zí ci ó kat is írt, de a ru szin és a
ma gyar gö rög ka to li kus ság ne ki kö szön -
he ti az Egy há zi Köz éne kek c.
irmologiont, ének gyûj te ményt, ami
mind má ig az egyet len hi va ta lo san ki -
adott ilyen kottáskönyv. Mun kás föl di
éle te, ami vel je len tõs ze nei örök sé get
ha gyott az utó kor ra, 1940. áp ri lis 24-én
ért vé get.

Ven dég az evan gé li kus
temp lom ban

A z áp ri lis 2-án va sár nap 10 óra kor kez -
dõ dõ is ten tisz te le ten Gömböcz El vi -

ra, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem IV. éves hall ga tó ja vé gez szol gá la tot
az evan gé li kus temp lom ban, majd ez tán a
töb bi, gödöllõi lel kész ség hez tar to zó gyü -
le ke zet ben. Szuplikáció, va gyis a pro tes -
táns egy há zak ban ha gyo má nyos ado -
mány gyûj tés lesz ez a szol gá lat: az az nap
ada ko zók a lel kész kép zést tá mo gat ják. g

Az üdvösség kelyhét veszem…
Papszentelés a premontrei templomban
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Victor Hugo és az ope ra
Ver di Ernanijából és Rigolettójából,
Ponchielli Giocondájából csen dül nek fel
rész le tek már ci us 31-én pén te ken 18 óra -
kor a Cho pin Ze ne is ko la hang ver seny ter -
mé ben. A kö zös ezek ben az ope rák ban,
hogy Victor Hugo mû ve in ala pul nak. A nagy
fran cia író és az ope ra iro da lom kap cso la tá -
ról dr. Far kas Iván tart az est fo lya mán elõ -
adást. A ze ne hall ga tás ra, be szél ge tés re
min den ér dek lõ dõt sze re tet tel vár nak. g

Mû ve lõ dé si köz pont 
Áp ri lis 1: M.É.Z.-koncert az ír és skót nép -
ze ne „bo lond ja i nak”. 17 órá tól Ap rók tán ca
(be lé põ díj 300 Ft.). 19 órá tól kon cert, utá -
na fel nõtt tánc ház (be lé põ díj 800 Ft.).
Áp ri lis 3., 19 óra: Kor társ film klub: A mi
sze rel münk. Ren dez te: Pacsovszky Jó zsef.
Áp ri lis 4., 14 és 15.30 óra: „Em ber nek
ének az idõt”. Tör té nel münk da lok tük ré -
ben a hon fog la lás ról 1848-ig. Kob zos Kiss
Ta más (lant–ko boz–ének) kon cert je.
Áp ri lis 5., 18 óra: Az eu ró pai fes té szet
tör té ne te. A klasszi ciz mus mint in ter na ci o -
ná lis irány zat (An tik for mák–mo dern ide á -
lok kal David, Ingres). g
Gödöllõi Aka dé mia: Már ci us 31., 16 óra:
A Gödöllõi Sze cesszi ós Mû vész te lep (Lá to -
ga tás a Gödöllõi Vá rosi Mú ze um ban). Tár -
lat ve ze tõ és elõ adó: Õriné Nagy Ce cí lia
mû vé szet tör té nész.
Áp ri lis 7., 15 óra: Di ák film klub: Igaz tör -
té net. Ren dez te: David Lynch.
Tõzs dekur zus: Be fek te té si és tõzs dei alap -
is me re tek tan fo lya ma 3×2 órá ban, szer dai
na po kon 18–20 órá ig. El sõ fog lal ko zás:
áp ri lis 12. Ve ze ti: Ju hász At ti la ok le ve les
köz gaz dász. Rész vé tel díj: 3000 Ft. Mi ni -
má lis lét szám: 8 fõ. Je lent ke zé si ha tár idõ:
áp ri l is 5. (be f i  ze tés sel). In for  má ció
Juhászné Ban kó Er zsé bet mû ve lõ dés szer -
ve zõ nél. g
Gödöllõi Ga lé ria: Áp ri lis 2., 17 óra:
Remsey Gá bor (1925–1999) gra fi kus mû -
vész, ze ne szer zõ em lék ki ál lí tá sa. Kö szön tõt
mond: dr. Gémesi György pol gár mes ter, or -
szág gyû lé si kép vi se lõ. Meg nyit ja: Lábadi
Kár oly PhD nép rajz ku ta tó, mu ze o ló gus.
Köz re mû kö dik: Bé res Ágo ta (he ge dû),
Jaroslava Si mo no va (csel ló), Barta Ka ta lin
(zon go ra), Re mé nyi An na-ének (zon go rám
kí sér Soós Gab ri el  la). A meg nyi tón be mu tat -
ják Fu szen ecker Fe renc –Lábadi Ká -
roly–Lõrincz Fe renc Remsey Gá bor ról ké -
szült videofilmjét. A ki ál lí tás meg te kint he tõ
áp ri lis 30-ig hét fõ ki vé te lé vel 10–18 órá ig. g

MEGHÍVÓ

2000. áp ri lis 7-én em lé ke zünk a ta va szi had já rat egyik leg fé nye sebb gyõ zel -
me, az isaszegi csa ta 151. év for du ló já ra. Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta az
év   for du ló meg ün nep lé sé re az aláb bi prog ra mot szer ve zi, amely re tisz te let tel
meg hív va la mennyi gödöllõi ha za sze re tõ pol gárt és fi a talt, hogy együtt em lé -
kez zünk és kö zö sen ün ne pel jünk.

Prog ram:

11.00 A Ta va szi Had já rat lo vas tú ra részt ve võ it a Gödöllõi Lo vas Sport
Egye sü let Tú ra lo vas és Ha gyo mány õr zõ Sza ka osz tá lya vár ja az
Isaszegi úton, a Gödöllõ táb lá nál.

11.30 Gödöllõi Fú vós Ze ne kar tér ze nét ját szik a Gödöllõi Ki rá lyi Kas-
tély ud va rán.

12.00 A lo va sok ér ke zé se a Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély ud va rá ra.A sza-
 bad té ri szín pa don a Gödöllõ Tánc együt tes ad mû sor t. Ün ne pi
kö szön tõt mond: dr. Gémesi György or szág gyû lé si kép vi se lõ,
Gödöllõ vá ros pol gár mes te re. A 151 év vel ez elõt ti ese mé nyek-
rõl Ka to na Ta más tör té nész em lé ke zik meg.

13.00 A Dó zsa György úti te me tõ ben meg ko szo rúz zuk az isaszegi
csa ta  em lék mû vét.

Emlékezés az isaszegi csata
151. évfordulójára
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Ál lás
g Sze mély- és va gyon õri ok ta tás ked ve zõ áron! Rész -
let fi ze té si ked vez ményt, ál lást biz to sí tunk. Tel.: 415-
660.
g 26 éves, ok le ve les ag rár mér nök, vad gaz dál ko dá si
szak mér nök, kül ke res ke del mi ügy in té zõ, il let ve lo vas
spor t ok ta tó, szak ké pe sí tés sel, kö zép szin tû an gol
nyelv is me ret tel, ál lást ke res. 2101 Gödöllõ, Pf: 103.
g USA tá mo ga tó cé günk most ke res 11 W-F-H man-
agert és 19 prog ram ta nács adót fõ és mel lék fog lal ko -
zás ban, kor ha tár nél kül. In for má ció: (30) 9844-
268/26. Kód szám: 5699. (Most re a gál jon, mert a biz -
tos pénz kor lá to zott!)
g Gödöllõ és kör nyé ké nek te het sé ges em be rei kö zül
sze ret nénk ki vá lasz ta ni egy mul ti na ci o ná lis pénz in té zet
cso port ve ze tõ it. A meg fe le lõ je löl tek (akár hu mán te rü -
let rõl is!) kép zé sét meg old juk. Tel.: (30) 213-2628.
g Gödöllõtõl 150 mé ter re el adó egy 460 nöl, 15 m
szé les te lek. Vil lany a tel ken, a töb bi köz mû a te lek
elõtt. Iá.: 2 mil lió Ft. Tel.: (20) 3362-960.
g Gödöllõre szak kép zett ápo ló nõt ke re sünk, éj jel-nap -
pal ra! Tel.: 418-628.
g Gödöllõre já ró be teg hez ke re sünk gon do zó nõt, le he -
tõ leg nyug dí jas ápo ló nõ sze mé lyé ben. Szük ség ese tén
szál lás is van. Tel.: 419-716.
g Cé günk fo lya ma tos mun ká ra ke res ker tészt, kert ter -
ve zõt, kõ mû ves, bur ko ló szak em be re ket. Tel.: (1) 407-
3493.
g Fi a tal, gye rek sze re tõ ta nár nõ dél utá non ként gyer -
mek fel ügye le tet, ál ta lá nos is ko lá sok kor re pe tá lá sát
váll al ja. Tel.: 422-508.
g Fa ipa ri mun ká ra (gép mun ká ra is) 18-30 éves ko rig
mun kást fel ve szek. Tel.: 421-188; (30) 9449-976.
g Ott hon vé gez he tõ mun ka ked ve zõ nye re ség gel fi a ta -
lok nak is. Tel.: 20/316-3456
g Szá mí tó gé pes is me re tek kel és köz gaz da sá gi is ko la
vég zett ség gel ren del ke zõ 20-25 év kö zöt ti fér fi je lent -
ke zé sét vár juk olyan olyan ál lás ra, aho vá szak tan fo -
lyam el vég zé sét elõ se gít jük. Tel.: 430-660.
g Hir de tés szer ve zõ mun ka tár sat ke re sünk fõ- vagy
mel lék ál lás ba. Tel.: (20) 966-5773

In gat lan
g Gödöllõn el adó egy 4 szo bás csa lá di ház, 776 nm-
es te lek kel és ga rázzsal. Iro dá nak, üz let nek is al kal -
mas. Tel.: (1) 456-3443, vagy 422-249.
g Gödöllõn 1 szo bás, tel je sen fel újí tott la kás el adó.
Tel.: 415-299.
g Gödöllõn a Blaha für dõ nél két ut cá ra nyí ló, 1326
nm-es nad rág szíj te lek el adó. A tel jes köz mû be köt he tõ,
ki vá ló be fek te té si le he tõ ség! Ára: 850 Ft/nm. Tel.: (1)
352-1808 (nap köz ben), vagy (30) 9527-006 (es te).
g El adó a Batsányi J. u. 15. szám alatt 6 szo ba, 2 für -
dõ szo ba, 2 WC, kony ha, ga rá zsos, két szin tes csa lá di
ház, 200 négy szög öles tel ken. Tel.: 420-142, vagy
(20) 9660-438.
g Szép fek vé sû, meg oszt ha tó, 1440 nm-es te lek el adó
Gödöllõn. Raj ta bon tás ra érett ház ban, víz, vil lany, te le -
fon van. Tel.: (18 óra után) 417-506.
g Gödöllõn a Ka zin czy kör úton, áp ri li si köl tö zés sel el -

adó egy 56 nm-es, víz órás, IV. eme le ti, er ké lyes, te le -
fo nos la kás. Iá.: 6,2 mil lió Ft. Tel.: (1) 407-4770.
g Ven nék Gödöllõn 1-3 szo bás, jó ál la po tú csa lá di há -
zat, vagy la kást (le het épü lõ fél ben is), 7 mil lió Ft-ig.
Tel.: (1) 249-8103, vagy (30) 210-7323.
g El cse rél ném Gödöllõ köz pont já ban lé võ 2 szo bás,
tég la épí té sû la ká so mat, Gödöllõn lé võ ker  tes ház ra.
Tel.: (30) 9912-068.
g Szadán, a Kisfaludy u. 40. szám alatt, 998 nm-es,
bel te rü le ti há zas in gat lan el adó. Fúrt kút, ve ze té kes víz
az ud var ban, te le fon be köt he tõ, gáz a ka pu elõtt. Iá.:
3,4 mil lió Ft. Ér dek lõd ni a hely szí nen, egész nap.
g El adó Gödöllõn 300 négy szög öles te lek, 76 nm-es
fél kész pin cé vel, ásott kút tal. Iá.: 1,9 mil lió Ft. Tel.:
419-735.
g Gödöllõn, Al vé gen el adó 300 négy szög öles tel ken, 3
szin tes csa lá di ház. Tel.: 417-948, vagy (20) 9437-464.
g Gödöllõn a Szt. Já nos u-ban el adó III. eme le ti, fel újí -
tott, 64 nm-es, 2 szo ba, ét ke zõs, kon vek to ros la kás.
Tel.: (17 óra után) 411-462.
g El adó a Sza bad ság té ren 2 er ké lyes, víz órás, ká bel -
té vés, 74 nm-es örök la kás, kü lön tá ro ló val. Iá.: 8 mil lió
800 ezer Ft. Tel.: 430-547.
g Gödöllõn el adó 200 nöl-es tel ken, fel újí tott, össz -
kom for tos pa raszt ház. Iá.: 7,2 mil lió Ft. Tel.: 416-803,
416-993, vagy (20) 9886-335.
g Gödöllõn 3,5 szo bás, szuterénos, ker  tes csa lá di
ház rész, fõ út vo nal mel lett, sür gõ sen el adó. Tel.: (8-13
órá ig) 410-977, vagy (18 óra után) 420-571.
g Új pest köz pont já ban (Nyár u. 1.) iro dá nak is al kal -
mas IV. eme le ti, 2 szo ba, hal los la kás el adó. Ára: 7
mil lió Ft. (Min den hely ség kü lön be já ra tú.) Tel.: 400-
636.
g Tó al má son nya ra ló el adó. Tel.: 410-261 (es te).
g Lak ha tó, hõszigetelt, 11 nm-es fa épít mény, ket tõ
hely ség bõl áll, mely ket té vá laszt ha tó és szál lít ha tó. Ki -
vá ló an al kal mas hét vé gi ház nak (la kás nak). Iá.: 380
ezer Ft. Meg egye zünk! Tel.: (20) 999-3182.
g Gödöllõn a Feny ve si ré szen, köz mû ves ut cá ban,
4200 nm-es épí té si te rü let meg oszt va is el adó. Iá.:
15,5 mil lió Ft. Ugya nitt fa há zas in gat la nok, épí té si tel -
kek. Tel.: 421-101.
g 3 szo bás, 3 für dõ szo bás, kony há val, hal lal, két ga -
rázzsal (az egyik fû tött), ren del ke zõ csa lá di ház, a vá -
ros köz pont hoz kö zel, 21 mil lió Ft-ért el adó, vagy bú to -
ro zat la nul ha vi 120 ezer Ft-ért ki adó. Tel.: (30) 9424-
479. 
g El adó 3 szin tes csa lá di ház, az Öreg he gyi út fe lé,
csen des, nyu godt kör nye zet ben. Érd.: Gödöllõ, Ke le -
men L. u. 4. Tel.: 415-528 (16 óra után).
g El adó a Marikatelepen 1407 nm kert in gat lan. Víz be -
ve zet ve, vil lany, gáz, te le fon az ut cá ban. Tel.: 420-699.
g El adó Gödöllõn a Ka zin czy la kó te le pen 2 szo bás,
kon vek to ros, er ké lyes el sõ eme le ti la kás. Tel.: 415-
921.
g Sza bad ság té ri 2 szo bás örök la kás élet já ra dék ért el -
adó. Ér ték fe le kész pénz+já ra dék. Tel.: 420-554 (6-8-
ig).
g El adó Gödöllõ kül te rü le tén, Szárítópusztán 804 nm-
es te lek (zárt kert). Iá.: 400 ezer Ft. tel.: 415-078.

g Gödöllõn ke re sek 2 szo bás, gáz kon vek to ros la kást
3. eme le tig, azon na li kész pén zes fi ze tés sel. Tel.: 402-
466; (30) 2065-211.
g Gödöllõn 4 éve épült csa lá di ház (4 szo bás, nap pa -
lis, 2 für dõ szo bás), alá pin céz ve, összközmûves tel ken
15 mil lió Ft-ért el adó. Tel.: (30) 9406-009.
g Gödöllõn két csa lád ré szé re al kal mas kü lön be já ra tú
csa lá di ház 15 mil lió fo rin tért el adó. Tel.: (30) 9346-
038. 
g Bu da pest tõl 7 km-re Ke re pe sen 3 szo bás
összközmûves csa lá di ház, 380 négy szög öles te lek kel
el adó. Tel.: 415-553; 490-220.
g Gödöllõn 772 nm-es tel ken 104 nm-es la kás + 105
nm-es pin ce, ga rázs el adó. Tel.: (20) 9451-783.
g Gödöllõn a Kos suth L. ut cá ban 62 nm-es, má so dik
eme le ti 1+2 fél szo bás örök la kás el adó. Tel.: 430-607;
(20) 3 23-9261.
g El cse rél he tõ Gödöllõn, a Szabadka ut cá ban lé võ 2
szo bás, kon vek to ros, víz órás, er ké lyes, jó ál la po tú la -
kás gödöllõi ker tes ház ra, ér ték egyez te tés sel. Tel.: 41-
244 (mun ka idõ ben); (20) 9715-383 (es te).
g 50-60 nm-es össz kom for tos, jó ál la po tú há zat vagy
la kást ke re sek Gödöllõ/Mo gyo ród kör nyé kén, HÉV kap -
cso lat tal. Tu laj do nos je lent ke zé sét vá rom. Tel.: 1-209-
3154.
g El adó Gödöllõn 2 szo ba össz kom for tos 79 nm-es
ré gi ház, 747 nm-es köz pon ti fek vé sû tel ken. Iá.: 8 mil -
lió. Tel.: 412-610.
g Kistarcsán a kór ház mel let ti tár sas ház ban el adó egy
te her men tes 76 nm-es, te le fo nos örök la kás + pin ce
+ meg kez dett be épí té sû, kü lön ál ló te tõ té ri la kás. Tel.:
(30) 2677-487.
g Gödöllõ köz pont já ban, kel le mes kör nye zet ben
(Remsey kör úti új ház sor), 62 nm-es (hasz nos) 2 +
fél szo bás, han gu la tos te tõ té ri (2. em.) la kás el adó.
Par ket ta, pad ló lap, egye di cirkófûtés, víz és gáz óra, ká -
bel TV, te le fon. Egy éve tel je sen fel újí tott, mé ret re ké -
szí tett na túr fe nyõ kony ha, für dõ szo ba, elõ szo ba bú to -
rok kal, rend õr sé gen jel zõ ri asz tó rend szer rel. Tel.: (20)
9382-484.
g Ka zin czy kör úti 2 szo ba + ét ke zõs, er ké lyes, gáz -
kon vek to ros örök la kás el adó 6,5 mil lió Ft-ért. Fel újí tan -
dó. Tel.: 41-470; (20) 9659-997 (nap köz ben).
g Gödöllõn nagy csa lá di ház el adó, 3 szo ba, szu te rén
+ te tõ tér fél kész. Iá.: 8,5 mil lió Ft. Ér dek lõd ni dél után,
az Ibo lya u. 110 szám alatt.
g Gödöllõn, az Al vé gen el adó 300 négy szög öles tel -
ken, 3 szin tes csa lá di ház. Iá.: 29,5 mil lió Ft. Tel.: 417-
948, vagy (20) 9437-464.
g Gödöllõ köz pont já ban 2,5 szo bás 6. Eme le ti 2 er ké -
lyes nagy kony hás, HBO, 76 nm-es la kás el adó. Iá.:
8,3 mil lió Ft. Tel.: (30) 9662-224.
g Gödöllõ köz pont já ban, csa lá di ház jel le gû, kö zös ud -
va ros tár sas ház ban, ut ca fron ti 95 nm-es 3 szo bás fel -
újí tás ra szo ru ló la kás, kocsibeállási le he tõ ség gel, kert -
résszel. Üz let, iro da ki ala kí tá sá ra is al kal mas. Iá.: 8,3
mil lió Ft. Tel.: (30) 9662-224.
g Ki rály ut cá ban épü lõ sor há zi ház rész let fi ze tés sel el -
adó. Szocpol, ked vez mé nyes hi tel igény be ve he tõ. Tel.:
422-453. 
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Blahán pa no rá más tel ken 80 szá za lé kos ké szült sé gû
ház 195 nöl tel ken el adó. Tel.: 422-453. 
g Szilasligeten két szin tes fel újí tás ra szo ru ló iker ház,
mely egy be nyit ha tó 260 nöl tel ken el adó. Tel.: 422-453. 
g Babati ut cá ban 6 szo bás ház ren de zett tel ken el adó.
Tel.: 422-453. 
g Körösfõi ut cá ban két la ká sos fel újí tott ház 225 nöl
tel ken el adó. Tel.: 422-453. 
g El adó Gödöllõn 1+2 fél szo bás 65 nm-es, er ké lyes,
te le fo nos, ká bel té vés, ma gas föld szin ti la kás. Tel.: 412-
565, Gál Béláné
g Gödöllõn az Amb rus köz 15-ben el sõ eme le ti 64
nm-es, 2,5 szo bás er ké lyes la kás, azon na li be köl tö -
zés sel el adó. Tel.: 410-821; (30) 9966-116.
g El adó pa lo ta ker ti 1+2 fél szo bás 2.em., Já nos ut cai
2 szo bás, Remsey kör úti 3 és fél szo bás és Dó zsa Gy.
úti 3 szo bás la kás. El adó 1+2 fél szo bás ház 140 nöl
te lek kel, ár: 6,9 m Ft. Épí té si tel ke ket ke re sünk meg vé -
tel re. LIPCSEY In gat lan iro da, Gödöllõ, Körösfõi u. 14.
Tel.: 30/9-144-174.

Al bér let
g Gödöllõ vá ros köz pont já ban ér té ke sí tés re al kal mas
ud var ki adó. Ugya nitt bér be adó 18 nm iro da, 25 nm
pin ce, 28 nm rak tár. Tel.: (30) 9717-337.
g Gödöllõ köz pont já ban 67 nm-es bú to ro zat lan bér le -
mény, iro dá nak, la kás nak, hosszú táv ra ki adó. Tel.:
(30) 9617-621, vagy 417-388.
g Vá con, ipa ri öve zet ben, 115 nm-es üzem épü let, szo -
ci á lis he lyi sé gek kel és 300 nm be to no zott ud var rész
bérbe adó. Ed dig élel mi szer üzem ként mû kö dött. Tel.:
(30) 9480-863.
g Gödöllõ, Rét u. 19/a. alatt, hosszú táv ra bérbe adó
130 nm-es új hely ség iro dá nak, vál lal ko zás nak. Ko csi -
be já ró, ipa ri áram van. Tel.: 419-954.
g Gödöllõ köz pont já ban 26 nm rak tár hely ség ki adó.
Tel.: 413-520 (18 óra után).
g Gödöllõn az Amb rus Zol tán köz ben, 64 nm-es la kás,
hosszú táv ra ki adó. Tel.: (20) 3303-396.
g Gödöllõ bel vá ro sá ban hosszú táv ra bérbe adó, öt hely -
ség bõl ál ló, 80 nm-es, szép, ker tes ház rész, ko csi be já -
ró val, nagy ud var ral, ut cai be já rat tal, iro dá nak, üz let nek,
óvo dá nak, vál lal ko zás nak, stb. Tel.: (60) 329-676.
g Ki adó igé nyes üz let he lyi ség (iro dá nak is) re á lis áron.
Gödöllõ, Remsey krt. 9.,l 62 nm el adó tér, 12 nm rak tár
+ mellékh. Tel.: 430-209; (20) 9444-358.
g Blaháné u. 246. sz. alatt ide á lis kör nye zet ben el sõ
osz tá lyú sa la kos te nisz pá lya bé rel he tõ. Tel.: 418-879.
g Bér be adó Gödöllõn a Sík Sán dor ut ca 13-14-15
szám alat ti in gat lan (volt Dreher sörlerakat): 1100 nm
alap te rü le tû épü let, ben ne iro dák, rak tá rak és szo ci á lis
hely sé gek va la mint 1700 nm be to no zott ud var. Érd.:
Sárosi Andrásné, Gödöllõ Isaszegi út 57. Tel.: 420-103.
g 1,5-2 szo bás ki adó la kást vagy há zat ke re sünk. Tel.:
(20) 9894-51. 

Szol gál ta tás
g Gyógypedikûr, tyúk szem, sze mölcs, bõr ke mé nye -
dés, vas tag gom bás kö röm szak sze rû ke ze lé se és
ápo lá sa. Tel.: 411-759.
g Köl töz te tés, áru szál lí tás (bel föl di és nem zet kö zi)

meg le pe té sek nél kül, ga ran ci á val. Bár mit, bár mi kor,
bár ho vá. Tel/fax: 418-203, vagy (30) 9243-216.
g Gödöllõi fitness köz pont sza bad idõs sport prog ram
ve ze tõk (ae ro bic, jó ga, tánc, stb.) je lent ke zé sét vár ja.
Tel.: 414-068, vagy (20) 9511-138.
g Köl töz köd ni sze ret ne, vagy fu va roz tat na? Hív jon,
meg egye zünk! Tel.: 412-903, vagy (30) 9406-665.
g Vál la lom mo dern és an tik bú to rok át hú zá sát, ja ví tá -
sát, to váb bá aj tó kár pi to zást. Gar ni tú ra: 25 ezer Ft +
szö vet; he ve rõ: 7 ezer Ft + szö vet; aj tó 16 ezer Ft +
szö vet. (Nagy szö vet vá lasz ték!) Tel.: 485-239, vagy
(30) 241-4096.
g Ági fod rá szat Gödöllõ, Pa lo ta kert 2. III. eme let. 31.
szám alatt, sze re tet tel vár ja ked ves ven dé ge it ked den
és csü tör  tö kön 8-13, szer dán és pén te ken13-19 és
szom ba ton 8-13 órá ig. Be je lent ke zés a 417-729-es te -
le fo non.
g Ha vi dí jas au tó par ko lá si le he tõ ség Gödöllõ bel vá ro -
sá ban, zárt ud var ban, vál lal ko zók nak és ma gán sze mé -
lyek nek, éj jel-nap pal. Tel.: (30) 9717-337.
g Kup lung, fék be tét és fék po fa fel újí tá sa ga ran ci á val,
rö vid ha tár idõ re. Tár csa és Dob sza bá lyo zás Al kat rész
áru sí tás. Gödöllõ, Má tyás kir. út 103. Tel.: 415-966.
g Fi gye lem! Vál lal ko zá so mat tel jes be ren de zés sel,
pénz tár gép pel áru kész let tel (hasz nált gye rek ru ha) csa -
lá di okok mi att át ad nám. Tel.: 416-035.
g TB ügy in té zést, bér szám fej tést, köny ve lõk nek adat -
rög zí tést vál la lok. Tel.: 415-553.
g Köl töz köd ni sze ret ne vagy fu va roz tat na? Hív jon,
meg egye zünk. Tel.: 412-903; (30) 9406-665.
g Gyógy tor na, gyógymasszázs (ma gán ren de lés ke re -
té ben). Gödöllõ, SZTK 2-es ren de lõ in té zet föld szin ti
20-as szo ba. Be je lent ke zés: 414-068 vagy (20) 9511-
138.

Adás-vé tel
g Ké zi mun ka elõ nyo más, 2 so ros gé pi cak ko zás, elõ -
nyo mott te rí tõk, hím zõ fo nal el adó. Tel.: 412-119.
g In gyen el vi he tõ Veresegyházról négy sze mé lyes re ka -
mié. Tel.: 06-1-400-0508/114 mel lék (es te).
g Ré gi sé ge ket, ré gi órá kat, He ren di és Zsolnay por ce -
lá no kat ve szek, gyûj tõ. Tel.: 422-611.
g Mû sza ki cik kek el adá sa és vé te le. Tel.: 422-611.
g Kéz pén zes gép ko csi vá sár lás! 2 mil lió Ft-ig ke re sünk
hasz nált gép jár mû ve ket. Ház hoz me gyünk. Tel.: (20)
9715-992.
g Ma gán gyûj tõ ke res ré gi ké pes la po kat, pa pír pén ze -
ket, postatiszta bé lyeg gyûj te ményt. Tel.: (1) 405-7330,
vagy (1) 409-4628.
g El adó egy ener gia ta ka ré kos, 300 l-es hû tõ lá da. Tel.:
415-665. Tel.: 415-665.
g Új, 80 l-es vil lany boj ler áron alul el adó, va la mint egy
4 éves gáz ka zán. Tel.: 418-815.
g Hí zott ser té sek, va la mint 100-110 kg-os ko ca sül -
dõk el adók. Cím: Gödöllõ, Vak Bottyán u. 5.
g Ré gi há ló szo ba bú tor t ke re sek, le he tõ leg fel újí tás
elõt ti ál la pot ban. Tel.: (30) 9717-337.
g Fel újí tott, 3 csil la gos, 160 l-es hû tõ szek rény el adó.
Tel.: 411-043.
g El adó Ep son FX 1000-es nyom ta tó. Tel.: (20) 3255-
410.

g El adó egy sze mé lyes ágy (ágy ne mû tar tós), 2 db. fo -
tel + do hány zó asz tal 3000 Ft-ért. Tel.: 415-971. 
g Szö võ szék, 75 cm szé les és kész rongy szõ nyeg el -
adó. Tel.: (20) 9714-395.
g El adók: Baby Bell Cross nagy ke re kûm két fo ko zat -
ban dönt he tõ 16 ezer Ft-ért, Babito es er nyõ ala kú ra
csuk ha tó fix hát tám lás sport ko csi 7 ezer Ft-ért. Mind -
ket tõ ki fo gás ta lan, új sze rû ál la pot ban. Tel.: (30) 2023-
195.
g El adó egy 4 éves gáz boj ler. Tel.: 418-815.

Jár mû-al kat rész
g Bon tott Polski Fi at 126-os, komp lett mo tor, se bes -
ség vál tó és egyéb al kat ré szek és tar to zé kok el adók.
Tel.: 414-241. Cím: Zsi dai, Gödöllõ, Ti sza u. 2.
g El adó 50 köb cen tis, két se bes sé ges au to ma ta vál tós
Babetta, va la mint egy ja pán kis mo tor (Sundiro) ga ran -
ci á val. Ár: 35 ezer Ft.; 95 ezer Ft. Tel.: 412-621.
g El adó ETZ 125-ös, mû sza ki val, új gu mik kal és ETZ
250-es mû sza ki val, ki tû nõ ál la pot ban 20 ezer km-rel.
Ár: 67 ezer Ft; 80 ezer Ft. Tel.: (20) 9446-470.   
g IFA hosszú pla tós 84 -es év já ra tú, le járt mû sza ki val.
Iá.: 170 ezer Ft. vo nó hor gos La da cse re ér de kel. Tel.:
(30) 9662-224.
g Su zu ki RM 250 cross, 92-es év já ra tú, ki tû nõ mû sza -
ki ál la po tú. Iá.: 370 ezer Ft. Ro bo gót be szá mí tok. Tel.:
(30) 9662-224.
g Su zu ki Swift 1.3 el adó. Há rom éves, 32e km, 5 aj tós,
tür kiz, meg kí mélt, klí ma, kp. zár, ri asz tó. Tel.: 20/966-
5773
g 11 éves Re na ult 9GTD, 1,6-os dí zel, el adó. Ext rák:
antracitmetál szín, vo nó ho rog, rá di ós mag nó. Iá.: 515
ezer Ft. Tel.: (30) 9515-691.
g Ol csón el adó jó ál la pot ban lé võ Mali or szág úti ver -
seny ke rék pár, Shimano RSX vál tó val és egyéb ext rák -
kal. Tel.: 450-662.
g 1990-es év já ra tú, 2000 ccm, ben zin üze mû, Fi at
Croma, köz pon ti zár ral, szer vo kor mánnyal, elekt ro mos
ab lak eme lõ vel el adó. Iá.: 760 ezer Ft. Tel.: (20) 311-
6753.
g Tra bant 1.1 1990. de cem be ri, 4 üte mû, új gu mik kal,
al váz vé de lem mel, gyúj tás fel újí tás sal. Törzs könyv van.
Iá.: 350 ezer Ft. Tel.: 416-035; 416-451. 
g 1998. feb ru á ri Seat Ibiza 1.0, 35 ezer km, té li gu -
mik kal, ki tû nõ ál la pot ban el adó. Tel.: 416-035; 416-
451. 
g El adó 1.6-os, ben zi nes 1985-ös év já ra tú Ford
Escort. Tel.: 417-845.
g El adó 1984-es,1200-as La da vo nó ho rog gal, va la -
mint 1985-ös 126-os Polski Fi at. Mind ket tõ nek 2001.
õszé ig ér vé nyes a mû sza ki ja. Tel.: 418-730, Pin tér.

Ok ta tás 
g Beszédcentrikus an gol- és orosz  ok ta tás, ol vas má -
nyos kis re gé nyek bõl és ere de ti an gol-ame ri kai fil mek -
bõl. Tel.: 412-967.

Egyéb
Ma gán éle ti, sze rel mi gond ja i ra lel ki ta nács adás. Ha a
jö võ jé re kí ván csi, tarot-kár tyából meg jó so lom. Tel:
412-147. 
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Városi hirdetmények
az elõzõbõl
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MÁR KA KE RES KE DÉS ÉS SZER VIZ
A LE HE TÕ SÉ GEK KE RES KE DÉ SE

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

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

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

SU ZU KI BENKÕ,SU ZU KI BENKÕ,
A GOND TA LAN AU TÓ A GOND TA LAN AU TÓ ZÁSZÁS

Használt Suzuki
KAMATMENTES RÉSZLETRE

már Gödöllõn is!

PÁRATLAN LEHETÕSÉG!
Új Suzuki 2 éves ingyenes Cascó-

val vagy felszereltségben.
Önre bízzuk a döntést.

Gödöllõi Szolgálat
már az interneten is.
Látogasson el weboldalunkra! 

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

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

telefonon
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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 történel-
mi esemény, történet, tárgyi emlék vagy ha-
gyomány 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. em. 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

– Színvonal – szépség – igényesség –

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

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

tárgyak megtekinthetõk,
megvásárolhatók.

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

Nyitva: H–Szo.: 8–18, V.: szünnap
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CIB

Az ESZI (Gödöllõ, Ady sétány 56.) 
felvételt hirdet a 2000 év májusában induló
Értelmi Fogyatékos nappali intézetébe az

alábbi helyekre:

1 fõ vezetõ
képesítési felvétel: gyógypedagógus, pszichológus,

szociális munkatárs, szoc. vezetõ,
pedagógus - mentálhigiénés képesítéssel, óvónõ

1 fõ terápiás  munkatárs
 képesítési felvétel:gyógyfoglalkoztató szakaszisztens,

rehabilitációs tevékenységgle foglalkozó terapeuta

1 fõ szociális gondozó
képesítési feltétel:szoc. gondozó,  ápolói végzettség,

ápolási asszisztens

Továbbá az Idõsek Otthonába
- (részfoglalkoztatással) mentálhigiénés munkatársat,

képzési elvárás az 1/2000 (1.7) SZCSM rendeletében foglal-
tak szerint

- szakács, varró - kisegítõ munkakörbe (1-1) fõ.

Részletes tájékoztatás az intézmény-vezetõtõl
kérhetõ  a 420-600 telefonszámon.

A Gödöllõi Tormay Károly Egészség-
ügyi  Központ felvételt hirdet 1 fõ
védõnõi állásra. Az állás azonnal
betölthetõ. Bérezés a Kjt. szerint. 

Férõhely biztosított. 
Pályázati feltétel: szakmai önéletrajz, 

a védõnõi diploma másolata.
Jelentkezés, információ:

Dr. Sabadfalvi András igazgató fõorvos
Tormay Károly Egészségügyi Központ

Gödöllõ, Petõfi S. u. 1.
Tel.: 410-681 vagy 420-655
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A tavasszal elõször szerepelt vendégség-
ben a Gödöllõi LC gárdája és az ellenfél
mindjárt a negyedik helyen álló, s ebbõl
adódóan nehéz ellenfélnek ígérkezõ Salgó
Öblös volt. Az elsõ percekben a hazaiak
mozogtak úgy, mintha a szokatlanul korai
kezdés (11 óra) miatt hajnalban kellett volna
kelniük, ugyanakkor Kissék már az elsõ per-
cben szögletet végezhettek el, majd Wendler
révén az õ nevükhöz fûzõdött a meccs elsõ
kapura menõ kísérlete is. Ezt védte a kapus,
csak úgy, mint néhány perccel késõbb a
másik oldalon Kiri Szabó váratlan lövését. A
tizenkettedik percben már ismét a GLC elõtt
adódott lehetõség: az alapvonaltól 21 méterre
Wendler állt a szabadrúgás mögé, szépen
átívelt a sorfal fölött, és csak Lázár bravúrja
akadályozta meg abban, hogy a legutóbbi
mérkõzés után újra gólszerzõként ünnepel-
jen. Két perc múltán Kiss fejesénél már a
kapusbravúr is kevés lett volna, ám a

gólvona lon álló védõ kisegítette a hálóõrt.
Ugyanez történt akkor is, amikor a 20. perc -
ben Vízler átemelt a kifutó Lázáron. A tarjá-
niak elõtt szintén egy szabadrúgásból adódott
a legkomolyabb alkalom a gól szerzésre, az
elsõ osztályt is megjárt Kiri azonban nem
felejtett el védeni, így gól nélküli döntetlen-
nel vonultak pihenõre a csapatok.

A második félidõben jóval kevesebbet
forogtak veszélyben a kapuk, és inkább
küzdelmes, mint színvonalas volt a
mérkõzés. Vörös Attila ráadásul Wendler
sérülése miatt kénytelen volt átszervezni
csapatát. Bár városunk csapata végig hajtott,
az utolsó percekben kissé beszorultak, és a
Salgónak lett volna lehetõsége a három pont
megszerzésére. Nem tudtak élni vele, akárc-
sak az elsõ félidõben enyhe mezõnyfölény-
ben játszó és helyzetekkel rendelkezõ gödöl-
lõiek, így a döntetlen igazságosnak mond-
ható. A GLC gárdája a pontszerzéssel továb-
bra is õrzi második helyét a bajnoki tabellán.

Következõ mérkõzés: 2000. április 2.:
ifjúsági 13 óra, felnõtt 15 óra: Gödöllõi
LC-Gyöngyös.

Tóth Márta

A Trident FC már ci us 20-án, hét fõn ját szott
a Szár li get el len. Bár a ven dé gek ide gen ben
is ered mé nye sen sze re pel tek a baj nok ság ed -
dig el telt ré szé ben, a ha zai kör nye zet ben a
pon tok nyolc van szá za lé kát meg szer zõ, rá -
adá sul a leg utób bi há rom al ka lom mal hi bát -

lan gödöllõiek sem szá mí tot tak esély te len -
nek. Jól is kezd ték a mér kõ zést a Gacsályi-
tanítványok, hi szen két perc sem telt el, és
má ris ve ze tést sze rez tek, de so ká ig nem
örül het tek az elõny nek, mert egyen lí tet tek
Hegyiék. Vé gül az egész el sõ fél idõ re ez a
ko re og rá fia vált jel lem zõ vé: lé pés elõny be
ke rült a gödöllõi gár da, mely ben kü lö nö sen
a Kiss, Sztriskó, Tóth hár mas volt ele mé ben
eb ben az idõ szak ban, de a kék-fe hé rek nek
mind annyi szor si ke rült ega li zál ni uk. Pe dig
Palocsay ka pus ra nem le he tett pa nasz: vé -
dett min dent, amit le he tett, és idõn ként azt
is, amit nem. Szü net után azon ban hi á ba vol -
tak a há ló õr újabb és újabb bra vúr jai is, a
He gyi Csa ba ve zet te, szer ve zet ten, jól ját szó
szár li ge ti ek aka ra ta ér vé nye sült és egy, két
vagy ép pen há rom gól lal mind ig õk ve zet -
tek. A küz del met fel nem adó Tóthéknak a
törzs szur ko lók buz dí tá sá tól kí sér ve idõn ként
si ke rült kö ze lebb ke rül ni ük hoz zá juk, ám a
gyõ zel met már nem en ged te ki a ke zé bõl az
Eurotrans Kronos gár dá ja. Vé gül tö ké le te -
sen iga zo ló dott a Szár li get-fé le sta tisz ti ka,
mi sze rint a ven dé gek ide gen ben át la go san
hét gólt lõ nek, és ötöt kap nak.

Gacsályi At ti la: „El kell is mer ni, hogy

ezen a mér kõ zé sen jobb volt az el len fél. El sõ -
sor ban össz pon to sí tás, fi gye lem te kin te té ben.
Rá adá sul az el sõ fél idõ ben ér de kes mó don
mind ig min ket za vart meg a ve ze tés. Szü net
után az tán már nem is tud tuk fel ven ni a rit -
must, mert több já té ko son a fi zi kai, il let ve az
ide gi fá radt ság je lei mu tat koz tak. En nek el le -
né re meg gyõ zõ dé sem, hogy en nél töb bet tu -
dunk. Bár nem lesz könnyû, meg pró bál juk
Deb re cen ben ki kü szö böl ni a csor bát.”

A Gödöllõi KFC sem járt si ker rel ezen a
na pon, ve re sé get szen ve dett köz vet len ve -
tély tár sá tól, a Bag lyok tól. A sé rü lé sek mi att
tar ta lé kos gödöllõi gár da a nyol ca dik per cig
tar tot ta az ered ményt, ak kor Me zõ fal vi ré -
vén ve ze tés hez ju tot tak a ha za i ak. A hát -
rány ba ke rült Ivanovics-legénység a fél idõ
vé gén le tá ma dás sal pró bál ko zott, ami vel
ala po san meg is lep te el len fe lét, ám ezt sem
si ke rült gól ra vál ta nia. Sõt, ha Ban gó nem
véd négy kis bün te tõt is, még a csö mö ri ek
nö vel het ték vol na elõ nyü ket. A má so dik já -
ték rész kö ze pén az tán is mét Me zõ fal vi volt
ered mé nyes. Vé gül négy perc cel a vé ge elõtt
si ke rült a szé pí tés a GKFC-nek és a hát ra lé -
võ idõ ben a dön tet len ki har co lá sá ra is volt
esé lyük, ám a he lye ze tek ki hasz ná lat la nul
ma rad tak, így a te rem lab da rú gás ban rit ka
gól sze gény, de nem iz ga lom men tes mér kõ -
zé sen a Bag lyok gár dá jáé lett a há rom pont.

Martha

Labdarúgás

Továbbra is veretlen a GLC

Salgótarján, 200 nézõ
Vezette: Kökény Sz. (Kálé E., Kökény G.)
GLC: Kiri–Somogyi, Króner, Wendler
(Vajda, 56 p.),–Kálmán (Barna 65 p.),
Labanics, Nádasdy, Varga–Vízler, Kiss Z.
Edzõ: Vörös Attila.

Ifjúsági mérkõzésen:
Salgó Öblös–GLC 1:1 (1:1)
GLC: Lovas–Kerecsényi–Pintér T., Kovács
K. (Oldal), Péter G. (Ocskay)–Hovodzsák,
Kovács M., Ökrös, Urbán–Csombor, Morár
(Pintér K.). Edzõ: Ivanovics Károly.
Gólszerzõ: Kovács M.

Serdülõk:
Budakalász–GLC 0:1 (0:0)
Gólszerzõ: Zelnik

Salgó Öblös–Gödöllõi LC 0:0

Te rem lab da rú gás

Rossz szé ria te rem ben

Gödöllõ, Egye te mi sport csar nok, 200 né -
zõ. Ve zet te: Nagypál, Deme (Kálé)
Trident FC: Palocsay–Morvay, Sztriskó,
Kiss R., Tóth L. Cse rék: Pfeffer, Földesi, Ná -
dor, Szûcs, Csiszér. Edzõ: Gacsályi At ti la.
Gól szer zõ: Kiss R. (2-2. és 16. p.), Tóth L.
(2-32. és 39. p.), Szûcs 10.p.
Jó: Palocsay ( a me zõny leg jobb ja), Szûcs

Csö mör. Ve zet te: Radvánszky, Tagyi (Vá -
mos)
GKFC: Ban gó–Fa ze kas, Bar talis, Aszó di,
Sza bó Cse rék: Kelenvölgyi, Kerecsényi, Tóth
M. Edzõ: Ivanovics Kár oly. Gól szer zõ: Aszó -
di (36. p.). Jó: Ban gó

Trident FC–Szár li get Eurotrans Kronos
5:7 (3:3)

Bag lyok KLK–Gödöllõi KFC 2:1 (1:0)
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Va sár nap a kel le mes idõ ben 222-en ne vez tek a Margita 344,2 Tu risz ti kai és Sport egye sü let
or szág úti ke rék pár tú rá já ra. A Gödöllõ – Szada – Mo gyo ród – Fót – Csomád – Veresegyház
– Szada – Gödöllõ út vo na lon ha la dó tú ra 35 ki lo mé te res táv ján az 1989-es szü le té sû Kál -
mán An na és az 1992-es Kosik Dá vid vol tak a leg fi a ta labb tel je sí tõk, a me zõny kor el nö ke
az 1941-ben szü le tett Ba ko nyi Pálné és az 1943-as Hor váth Ti bor vol tak.

Fotó: Radó Gábor

A budapesti Közlekedési Múzeumban 2000. március 17. és április 2. között magyar
repülõmodell-történeti kiállítás látható. A kiállításon a régi és mai repülõk mellett
valamennyi magyar Európa- és világbajnok gépe is megtekinthetõ. Képünkön az
Európa- és világbajnok, gödöllõi Maczkó Oszkár kiállított tablóival és modelljeivel.

Fotó: Winkler Csaba 

Ko sár lab da. Vég re Gödöllõn ren dez het tük
meg a II. kor cso por tos le ány me gyei te rü le ti
ko sár lab da-baj nok sá got. Négy csa pat nak
helyett csak egyet len ér ke zett meg, hogy meg -
mér kõz zön a há zi gaz da Ha jós csa pa tá val. Ha -
jós   –Budakeszi 129:7. Az im po ná ló, nagy ará -
nyú gyõ zel met a kö vet ke zõk vív ták ki: Barcza
Kin ga, Barsán Vik tó ria, Bán he gyi Ad ri enn, Far -
kas Do rottya, Heim Ri ta, Hollósi Szil via, Kõhidi
Il di kó, Mácsai An na, Só lyom Bar ba ra, Sü tõ
Ad ri enn, Szép Ve ra, Ugrósdy Ma ri ann, fel ké -
szí tõ: Fü löp De zsõ. Áp ri lis 8-án szin tén
Gödöllõn, a me gye dön tõn kell helyt áll niuk.

Ké zi lab da. A har ma dik kor cso por tos ké zi lab -
dá sok me gyei te rü le ti ver se nyét a Ha jós is ko la
csar no ká ban ren dez ték meg. A di ák olim pi ai
me gye dön tõ be ju tá sér t a gödöllõi fiú- és
lánycsa pat is pá lyá ra lé pett. A ver seny a fi úk -
nak si ke rült job ban. A Ha jós  22:9-re ver te a
nagykátai és 25:10-re a bagi is ko lák csa pa ta it.
A to vább ju tást a kö vet ke zõ já té ko sok vív ták ki:
Bajkó Zol tán, Bor bély Sza bolcs, Hor váth Szil -
vesz ter, Klacsán Ti bor, Lattmann Zsolt, Nagy
Lász ló, Ne mes And rás, Rausch Dá ni el, Saska
Ádám, Sengel Ákos, So mo gyi Ádám, Tóth
Imre. Edzõ: Ma jo ros Gusz táv. A lá nyok ver se -
nyé ben a Ha jós 14:0-ra le gyõz te a hévízgyörki
csa pa tot, majd 19:13-ra ki ka pott a tápiószelei
együt tes tõl, és a má so dik he lyen vég zett. A két
gyõz tes ju tott to vább a me gyei dön tõ be.

Lab da rú gás. A di ák olim pia kör ze ti nagy pá -
lyás lab da rú gó-baj nok ság har ma dik kor cso -
port já ban be fe je zõd tek a küz del mek. A há rom
csa pat õsszel és ta vasszal is össze mér te ere -
jét. Õsszel az Er kel 4:0-ra ver te a kistarcsai
Köl cseyt, és 8:1-re ki ütöt te a Szent Im rét.
Köl csey –Szent Im re 3:1 volt. Ta vasszal már
szo ro sabb meccse ket ját szot tak egy más sal a
csa pa tok. Az Er kel is mét dup lá zott: 2:1-re
nyert a Köl csey és 3:0-ra a Szent Im re el len.
A har ma dik meccsen a kistarcsaiak egy ha -
tost rúg tak a Szent Im re csa pa tá nak. A vég -
ered mény: 1. Er kel Fe renc Ál ta lá nos Is ko la 4
gyõ ze lem mel (17:2-es gól kü lönb ség), 2. Köl -
csey Fe renc Ál ta lá nos Is ko la Kistarcsa 2 gyõ -
ze lem, két ve re ség (10:7), 3. Szent Im re Ka to -
li kus Ál ta lá nos Is ko la gyõ ze lem nél kül, négy
ve re ség gel (2:20). A gyõz tes csa pat tag jai:
Benkó Dá vid, Bor sos Zsolt, Csapcsik Bol di -
zsár, Cser há ti Jó zsef, Danyi Gá bor, Franyó Ba -
lázs, Györe Vin ce, Kecs kés Zol tán, Ko rá nyi
Ta más, Kõrösi Pé ter, La ka tos Ró ber t,
Mirvaisz Janan, Ma ros Ro land, Ma ros Sza -
bolcs, Prikkel And rás, Sza bó Ist ván, Sze les
Dá vid, fel ké szí tõ: Gadanecz György. g

HÍREK

Margita-túra

Repülõmodell-kiállítás
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Vasárnap délelõtt harmadik alkalom-
mal rendezték meg a Fesztivál Futást

Budapesten a Városligetben. A nagysz-
erûen sikerült rendezvényen kitûnõ
hangulatban versenyeztek a nõk, férfiak,
kerekesszékesek, valamint a gyerekek a
hagyományos váltófutásban. A több ezer
induló ragyogó, napsütéses idõben tel-
jesítette a különbözõ távokat. A GEAC
fiatal atlétáinak szereplésérõl Benkõ
Ákos tájékoztatta lapunkat.

A 10–12 éves csapatok váltóversenyén
idén közel hatvan csapat indult. A
10×500 méteres távon öt lány és öt fiú
mérte össze erejét egymással. Az elõzõ
két évben a gödöllõi csapat nyerte ezt a
versenyt. Most arra készültek, hogy
egymásután harmadszor is õk legyenek a

legjobbak. A versenyt megelõzõ
felkészülés során több, mint húsz gyerek
közül választották ki a legjobb formában
lévõket. 

A taktikai utasítás szerint Vágó
Móninak kellett futnia a leggyorsabb
kecskeméti atléta ellen. A két lány
fokozatosan elhúzott a mezõnytõl, így
Szibilla Balázs jó pozícióból folytatta a
versenyt. A két csapat között óriási harc
folyt az elsõ helyért. Felváltva vezettek,
de egyik sem tudott nagyobb elõnyre
szert tenni, mindössze néhány méter
különbség volt a futók között a váltá-
soknál. A kilencedik embernél – Izsó
Márti – azonban eldõlt a verseny. A
gödöllõi kislány negyven méteres elõn-
nyel váltotta az utolsónak futó Szeleczky

Alexet, aki már nem engedte ki kezébõl a
vezetést.

A gödöllõi atlétákat elkísérõ edzõk,
szülõk, szurkolók nagy ünneplésbe
kezdtek, hiszen harmadszor is a GEAC lett
a verseny gyõztese. A csapat tagjai: Danis
Dóra, Izsó Márta, Ritecz Lilla, Sáfár
Orsolya, Vágó Mónika, Kis Dávid,
Korányi Gergõ, Schopper Ádám, Szeleczki
Alex, Szibilla Balázs, edzõk: Benkõ Ákos,
Gadanecz György, Szörényi István. A
második Kecskemét mögött az Ikarusz
szerezte meg a bronzérmet, a Vasas az
ötödik, az UTE a hetedik helyen ért célba.

A mostani futáson is kiderült, hogy a
gödöllõi atléták futástudásban, tak-
tikában, váltásban, és koncentrálásban is
jobbak voltak vetélytársaiknál. A
gyõzelem értékét tovább növeli, hogy
minden évben minimum a csapat fele
kiöregszik és új futókat kell beépíteni az
együttesbe. A következõ Fesztivál
Futáson mi más lehet az elvárás, mint az
újabb gyõzelem?

-esz-

ABudakeszi Repülõtéren rendezték
meg a Pest  megyei  mezei  futó

bajnokságot. A gödöllõi iskolák szoká-
sukhoz híven nagy létszámú kül dött -
séggel  képvisel ték városunkat .  A
megyei versenyre négy busszal 182
versenyzõ érkezett meg az ellenfelek
nagy bánatára. A csapatverseny nyolc
aranyérmébõl hatot, az összes dobogós
helyezésbõl (24) pedig tizennégyet a
gödöllõi iskolák hoztak el. Örömteli,
hogy a város iskolái közül öt – Erkel,
Hajós, Líceum, Premontrei, Török –
ilyen kiválóan szerepelt.

Eredmények: Az elsõ korcsoportban
két egyéni és két csapatbajnoki címet
szereztek a Hajós iskola futói: Király
Pálma és Szeleczky Alex, valamint a
fiú csapat  (Szeleczky Alex,  Varga
Roland, Székely Csaba, Bátori Balázs,
Varga Balázs), és a lány csapat (Király
Pálma, Tóth Alíz, Szádvári Krisztina,
Hucskó Diána).

A második korcsoportban két csapat
végzett a dobogón: 2. Erkel (Erdélyi

Zsófia, Szlifka Katalin, Sáfár Orsolya,
Benkó Réka, Tóth Szilvia), 3. Török
(Kovács Dorottya, Danis Dóra, Bakk
Ágnes, Vágó Mónika, Veres Klára).

A harmadik korcsoportos versenyben
három aranyat gyûjtöttek be a gödöllõi
futók.  Egyéniben elsõ let t  Nagy
S.Miklós (Hajós), 3. Somogyi Ádám
(Hajós), 2. Varga Ilona (Líceum). A fiú
csapatok között  1.  Hajós (Nagy
S.Miklós, Somogyi Ádám, Klacsán Ti -
bor, Ocskai Zoltán, Rétsán Tamás), 3.
Premontrei (Harkányi Máté, Ádám
Miklós,  Szántai  Tamás,  Gémesi
Csanád,  Bárdy Tamás).  A lányok
versenyében a Líceum csapata
bizonyult a legjobbnak 1. (Varga Ilona,
Guári  Alexandra,  Paulusz Bogáta,
Reznák Alexa, Klincsek Krisztina), 3.
Török (Boda Judit ,  Berbekár Éva,
Hudák Katalin, Fábián Boglárka, Hidas
Anna).

A negyedik korcsoportos Szántai
Péter  (Premontrei)  ötödik,  Kelédi
Katal in (Líceum) pedig harmadik
helyezést ért el. A csapatversenyben 3.

Török (Lakatos Zsombor, Árpás Géza,
Tóth Cseri  Tibor,  Kolesza Gergõ,
Gönczi Csaba). A lányok között 1.
Líceum (Kelédi Katalin, Nagy Hilda,
Zsemberovszky Linda, Kiss Orsolya,
Csintalan Erika), 3. Török (Martin
Anna, Fábián Borbála, Durkó Eliána,
Eördögh Réka, Sztarenszky Magdolna).

A legidõsebbek versenyében két
arany, egy ezüst, két bronz a mérleg.
Egyéniben elsõ Kis Gyöngyi (Török),
3. Varga Krisztina (Líceum), 5. Pál
Nóra (Pre montrei). Csapatban 1. Török
(Kis Gyöngyi, Gácsi Judit,  Takács
Enikõ, Hankó Zsuzsa, Szabó Brigitta),
2. Líceum (Varga Krisztina, Schrem -
mer Anna, Radó Krisztina, Kerék gyár -
tó Ágnes,  Mezei  Barbara) .  A Pre -
montrei  f iú  csapata  bronzérmet
szerzet t  (Harkányi  Nándor,  Dóczi
Gábor, Riedl István, Ángyán Péter,
Illésy Péter).

A gyõztesek közül az elsõ korcso-
portban a Hajós két egyéni és két csap-
at bajnoki címet elért versenyzõi csak
azért nem jutottak tovább, mert a leg -
kisebbeknek nem rendeznek országos
versenyt. A másik négy korcsoport
gyõztesei és helyezettjei valamennyien
bejutottak az országos döntõbe, ahol az
elõzõ évekhez hasonlóan eredményes
szereplés várható tõlük.

-esztí-

Atlétika

Gödöllõi fesztivál a budapesti
versenyen

Mezei futás

Gödöllõ mezei futásban is legyõzte
Pest megyét
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– Elöl já ró ban el kell mon da nom, hogy
kard ban vi dé ki ví vó még so ha sem volt
tag ja a ma gyar vá lo ga tott nak. Így e vo -
nat ko zás ban új kor sza kot írunk és azon
va gyunk, hogy ezt a to váb bi ak ban is
foly tas suk. A két ver seny zõ egész év ben
egyen le te sen ki vá ló tel je sít ményt nyúj -
tott. A Ma gyar Ví vó szö vet ség ré szé rõl a
vá lo ga tás az egész évi ered ményt rep re -
zen tá ló rang lis ta alap ján tör té nik. A rang -
lis ta-pon to kat az elõ re ki je lölt ha zai és
nem zet kö zi ver se nye ken le het gyûj te ni.
Ez ka te gó ri án ként kö rül be lül nyolc ver -
senyt je lent egy év ben. Ez egy ha tal mas
és egy na gyon iz gal mas „ver seny fu tás”,
ahol a ver seny zõ ink cél ba ér tek, ami
mind nyá junk szá má ra na gyon jó ér zés.
Kerecsényi a ju ni or ma gyar rang lis tán
har ma dik, a kadett rang lis tán holt ver -
seny ben má so dik, míg Bo kor Ger gõ a
ma gyar kadett rang lis tán a har ma dik he -
lyet ér te el. A vi lág baj nok ság ra pe dig a
rang lis ta el sõ há rom he lye zett je jo go sult.
Kard ban a vi lág baj nok ság ra uta zó 12
hely bõl hár mat-hár mat a GEAC-
Architekton és a Hon véd szer zett meg;
míg a BSE és a Va sas ket tõt-ket tõt; az
UTE és a Nagy ka ni zsa egyet-egyet.
Hogy Kerecsényi ju ni or ban és kadettben

is ki har col ta a rész vé tel jo gát, az egy ma -
gá ban is fi gye lem re mél tó a jö võ szem -
pont já ból.

– Mik a szak osz tály kö vet ke zõ fel ada tai?
– A je len le gi leg fon to sabb fel ada tunk

az elõb bi ek bõl adó dó an az idei vi lág baj -
nok ság ra va ló fel ké szü lés. Az edzõ jük,
Subert Lász ló, ki nek ez úton is sze ret nék
gra tu lál ni két ta nít vá nyá hoz, fel ké szü lé si
ter vet ké szí tett, mely nek alap ján a ver -
seny zõk ké szül nek a há rom hét múl va
(áp ri lis 18-24) kez dõ dõ vi lág baj nok ság -
ra. Jó ér zés sel tölt el ben nün ket, hogy a
két gödöllõi ví vó, már nem csak vá ros un -
kat, ha nem az egész sport ágat, a Ma gyar
Nem ze ti Vá lo ga tott ke re te in be lül, a vi -
lág baj nok sá gon kép vi se li.

Luk ács And rás paraolimpikonunk fel -
ké szí té se az olim pi á ra mes te ré nek,
Batizi Sán dor nak okoz sok fej tö rést és
fel ada tot. Sa nyi bá csi reg ge len te jár a
szo ci á lis ott hon ba fog la koz ni And rás sal,
majd dél után irány Bu da pest, és ott foly -
tat ják kü lön bö zõ egye sü le tek nél a fel ké -
szü lést.

To váb bi fel ada ta ink, hogy a most kez -
dõ dõ kor osz tá lyos (gyer mek, újonc, ser -
dü lõ) Ma gyar Baj nok sá go kon jól sze re -
pel jünk, hi szen ez ala poz za meg, hogy a
jö võ ben tu dunk-e vá lo ga tott ver seny zõ -
ket ne vel ni. Itt kard és tõr fegy ver nem -
ben is ér de kel tek va gyunk. Úgy gon do -
lom, hogy ez jó erõ fel mé rés lesz ar ra, va -
ló já ban hol is tar tunk.

Szer vez zük to váb bá a nyá ri edzõ tá bo -
ro kat, va la mint egye sü le tünk kap ta meg a
Senior Vi lág baj nok ság ren de zé sé nek jo -
gát, ami nek a szer ve zé se már fo lyik.

– Be fe je zõd tek a kadett- és a ju ni or
ma gyar baj nok sá gok. Mit sze ret ne ki -
emel ni az ott el ért ered mé nyek bõl?

– A szak ve ze tõk, edzõk egy-egy ver -
seny elõtt fel mé rik, hogy mi lyen ered -
mény vár ha tó. Ha a ver seny zõ, a csa pat

„hoz za ma gát”, ak kor elé ge det tek, ha en -
nél töb bet tesz nek le az asz tal ra, az
mind ig szí vet me len ge tõ. Így a kadett- és
a ju ni or Ma gyar Baj nok sá gok után el sõ -
sor ban a kadett kard csa pa tot (Bo kor
Ger gõ, Csákai Ist ván, Gémesi Csa nád)
sze ret ném ki emel ni a baj nok sá gon el ért
má so dik he lyük kel. A Hon véd el le ni
mér kõ zé sük egy sze rû en káp rá za tos volt.
A csa pat mér kõ zést 45 ta lá lat ra vív ják,
és a Hon véd ve ze tett 30:14-re; úgy lát -
szott, hogy el dõlt a mér kõ zés. Ek kor
Csa nád 21:4-re meg ver te az el len fe lét,
és már mi ve zet tünk 35:34-re. „Csákus”
kö vet ke zett a rang lis ta ha to dik he lye zett -
jé vel. Na gyon jó ví vás sal, 5:5-ös dön tet -
len nel még mind ig 40:39-re ve zet tünk.
Ek kor jött Ger gõ a rang lis ta el sõ he lye -
zett jé vel, Lontaival – és va la mi káp rá za -
tos ví vás sal 5:0-ra meg ver te õt. Így a
vég ered mény ben 45:39-re nyer tünk és
ez zel má so di kak let tünk. Fan tasz ti kus
volt.

Az egyé ni ben Bo kor, Kerecsényi
kadett har ma dik he lyen és ju ni or kard ban
har ma dik he lyen, kadett nõi tõr csa pat és
a kard csa pat a ne gye dik he lyen vé gez tek.
Nõi tõr egyé ni ben még volt dön tõ sünk,
de az is mert ese mé nyek mi att azok ma
már nem ak tu á li sak.

Fon tos meg em lí te ni, hogy egyes fi a tal
ver seny zõk, így Csjernyik Ba lázs,
Gémesi Tek la, va la mint Ju hász Ti bor
egyé ni ben is le tet ték már a név je gyü ket a
„fel sõbb” kor osz tály ok ban, ami a jö võ
szem pont já ból fel tét le nül szük sé ges. Na -
gyon örül tem, hogy az el múlt he tek ben
gyer mek fiú tõr ben Nagy ka ni zsán avat -
tuk az el sõ dön tõ sün ket, Benke Ba lázst.
Mint is me re tes két éve in dí tot tuk be a fi -
úk ré szé re a tõr ok ta tá sát. Ta lán mos tan ra
ez is fej lõ dés nek in dul. Majd meg lát juk,
min den eset re mi azon va gyunk.

(erni)

Vívás

Kerecsényi és Bokor a vb-n
Ko vács Ta más, a Ma gyar Ví vó szö vet -
ség igaz ga tó ja a hét vé gi ju ni or Ma -
gyar Baj nok ság után ki hir det te az
Ame ri kai Egye sült Államokbeli South
Bend-i ví vó vi lág baj nok ság ra uta zó
ma gyar vá lo ga tot tat. E sze rint az „uta -
zó ke ret” tag ja kadett kor osz tály ban
Bo kor Ger gõ, il let ve ju ni or és kadett
kard ka te gó ri á ban Kerecsényi Fo dor
Ge or gi na. Mind ket ten a GEAC
Architekton Ví vó szak osz tá lyá nak ver -
seny zõi. Meg kér dez tük Gémesi Csa ba
szak osz tály ve ze tõt, mi alap ján vá lo -
gat ta be a két ver seny zõt a Ma gyar Ví -
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