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Teleki Pál emlékezete
Va sár nap dé le lõtt, az esõs, sá ros idõ
el le né re mint egy kétszázan gyûl tek
össze a máriabesnyõi te me tõ ben, hogy
– im már ha gyo má nyo san – meg em lé -
kez ze nek gróf szé ki Te le ki Pál, már tír
sor sú nagy mi nisz ter el nö künk rõl, Ma -
gyar or szág ak ko ri fõ cser ké szé rõl, ha -
lá lá nak 59. év for du ló ján. A meg em lé ke -
zést szer ve zõ Te le ki Pál Egye sü let tag -
ja in kí vül el jöt tek a gödöllõi fi a tal és
öreg cser ké szek, kép vi sel tet te ma gát a
Bu da pes ti 100. szá mú Baden-Powell
Köz pon ti Fel nõtt cser kész-csa pat; az
ön kor mány zat, és szép szám mal a vá -
ros pol gá rai is. (2. oldal)

A szelídség hatalma
Va sár nap dél után a mû ve lõ dé si köz -
pont szín ház ter mében Remsey Gá bor
em lék ki ál lí tá sá nak meg nyi tó já ra gyûl -
tek egy be a gödöllõiek. A vá ros ban
min den ki is mer te és sze ret te a mû -
vészt, aki halk szavú em ber lé té re a
he lyi köz élet meg ha tá ro zó egyé ni sé -
ge volt. „A sze líd ség min dent le gyõ zõ
ha tal ma volt az övé – em lé ke zett rá
Kecs kés Jó zsef –, éle te a hi te les ér -
ték vá lasz tás pél dá ja.” „Remsey Gá -
bor az ér té ke ket te rem tõ és köz ve tí tõ
kö zös sé get tar tot ta fon tos nak. Szer -
te ága zó te vé keny sé ge vá ros unk hoz
kö tõ dik, így ha gya té ka a gödöllõieké,
va la mennyi ün ké” – mond ta kö szön tõ -
jé ben Gémesi György. (3. oldal)

Címlapképünk: Remsey Gábor
Márvány Miklós rajza
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Va sár nap dé le lõtt, az esõs, sá ros idõ el -
le né re mint egy kétszázan gyûl tek
össze a máriabesnyõi te me tõ ben, hogy
– im már ha gyo má nyo san – meg em lé -
kez ze nek gróf szé ki Te le ki Pál, már tír
sor sú nagy mi nisz ter el nö künk rõl, Ma -
gyar or szág ak ko ri fõ cser ké szé rõl, ha lá -
lá nak 59. év for du ló ján. A meg em lé ke -
zést szer ve zõ Te le ki Pál Egye sü let tag -

ja in kí vül el jöt tek a gödöllõi fi -
a tal és öreg cser ké szek, kép vi -
sel tet te ma gát a Bu da pes ti
100. szá mú Baden-Powell
Köz pon ti Fel nõtt cser kész-csa -
pat; az ön kor mány zat, és szép
szám mal a vá ros pol gá rai is.

Al föl di Bar ba ra 12. osz tá lyos
pre mont rei di ák kürt je le után
Bárdy Pé ter, a Pre mont rei gim -
ná zi um igaz ga tó ja, a Te le ki Pál
Egye sü let meg bí zott tit ká ra kö -
szön töt te a meg je len te ket. Me -

men tó ként fi gyel mük be aján -
lot ta a kor tár sak meg ren dü lé -
sét: a Te le ki ha lá la kor a Ma -
gyar cser kész cí mû lap hoz ér -
ke zett rész vét táv irat ok ból ol -
vas tak föl rész le te ket a mai
cser ké szek és a gim ná zi um ta -
nu lói. Ma is szív szo rí tó az a
fáj da lom, ami a fedd he tet len
po li ti kus, hí res tu dós és nagy
ha za fi vá rat lan, és (ak kor még,
vagy tán az óta is?) ért he tet len
ha lá lá nak hí ré re el ön töt te a
ma gya ro kat. A fel ol va sás vé -
gez té vel Kuthi Ba lázs sza val ta
el a Si ra tó Ének Ma gya ror -
szág ról cí mû ver set; Kája Sán -
dor, a besnyõi temp lom kán to -

ra éne kel te az Ó-szé kely him nuszt, majd
a Pre mont rei ének ka ra ad ta elõ az Ave
beate rex Stephane cí mû uzuálist, Ko -
vács And rea ta nár nõ ve zény le té vel.

Ezu tán a meg em lé ke zõk el he lyez ték
ko szo rú i kat a nem ze ti szí nû sza la gok kal
át- meg át kö tött sír ke reszt tö vé ben. A
gödöllõi ön kor mány zat kép vi se le té ben
Six Edit al pol gár mes ter és Krassay Lász -
ló kép vi se lõ, utá nuk a 802. sz. Szent Ko -
ro na Cser kész csa pat, a Re for má tus Cser -
kész csa pat, a 100. sz. Baden-Powell Köz -
pon ti Cser kész csa pat, az MDF gödöllõi
szer ve ze te, a Re for má tus Lí ce um, a Pre -
mont rei Öreg di ák Szö vet ség, a Ma gyar
Föld raj zi Tár sa ság, a Te le ki Pál Egye sü -
let és a Pre mont rei Szent Nor bert Gim ná -
zi um kép vi se lõi ko szo rúz tak, s vé gül a
gödöllõiek he lyez ték el vi rá ga i kat a sí ron.

A ko szo rú zás után Il lé si Or so lya szó -
ló éne két hall gat hat tuk meg – A fé nyes
nap már el nyu go dott –; majd a Pre mont -
rei ének ka ra Ma gyar or szág egy ko ri him -
nu sza, az Ah, hol vagy, ma gya rok tün -
dök lõ csil la ga kez de tû ének egy ke vés bé
is mert fel dol go zá sát, Ko dály Zol tán mû -
vét ad ta elõ. Nagy Lász ló Ta más ka pu ci -
nus mi nisz ter, besnyõi plé bá nos imád ko -
zott Te le ki Pál lel ki üd vé ért, s vé gül az
egy be gyûl tek kö zö sen el éne kel ték a
Him nuszt. Az ün nep ség be fe je zé se ként
Fábri Mi hály ta nár, a Te le ki Pál Egye sü -
let meg bí zott el nö ke kö szön te meg a
meg je len tek nek, hogy meg em lé kez tek a
ma gyar ság egyik nagy már tír já ról.

M. B.
Fo tók: a szer zõ

Sirató ének Magyarországról…
Teleki Pál emlékezete
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Va sár nap dél után zsú fo lá sig meg telt a
mû ve lõ dé si köz pont szín ház ter me:
Remsey Gá bor em lék ki ál lí tá sá nak
meg nyi tó já ra gyûl tek egy be a
gödöllõiek. A vá ros ban min den ki is -
mer te és sze ret te a mû vészt, aki halk
szavú em ber lé té re a he lyi köz élet
meg ha tá ro zó egyé ni sé ge volt.

A sze líd ség min dent le gyõ zõ ha tal ma
volt az övé – em lé ke zett rá Kecs kés Jó -
zsef –, éle te a hi te les ér ték vá lasz tás pél -
dá ja.

Remsey Gá bor az ér té ke ket te rem tõ és
köz ve tí tõ kö zös sé get tar tot ta fon tos nak.
Szer te ága zó te vé keny sé ge vá ros unk hoz
kö tõ dik, így ha gya té ka a gödöllõieké, va -
la mennyi ün ké – mond ta kö szön tõ jé ben
Gémesi György.

Az egy éve el hunyt mû vész mun kás sá -
gát Lábadi Kár oly mél tat ta, aki
Fuszenecker Fe renc cel és Lõrincz Fe -
renc cel kö zö sen ké szí tett fil met Remsey
Gá bor ról.

Remsey Gá bor ze ne mû ve it
Barta Ka ta lin, Bé res An na, Re -
mé nyi An na és Simonova
Jaroszlava ad ta elõ.

A ki ál lí tás meg te kin té se után
öccsé vel, And rás sal be szél get -
tünk Remsey Gá bor élet út já ról.

– Gá bor Szirányi Já nos nál ta -
nult zon go ráz ni, majd 1946-tól
ze ne szer zés szak ra járt a Ze ne -
aka dé mi án. Ezu tán ti zen nyolc
évig ok ta tott Gödöllõn a Mun ka -
kö zös sé gi Ze ne is ko lá ban, en nek
ve ze tõ je is lett. Szol fézst, zon go -
rát és gi tárt ta ní tott, és per sze vé -
gez te a szer ve zõ mun kát.

– Kép zõ mû vész ként ho gyan in -
dult a pá lyá ja?

– Ki csi ko rá tól raj zolt õ is,
mint min den ki a csa lád ban. Ti -
zen hat éves volt, ami kor Nagy
Sán dor nál fel fi gyelt a réz karc-ké -
szí tés re. Ké sõbb az tán tag ja lett a
Ma gyar Réz kar co lók Al ko tó kö -
zös sé gé nek.

– Jól em lék szem az ál ta la meg örö kí tett
há zak ra; ezek a ké pek gye rek ko runk em -
be ri lép té kû – az óta le rom bolt – vi lá gát
je le ní tik meg. Ho gyan for dult Remsey
Gá bor fi gyel me a ré gi Gödöllõ fe lé?

– Ami kor a réz kar co lás sal kez dett fog -

lal koz ni, meg érez te, hogy ak kor me rül el
ez a ré gi Gödöllõ. Hoz zá lá tott hát, hogy
meg örö kít se. Mind ig so kat tú rá zott, ki -
rán dult, és nem csak az er dõt meg a Du -
nát jár ta. Is mer te Gödöllõ min den ut cá -
ját, min den há zát.

– Az utób bi évek ben cser kész ve ze tõ -
ként is is mert té vált a ne ve…

– 1949-ig, a moz ga lom be til tá sá ig volt
cser kész. A Szemerédi Lász ló ról el ne ve zett
cser kész csa pa tot 1989-ben, az idõk vál to zá -
sa kor hoz hat tuk lét re. A csa pat ma is dol go -
zik, Winkler Nán dor át vet te a ve ze té sét.

– Köz éle ti em ber ként is han got adott a
vé le mé nyé nek min den fó ru mon, ahol
Gödöllõ ér de ke i rõl volt szó…

– Ezen kí vül lá to gat ta és se gí tet te az
egye dül ma radt, idõs em be re ket; mind ig
vol tak, akik kel tö rõ dött. És még va la mit
em lí te nem kell. Az üre sen ma radt Nagy
Sán dor-há zat õ õriz te meg 1998-ig. A sa -
ját költ sé gén vé gez te az ál lag meg óvást;
eh hez az is me ret sé gek ré vén pró bál ta ol -
csób ban meg sze rez ni, ami el en ged he tet -

le nül szük sé ges volt. Rend be tet te, lel tár -
ba fog lal ta a ha gya té kot – ami nek hí re is
ment: van nak mû vé szet tör té né szek, akik
Remsey Gá bor mun ká ja nyo mán dip lo -
máz tak.

Radó Gá bor
Fotó: a szerzõ

A sze líd ség ha tal ma
Remsey Gá bor em lék ki ál lí tá sa

Remsey Gábor munkaeszközei Áp ri lis 10–17.: Ezüst ke hely Gyógy szer tár
Pe tõ fi S. u. 1. Tel.: 416-551

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Áp ri lis 08-09.: Dr. Bodó Szi lárd
Gödöllõ, Já nos u. 14. Tel.: 420-356.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Szü let tek
Gál Em ma
Be ne dek Zsó fia Bog lár ka
Bor bély Szon ja
Izsó Ka ta lin Eri ka
Ke resz te si Jó zsef Dá ni el
Kriszt An na má ria Be á ta
Kriszt Ka ta lin Vik tó ria
Jescheta Gyöngy vér
Kiss Má té Márk
Kris tály Esz ter
Málnási Dá vid
Ondrik Lí via
Pál Ig nác Ist ván
Simai Pé ter Ró bert
Szikszai Re be ka Fan ni
Szõgyényi Babett
Tánczos Kor nél

Há zas sá got kö töt tek
Far kas Ger gely és Balogh Bri git ta
Tóth Lász ló és Polyik Ág nes
Hegedüs Ti bor Pál és Bí ró Ág nes
Sztriskó Jó zsef és Lõ re Ani kó
Hollay Fri gyes Ti bor és Dó ri Krisz ti na
Kócsi An dor és Fo dor Ka ta lin

El huny tak
Mizsei Kál mán Já nos, Dó zsa György út 65.
Tóth Já nos Ist ván, Szil ágyi Er zsé bet u. 19.
Mol nár Jó zsef, Dió fa u. 6.
Tóth Bé la, Szent Já nos u. 21.
La dá nyi Sándorné  Ujvári Te ré zia,
Ady End re sé tány 56.
Kö rö si Lajosné Kol lár Ilo na,
Mik száth Kál mán u. 38.
Far sang Pálné Bar na An na
Szá rí tó pusz ta
Pethõ Fe renc, Kisfaludy u. 1.
Pallagi Jánosné Ka to na Irén,
Szé che nyi u. 64.
Mé szá ros Ist ván, Isaszegi út 41.
Kömüves Vil mos, Blaha Luj za u. 200.
Bazsik Sándorné Gromolya An na
Ady End re sé tány 56.

ANYAKÖNYV



Csü tör tö kön dél után avat ták fel a vá -
ros két ki sebb sé gi ön kor mány za tá nak
új iro dá it, ami ket az Er kel is ko la bõ ví -
té se után fel sza ba dult Pe tõ fi té ri in -
gat lan Lumniczer ut cai szár nyá ban
ala kí tot tak ki. A mint egy há rom ezer
fõt szám lá ló ci gány ság ön kor mány za -
ta két, (össze nyit ha tó), a jó val ki sebb
lé lek szá mú len gyel ki sebb sé gé egy
he lyi sé get ka pott; mind ket tõ höz
vizesblokk is tar to zik. Az ava tó ün -
nep sé gen szép szá mú ven dég je lent
meg: az ön kor mány zat kép vi se lõ in és
a pol gár mes te ri hi va tal dol go zó in, a
ki vi te le zés ben részt vett szak em be re -
ken kí vül a vá ros ci vil egye sü le tei is
kép vi sel tet ték ma gu kat.

Gémesi György pol gár mes ter ava tó be -
szé dé ben a je len ön kor mány za ti cik lus
egyik na gyon fon tos ese mé nyé nek ne -
vez te a ki sebb sé gi ön kor mány zat ok hi -
va ta li he lyi sé ge i nek lét re jöt tét. Meg em lí -
tet te: az, hogy köz pon ti he lyen, és mél tó
kör nye zet ben in téz he tik ezen túl ügye i -
ket, az ön kor mány zat egy má sik, meg va -
ló sult ter vé nek is kö szön he tõ: az Er kel
is ko la bõ ví té sé nek. Vé ge ze tül to váb bi si -
ke re ket kí vánt a két ön kor mány zat nak,
és át ad ta ne kik az iro dá kat.

Balogh Gyu la, a ci gány ki sebb sé gi ön -
kor mány zat el nö ke min de nek elõtt meg -
kö szön te mind azok mun ká ját, akik részt

vet tek az iro dák lét re jöt té ben.
El mond ta: az el múlt két év ben
több le he tõ ség is fel me rült a
prob lé ma meg ol dá sá ra; a je len
fé nyé ben azon ban lát szik: ér de -
mes volt ki vár ni, amíg a jó
meg ol dás meg szü le tett. A ro ma
ki sebb ség ed dig is ki vet te a ré -
szét a vá ros köz éle té bõl, így
pél dá ul a sport ban je les ked tek,
vagy em lé ke ze tes a ta va lyi ma -
já li son ál lí tott sát ruk. Hi ány zott
azon ban egy olyan hely, ahol
össze le het fog ni a kü lön fé le
kez de mé nye zé se ket a ci gány -
ság ügyé nek ja ví tá sá ra. Ez
mos tan tól meg van; és ide nem
csak a ci gá nyo kat, de min den -
kit sze re tet tel vá runk – mon dot ta Balogh
Gyu la.

Sza bó Lász ló, a len gyel ki sebb ség ve -
ze tõ je, el nök tár sa kö szö nõ sza va i hoz
csat la koz va ar ról is be szélt, hogy a
gödöllõi len gye lek jó val ke ve seb ben
van nak, mint a ci gá nyok pél dá ul. Ép pen
ezért fon tos, hogy a már ed dig is szép
szá mú kul tu rá lis ren dez vé nyü kön túl
(ép pen most lát ha tó a Bem apó ha za té ré -
se cí mû ki ál lí tá suk a Vá ros há zán), nyel -
vü ket, ha gyo má nya i kat is meg tud ják
õriz ni; né pük kel a kap cso la to kat ápol ni.
Eh hez pe dig ar ra van szük ség, hogy le -
gyen egy hely, ahol össze gyûl het nek,

ven dé get fo gad hat nak, kul tú rá ju kat, mû -
vé sze tü ket má sok kal is meg is mer tet he -
tik. Ezért örül nek an nak, hogy a vá ros,
amely nek olyan sok pol gá ra tá mo gat ta a
len gyel ön kor mány zat lét re jöt tét, most
eb ben is se gít sé gük re volt.

Ezu tán egy kis fiú, Balogh Ta más szép
sza va la tát hall gat ták meg a ven dé gek
(képünkön), majd az ün nep ség az asz ta -
lok mel lett foly ta tó dott, az al ka lom ra
össze ver bu vá ló dott, jó részt gödöllõi ci -
gány ze né szek bõl ál ló ze ne kar mu zsi ká -
já val kí sér ve.

(mb)
Fo tó: a szer zõ
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Kell egy hely…
Fel avat ták a ki sebb sé gi ön kor mány zat ok iro dá it

220 tonna aszfalt
a kátyúkba
Si mon Kár oly, a VÜSZI Kht. rész leg ve -
ze tõ je ar ról tá jé koz tat ta la pun kat, hogy
az üz le ti terv ben vál lal tak nak meg fe le lõ -
en be fe je zõ dött a ká tyú zás a vá rosi tu laj -
do nú, szi lárd bur ko la tú uta kon. A fagy -
ve szély el múl tá val, már ci us hó nap ban
el vég zett mun ká la tok hoz 220 ton na asz -
fal tot hasz nál tak fel. Fo lya ma to san vég -
zik a föld utak ja ví tá sát is. (A Gödöllõn
át ve ze tõ utak – így a Sza bad ság, a Dó zsa
György, az Ady End re, az Isaszegi, az
Ál lo más és a Köz tár sa ság út – a Pest
Me gyei Köz út ke ze lõ Kht. tu laj do ná ban
van nak; ál la po tu kért ez a tár sa ság a fe le -
lõs.)

Fotó: Magyar Bertalan



Már ci us 28-án a ma gyar sza bad -
ság harc le gen dás tá bor no ka,
Bem Jó zsef ham va i nak ha za té ré -
sét be mu ta tó ki ál lí tás nyílt a Vá -
ros há zán. A fény ké pek bõl és do -
ku men tu mok ból a Gödöllõi Len -
gyel Ki sebb sé gi Ön kor mány zat
ren de zett tár la tot.

Bem Jó zsef egya ránt hõ se a len gyel
és a ma gyar sza bad ság küz del mek -
nek. Tarnówban szü le tett 1794-ben.
Tisz ti is ko lát vég zett, a len gyel sza -
bad ság harc Osztrolenkánál tör tént
el bu ká sa után tá vo zott ha zá já ból.
1848-ban a bé csi for ra da lom egyik
ve zé re, en nek le ve ré se után jött
Ma gya ror szág ra, ahol a hon véd se -
reg egyik tá bor no ka lett. Az er dé lyi
har cok ban, szá mos gyõ ze lem után,
se re ge vé gül Segesvárnál ve re sé get
szen ve dett a túl erõ tõl. Bem Tö rö k -
or szág ba me ne kült, 1850-ben halt
meg a szí ri ai Aleppóban.

Szü lõ vá ros a 1926-ban kez de mé -
nyez te ham vai ha za ho za ta lát. A ko -
por sót, út ban Len gyel or szág fe lé
1929. jú ni us 27-én Bu da pes ten, a Nem -
ze ti Mú ze um ban is fel ra va ta loz ták. A le -
gen dás Bem apó ham va it szál lí tó vas úti
sze rel vény nél ez rek tisz te leg tek min den
ma gyar ál lo má son.

A len gyel, ma gyar és tö rök zász lók kal
dí szí tett ko por sót a krak kói Wawelben
ra va ta loz ták fel, majd 1929. jú li us 30-án

szü lõ vá ros ában, Tarnówban nagy sza bá sú
ün nep ség ke re té ben he lyez ték vég sõ
nyu ga lom ra Bem tá bor no kot, aki egész
éle tét a sza bad sá gért ví vott harc nak
szen tel te. (A ki ál lí tás áp ri lis 12-ig te kint -
he tõ meg.)

R. G.
Repro: a szer zõ

Közélet • 5Gödöllõi Szolgálat • 2000. április 6.

Bem apó ha za té ré se
A Len gyel Ki sebb sé gi Ön kor mány zat ki ál lí tá sa

Egyetemi Nyugdíjas Club
Az Egye te mi Nyug dí jas Club ve ze -
tõ sé ge ér te sí ti tag sá gát, va la mint az
ér dek lõ dõ ket, hogy össze jö ve tel ét
áp ri lis 14-én pén te ken 14 óra kor tart -
ja az egye tem föld szin ti rek to ri ter -
mé ben, mely re tag ja it va la mint az ér -
dek lõ dõ ket sze re tet tel vár ja. Tag sá gi
díj er re az év re 500 Ft! g

Fogyatékosok napközije
Az Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény
ke re te in be lül ter ve ink sze rint 2000.
má jus el sõ fe lé ben meg kez di mû kö -
dé sét a 3. szá mú nap pa li el lá tást biz -
to sí tó in téz mény. Az in téz mény ben
2000. év ben 20 fõ fo gya té kos, nap pa -
li el lá tá sá hoz kí ván se gít sé get nyúj ta -
ni Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta.

A ren del ke zé sünk re ál ló ada tok
alap ján, min den érin tett csa lád ré szé -
re el jut tat juk az in téz mény mû kö dé -
sét be mu ta tó tá jé koz ta tót és a fel vé -
tel hez (ké re lem hez) szük sé ges adat -
la pot.

Ké rünk min den ér dek lõ dõ ked ves
csa lá dot, amennyi ben – hi á nyos ada -
ta ink mi att – az írá sos Tá jé koz ta tónk
nem jut el hoz zá, hív ja a 420-600 te -
le fo non, vagy ke res se sze mé lye sen
Ko vács Jánosné ve ze tõ gon do zó nõt
az Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény ben
(Gödöllõ, Ady End re sé tány 56.) aki
min den ben szí ve sen a ren del ke zé -
sük re áll. g

Gödöllõi Krónika
Remsey Gá bor mun ká it lát hat juk
és gon do la ta it hall hat juk Fusze -
necker Fe renc, Lábadi Kár oly és
Lõrincz Fe renc rö vid film jé ben, pén -
te ken és ked den 18 óra kor a
Gödöllõi Kró ni ka cí mû ká bel te le ví -
zi ós mû sor ban. g

Utat ne vez tek el Gödöllõrõl
Ang li á ból, a Kelet-Lancashire-i
Cser  kész  ke rü let el nö ke ar ról ér te -
sí tett, hogy a Gödöllõn 1933-ban
és 1939-ben tar tott vi lág tá bo rok
(IV. Jam bo ree és I. Pax-Ting) em -
lé ké re az ang li ai nem zet kö zi tá bor -
he lyen; Bowleree-ben utat ne vez -
nek e l  Gödöl lõrõl .  A táborban
évente sok ezren fordulnak meg,
akik szerteviszik városunk jó hírét
a világban.     Halászné Várady Ildikó

HÍREK

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
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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

Takarítás a tiszta Gödöllõért
Képviselõk, kertészek, lakosok…

Ak tí van kap cso lód va a ma gyar kor mány
kis- és kö zép vál lal ko zá sok ver seny ké -
pes sé gé nek ér de ké ben be in dí tott be -
szál lí tói prog ram já hoz, meg ala kult
Gödöllõn egy la za vál lal ko zói szö vet ség:
a Be szál lí tói Klub. A klub ala pí tó tag jai
több éve hasz no san te vé keny ke dõ, bi zo -
nyos be szál lí tói ta pasz ta la tok kal ren del -
ke zõ, pi ac érett és tech no ló gi ai fej lesz té -
sek re ké pes vál lal ko zá sok a vas és fém -
ipar te rü le tén.

A Be szál lí tói Klub lét re jöt té hez az szol gál -
ta tott ala pot, hogy el ké szült – az or szá gos
be szál lí tói cél prog ram ele me ként – a
Gödöllõ és tér sé gé re vo nat ko zó re gi o ná lis
ta nul mány, amelyet a meg hí vottaknak dr.
Fá bi án Zsolt al pol gár mes ter és a ta nul mány
szer zõi is mer tet tek.

A té ma fon tos sá gá ra va ló te kin tet tel
élénk kon zul tá ció ala kult ki az el mé le ti és
gya kor la ti szak ér tõk kö zött; egy ön te tû volt
az a vé le mény, hogy va la mennyi ük nek fel -
ada ta, hogy elõ se gít sék a ma gyar kis és kö -
zép vál lal ko zá sok be kap cso ló dá sát a nem -
zet kö zi mun ka meg osz tás ba, nö vel jék a vál -
lal ko zá sok ver seny ké pes sé gét, ha tá suk kal
ér de kelt té tegyék a tér ség ben és a tá gabb

kör nye zet ben, az or szág ban a ha zai és kül -
föl di nagy vál la la to kat a ma gyar or szá gi be -
szer zé sek nö ve lé sé ben. Eh hez a már sta bil
hát tér rel ren del ke zõ, a te rü le ten te vé keny -
ke dõ cé gek ha té kony össze fo gá sá ra van
szükség.  Gödöllõn és tér sé gé ben ki emelt
szem pont kell le gyen: kül föl di vagy ha zai
tõ ke be vo nás sal a he lyi vál lal ko zói kör ko -
ope rá ci ós le he tõ sé gei bõ vül je nek, be szál lí -
tói ké pes sé gük erõ söd jön.

Mi vel ma ga a prog ram in kább kö zép- és
hosszútávú, ezért a jö võ be kell el sõ sor ban
te kin te ni. Ezt pe dig nem le het anél kül meg -
ten ni, hogy ne ejt sünk szót a va si pa ri szak -
kép zés je len leg gyen ge, de a jö võ be ni re -
mélt erõs hely ze té rõl. En nek ér de ké ben a
meg be szé lé sen részt vett a he lyi szak mun -
kás kép zõ is ko la igaz ga tó ja is, így re mél he -
tõ leg olyan el kép ze lé sek is meg fo gal ma -
zód hat tak, ame lyek ja vít hat ják az e te rü le -
ten fenn ál ló le he tet len hely ze tet.

Pro fi tál hat e kez de mé nye zés bõl a vál lal -
ko zó, a biz tos meg él he tést ke re sõ mun ka -
vál la ló és csa lád ja, a pá lya vá lasz tást fon tol -
ga tó, ma még bi zony ta lan fi a tal – és nem
utol só sor ban a vá ros, az or szág. Re mél jük
fo gunk még hal la ni a Be szál lí tói Klub ról...

Csi kós Csa ba

Mun kás, vál lal ko zó, vá ros, or szág
Be szál lí tói Klub ala kult Gödöllõn

Termék Gödöllõ Vác

Bur go nya (Ft/kg) 48 48-60
Sár ga ré pa (Ft/kg) 98 98-100
Fe hér ré pa (Ft/kg) 480 360-500
Zöld pap ri ka (Ft/db) 78 45-55
Pa ra di csom (Ft/kg) 550 600
Gom ba (Ft/kg) 340 300
Fe jes ká posz ta (Ft/kg) 68 65-80
Kel ká posz ta (Ft/kg) 138 100
Sa lá ta (Ft/fej) 78 130
Re tek (Ft/cso mó) 68
Ubor ka (Ft/kg) 240 360
Na rancs (Ft/kg) 148 80-120
Man da rin (Ft/kg) 198 200-300
Ba nán (Ft/kg) 198 200
Kör te (Ft/kg) 340 300-398
Gra pef ru it (Ft/kg) 248 220-250
Kiwi (Ft/tál ca) 198 220
Al ma (Ft/kg) 60-140 140
To jás (Ft/db) 14-17 13-15
Ve gyes méz (Ft/kg) 670 600-700
Akácméz (Ft/kg) 880 750-800

PIAC

Postarablók hete
Már ci us 27.
16 óra kor be je len tés ér ke zett Ikladról, hogy
két ál ar cos fér fi ha tolt be a Sza bad ság úton
ta lál ha tó ta ka rék szö vet ke zet be. Az el kö ve -
tõk fegy ver rel ar ra kény sze rí tet ték a két al -
kal ma zot tat, hogy ad ják át a pán cél szek -
rény ben ta lál ha tó 80 ezer fo rin tot, majd a
zsák mánnyal egy, a kö zel ben vá ra ko zó sze -
mély gép ko csi ba ül tek és el haj tot tak.

Már ci us 28.
19.10 és 19.40 kö zött Gödöllõn, a Beth -
len Gá bor ut ca egyik csa lá di há zá ba ha -
tol tak be is me ret len tet te sek. A tol va jok a
ház aj ta ját ki fe szít ve ju tot tak be, majd
700 ezer fo rint ér té kû arany ék szer rel és
kész pénz zel tá voz tak a hely szín rõl.

Már ci us 29.
15 óra 20 perc kor be je len tés ér ke zett
Nagytarcsáról, hogy ki ra bol ták a ta ka rék -
szö vet ke ze tet. A két ál ar cos fér fi elõ ször
lõ fegy ver rel a föld re kény sze rí tet te a két
al kal ma zot tat, majd a pán cél szek rény tar -
tal má val – 3 mil lió 800 ezer fo rint tal – ki -
lép tek az épü let bõl és au tó ba pat tan va el -
me ne kül tek a tett szín he lyé rõl.

Mr. Blue

RENDÕRSÉG
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Gödöllõ la kos sá ga töb bek kö zött a Szol -
gá lat fel hí vá sán ke resz tül is mer het te
meg Szendy Bar ba ra tör té ne tét. A 24
éves fi a tal lány, a GATE Gyön gyö si Fõ is -
ko lai Ka rán szer zett friss dip lo má val,
már majd nem meg kezd te élet pá lyá ját,
ami kor lég zé si prob lé mák tör tek rá. Az
or vo sok egy rend kí vül rit ka és sú lyos
be teg sé get ál la pí tot tak meg Bar ba rá nál:
ki de rült, hogy pa na sza it tü dõ ér szû kü let
okoz ta, mely bõl egyet len mód van csak
a gyógy ulás ra: a nagy koc ká zat tal já ró
tüdõtranszplantáció, amit csak kül föld ön
tud nak el vé gez ni.

A mû tét elõ ké szí té sé hez Bar ba rá nak olyan
in fú zi ós kú rá ra volt szük sé ge, mely nek
költ sé ge i hez az OEP nem nyúj tott tá mo ga -
tást, a csa lád pe dig ön erõ bõl kép te len lett
vol na elõ te rem te ni a ha vi 1,5 mil lió fo rin -
tot. A vá ros azon ban össze fo gott Bar ba rá -
ért, és a CIB Bank nál ve ze tett szám lá ra tör -
té nõ be fi ze té sek elõ se gí tet ték a fi a tal lány
mû tét re va ló fel ké szí té sét. Bar ba rát az óta
Bécs ben meg mû töt ték. Fo ko za to san ja vul
az ál la po ta. Ott ho ná ban ke res tük fel, hogy
be szá mol has sunk az el múlt hó na pok ese -
mé nye i rõl mind azok nak, akik õszin te szív -
vel ag gód tak ér te.

– Túl a mû té ten, vég re itt hon vagy,
szeretteid kö ré ben. Hogy ér zed ma gad?

– Kö szö nöm, most már jól va gyok, csak
a gyen ge ség ma radt meg. Hoz zá tar to zik a
te rá pi á hoz az is, hogy na gyon le van gyen -
gít ve az im mun rend sze rem, ezért sok
gyógy szert kell szed nem. Egy részt azért,
hogy gyen gít sék az immun rendszet, hogy
ne lök je ki a tü dõt, más részt olyan gyógy -
sze re ket, me lyek kü lön bö zõ bak te ri á lis,
gom bás és egyéb fer tõ zé sek el len nyúj ta nak
vé del met. Na pon ta 42 da rab gyógy szert
sze dek be.

– Tu laj don kép pen mi volt ez a be teg ség?
Mi lyen tü ne tek kel járt?

– Nyá ron kint vol tam egy hó na pot Iz ra -
el ben egy if jú sá gi szer ve zet tel. Itt vet tem
ész re, hogy na gyon gyen ge va gyok, amit
elõ ször a me leg nek tud tam be. Azu tán egy -
re sú lyo sab bá vált a lég szom jam. Bár mely
ki sebb emel ke dõ vagy lép csõ már gon dot
oko zott. Itt hon a csa lád or vos utalt be kü lön -
bö zõ vizs gá la tok ra. Az EKG már bi zo nyos
el vál to zá so kat mu ta tott; a mell ka si rönt gen
szív na gyob bo dást jel zett, ami szin tén a be -
teg ség kö vet kez mé nye. A di ag nó zis or vo si

ne ve pri mer pulmonális hi per tó nia, ami ab -
ból áll, hogy a tü dõ erei meg vas ta god nak,
ezért rosszul mû kö dik a lég zés, meg nõ a
nyo más a tü dõ ere i ben, ez pe dig ki hat az
egész szer ve zet re.

– A diagnó zis fel ál lí tá sa után mit ta ná -
csol tak az or vo sa id? Azon nal a transzp lan -
tá ci ó ra gon dol tak?

– Na gyon so ká ig tar tott a he lyes di ag nó -
zis fel ál lí tá sa. Sok fé le be teg ség szó ba ke -
rült, mint pl. a tü dõ em bó lia vagy a máj -
prob lé ma. Vé gül is ki zá rá sos ala pon jöt tek
rá, mi is a va ló di baj.

– Mit érez tél, ami kor meg tud tad, hogy
tü dõ át ül te tés re van szük sé ged?

– A szü le im már elõbb meg tud ták; egy
szív ka té te re zés so rán de rült ki, hogy nincs
más le he tõ ség. Én csak ké sõbb tud tam
meg. Or vo som so ká ig ki tért a vá lasz elõl,
bár én sok szor rá kér dez tem. Ami kor kö zöl -
te ve lem, hogy csak az át ül te tés se gít het,
na gyon ki bo rul tam. So ká ig csak sír ni tud -
tam.

– Kap tál fel vi lá go sí tást ar ról, hogy hol
vé gez nek ilyen mû té tet?

– Igen, meg tud tam, hogy Ma gya ror szá -
gon még nincs le he tõ ség ilyen tí pu sú be -
avat ko zás ra. A leg kö ze leb bi le he tõ ség
Auszt ri á ban, Bécs ben van. Gyógy sze res
ke ze lés re ál lí tot tak, amíg nem ta lál tak meg -
fe le lõ do nort. Ez ja ví tott va la mit az ál la po -
to mon, de nem tar tott so ká ig a sok mel lék -
ha tás mi att. Ezért fel vet tek az eu ró pai sür -
gõs sé gi lis tá ra, mert kez det ben csak a kö -
zép-eu ró pai sür gõs sé gi lis tán sze re pel tem.

– A transzp lan tá ció so rán az egész tü dõt
át ül te tik, vagy csak rész le ges be avat ko zás
tör té nik?

– Én egy egész tü dõt kap tam Ez azon ban
nem min den ki nél van így. Na gyon sok függ
a tü dõ ál la po tá tól. Ná lam is az el sõ négy
eset ben nem ta lál ták meg fe le lõ nek a tü dõ
ál la po tát. A szó ba jö he tõ szer vek kö zül
csak az ötö dik fe lelt meg Ami kor ki de rült,
hogy a má so dik tü dõt sem le het be ül tet ni,
már annyi ra le rom lott az ál la po tom, hogy
in nen tõl kezd ve szin te sem mi re sem em lék -
szem. A szü le im me sél ték, hogy mi u tán ki -
de rült, hogy a má so dik szerv sem fe lel meg,
csi nál tak ná lam egy tü dõ csa po lást, mert
annyi fo lya dék gyûlt össze a tü dõm ben,
hogy alig kap tam le ve gõt A ké sõb bi ek re –
így ma gá ra a mû tét re vagy az in ten zív osz -
tá lyon töl tött idõ re – szin te egyál ta lán nem
em lék szem

– Tudsz va la mit a do nor ról?
– Nem. Sem mi lyen in for má ci óm sincs

ró la. Csak annyit tu dok, hogy eu ró pai.
– Lel ki leg ki, vagy mi se gí tett ne ked ab -

ban, hogy fel dol gozd a ve led tör tén te ket?
– A csa lá dom. Azon ban a tényt, hogy

egy má sik em ber szer vé vel élek, sze rin tem
so ha nem le het iga zán fel dol goz ni. Elõ ször
fur csa volt. Úgy érez tem, hogy nincs tü -
dõm. Olyan volt, mint ha be lül va la mi ûr
len ne, an nak el le né re, hogy ren de sen kap -
tam le ve gõt, Most már el tu dom fo gad ni,
hogy kap tam egy szer vet.

– Még mind ig nyo masz ta nak a kö zelmúlt
em lé kei?

– Sok szor eszem be jut nak. Konk rét em -
lék ké pe im nin cse nek, de a fáj da lom ra éle -
sen em lék szem. Sok szor eszem be jut, hogy
a szü le im nek mi lyen ne héz idõ szak le he tett,
amíg ve lem vol tak Bécs ben. Ne kik biz to -
san sok kal ne he zebb volt, mint ne kem.

– Úgy tu dom, hogy ép pen a na pok ban
vol tál kont roll vizs gá la ton Bécs ben. Mit
mond tak az or vo sok?

– Sze ren csé re, a vizs gá la tok sze rint min -
den rend ben van. Nin csen ki lö kõ dés, a var -
ra tok is szé pen gyógy ul nak. Az or vo sok
min den ben biz tat nak.

– A gyógy ke ze lé sed re össze gyûlt pénz -
összeg, mely nek elõ te rem té sé ben a
gödöllõiek is se gí tet tek, elég volt a ke ze lés
fi nan szí ro zá sá ra?

– Igen. Ez úton sze ret ném meg kö szön ni
min den ki nek, aki tá mo ga tást nyúj tott ne -
künk eb ben a ne héz hely zet ben, mind azt
az anya gi ál do za tot, ami hoz zá se gí tett a
gyógy ulá som hoz. Nem gon dol tuk vol na,
hogy tel je sen ide gen em be rek is se gí te nek.
Sze ren csé re az OEP tá mo ga tá sát is meg -
kap tam eh hez a mû tét hez. A szám la szám ra
össze gyûlt össze get az itt ho ni gyógy ke ze -
lé sem re for dí tot tuk. Szá mos na gyon drá ga
gyógy szer hez tud tam így hoz zá jut ni. Több
ké szü lé ket is be kel lett sze rez nünk, mint
pl. az in ha lá ló-, vagy a lá bam tor náz ta tá sá -
hoz szük sé ges elekt ro mos im pul zust ki fej -
tõ ké szü lék. A sok fek vés tõl ugya nis ká ro -
sul tak az iz ma im. Ne he zen tu dok még jár -
ni.

– Mi lyen ter ve id van nak a jö võ re vo nat -
ko zó an?

– Va ló szí nû leg egy évig még itt hon kell
ma rad nom. Sze ret ném foly tat ni az an gol
nyelv ta nu lá sát, to vább ta nu lás ra is gon do -
lok, és az ál la po tom tól füg gõ en sze ret nék
majd mun kát ta lál ni. Sze ret ném még egy -
szer min den ki nek meg kö szön ni a se gít sé -
gét, ami le he tõ vé tet te, hogy ezt a sú lyos
be teg sé get le küzd hes sem.

Szauzer Il di kó

Kö szö net a tá mo ga tó sze re te tért!
Interjú Szendy Bar ba rá val
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Az egyet len kér dõ jel az volt a most lezaljott
oroszországi választásokon, hogy meg szer -
zi-e Vlagyimir Putyin, a je len le gi ügy ve ze tõ
ál lam fõ, mi nisz ter el nök a sza va za tok ab szo -
lút több sé gét vagy má so dik kör re is szük ség
lesz. Hi á ba in dult még 10 je lölt, Putyinon kí -
vül min den ki tel je sen esély te len volt. Va jon
mi a tit ka en nek a rend kí vül zár kó zott, ti tok -
za tos em ber nek, akit egy év vel ez elõtt még
senki nem ismert, de most olyan biz tos volt
a gyõ ze lem ben, hogy nem kam pányolt, sõt
még ki dol go zott prog ram ja sin csen?

A 47 éves Putyin, mint sok orosz po li ti -
kus, a hír hedt KGB-nél kezd te pá lya fu tá sát.
A hír szer  zést ott hagy va, Szobcsak
szentpétervári pol gár mes ter be osz tott ja lett,
majd in nen ke rült 1996-ban Moszk vá ba,
ahol né hány év alatt szé dü le tes kar ri ert fu -
tott be. Ta valy au gusz tus ban Bo risz Jel cin
óri á si meg le pe tés re öt je löl te a mi nisz ter el -
nö ki poszt ra. So kan csak át me ne ti kor -
mány fõ nek te kin tet ték szür ke sé ge, jel leg te -
len sé ge mi att, akit né hány hó nap után me -
nesz te nek, mint sok elõd jét. Jel cin szil vesz -
te ri le mon dá sa kor vi szont már az lett vol na
a meg le pe tés, hogy ha nem a kor mány fõ
ke rül az ál lam el nö ki szék be ügy ve ze tõ el -
nök ként, ugya nis né hány hét alatt a szín te -
len po li ti kus ból az or szág leg nép sze rûbb
em be re lett. En nek a hi he tet len si ker nek a
leg fon to sabb oka a csecsenföldi há bo rú
volt. Az oro szok, akik ben a bi ro dal mi gon -
dol ko dás mód to vább ra is él, egy olyan em -
bert sze ret tek vol na lát ni, aki ke mény kéz zel
ren det tesz az or szág ban, új ra naggyá és
erõs sé te szi azt (az orosz nagy ha tal mi stá -
tuszt egye dül az atom fegy ve rek bir tok lá sa
biz to sít ja, hiszen éves költ ség ve tésük annyi,
mint az USA egy he tes bü dzsé je…) Putyin
lett az or szág meg men tõ je. A Kreml be li „ki -
rály csi ná lók” idõ zí té se is tö ké le tes volt: ha
az ere de ti idõ pont ban, 2000 jú ni u sá ban ke -
rült vol na sor a választásra, nem biz tos,
hogy biz tos be fu tó lett vol na.

Már csak az a kér dés, hogy mi lyen po li ti -
kát kí ván foly tat ni Putyin? Ami biz tos, hogy a
tu laj don vi szony ok ban nem lesz vál to zás (ezt
a ‚ki rály csi ná lók’ nem en ged nék meg), de,
vajon ké pes lesz-e a kor rup ci ót, a bû nö zést
fel szá mol ni, az ál la mi be vé te le ket nö vel ni, a
gaz da sá gi prob lé má kat meg ol da ni, és leg fõ -
kép pen a csecsenföldi há bo rút le zár ni?

Fábus

Oroszország:

KITEKINTÕ

Meglepetések nélkül

1898-ban a fran ci ák meg ala pí tot ták a
Ka to li kus Vas uta sok Egye sü le tét, Pá -
rizs ban. Az ak ko ri fran cia mi nisz ter el -
nök egy kul túr for ra dal mat in dí tott el,
és az egy há zat meg fosz tot ta min den
tu laj do ná tól. Ez in dí tot ta a ka to li kus
szel lem ben élõ vas uta so kat, hogy meg -
ala pít sák ezt az egye sü le tet. Hi tük erõ -
sí té sé re min den év ben el utaz nak kü -
lön fé le za rán dok he lyek re, leg fõ kép pen
Lourdes-ba. Több százezres tö me gek
moz dul nak meg ilyen kor.

1998-ban, a száz éves év for du lón
úgy gon dol ták, hogy ezt az örö möt ki
kel le ne ter jesz te ni Kö zép-Eu ró pá ra is.
Így meg ala pí tot ták az egye sü le tet Len -
gye lor szág ban, Csehországban és ná -
lunk, Ma gya r or szá gon. Pásztóy Ka ta -
lin kezd te a szer ve zést  ha zánk ban,
már 1995-ben. A fran ci ák meg hív ták a
ma gyar vas uta so kat 1996-ban, il let ve
1998-ban is egy lourdes-i za rán dok út -
ra. A szer ve zés to váb bi me ne té hez egy
fran ci á ul be szé lõ pa pot ke res tek.

– Így ke rül tem szó ba – me sé li Orth
Vil mos –, mi vel ne kem na gyon sok
pap is me rõ söm van. Édes apám vas utas
volt, és én is több évet dol goz tam a
vas út nál. Mint tisz te let be li vas utas nak,
si ke rült ta lál nom egy meg fe le lõ sze -
mélyt, dr. Mát rai Be ne dek dabasi plé -
bá nos urat. Ma gya ror szá gon már több
he lyen is meg ala kult ez a szer ve zet:
Sze ge den, Deb re cen ben, Turán – és
per sze Gödöllõn is. A fran ci ák eb ben
az év ben is sze re tet tel vár nak min ket a
lourdes-i za rán dok út ra. Kö rül be lül öt -
ven fõ kép vi se li Ma gya ror szá got. 

A ka to li kus vas uta sok fon to sabb cél -
jai: 1. lel ki to vább kép zés; 2. a Szûz -
anya tisz te le te; 3. a csa lád egy sé gé nek
tá mo ga tá sa, csa lá di prog ra mok szer ve -
zé se; 4. a ha gyo má nyok ápo lá sa; 5.

nem zet  kö zi  kap cso la  tok;  6 .  kar-
itásztevékenységek.

– Mit ért a ka ri ta tív cse le ke de tek
alatt?

– Pél dá ul ha egy ren dez vény van az
ár víz ká ro sul tak meg se gí té sé re, ak kor
aho gyan tu dunk, se gí tünk, akár anya -
gi lag, akár fi zi kai mun ká val is.

– Cse re uta zá sok lesz nek?
– Mi vel min den má so dik év ben len -

ne a za rán dok út Lourdes-ba, min den
köz te lé võ év ben sze ret nénk cse re uta -
zá so kat szer vez ni. Már ez év nya rá ra is
be ter vez tünk egy za rán dok utat Csík -
sze redába. Mi nél több Má ria-kegy -
hely re sze ret nénk el jut ni (Máriapócsra,
Mátraverebélyre stb.). Dabason egy na -
pos lel ki gya kor lat ra ke rül ne sor , fõ leg
a ve ze tõk ré szé re.

– Mi lyen ko rú sze mé lyek tar toz nak
az egye sü let hez?

– Min den fé le kor osz tá lyú em be rek
tag jai en nek az egye sü let nek. Azon
dol go zom, hogy mi nél több nyug dí jas
vas utas lép jen be, mi vel õk job ban rá -
ér nek, ak tí vab bak, töb bet tud nak ten ni.
Nem olyan fon tos, hogy az il le tõ vas -
utas le gyen – hisz én sem va gyok az,
de ahogy em lí tet tem, van vas utasmúl -
tam. 

– A szent atya ho gyan vi szo nyul eh -
hez a szer ve zet hez?

– Ír tunk ne ki is le ve let, még nem
kap tunk vá laszt. A fran ci ák nál el fo -
gad ta azt, hogy nem pap, ha nem egy
di a kó nus áll az egye sü let élén. 

– Tud ön más ha son ló ma gyar ka to -
li kus szer ve zet rõl?

– A ka to li kus pos tá sok és vas uta sok
vi lág szer ve zet ének meg ala ku lá sá ra
Pásztóy Ka ta lin is hi va ta los volt Fran -
ci a or szág ba. De ez a szer ve zet még
Ma gya r or szá gon nem ala kult meg. A
nyu gat-eu ró pai or szá gok ban mû kö dõ
ha son ló szer ve ze tek kel együtt részt kí -
vá nunk ven ni az eu ró pai ka to li kus vas -
uta sok és pos tá sok nem zet kö zi kon fe -
ren ci á ján, amely 2001-ben lesz. Ad dig
is min den ked ves ér dek lõ dõt vá runk a
Ma gyar Ka to li kus Vas uta sok Egye sü le -
té be. Te le fon: 411-067, Orth Vil mos.

Máthé Ág nes

Ma gyar Ka to li kus Vas uta sok Egye sü le te

Katolikus vasutasok válasza
a kultúrforradalomra

A Ma gyar Ka to li kus Vas uta sok Egye -
sü le té nek gödöllõi szer ve zé se Orth
Vil mos, gödöllõi la kos, tisz te let be li
vas utas ke zé be ke rült. Leg el sõ nek a
fran ci ák kezd ték szer vez ni, majd száz
év mul tán egy re több or szág is csat la -
ko zott eh hez az egye sü let hez. Ma gya -
r or szá got több vá ros is kép vi seli.
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Egy kis gödöllõi
postáskodás…
Csa lá dom mal együtt több mint 15 éven át
tu laj do no sa vol tam egy, a Gödöllõ-Öreghegy
nyu ga ti ol da lán fek võ tel kecs ké nek. Egy al -
ka lom mal aján lott le ve let kel lett fel ad nom,
és ek kor éb red tem rá ar ra, hogy bi zony a
leg kö ze leb bi pos ta hi va tal, az 1. szá mot vi se -
lõ fõ pos ta elég messze, a vá ros kö ze pén ta -
lál ha tó. Tû nõd tem, hogy va jon mi ért nincs a
vá ros észa ki ré szén is pos ta hi va tal. Ugya nis
ki de rült, hogy volt. Ezen ku ta tá sa im ered mé -
nye it sze ret ném most köz re ad ni:

1937 már ci us 1-én pos tai fel ve võ szol -
gá la tot el lá tó pos ta ügy nök ség nyílt meg
Gödöllõ-Öreghegy név vel, de en nek pon tos
he lyét nem si ke rült meg ta lál nom. Vi szont
meg van bé lyeg zõ jé nek le nyo ma ta, ami a
pos ta ügy nök sé gek re jel lem zõ, le csa pott
sar kú fek võ tég la lap ke ret tel ren del ke zik. A
pos tás-nap tá rak ban azt is meg ta lál tam,
hogy e pos ta ügy nök ség ke ze lõ je Prém
Edéné volt éve ken át.

A há bo rú 1945-ös be fe je zé se után ez a
pos ta ügy nök ség 1951-tõl már fi ók pos ta -
ként, és a Beth len Gá bor ut cai cím alatt sze -
re pelt a pos ták nyil ván tar tá sá ban. Ar ra is ta -
lál tam ada tot, hogy ez, az im már fi ók pos ta
1958 fo lya mán pos ta hi va tal lá ala kult át, és
a Gödöllõ 4. ne vet kap ta. Cí me ugyan csak a
Beth len Gá bor ut cai ma radt. Egy 1963-ban
ki adott pos ta hi va ta li név sor a Gödöllõ 4.
pos ta hi va tal he lyét még mind ig a Beth len
Gá bor ut cá ban ad ja meg, ház szám nél kül,
de az 1964-es ki adás ban már a 65-ös ház -
szám sze re pel, meg je gyez ve, hogy az a
Gödöllõ 1. pos ta hi va tal ki ren delt sé ge.

A Gödöllõ 4. pos ta hi va tal meg szû né sé re
vo nat ko zó lag idõ ada tot nem ta lál tam. De
mi vel az 1964-es név sor ban még ben ne
van, vi szont az 1968-asban már nem sze re -
pel: vél he tõ leg e négy éven be lül szûnt meg.

Ar ra is ta lál tam ada tot, hogy 1950 nya rá -
tól kez dõ dõleg Gödöllõ, Blaha Luj za-für dõ -
nek is volt postakezelõhelye, en nek meg -
szû né si ide jé re vo nat ko zó lag nem si ke rült
ada tot fel lel nem; bé lyeg zõ le nyo ma ta ugyan -
csak fenn ma radt.

Vé ge ze tül kö szö ne te met nyil vá ní tom a
Pos ta mú ze um és Bé lyeg mú ze um könyv tá -
rá nak a fen ti ada tok fel ku ta tá sá hoz nyúj tott
se gít sé gért.

Hrabál Lász ló
elekt ro mér nök,

pos ta- és tech ni ka tör té ne ti ku ta tó

HELYTÖRTÉNET

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. Beszédet mond: Varga Ferenc, a Petõfi Sándor
Általános Iskola igazgatója.

Emlékezés az isaszegi csata
151. évfordulójára
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Földtulajdonosok és földhasználók részére.

Megjelent a 6/2000. (II.26.) FVM. rendelet az agrártámogatásokról.
A normatív és pályázati támogatások hozzáférésének egyik feltétele a vízgazdálkodási társulati érdekeltségi hozzájárulás

befizetésének igazolása.
Az F.V.M. Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatal felhívja a földtulajdonosok és földhasználók figyelmét,

hogy az alábbi meghívón szereplõ idõpontban és helyen vízgazdálkodási társulat alakuló közgyûlést tart a Szervezõ Bizottság. 
Ha a közgyûlésen a földtulajdonos, földhasználó személyesen nem tud részt venni,

„Nyilatkozat” nyomtatványok a képviseletrõl a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján
és az illetékes falugazdászoknál találhatók.

Lakosságszolgálati Iroda

a Vác–Gödöllõ térség vízrendszerére alakuló (volt gödi víztársulat területén)
víztársulatot Szervezõ Bizottság meghívja Önt

a 2000. április 7-én (pénteken) 10 órakor Vác, Polgármesteri Hivatal Dísztermében
(Vác, Március 15. tér 11.) tartandó

alakuló közgyûlésére.

Napirendi pontok:
– Alapszabály elfogadása

– Intézõ Bizottság és Ellenõrzõ Bizottság elnökének megválasztása
– Intézõ Bizottság és Ellenõrzõ Bizottság tagjainak megválasztása

– Megalakulás kimondása határozattal
– Érdekeltségi hozzájárulás mértékének meghatározása.

Szervezõ Bizottság

Ér te sít jük a mé hé sze ket, hogy a MÁV RT te rü le tén 2000. áp ri lis 5–9. nap ja kö zött
a vo na lon, va la mint 2000. áp ri lis 29–má jus 2. nap ja kö zött

az ál lo má son vegy sze res gyom ir tást vé gez nek.
A gyom ir tás so rán a kö vet ke zõ vegy szert hasz nál ják:

A vegy szer ne ve: Ha tó anya ga: M. v. i. É. v. i.
Arsenal imazapir 3 0
Bandrift Plus akrilamid-monopolimer +

pa ra ffin olaj 0 0
Diuron 600 FW diuron 0 0
Glialka 480 glifozát-izopropilamin só 0 0
Nikesuper Comby 600 FW linuron+diuron+terbutilazin 0 0
Hyspray etoxilált-zsíramin 0 0

A fen ti vegy sze rek mun ka-egész ség ügyi vá ra ko zá si ide je 3 nap,
élel me zés ügyi vá ra ko zá si ide je 0 nap.

A ke ze lést 14 nap leg elé si ti la lom kö ve ti. A sze rek mé hek re mér sé kel ten,
ha lak ra kö ze pe sen ve szé lye sek.

A fen ti ek szí ves tu do má sul vé tel ét ké rem. Gödöllõ, 2000. Már ci us 31.

La kos ság szol gá la ti Iro da

Ér te sít jük a ked ves szü lõ ket,
hogy a tan kö te les ko rú,

le en dõ el sõ osz tá lyos gyer me kük
be íra tá sá ra a kö vet ke zõ idõ pont ok ban

ke rül sor:

áp ri lis 28. (pén tek)
8 órá tól 17 órá ig, áp ri lis 29. (szom bat)

8 órá tól 12 órá ig.

A be írás az óvo dai ja vas lat
és a gyer mek szü le té si anya köny vi ki vo -

na tá nak be mu ta tá sa alap ján,
a la kó hely vagy tar tóz ko dá si hely

kör ze té ben ta lál ha tó ál ta lá nos is ko lá ban
tör té nik.

Gödöllõ, 2000. már ci us

Dr. Nánási Éva

Gödöllõ Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal
La kos ság szol gá la ti Iro dá ja

ér te sí ti a la kos sá got,
hogy 2000. áp ri lis 9-én or szá gos ser tés-

és ki ra ko dó vá sárt tart.
A vá sár ra ér vé nyes mar ha le vél lel – ló

ki vé te lé vel –
min den ne mû ál lat fel hajt ha tó.

La kos ság szol gá la ti Iro da

Felhívás

Meghívó Felhívás

Vásári
hirdetmény

Közlemény
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Im már nyol cad szor ren dez ték meg is ko -
lánk ban ezt a komp lex ve tél ke dõt, me -

lyen ma gyar nyelv és iro da lom, ma te ma -
ti ka és kör nye zet is me re ti tárgy ból mé rik
össze tu dá su kat a 4. osz tá lyos ta nu lók.

Már ci us 18-án, szom ba ton 9 óra kor
csen gõ szó ra gyü le kez tek a ver seny zõk és
kí sé rõ ik a tor na te rem ben, ahol Szûcs
Józsefné igaz ga tó nõ kö szön töt te a ven dé -
ge ket. Majd a 3/a osz tály nagy sze re tet tel
össze ál lí tott és le ját szott mû so ra kö vet ke -
zett, amit Deme Istvánné ta ní tott be. A
gye re kek Ist ván ki rály ko ro ná zá sát dra -
ma ti zál ták. A si ke res mû sor stí lu so san
kap cso ló dott a nap jel mon da tá hoz, ugya -
núgy, mint a Drippey Már ta irá nyí tá sá val
ké szült gyer mek raj zok. 

Six Edit al pol gár mes ter asszony buz dí -
tó, meg nyi tó be szé de után el kez dõ dött a
ver seny, mely rõl így ír egy részt ve võnk:
„Már na gyon vár tam azt a na pot, ami kor
részt ve he tek egy al sós komp lex ta nul má -
nyi ver se nyen. A Damjanich Já nos Ál ta -
lá nos Is ko lá ban volt a ver seny hely szí ne.
A me gye kü lön bö zõ is ko lá i ból ér ke zett
46 részt ve võ nagy iz ga lom mal vár ta a
kez de tét. Eb ben az év ben Szent Ist ván, az

el sõ ki rá lyunk volt a té ma. A fel ada tok
meg ol dá sá ra 50 perc állt ren del ke zé sünk -
re. Köz te 20 per ces szü net volt, ami kor
le he tett en ni-in ni az ebéd lõ ben, a fo lyo -
són pe dig jár kál ni, egy ki csit ki szel lõz tet -
ni a fe jün ket. A ver seny há rom te rem ben
zaj lott. Név sor sze rint osz tot tak be min -
ket. A má so dik for du ló után le he tett
videofilmet néz ni vagy kö rül jár ni az is ko -
lát. Az ered mény hir de tés még az nap
meg tör tént a tor na te rem ben. A ver se nyen
va ló rész vé tel ért min den ki ka pott egy
agyag pe csé tet, mely nek min tá ja meg -
egye zik Ist ván ki rá lyé val. Az el sõ há rom
he lye zett könyv ju ta lom ban is ré sze sült.
Re mé lem, hogy jó ered ménnyel vesz nek
részt a me gyei ve tél ke dõn. Tardos Mar ga -
ré ta 4/a oszt., Damjanich Já nos Ál ta lá nos
Is ko la.”

A fá rasz tó és iz gal mas dé le lõtt után a
zsû ri 13.00 óra kor hir de tett ered ményt. A
me gyei ver seny re to vább ju tott: 1. he lye -
zett: Kóti Dó ra, Ha jós Alf réd Ál ta lá nos
Is ko la Fel ké szí tõ ne ve lõi: Fazekasné Ka -
to na Mag dol na, Fá bi án Ka ta lin. Gra tu lá -
lunk és to váb bi si ke re ket kí vá nunk!

Al sós mun ka kö zös ség

Al sós komp lex ta nul má nyi ver seny a Damjanich is ko lá ban

Ist ván ki rály or szá gá ban

K ettõezer. már ci us 18-án nagy volt a
sür gés-for gás a Damjanich Já nos Ál -

ta lá nos Is ko lá ban, ugya nis itt ren dez ték
a 4. osz tá lyo sok Komp lex Ta nul má nyi
Ver se nyé nek te rü le ti for du ló ját, ami nek
té má ja Szent Ist ván és az ál lam ala pí tás
volt. A vá ros és a kör nyék 14 is ko lá já -
ból 47 ta nu ló iz gul ha tott ezen a na pon.
Már az is nagy di csõ ség volt, hogy
egyál ta lán idá ig ju tot tunk is ko lánk ból, a
Ha jós Alf réd Ál ta lá nos Is ko lá ból. Túl
volt már min den ki a szin tén ne héz is ko -
lai for du lón. Egy utol só öle lés a ver seny
elõtt… és a ta nu ló kat be hív ták a ter mek -
be.

Min den ki tör te a fe jét, az is me rõ sök
egy más ra ka csin gat tak. Ide ge sí tõ la poz -
ga tás hal lat szott. Min den ki pró bált em lé -
kez ni a meg ol dá si terv re, a tan árok biz -
ta tá sá ra. Fel ada tok hosszú so ra állt elõt -
tünk, gon do la tok ez rei ka va rog tak min -
den ki fe jé ben. Eb ben a for du ló ban ma -
gyar és ma te ma ti ka volt. Kis szü net, tí -

zó rai, majd min den kez dõ dött elöl rõl…
Ez a for du ló könnyebb volt, ve gyes fel -
ada tok kal. Aki kö rül né zett, min de nütt
iz gu ló, töp ren gõ ar co kat lá tott. Mi u tán a
má so dik for du ló nak is vé ge lett, kb.
más fél órás szü net kö vet ke zett, és min -
den ki a tor na te rem fe lé vet te út ját; el kez -
dõ dött a leg iz gal ma sabb do log: az ered -
mény hir de tés.

Ki osz tot ták az em lék la po kat, s a zsû ri
el nök asszo nya ki hir det te az ered ményt:
1I1. he lye zett: Nagy Mi hály, Ha jós Alf -
réd Ál ta lá nos Is ko la, II. he lye zett: Hanák
Do rottya, szin tén a Ha jós ból és az 1. he -
lye zett: Kóti Dó ra, megint csak a Ha jós
Alf réd Ál ta lá nos Is ko lá ból. Ta ná ra ink kal
együtt úsz tunk a bol dog ság ban.

A ver seny jó szer ve zé sû, iz gal mas és
ta nul sá gos volt. A leg na gyobb örö münk
azon ban ab ból eredt, hogy a sok do log
amit ta nul tunk, nem vész kár ba.

Hanák Do rottya–Kóti Dó ra
Ha jós Alf réd Ál ta lá nos Is ko la 4/b

Egy ne héz ver seny

Az utcákon járva sajnos többször
láthattunk olyan kutyákat, akik riadtan
szaladgálnak, szinte mindenkit meg-
néznek. Vajon miért? Ezek azok az
állatok, akiket valamilyen oknál fogva
gazdájuk kitett az utcára, vagy
elkóboroltak. Vajon mi lesz velük?

Sokan gondolunk sajnálattal rájuk, bár
ez nem sokat ér. Ez a téma minden
emberben különbözõ érzéseket vált ki.
Egyesek megetetik, mások megrug-
dossák õket. A hibás ez ügyben az a
kegyetlen szívû „gazdi”, aki annyi
veszélynek tette ki kutyáját. A sintérek
beviszik a jószágot a kórházba. Bezárják
egy ketrecbe, s ha nyolc nap elteltével
nem jön érte senki, sorsuk megpec-
sételõdött… Ez a rideg valóság. Ennek
azonban nem kéne így lennie, ugyanis
ha azok, akik szeretnének kutyust, nem
sok pénzért vennének, hanem az
Állatkórházból elhoznák õket, se -
gítenének rajtuk. Egy Élet függ tõlünk!
Ha segíteni akarnak ezeknek a kutyák-
nak, hívják ezt a telefonszámot: 430-611
(Állat kórház). Ha a helyi újság, illetve tv
indítana egy Gazdit keresünk rovatot, az
esélyt adna arra hogy a kutyusok gazdira
találjanak. Tegyenek tehát egy életért,
egy életért, ami mindenkinek csak
egyszer van.

Tóth Nikolett, Lastyák Adrienn,
Tóth Írisz (12 évesek)

LEVÉL

Kóbor szívek

Mûvelõdési központ
Kor társ film klub. Áp ri lis 10. 19 óra: 2000
– ahogy én lá tom. Az élet köny ve. Ren dez -
te: Hal Hartley. Áp ri lis 17. 19 óra: Õt is
anya szül te. Ren dez te: Terry Ge or ge.

GATE Live Music Pub
(Egye tem vá ros, Pin ce klub. Nyit va: hét fõ,
szer da, pén tek, szom bat 20–04-ig, pizzéria
sö rö zõ 14–01-ig). Áp ri lis 7., pén tek: haj -
na lig tar tó bu li Crazy Tég lá val. Áp ri lis 8.,
szom bat: Apok rif kocer t. A ze ne kar
Depeche Mode slá ge re ket ad elõ. Hét fõn -
ként: bu li BanD.J.-vel, szer dán ként: mu lat -
ság min den ki nek DJ Richardsonnal. A
szom ba t i  kon cer  tek után zúz da D.J.
Atkával. Ezenkívül pizzéria és sö rö zõ a hét
min den nap ján 14-tõl haj na li 2-ig. g

MEGHÍVÓ
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Hegedüs Gé za – Kó nya Ju dit
Kecs ke ének.
Két és fél év ez red drá ma tör té ne te
A szer zõk az elõ szó ban el ha tá rol ják fel -
dol go zan dó té má ju kat mind a szín ház -
tör  té net tõl, mind az iro da lom tör  té net tõl,
jól  le het el  is me r ik, hogy a drá má nak
mind ket tõ höz szo ros kö ze van; a drá ma
iro dal mi mû faj, fõ is mér ve az elõ adás ra
va ló al kal mas ság. A kö tet mind a ko -
moly, mind a vi dám hang vé te lû drá ma
tör  té ne tét tárgy al ja. Az át te kin tés a gö -
rög tra gé di á val, ezen be lül a „kecs ke -
ének”, az az „tra gé dia” ér  tel me zé sé vel, a
dioniszi ün nep sé gek le írá sá val kez dõ dik.
A má so dik vi lág há bo rú utá ni drá ma át te -
kin té sé vel zá rul a kö tet, me lyet bib li og -
rá f ia,  kro no ló gia és név mu ta tó tesz
hasz nál ha tób bá.

(Bp., 1999, Új Man dá tum)

Ancsel Éva
Összes be kez dé se
Ancsel Éva gon do la ta it, afo riz má it, ed dig
meg je lent kö te te i nek anya gát tar  tal maz za
az Összes be kez dés cí mû mun ka. A
négy kö tet anya gát lá nya, Gimes Ka ta lin
fo lya ma tos sor szá mo zás sal ren dez te eb -
be a könyv be. A ró mai szá mok mel lett
arab meg fe le lõ ik is ol vas ha tók, meg -
könnyít ve ez zel a kö tet ben va ló ke re sést.
„Kü lö nös sa já tos sá guk a be kez dé sek nek,
hogy szin te ön ként kí nál ják az al kal mat
az egy szer meg fo gal ma zott, föl ve tett
gon do lat, prob lé ma, té ma to vább gon do -
lá sá ra, mó do sult for má ban va ló meg is -
mét lé sé re, el mé lyí té sé re, ala po sabb kö -
rül já rá sá ra.”

(Bp., 1999, Kos suth)

Czakó Gá bor
Arany ka pu
A tör  té nel mi re gény I. And rás fia, Ár pád -
há z i  Sa la  mon ma gyar  k i  rá ly
(1062–1074) éle té rõl szól. A kró ni kák
sze rint a ki rály 1087-ben szin te nyom ta -
la nul el tûnt a vi lág sze me elõl. Ami kor
ve zek lõ szer ze tes ként Pólában föl buk -
kant, sen ki sem is mert rá, itt már cso da -
té võ erejéér t, gyógyítótudásáér t tisz tel -
ték. Föl di ma rad vá nyai a szé kes egy ház
Tó ol tá ra alatt nyug sza nak. Bol dog Sa la -
mon ki rály re gé nyes élet tör  té ne te pél da -
ér  té kû le het min den „gon dol kod va élõ”
em ber szá má ra, még a hu szon egye dik
szá zad ban is.

(Bp., 1999, Igen Kat. Kult. Egy.) g

KÖNYVTÁR

Április 6–12,15:15

A tehetséges Mr. Ripley
Fsz.: Matt Damon, Gwyneth Paltrow

Április 6–12.,17:45, 20:00

A part
Fsz.: Leonardo Di Caprio 

M Û S O R
MOZI

A Ju hász Gyu la Vá rosi Könyv tár sze re tet tel meg hív ja az ér dek lõ dõ ket áp ri lis 10-én 18 órá ra, a
könyv tár ol va só ter mé be a „Be fo gad és ki ta szít a vi lág” cí mû iro dal mi est jé re. François Vil lon ver -
se it Mácsai Pál szín mû vész és Huzella Pé ter ze ne szer zõ-éne kes ad ja elõ. El hang za nak a Nagy
Tes ta men tum ká non jai, bal la dái, va la mint Vil lon leg is mer tebb köl te mé nyei Faludy György, Jó zsef
At ti la, Illyés Gyu la, Mészöly De zsõ és Sza bó Lõ rinc for dí tá sá ban. Be lé põ díj 400 és 200 fo rint. g

MEGHÍVÓ

Nem újdonság, hogy Janikovszky Éva
meséi felnõttnek, gyereknek egyaránt
élvezetesek. A gyerekek bepillantanak a

történet során a fel-
nõttek világába, gon-
dolkodásába, a felnõt-
tek pedig, ha figyelõn

olvasnak, kissé szakavatottabbakká vál-
hatnak abban, hogy milyen is a gyerekek
észjárása.

Az Égigérõ fû címû kötet, az írónõ
könyveinek állandó illusztrátora, Réber
László mulatságos rajzaival, már nem az
elsõ kiadását éri meg, sõt, már film is
készült belõle. A változatos figurák, a
különös cselekmény, a sok-sok titok nem

csoda hogy alkalmasnak találtatott a
megfilmesítésre. Ami pedig megjósol-
ható, hogy mint korábban, most is érdek-
lõdéssel olvashatja felnõtt és gyerek, ki
felidézve emlékeit, ki elõször találkozva
a történetben megjelenõ bûbájos régi
házzal, a sárga kövekkel kirakott udvar-
ral, Dezsõ Dezsõvel, a lószerszám -
készítõvel, Kamilla kisasszonnyal, aki
zord, barátságtalan teremtésbõl egysz-
erre csak valóságos tündérré változik,
Bertamamával, a málnaszörpivó verseny
örökös gyõztesével és a többiekkel, de
persze elsõsorban Misuval, a kisfiúval,
akinek szemével látjuk mindezt.

- nád -

Janikovszky Éva: Égigérõ fû

Vele mindig történt valami…
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AGödöllõi Új Mû vé szet Köz ala pít vány
Körösfõi ut cai al ko tó há zá ban már ci us

25-én Muray Ró bert fes tõ- és gra fi kus -
mû vész nyi tot ta meg An ti Sza bó Já nos
ipar mû vész gra fi kai ki ál lí tá sát.

A ké pe ken a ha zai tá jat, a vi dé kün kön
ho nos nö vény- és ál lat vi lá got je le ní ti

meg nagy sze re tet tel a mû vész, akit a
meg nyi tó után kér dez tünk.

– Gye rek ko rom óta ér de kel nek a nö -
vé nyek és az ál la tok. An nak ide jén gyak -
ran el kí sér tem nagy apá mat, ami kor a
szõ lõ be ment. Út köz ben mind ig meg mu -
tat ta a kü lön fé le nö vé nye ket meg az

elénk ke rü lõ ma da ra kat, és ta nít ga tott a
ne vük re.

– Nem ma radt ti tok, hogy kö ze li kap cso -
lat ba ke rült az élõ vi lág gal, hi szen so kan a
Vö rös könyv bõl is me rik a mun ká it…

– A nyolc va nas évek ben fel kér tek, hogy
vegyek részt a ha zánk ve szé lyez te tett élõ lé -
nye it be mu ta tó vö rös könyv il luszt rá lá sá -
ban. Ne kem ju tot tak a pe lék, a de ne vé rek, a
kí gyók és még sok egyéb ér de kes jó szág.
Na gyon él vez tem ezt a mun kát; vagy egy
évig jár tam az ál lat kert be, hogy a ma guk
va ló sá gá ban ta nul má nyoz zam az ál la to kat.

– A ha zai de ne vé re ket ne mi gen tart ják
fog ság ban…

– Eze ket a Ter mé szet tu do má nyi Mú ze -
um ban ta nul má nyoz tam. Be kell val la -
nom, hogy ad dig nem va la mi so kat tud -
tam ró luk, de ez a hely zet az tán szük ség -
sze rû en meg vál to zott. A pre pa rá tu mok
se gít sé gé vel ala po san meg kel lett is mer -
nem va la mennyi ha zai de ne vér fajt, hogy
áb rá zol ni tud jam õket.

– Az áb rá zo lan dó ál la tok kö zül mit le -
he tett az ál lat kert ben ta nul má nyoz ni?

– Töb bek kö zött hosszabb idõt töl töt tem
együtt a ha ra gos sik ló val, s kü lön mi at tam
fog tak va la hol egy lá pi pócot, hogy az ak -
vá ri um elõtt ül ve is mer ked jek ve le. A lá pi
póc vi dá man úsz kált elõt tem föl s alá – én
meg pró bál tam ró la raj zo kat ké szí te ni.

Radó Gá bor

An ti Sza bó Já nos ki ál lí tá sa

Pe lék, de ne vé rek, lá pi póc

Kap csold ki a té vét! – hang zott el a fel szó lí -
tás an nak az elõ adás nak a so rán, amely nek
meg te kin té sé vel Gödöllõn ün ne pel ték már -
ci us 27-én a szín há zat sze re tõk  a szín ház
vi lág nap ját. (Úgy hír lik, jó val ke ve seb ben
fér tek be a né zõ tér re, mint ahányan sze ret -
tek vol na.)

A fõ hõs meg döb ben: kap csol ja ki? De hi -
szen ép pen an nak a le he tõ sé ge elõtt áll,
hogy meg nyer je a kvíz já ték fõ dí ját. Nem
vissza ko zik – s ez ál tal fel tar tóz tat ha tat la nul
ro han a vég ze te fe lé. 

Az Atlantisz Szín ház hoz ta el is mét a
mû ve lõ dé si köz pont ba Vak meg lát ta, hogy
ki ug rott cí mû elõ adá sát, mellyel ta valy de -
cem ber ben a XI. or szá gos stú dió szín há zi ta -
lál ko zón el nyer te Gödöllõ vá ros dí ját.
Szophoklész Oidipusz ki rá lyán ala pul a já -
ték, mint a szín la pon ol vas ha tó, an nak és a
tár su lat imp ro vi zá ci ó já nak fel hasz ná lá sá val
ír ta Hor gas Ádám. 

Éle tün kön el ural ko dott a te le ví zió. Be fo -
lyá sol ja vé le mé nyün ket, íz lé sün ket, hoz zá -
iga zít juk min den nap ja in kat, ar ról be szél ge -
tünk, mit is lát tunk ben ne. Ma már csak az
szá mít, csak azt tart juk je len tõs sze mé lyi -
ség nek, aki sze re pel a kép er nyõn, õ, és sen -
ki más ra jon gá sunk tár gya, azt pe dig, hogy
mit vá sá rol junk, meg ha tá roz za a mû so ro kat
egy re-más ra meg sza kí tó rek lám. 

Ahogy az elõ adás utá ni kö zön ség ta lál ko -
zón el is mond ta Hor gas Ádám, aki amel -
lett, hogy író ja, ren de zõ je is az elõ adás nak:
mint a gö rög tra gé di ák ban a sors, a vég zet,
úgy irá nyít ja ma nap ság a té vé az éle tün ket.
A gö rög drá mák szín pa dán is meg je lent a
nyil vá nos ság „a kar” ké pé ben, ké zen fek võ
volt te hát, hogy most a te le ví zió ve gye át a
min dent tu dó, min dent lá tó, min den be be le -
avat ko zó „kar” sze re pét. 

Hi he tet le nül mu lat sá gos – és ta lá ló – ,
ahogy meg ol dot ta ezt az Atlantisz Szín ház.
Oidipusz va ló sá gos tra gé di á já nak egy-egy
for du ló pont ján be rob ban a szín pad ra egy
nagy han gú showman, nyo má ban  vi ha ro san
ének lõ, tán co ló csa pat tal, vil lódz nak a fé -
nyek, csil log nak a ru hák, az arc- és haj fes té -

sek, de meg je le nik a ne gé des mo so lyú, bó -
lo ga tó, meg ér tõ mû sor ve ze tõ hölgy, vagy az
ut cán bol dog-bol dog ta lant gát lás ta la nul
meg ál lí tó fi gu ra is. És per sze nem ma rad -
nak el a cso dá sabb nál cso dá sabb ter mé ke -
ket kí ná ló rek lá mok. 

Oidipusz rex – vagy ahogy egy sze rû en
szó lít ják: Rexi – ér tet le nül, vagy öröm mel,
vagy még is meg pró bál va fel ven ni a har cot,
sod ró dik az agyament té vés ka val kád ban.
Egé szen a vég ki fej le tig.

Bû ne i re fény de rült, bi lincs kat tant a
csuk ló já ra. És ami kor – mint az ere de ti drá -
má ban is – meg va kít ja ma gát, s el mond ja
hí res zár sza vát, már se hol az ad di gi har sány
vi lág. Né ma kí sé rõ jé nek  tár sa sá gá ban csak
a vak jö ven dõ mon dó, Teiresziász ma radt a
kö ze lé ben, õ fi gyel mez te ti: Ki nek be szélsz?
Nincs itt sen ki.

Hát bor zon ga tó pil la nat. A fél ho má lyos,
nép te len szín pa don csönd. A ko ráb ban
mind ig annyi együtt ér zést mu ta tó tö meg,
egye dei ar cán a szé les mû vi gyor ral, messze
jár. Éle te drá má já ban min den ki egye dül
ma rad.

N. A.

A szín ház vi lág nap ján

A sors he lyett kép er nyõ

A lápi póc Anti Szabó János grafikáján
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Ezernyolcszáznegyvenhárom szep -
tem be ré ben or szág gyû lé si bi zott ság
vet te ke zé be a ház ügyét, és a Pest

vá ros ával fo lyó si ke res egyez te tõ tár gya -
lá sok de rûs ki lá tá sok kal ke cseg tet tek.
Klauzál Gá bor, a ké sõb bi mi nisz ter lel ke -
sen je len ti: „hely lé vén, az ige test té fog
vál ni”.

Ám a kö vet ke zõ év ben ki írt terv pá -
lyá zat el bí rá lá sa egy re hú zó dott, s a
48/49-es ka tak liz má ban a terv nek még a
re mé nye is el ve szett, egé szen a ki egye -
zé sig. Ami re vég re tör vény szü le tett az
or szág ház ról, már min den más volt,
mint év ti ze dek kel ko ráb ban, ami kor el -
kép zel ték. A nép kép vi se let és az an nak
fe le lõs kor mány zás esz mé je egé szen
más képp csen gett a szá zad vé ge fe lé, a
du a liz mus éve i ben, mint re form ko ri szü -
le té se kor.

Az 1882-ben ki írt újabb terv pá lyá za tot
Steindl Im re (1839–1902) mû egye te mi
ta nár nyer te meg. Nem ze dék tár sa i hoz ha -
son ló an õ is az el múlt ko rok stí lus ele me i -
bõl vi szony lag sza ba don – a mo dern tech -
ni ka se gít sé gé vel – ál lí tot ta össze al ko tá -
sa it. Ez a his to riz mus a fel vi lá go so dás óta
hó dí tott a mû vé sze tek ben: elõbb az an tik

gö rög–ró mai ele me ket új ra fo gal ma zó
klasszi ciz mus, majd a kö zép kor for ma vi -
lá gát fe le le ve ní tõ ro man ti ka. A nagy stí -
lus kor szak ok ke ve ré sé vel ki ala ku ló ek -
lek ti ka, tar tal mát veszt ve, a leg több eset -

ben épí té sze ti köz hellyé vált eb ben a kor -
ban. Sze ren csés ki vé tel nek szá mít e
historizáló ek lek ti kán be lül Steindl Im re
pom pás Or szág há za. Kül se jé nek stí lu sa
az 1830-as évek Ang li á já ban ki bon ta ko zó
Gothic Revival (gó ti kus új já szü le tés)
irány za tá hoz kö tõ dik, eb ben a fel fo gás -
ban szü le tett Ch. Barry és A. W. Pugin re -
mek mû ve, a lon do ni Par la ment is.

Az épít ke zés 1885 ok tó be ré ben kez dõ -
dött a Li pót vá ros hoz tar to zó rak par ti Tö -
mõ té ren, és ti zen hét éven át át lag ezer
em ber dol go zott a mû el ké szül tén. A kor
leg ha tal ma sabb be ru há zá sa volt ez, és
mi vel le he tõ ség sze rint min den rész le tét
ma gyar anyag ból, ma gyar tech ni ká val,
ma gyar mes te rek kel akar ták el ké szít tet ni,
egész ipar ága kat len dí tett fel. Gi gan ti kus
összeg be, a ter ve zett 18,5 mil lió he lyett
38 mil lió arany ko ro ná ba ke rült. Mint egy
176 000 köb mé ter föld tö me get moz gat -
tak meg, 40 mil lió tég lát, több mint fél -
mil lió fa ra gott kö vet épí tet tek be.

Né hány im po ná ló szám adat: az épü let
268 mé ter hosszú, kö zé pen 123 mé ter
szé les, a ku po la tor nyá val 96 mé ter (utal -
va a mil len ni um évé re). 90 kül sõ és 152
bel sõ szo bor dí szí ti. A bel sõ dí szí tés nél

al kal ma zott 22–24 ka rá tos arany össz-
mennyisége mint egy 40 ki lo gramm. Az
épü let nek 27 ka pu ja, be lül 29 lép csõ há -
za, 13 sze mély- és te her lift je, mint egy
200 iro da he lyi sé ge van. Mé re té rõl fo gal -

A Rá kos me ze jé tõl a Tö mõ té rig

Az Or szág há za
A Rá kos me ze jé tõl Nagy szom ba tig, Sop ron tól Sze ge dig, Besz ter ce bányától Óno dig
sok fe lé ülé se zett a ren di or szág gyû lés év szá zad okon ke resz tül. A 18. szá zad tól több -
nyi re a Bécs hez kö ze li Po zsony ban. Itt ve tõ dött fel elõ ször az a re form el len zé ki in dít -
vány, hogy a ma gyar tör vény ho zás nak a for má ló dó új fõ vá ros ba, Pest-Bu dá ra kell köl -
töz nie, egy fel ada tá hoz mél tó, ál lan dó épü let be. A re form kor év ti ze dei alatt ön tu dat ra
éb redt nem zet nek már na gyon is szük sé ge volt ar ra, hogy a bu dai he gyen tró no ló, ma -
ga so dó ki rá lyi pa lo ta el len sú lya ként lent, a pes ti Du na-par ton az országlakosok ön kor -
mány za tá nak, de mok ra ti kus dön té se ik meg ho zó i nak: az Or szág nak is le gyen Há za.

Az Országház bokrétaünnepe 1894. május 5-én Fotó: archív

Az Országház 1900 körül Fotó: archív
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Lát ta már a ko ro ná t?

Klacsmann Do rottya
Igen, lát tam még a
mú ze um ban. Az Or -
szág ház ban még nem
volt rá al kal mam, de
kí ván csi va gyok, mi -
lyen hely re ke rült az
or szág jel ké pe.

Sár kö zi Fe renc
Lát tam már, és na -
gyon tet szett. Szí ve -
sen meg néz ném még
egy szer, csak a mun -
kám és az idõm le fog -
lal. Elõbb-utóbb biz -
to san sort ke rí tek rá.

Baró Fe renc
Nem lát tam még,
mert az idõm nem
en ged te. Saj nos több
fon tos té nye zõ is
aka dá lyoz. Amint le -
he tõ sé gem nyí lik rá,
szí ve sen el me gyek.

Láz ár Mihályné
Nem lát tam. Vi szont
ha kez de mé nye zés
in dul az út tal kap -
cso lat ban, ak kor szí -
ve sen részt ve szek
egy ilyen faj ta ren -
dez vé nyen.

Sza bó Józsefné
Nem lát tam még.
Vi szont egy is me rõ -
sök kel kö zö sen jól
szer ve zett út ke re té -
ben szí ve sen meg te -
kin te ném a ko ro nát.

Réz he gyi Zsó fi
Na gyon ré gen már
egy szer lát tam, de az
új ki ál lí tá si he lyén
saj nos még nem volt
al kal mam, hogy me -
gint meg néz hes sem
a koronaék sze re ket.

Kép és szö veg: hacker

MEGKÉRDEZTÜK

mat ad hat, hogy mint egy 50 öt eme le tes
la kó ház fér ne el a bel se jé ben.

Fõ hom lok za ta a Du na fe lõ li ol dal, de
a hi va ta los fõ be já rat a Kos suth tér rõl
nyí lik. A kri ti ku sok má ig fel em le ge tik,
hogy a tér és az Al kot mány ut ca hi bás
el ren de zé se foly tán saj nos nem nyí lik
kel lõ en tá vo li, rep re zen ta tív rá te kin tés,
pers pek tí va a meg fe le lõ vá ros ké pi ér vé -
nye sü lés hez. 

Az épü let szim met ri kus szer ke ze te
alap já ban kö ve ti egy két ka ma rás or szág -
gyû lés funk ci ó it. Akár a wa shing to ni
Capitolium ese té ben, itt is a tör vény ho -
zás egy-egy há zát szol gál ja az észa ki és
dé li szárny (kö zé pen ki emel ke dõ te tõ vel
jel zett ülés ter mek kel), me lyek kö zött az
össze kö tõ kap csot ad ja a ha tal mas ku po -
la csar nok. En nek mér ta ni kö zép pont já -
ban he lyez ték el idén ja nu ár 1-jén a ko -
ro ná zá si jel vé nye ket, aho vá a fõ be já rat -

tól in du ló (96 fo kú!) im po záns fõ lép csõ
ve zet.

A XII. ka pu elõtt az óta min den nap
hosszú so rok áll nak. Mond ják, töb ben
lát ták a há rom hó nap alatt, mint a meg -
elõ zõ húsz év ben össze sen.

(Liptovský)

Akik a ko ro nát és az or szág há zat meg
kí ván ják te kin te ni, ké rem, je lent kez ze -
nek kép vi se lõi tit kár sá go mon. Tel.: (06
30) 990 7385, (06 1) 441 5138 (üze -
net rög zí tõ), fax: (06 1) 441 5158. Ad -
ják meg, mi kor és há nyan kí ván nak
Pest re men ni, ill. hol le het õket vissza -
hív ni, hogy egyez tes sük ve lük a rész -
le te ket. Sze re tet tel v árok min den kit.

Gémesi György
or szág gyû lé si kép vi se lõ

Az Országház bokrétaünnepe 1894. május 5-én Fotó: archív
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Herczenik An nát Gödöllõn már na gyon
sok he lyen hall hat tuk éne kel ni. Már

egé szen fi a tal ko rá ban ki tûnt fan tasz ti kus
ének te het sé gé vel. Meg nyer te a Ki mit tud?-
ot, és most a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti
Egye tem re jár; ope ra éne kes sze ret ne len ni. 

– Mi kor kezd tél el ze nél ni?
– Az Er kel Fe renc Ál ta lá nos Is ko la ze nei

ta go za tá ra jár tam. Má so dik osz tá lyos ko -
rom ban a szü le im beirattak a ze ne is ko lá ba,
ahol he ge dül ni ta nul tam tíz éven ke resz tül
Wendler Mag di né ni nél. Már óvo dás ko rom -
ban kezd tem is mer ked ni a ze né vel, Fe ren ci
An na né ni ze ne vár fog lal ko zá sa in. 

– Mi kor lé pett be az éle ted be az ének lés
ko mo lyabb szin ten?

– El sõs gim na zis ta ként kezd tem az ének -
lést. Kálny Zsu zsa né ni, az ének ta nár nõ,
ren de zett egy kamaraegyüttest, amely kí sér -
te az éne ke se ket vizs ga köz ben. Én is ben ne
vol tam eb ben a kis ze ne kar ban, ahol az
ének lés hez fû zõ dõ ér dek lõ dé sem egy re fo -
ko zó dott. Meg kér tem édes anyá mat, hogy
vigyen be Zsu zsa né ni hez.

– Mi lyen ver se nye ken lép tél föl leg elõ -
ször?

– Két éven ként ke rül meg ren de zés re az
Ádám Je nõ dal ver seny. Egy éves ének ta nu -
lás után be ne vez tem er re a ver seny re, ahol
16 éve sen még nem nyer tem sem mit. 1996-
ban új ra in dul tam ezen a ver se nyen, ahol az
én ka te gó ri ám ban el sõ he lye zést ér tem el.
Ezekután Zsu zsa né ni be íra tott a Ki mit
tud?-ra.

– Hogy érez ted ma gad a Ki mit tud?-on?
– Iga zá ból nem is gon dol tam be le, hogy

ezt az egész or szág né zi. Ar ra nem is szá mí -
tot tam, hogy meg nye rem a sa ját ka te gó ri -
ám ban a ver senyt. A leg vé gé re na gyon el fá -
rad tam, mi vel a fel vé te lek elõtt ka me ra pró -
bá ra be kel lett men ni, ami több órán ke resz -
tül tar tott. De mi kor meg tud tam, hogy nyer -
tem, na gyon bol dog vol tam. A me xi kói uta -
zás is na gyon cso dá la tos volt.

– Ho gyan telt az az idõ, ami kor a ze ne -
aka dé mi ai fel vé te li re ké szül tél?

– Hát rány ban vol tam a ze ne mû vé sze ti
szak kö ze pe sek kel szem ben, mi vel õk a fel -
vé te li tár gyat meg tud ták ta nul ni már is ko la -
idõ ben. Dé le lõtt bent vol tam a gim ná zi um -
ban (a Tö rök Ig nác Gim ná zi um nyelv sza -
kos osz tá lyá ba jár tam), majd dél után men -
tem a ze ne is ko lá ba, ahol he ge dül tem, zon -
go ráz tam (mi vel kö te le zõ a Ze ne aka dé mi án
zon go rá ból a fel vé te li). Min den nap volt
ének óra, zon go ra kí sé ret óra, és mind emel -
lett NB2-es ko sár csa pat ban ját szot tam. Na -
gyon sze ret tem ezt az idõ sza kot.

– Most ne gyed éves vagy a Ze ne aka dé mi -
án. Mi u tán be fe je zed az ötö dik évet is, mi -
lyen sza kon sze ret nél to vább  ta nul ni?

– A Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye te -
men, a har ma dik év után ope ra tan sza kon
le het to vább ta nul ni, de be is le het fe jez ni az
öt alap évet. Én vé gig sze ret ném ta nul ni
még ezt a más fél évet, ami után, ha úgy
dön tök, át me he tek er re az ope ra szak ra.

– Hol lépsz legközelebb fel ?

– A Ze ne aka dé mi án na gyon jó osz tály ba
ke rül tem. Min den szep tem ber ben be mu ta -
tunk egy tel jes ope rát. Elõ ad tuk már
Cimarosa Tit kos há zas sá gát, a Va rázs fu vo -
lát, és most ké szü lünk Donizetti Sze rel mi
báj ital cí mû ope rá já ra, ami ben én Adina
sze re pét kap tam.

– Esz ter, az iker test vé red is ze nél. Ter ve -
zi tek, hogy több ször föl lép tek együtt?

– A Fi a tal Mû vé szek Egye sü le tét egy re
több ször ké rik föl vá rosi ün nep sé ge ken
va ló sze rep lés re. Ta valy már ci us ban éne -
kel tük Esz ter rel a Sza bad ság, sze re lem cí -
mû du et tet, amit ere de ti leg Koncz Zsu zsa
és Sass Sylvia éne kel. Na gyon sze re tek
Esz ter rel együtt éne kel ni, és sok szor ter -
vez zük, hogy kö zö sen fel lé pünk. Õ csak
hob bi ból ze nél és éne kel, de jól szól
együtt a han gunk.

Máthé Ág nes

Ne gye dik év a Ze ne mû vé sze ti Egye te men

Ze ne vár ból Ze ne aka dé mia

Gó lya hír
Eb ben az év ben sze ren csés volt a gó -
lyák ta va szi vo nu lá sa. A hosszú úton
vél he tõ en sem mi sem hát rál tat ta a
ma da ra kat, mi vel a kör nyék be li gó lyák
idõ ben, még már ci us fo lya mán vissza -
tér tek fész ke ik re. Elõ ször a hím ér ke -
zik: Gödöllõn, a Kis ál lat-te nyész té si
Ku ta tó in té zet te rü le tén lé võ fé szek nél
már ci us 23-án je lent meg. Né hány
nap pal ké sõbb, 28-án fel tûnt a pár ja is
– így most már sem mi aka dá lya az ez
évi gó lya sza po ru lat nak. Képünkön:
miközben kipihenik a vonulás
fáradalmait, fész kü ket igazgatják a
gödöllõi gólyák

Fo tó: Radó Gá bor
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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 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 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 ál lás ra, aho vá szak tan fo -
lyam el vég zé sét elõ se gít jük. Tel.: 430-660.
g Ru ha ipa ri tech ni kust ke re sünk, egye di nõi ru hák,
dra pé ri ák, füg gö nyök mi nõ sé gi sza bá sá hoz, var rá -
sá hoz, a Gödöllõi Tex til ház ba. Tel.: (30) 9461-807.
g Fel ve szünk víz ve ze ték sze re lõ és la ka tos szak -
mun kást. Tel.: (30) 2409-305.
g Fel ve szünk an go lul tu dó, ok le ve les vil la mos mér -
nö köt, gyár  tás elõ ké szí tõ osz tá lyunk ra, fej lesz tõ -
mér nök nek. Tel.: (30) 2409-305.
g Gödöllõ kör ze té bõl, vi lág hí rû be fek te tõ tár sa ság
ve ze tõi am bí ci ók kal ren del ke zõ, 28 év fe let ti mun ka -
tár sa kat ke res. A ki vá lasz tás után ta nu lást, majd
mun ka le he tõ sé get kí ná lunk. Tel.: (30) 2132-628.
g Fes tõ - má zo ló - ta pé tá zót és gipsz kar  ton sze re lõ -
ket fel ve szek. Kez dõ is le het. Tel.: (20) 9785-501.

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 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 Szadán, a Kisfaludy u. 40. szám alatt, 998 nm-es,
bel te rü le ti há zas in gat lan el adó. Fúr t 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 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 köz mû ve sí tett, 860 nm épí té si te lek el -
adó. Tel.: 420-038.
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, szu te ré nes, 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 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-ér t el adó, vagy
bú to ro zat la nul ha vi 120 ezer Ft-ér t 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 ker t in gat lan. Víz
be ve zet ve, vil lany, gáz, te le fon az ut cá ban. Tel.:
420-669.
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 ér t
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 (zár t ker t). Iá.: 400 ezer Ft. Tel.: 415-
078.
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-ér t el adó. Tel.: (30) 9406-009.
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 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 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 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.: (20) 9593-777.
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, ker t résszel el adó. Üz let, iro da ki ala kí tá sá ra
is al kal mas. Iá.: 9,3 mil lió Ft. Tel.: 413-564 (17 óra
után).
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.: (57) 402-466; (30) 2065-211.
g Gödöllõ köz pon ti ré szén, a Dó zsa György úti tár -
sas ház ban (a te me tõ vel szem ben), I. eme le ti, 1 + 3
fél szo bás, 82 nm-es, te le fo nos, ká bel té vés la kás el -
adó. Ára: 12 mil lió Ft.  Tel.: 412-275.
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.:
410-244 (mun ka idõ ben); (20) 9715-383 (es te).
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-ér t. Fel újí -
tan dó. Tel.: 411-470; (20) 9659-997 (nap köz ben).
g El adó Gödöllõ ker t vá ros ában, 200 nöl tel ken, 3
szo ba,  össz kom for  tos csa lá  d i  ház,  két
kocsibeállású ga rázzsal, fel újí tás ra szo rul. Iá.: 18,5
mil lió Ft. Tel.: (17 óra után) 420-435.
g Egye te mi park er dõ nél 4 szo bás ház, szép ker t tel
el adó. Lipcsey In gat lan iro da Gödöllõ. Tel.: (30) 248-
2984.
g Gödöllõn a Kos suth La jos u-ban I. eme le ti, 62
nm-es, er ké lyes la kás el adó. Tel.: 411-179, vagy
(30) 9967-788.
g El adó Gödöllõn két szo bás, par ket tás, gáz fû té ses
örök la kás, tég la épü let ben. Tel.: 410-903 (18 óra
után).
g El adó Szá rí tó pusz ta kö ze lé ben 1 ha (igény ese tén
4 ha) szán tó. Tel.: 410-903 (18 óra után).
g A Já nos u-ban 2 szo bás, kon vek to ros, par ket tás
la kás, tég la épü let ben el adó. Iá.: 7,4 mil l ió Ft.
Lipcsey In gat lan iro da Gödöllõ, Tel.: (30) 9144-174.
g 1 szo ba, össz kom for  tos la kás, víz órás, te le fo nos,
Gödöllõ köz pont já ban el adó. (Cse re is ér de kel, a Pa -
lo ta ker  ten, fsz, vagy I. eme let.) Tel.: 419-431.
g 1 +2 fél szo bás, 51 nm-es, III. eme le ti la ká so mat
el cse ré lem, 1 vagy 1,5 szo bás (II eme le tig), gáz kon -
vek to ros la kás ra. Min den meg ol dás ér de kel. Tel.:
413-652.
g Gödöllõtõl 17 km-re, Hévízgyörkön, 210 nöl-es
te lek el adó (víz, vil lany van). Tel.: (1) 2632-005. 
g Szadán, 870 nm épí té si te lek el adó. Csa tor na, víz,
gáz, kis fa ház a tel ken. Tel.: 421-423.

g El adó Gödöllõn a Bocskay úton, 200 nöl tel ken lé -
võ, 3 szo bás csa lá di ház, alat ta 5x5-ös ga rázzsal.
Tel.: 416-462.
g El adó a Já nos ut cai tég la épü let ben 2 szo bás, III.
eme le ti, kon vek to ros la kás. Tel.: 412-115, vagy (20)
9313-879.
g El adó a Fá cán so ron, be ke rí tett ker t ben lé võ, 6 la -
ká sos tég la épü let ben, I. eme le ti, 65 nm-es, kon vek -
to ros la kás. Iá.: 7,8 mil lió Ft. Tel.: 413-084.
g Gödöllõn a Ki rály u-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.
g A Pe res u-ban két la ká sos, 3-3 szo bás csa lá di
ház, kü lön be já rat tal és mé rõ órák kal, ipa ri áram mal,
186 nöl tel ken el adó. Tel.: 422-453.
g A bel vá ros csen des ut cá já ban, 4 éve épült, igé -
nye sen fel újí tott, egye di fû té sû, 2,5 szo bás, tá gas
la kás el adó. Tel.: 422-453. 
g Mo gyo ró don 200 nöl zár t ker  ti in gat lan, 28 nm-es
fa ház zal, be ren de zé si tár gyak kal, vagy anél kül el -
adó. Tel.: 422-453.
g Épí té si tel ket, nya ra lót, gödöllõi la ká so kat, há za -
kat ke re sünk ügy fe le ink ré szé re, min den ár ka te gó ri -
á ban. Tel.: 422-453.
g El adó Gödöllõn a Feny ves ben, 220 nöl te lek, kis
fa ház zal. Víz, vil lany van. Iá.: 4,5 mil lió Ft. Tel.: (20)
9194-870. 
g El adó Gödöllõn egy han gu la tos, csen des ut cá ban,
3 szo bás, jó ál la pot ban lé võ, föld szin tes csa lá di
ház, 210 nöl-es tel ken. Iá.: 14 mil lió Ft. Tel.: (20)
9194-870. 
g El adó Gödöllõn az Amb rus Zol tán köz ben, föld -
szin tes, 2,5 szo bás la kás. Iá.: 8,5 mil lió Ft. Tel.:
(20) 9194-870. 
g El adó Gödöllõn a Dó zsa György úton, 3 szo bás
la kás. Iá.: 8,3 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-870. 
g El adó Gödöllõn a Dó zsa György úton, 4 la ká sos
tár sas ház ból egy 70 nm-es, 3 szo bás, tég la épí té sû,
kon vek to ros la kás. Tel.: (20) 9194-870. 
g El adó Gödöllõn, ker t vá rosi ré szen, na gyon jó ál la -
pot ban lé võ, föld szin tes csa lá di ház, 150 nöl tel ken.
Iá.: 13,5 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-870. 
g El adó Gödöllõn a Damjanich u-ban, 4600 nm-es
épí té si te lek, le bon tás ra ítélt ház zal. Vil lany, víz, gáz
van a tel ken. Iá.: 4,8 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-870. 
g El adó Gödöllõn a Remsey kör úton, tég la épí té sû,
egye di fû té sû, 2 szin tes, nagy te ra szos, 3 szo bás,
tár sas há zi örök la kás. Iá.: 14 mil lió Ft. Tel.: (20)
9194-870. 
g Gödöllõn a Ka zin czy kör úton két szo bás, er ké lyes,
kon vek to ros la kás el adó, gyors köl tö zés sel. Tel.:
420-695 (hét köz nap 18 óra után és hét vé gén).
g El adom, vagy 1 szo bás gödöllõi la kás ra cse ré lem
Ba la ton tól és me leg vi zû gyógy für dõ tõl 15 km-re,
800 nöl pá zsit tal, szõ lõ vel, mál ná val, ri biz li vel, gyü -
mölcs fák kal be ül te tett 2 szo ba - kony ha - elõ szo ba,
is tál lós in gat la no mat. Tel.: 418-466.
g El adó 2 hek tár õszi bú za föld, 100 Ft/nm. (Ökör -
te lek). Tel.: 418-754.
g Kar  ta lon 3 szo bás, 2 elõ szo bás, nagy kony ha,
spejz, für dõ, WC, pin ce, ker  tes csa lá di ház, köz pon -
ti fû té ses (sze nes ka zán + cirko), te le fo nos, mel lék -
épü le tek kel el adó, vagy gödöllõi 1 szo bás max. I.
eme le tig, la kás ra cse ré len dõ. Tel.: 410-878 (csak
es ti órák ban).
g 1 + 2 fél szo bás la kást ven nék, kész pénz fi ze tés -
sel. (Szõ lõ ut ca és kör nyé ke elõny ben).Tel.: (20)
9810-302.
g Gödöllõ csen des ré szén, 301 nöl köz mû ve sí tett,
pa no rá más épí té si te lek el adó. Iá.: 4 mil lió Ft. Tel.:
(30) 2118-406.
g 300 ezer Ft. köz ve tí tõi ju ta lék! Gödöllõn az M3-as
fõ út 31-es km-nél, 105 nm-es üz let, 1543 nm-es te -
lek kel sür gõ sen el adó! Au tó sza lon nak ide á lis. Tel.:
(20) 9570-766, vagy 418-751.
g A domonyvölgyi hor gász tó nál, víz par  ti, hét vé gi
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tel kek el adók. (Vil lany, víz és te le fon be kö tés meg -
old ha tó.)Tel.: 411-439 (18-21 óra kö zött).
g Gödöllõn a Blahai ré szen, Perczel Mór u-ban, 200
nöl-es, pa no rá más te lek, szu te rén szin tig kész épít -
ménnyel el adó. Ára: 8 mil lió Ft. Tel.: 432-813.
g Zsámboki csa lá di há zam el adom, vagy gödöllõi
kon vek to ros la kás ra cse ré lem. Tel.: (70) 2151-666,
vagy (70) 310-9515.
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 Gödöllõn, köz mû ves ut cá ban épí té si tel kek el -
adók. Tel.: 421-101.
g Kistarcsán az Eperjesi la kó te le pen, II. eme le ti,
62,5 nm-es, 2 szo bás, fel újí tott la kás, új, be épí tett
kony ha bú tor ral el adó. Iá.: 7,2 mil lió Ft. Tel.: 470-
475. (es te).
g Tura köz pont já ban, kb. 500 nöl közmûvesíthetõ,
bel te rü le ti, de me zõ gaz da sá gi lag is hasz no sít ha tó
te lek el adó. Tel.: 466-432.

Al bér let
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 Bú to ro zott, kon vek to ros, 1 szo bás la kás a vá ros -
köz pont ban szep tem ber 1-ig ki adó. Tel.: 416-593.
g Ke re sek 1,5 vagy 2 szo bás ki adó la kást, jú ni us 1-
tõl szep tem ber vé gé ig, 30 ezer Ft/hó + re zsi vel.
Tel.: 421-762.
g Gödöllõ, Rét u. 18/a szám alatt, hosszú táv ra
bérbeadó vál lal ko zás nak, 370 nm-es, több hely ség -
bõl ál ló in gat lan, nagy par ko ló val. Tel.: 419-954
Star tex Kft. (nap köz ben)
g Gödöllõ köz pont já ban 67 nm-es, igé nyes, 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 Gödöllõn 2 szo bás, össz kom for  tos, bel vá ro si la -
kás ki adó. Tel.: 400-951 (18 óra után).
g Gödöllõ vá ros köz pont já ban ér  té ke sí tés re al kal -
mas, nagy ud var ki adó. Ugya nitt bérbeadó 18 nm
iro da, 28 nm rak tár, 25 nm pin ce. Tel.: (30) 9717-
337. 
g 1,5-2 szo bás ki adó la kást vagy há zat ke re sünk.
Tel.: (20) 9894-511. 
g Gödöllõn la ka tos és asz ta los te vé keny ség re al kal -
mas mû hely (gé pek kel és szer szá mok kal) ol csón ki -
adó. Tel.: (20) 9420-821, vagy 418-362.

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 Cso por  tos gyógytestnevelés 2000. ja nu ár 10-tõl
Gödöllõn, szer da - pén tek 16 és 17 órai kez dés sel,
fel nõt tek nek tar  tás ja ví tó tor na, gye re kek nek cso por -
tos gyógytestnevelés. Érd: Me zei Ág nes gyógy tor -
nász nál (30) 9026-614, és Petróczi Zsu zsan na gyó-
gytestnevelõnél 419-641, vagy (30) 2035-980-as
te le fon szá mon.
g Köl töz te tés, áru szál lí tás (bel föl di és nem zet kö zi)
meg le pe té sek nél kül, garnciával. Bár mit, bár mi kor,
bár ho vá. Tel/fax: 418-203, vagy (30) 9243-216.
g Gödöllõi fitnes köz pont sza bad idõs spor t 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 Ági fod rá szat Gödöllõ, Pa lo ta ker t 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 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.
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 zá sát. Gar ni tú ra: 25 ezer
Ft + szö vet, he ve rõ 7 ezer Ft + szö vet, aj tó 16 ezer
Ft + anyag. (Nagy szö vet vá lasz ték.) Tel.: 485-239,
vagy (70) 311-1400.
g Éva koz me ti ka az Ádám u-ban. (Koz me ti ka, pe di -
kûr,  ma ni  kûr,  fü l  be lö vés,  Avon.)  Hol lós i  Éva,
Gödöllõ, Ádám u. 4. Tel.: 416-487.
g Ked ve zõ fu var vál la lás ra ko dók kal. Köl töz te tés,
lom ta la ní tás, te rí tés, tá vol sá gi fu va rok 12 ton ná ig.
(szom bat, va sár nap is!) Tel.: 430-206.
g Gipsz kar  ton sze re lés, te tõ tér be épí tés, ál mennye -
ze tek, rej tett vi lá gí tás, stuk kó dí szí tés el ér he tõ áron.
Tel.: (20) 3387-365.
g A dé le lõt ti órák ban gyer mek fel ügye le tet, be teg -
ápo lást és ta ka rí tást vál la lok. Tel.: (30) 9142-400.
g Ta xi Gödöllõ - Bu da pest. Szimp la ta ri fá val. Tel.:
(30) 9962-856, vagy 416-399.

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 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 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-ér t, Babito es er nyõ ala -
kú ra csuk ha tó fix hát tám lás spor t ko csi 7 ezer Ft-ér t.
Mind ket tõ ki fo gás ta lan, új sze rû ál la pot ban. Tel.: (30)
2023-195.
g P 166 MMX pro cesszor ra épü lõ mul ti mé di ás szá -
mí tó gép ki egé szí tõk kel el adó. Tel.: 410-903 (18 óra
után).
g Ré gi ebéd lõ bú tor t ke re sek, le he tõ leg fel újí tás elõt -
ti ál la pot ban. Tel.: (30) 9717-337.
g Hí zók el adók! Gödöllõ, Vak Bottyán út 5. 
g El adó 3 éves Le hel Zanussi 300 l-es kom bi hû tõ -
szek rény, új sze rû ál la pot ban. Iá.: 40 ezer Ft. Tel.:
419-541.
g 60-65 kg-os sül dõk és ser  té sek 240 Ft/kg-os
áron el adók. Gödöllõ, Vak Bottyán út 5. 
g El adó 2 sze mé lyes ki nyit ha tó ágy, 2 db fo tel lal,
va la mint 1 db 120 l-es vil lany boj ler. Tel.: (20) 3236-
793.
g 15 má zsa zab ol csón el adó, 2000 Ft/má zsa.
Gödöllõ, Arany Já nos u. 6. Tel.: 418-754.
g El adó: 11 kg-os gáz pa lack, bú vár szi vattyú, 15 l-
es há ti per me te zõ, mû anyag fó lia csö vek, PGL 4
ola j  égõ,  ön töt t  vas für  dõ kád,  v íz  sz i  vat tyú -
hydroforral, au to ma ta kap cso ló val, 120 l-es mû -
anyag hor dó. Tel.: 410-808.
g El adó: be ton ke ve rõ 160 l-es, hû tõ szek rény 162 l-
es au to ma ta, gáz tûz hely 4 égõ fe jes piezós, mo só -
gép Evrika fél au to ma ta, ko sár pa lánk vas osz lop pal,
fér  fi ke rék pár, te tõ cso mag tar  tó, P.B. pa lack. Tel.:
415-727.
g P.B. gáz ra át fo lyós gáz boj ler t ven nék. Tel.: (30)
9717-337.
g 600-as 22 cm szé les le mez ra di á tor t ke re sek. Tel.:
(30) 9717-337.
g El adó egy zöld, mind két vé gén told ha tó, ágy ne -
mû tar  tós gyer mek he ve rõ, egy szí nes át ala kít ha tó
kis ágy pe len ká zó val, szek rénnyel. Tel.: 419-377,
vagy (20) 3120-722.
g Parapet gáz kon vek tor t vá sá rol nék. Tel.: (30)
9717-337.
g Ré gi, nap pa li szo ba bú tor t ke re sek, rossz ál la pot -
ban is. Tel.: (30) 9717-337.
g Fa ipa ri gé pek el adók: TF-900 asz ta li ma ró. BAS-
450 sza lag fû rész (mind két gép új sze rû, 1994-es

gyár  tá sú) fa esz ter ga és egyen ge tõ gya lu. Iá.: 600
ezer Ft. Tel.: (20) 9495-586.
g La kó kon té ner és rak tár nak ki ala kít ha tó kon té ner
el adó. 6m x 2,3 m-es. Cím: Gödöllõ, Röges u. 115.
Tel.: 465-417.
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.:(60) 416-035.

Jár mû
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 Bon tott Wart burg 353 1,5 év mû sza ki val, ko rá nak
meg fe le lõ ál la pot ban el adó. Iá.: 120 ezer Ft. Tel.:
416-993.
g El adó ETZ-125-ös mo tor ke rék pár jó ál la pot ban, új
gu mik kal, mû sza ki val, ETZ-250-es mo tor ke rék pár
meg kí mélt ál la pot ban, ke vés km-rel, mû sza ki val.
Tel.: 412-621.
g El adó VW Jetta 1800 ccm, ben zi nes, 1986-os,
mû sza ki 2000. no vem be rig. Vo nó ho rog, köz pon ti
zár. Iá.: 550 ezer Ft. Tel.: (20) 9753-928., vagy 415-
123.
g Su zu ki Swift 1.3 el adó. Há rom éves, 32e km, 5 aj -
tós, tür kiz, meg kí mélt, klí ma, kpzár, ri asz tó. Tel.:
20/966-5773
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.: (60) 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.: (60) 416-035;
416-451. 
g Tra bant Kom bi ‘87-es év já ra tú, el adó. Vizs ga,
zöld kár  tya, 2002. már ci u sig. Iá.: 170 ezer Ft. Tel.:
422-841.
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.

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.
g Né met nyelv ta nu lás nyelv ta nár nál. Min den szin -
ten, min den kor osz tály nak, egész nap. For dí tás. Tel.:
418-537.

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. 
g Nyolc hó na pos, törzs köny ve zett po in ter ku tya kö -
lyök nek gaz dát ke re sünk. Tel.: 405-446.
g Egész ség ká ro sí tó föld su gár zá sok (Har tmann há -
ló ,  v íz  ér,  ércte lér)  fe l  mé ré se és ár  nyé ko lá  sa
Gödöllõn. Szak ta nács adás, kút fú rá si hely ki je lö lés,
te lek fel mé rés. Tel.: 422-630.

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mi mind -
azok nak, akik sze re tett fér jem és
édes apánk, Kõ mû ves Vil mos te me té -
sén részt vet tek, sír já ra ko szo rút, vi -
rá got he lyez tek, fáj dal munk ban osz -
toz tak.

A gyá szo ló csa lád
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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

1/4-es CIB
FILM
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CIB

A Gödöllõi Tormay Károly

Egészségügyi  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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Gépjármû eredetiségvizsgáló
állomás Gödöllõn

A jogszabályokkal összefüggésben kötelezõ a gépjár-
mûvek átírás elõtti eredetiségvizsgálata. Gödöllõn
mûködik a Harasztker Kft. üzemeltetésében az ország
egyik legelsõ bevizsgáló állomása. Külön gépkocsi
állásokon, kulturált ügyfélváróval állnak a gépkocsitu-
lajdonosok rendelkezésére. A vizsgálati díjak az orszá-
gos átlagnak felelnek meg. Ezen felül kérés esetén
ingyen adnak tájékoztatást a jármû általános
állapotáról, korábbi sérüléseirõl. A vizsgálat történhet
bejelentéssel, vagy a nagy kapacitásra való tekintettel
azonnal is. Lehetõség van a gépjármû kötelezõ
felelõsségbiztosítás megkötésére és az átírás ügyin-
tézésének lebonyolítására! A telephelyen vállalják
továbbá gépjármûvek mûszaki vizsgára történõ
felkészítését és vizsgáztatását. Az állomás Gödöllõ
ismert helyén, az autópálya lejáratánál a KPM vizsgaál-
lomás mellett található. A cég szeretettel várja az autó-
sokat és a bevizsgáláson felül minden segítséget
megadnak gépkocsi vásárlás és mûszaki vizsgáztatás
esetén. 

Cím: Gödöllõ, Haraszti út 5. 
Tel: (28) 419-435, (20) 9360-380
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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

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.



Az eredményre pillantva most talán
sokan legyintenek és azt mondják: „Már
megint!”. Pedig nem kellene! A Trident
FC csapata minden dicséretet meg -
érdemel a kis különbségû vereségért, és
fõleg a mutatott játékért. A gödöllõi
gárda ugyanis az élmezõnybe tartozó,
sõt feljutási álmokat dédelgetõ Hajdú
Volán vendége volt. A kelet-mag-
yarországi kirándulást eddig kizárólag a
bajnoki listavezetõ FO-VA EX együttes
úszta meg verés nélkül, és nem sok
hiányzott hozzá, hogy Tóthék is így
tegyenek.

Az el sõ fél idõ ben Kiss Ri chárd két -
szer jut tat ta elõny höz csa pa tát, ám hi á -
ba vé dett is mét nagy sze rû en Palocsay,
a Dúró ve zet te ha za i ak mind két szer
egyen lí tet tek, sõt – gödöllõi szem pont -
ból a leg rosszabb kor – az utol só perc -
ben a ve ze tést is át vet ték a haj dú sá gi -
ak. Szü net után to vább ra is a Trident
FC tá ma dott, de a ka pu elõtt mind ig hi -
báz tak egy ki csit az össz pon to sí tás ban,
így gól ja ik szá mát nem nö vel ték. Nem
úgy a Haj dú Vo lán, mely egyet len kí -
nál ko zó le he tõ sé gét ki hasz nál ta. Szûcs
öt má sod per cen be lül (!) adott, gól ban
meg nyil vá nu ló vá la sza új ra vissza hoz -
ta a re ményt, ám ezen az es tén For tu na
asszony (hat ka pu fát lõt tek a Gacsályi-
tanítványok) és a ha zai pá lya elõ nye is
a deb re ce ni ek mel lett szólt.

Arra, hogy milyen nagy siker ez az
eredmény, jellemzõ, hogy Dúró József
is gratulált az ellenfélnek, sõt a hazai
edzõ is elismerte, hogy a Trident FC
játéka alapján minimum az egyik pont -
ra rászolgált volna. A szurkolók pedig
arról beszéltek, hogy a Debrecenbõl
egyedüliként három ponttal távozó
FO-VA sem kerekedett annyira föléjük
helyzetek tekintetében, mint a mostani
vendégcsapat.

Martha
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Há rom mér kõ zés bõl két gyõ ze lem, egy
dön tet len, hét pont, 12:3-as gól kü lönb -
ség – ez vá ros unk lab da rú gó klub já nak
hét vé gi mér le ge. A sort a ser dü lõk nyi -
tot ták, akik vesz tett ál lás ból két szer
for dít va nyer tek 5:2-re. Ez zel egy szer -
re bi zo nyí tot ták, hogy te het sé ge sek és
hogy a kel lõ lel ki erõ vel is ren del kez -
nek.

Az egy kor osz tállyal idõ seb bek nek
utób bi iga zo lá sá ra ez út tal nem volt
szük sé gük, ugya nis 6:0-s, meg gyõ zõ
kü lönb sé gû si kert arat tak a lis ta ve ze tõ
el len. Ha fej lõ dé sük tö ret len ma rad és
meg kap ják a le he tõ sé get, idõ vel töb -
ben sok örö met sze rez het nek még a
gödöl lõi  szur  ko lók nak a  fe l -
nõttgárdában is.

A mos ta ni ak dol gát nagy ban ne he zí -
tet te, hogy az éj sza kai esõ zés szin te já -
ték ra (leg aláb bis lab da rú gás ra) al kal -
mat lan ná tet te a pá lyát – igaz (kis iró -
ni á val), ezt már meg szok hat ták, hi szen
a há rom ko ráb bi ha zai meccsen sem
fo gad ta õket ke gye i be az idõ já rás.

Az el sõ ne gyed órá ban bát rab ban, tá -
ma dób ban is ját szot tak a kör nye ze tet
job ban is me rõ Kissék, sõt a tá ma dó
pon tos át adá sá ból csa tár tár sa, Vízler a
ve ze tést is meg sze rez te csa pa tá nak.
So ká ig azon ban nem örül het tek az
elõny nek a gödöllõiek, mert egy bal
ol da li be adás aka dály ta la nul jut ha tott
el Cso mós hoz, aki négy mé ter rõl nem
hi bá zott.

Ezu tán új ra ha zai hely ze tek kö vet -
kez tek, hogy az tán a fél idõ utol só per -
ce i ben Kirinek kell jen bi zo nyí ta nia. A
ka pus jól áll ta a sa rat (ezt most akár
szó sze rint is le het ér te ni), ami kor pe -
dig a 40. perc ben még is a há ló ba ke -
rült a lab da, a part jel zõ lest jel zõ in té -
se nyug tat ta meg a GLC-szurkolókat.

Szü net után több mint 15 per cet kel -
lett vár ni az el sõ em lí tés re mél tó kapu-
ralövésre. Kecs ke mé ti, a ka pus ál tal
há rí tott pró bál ko zá sát azu tán sû rûn kö -
vet te a töb bi. Ezek kö zül Wendler tá -
vo li sza bad rú gá sa volt a leg ve szé lye -
sebb, me lyet Somodi a ka pu fa alól tor -
ná zott ki. De volt két ügyes kí sér le te a
Ceg léd rõl ket tõs iga zo lás sal ér ke zett
és mû tét utá ni lá ba do zá sát kö ve tõ en
ez út  ta l  be mu tat  ko zó Bo r isz  Vida -
kovicsnak is. Kál mán ol ló zá sa lát vá -
nyos volt, de nem ered mé nyes, és saj -
nos Kiss  fe  je  sei  is  csak a  ka pu fa
közelébe, il let ve a gól vo na lig ju tot tak
el. A gyõ ze lem re tö rek võ ha zai já té ko -
sok igye ke ze tét jel zi az is, hogy hat
szög le tük el le né ben a ven dé gek egyet
sem vé gez het tek.

Mi vel azon ban ez a fö lény a gó lok -
ban nem mu tat ko zott meg, az új sze re -
lés ben pom pá zó GLC-nek meg kel lett
elé ged nie az egy pont tal.

A baj nok ság ban húsz mér kõ zés bõl
ki len cet megynyerõ, nyolc szor dön tet -
le nül ját szó és há rom ve re sé get szen -
ve dõ gár da, így to vább ra is meg tar tot -
ta má so dik he lyét a ta bel lán, ám szom -
ba ton ki-ki meccs vár rá en nek meg tar -
tá sá ért a Ma gyar Ku pá ban a leg jobb
négy kö zé ju tott Tápiószentmárton el -
len (kez dés: if jú sá gi 13 óra, fel nõtt 15
óra).

Kö vet ke zõ ha zai mér kõ zés: áp ri lis
16., if jú sá gi 13.30, fel nõtt 15.30 óra:
GLC-Újszász.

Tóth Már ta

Gödöllõ, 200 né zõ
Ve zet te: Komjáti (Ágos ton, Mol nár)
GLC: Kiri – So mo gyi, Króner, Wendler,
Nádasdy – Labanics, Kecs ke mé ti,
Vidakovics – Kál mán, Kiss Z., Vízler (Zsol -
dos, 73 p.). Edzõ: Vö rös Ist ván At ti la.
Gól szer zõ: Vízler 13 p.

If jú sá gi mér kõ zé sen
GLC – Gyön gyö si AK 6:0 (1:0)
GLC: Lo vas – Ocskay (Pin tér T. 82 p.),
Cser nyák, Pé ter G. – Morár, Hovodzák,
Ko vács M., Ök rös (Gémesi, 82 p.), Urbán
(Ol dal, 72 p.) – Bar na, Csom bor. Edzõ:
Ivanovics Kár oly.
Gól szer zõ: Csom bor (3), Pé ter G., Ko vács
M., Morár. Jó: Csom bor (me zõny leg jobb -
ja), Hovodzák, Bar na, Cser nyák, Pé ter G.

Ser dü lõk
GLC-Pomáz 5:2 (2:2)
Gól szer zõk: Bar tók (4), Or bán

Kör ze ti ser dü lõ-elõ ké szí tõ
GLC – Valkó 9:2

Gödöllõi LC – Gyöngyösi AK 1:1 (1:1)

Labdarúgás Teremlabdarúgás

Foly ta tó dik a fi a ta lok me ne te lé se A futballban nincs
igazság

Debrecen, vezette: Jakkel, Horváth F.
Trident FC: Palocsay – Morvay, Csiszér,
Kiss R., Tóth L. Cserék: Nagy L.
Gólszerzõk: Kiss R. (2), Szûcs.

Hajdú Volán Milli – Trident FC
4:3 (3:2)
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Pest me gye szö vet sé gi me zei fu tó baj -
nok sá gát Gödöllõn ren dez ték meg a hó -
nap vé gén. A ver se nyen az ed di gi leg -
na gyobb lét szám je lent meg, össze sen
330-an vág tak ne ki a táv nak a kü lön bö -
zõ kor cso port ok ban. Olyan egye sü le tek
is in dul tak, ame lyek né hány évig nem
vet tek részt, vagy most elõ ször áll tak
rajt hoz. A re pü lõ té ren meg ren de zett
ver seny egy ben senior or szá gos baj -
nok ság is volt. Az ün ne pé lyes ered -
mény hir de tést a GEAC sport csar no ká -
ban tar tot ták, ahol a szer ve zõk egy ki -
adós gu lyás le ves sel ven dé gel ték meg a
ver seny zõ ket, edzõ ket.

A gödöllõi szí ne ket a GEAC és a Bocs kai
SE kép vi sel te. Fel ké szült sé gü ket,  tu dá su -
kat egyé ni és csa pat baj no ki cí mek és szá -
mos do bo gós he lye zés bi zo nyít ja. A ver -
seny gyõz te sei ál ta lá ban olyan at lé ták let -
tek, akik or szá gos vi szony lat ban is jegy zett
ver seny zõk.

A höl gyek ver se nyé ben (4 km) Mol nár
Már ta bronz ér met szer zett. Az el sõ nyolc -
ban hat gödöllõi vég zett, így a csa pat ver -
seny ben is a GEAC gyõ zött. A ju ni o rok
ver se nyét (3 km) Kis Gyön gyi nyer te, Pék
And rea elõtt (mind ket tõ GEAC), har ma dik
he lyen Rébb Ani kó (Veresegyház) ért cél -
ba. Csa pat ban 1.GEAC, 2. Veresegyház.

Az ifi lá nyok nál a ceg lé di Drobny Dó ra
nyert, a ser dü lõk nél To ka ji Blan ka (Bu da -
örs) bi zo nyult a leg jobb nak. Má so dik Er -
dé lyi Zsó fia, har ma dik Dús Jetta (mind ket -
tõ GEAC). Az ifi csa pat ban 3.GEAC, a
ser dü lõk nél az el sõ két he lyet a GEAC sze -
rez te meg.

A ser dü lõ (85-ös)  két ez res ver seny ben
Kelédi Ka ta lin (Bocs kai SE) gyõ zött, har -
ma dik a szin tén bocskais Var ga Ilo na.  A

csa pat ver seny ben 1. Bocs kai SE (Kelédi
Ka ta lin, Var ga Ilo na, Palágyi Il di kó), 2.
GEAC (Sztarenszki Mag dol na, Hüse Ni -
ko lett, Barkóczi Ré ka). 

A ser dü lõ (86-os) 2 km-en Eg ri Esz ter
(Bu da örs) gyõ zött, har ma dik Guáry Ale -
xand ra (Bocs kai SE). Csa pat ban 1. Bocs -
kai SE (Guáry Ale xand ra, Reznák Ale xa,
Paulusz Bogáta), 3. GEAC.

Gyer mek (88-as) 1500 m-en 2. Da nis
Dó ra, 3. Sá fár Or so lya (mind ket tõ GEAC),
csa pat ban el sõ a GEAC I-es csa pa ta (Da nis
Dó ra, Sá fár Or so lya, Ko vács Do rottya). A
89-es lá nyok nak ver se nyé ben 2. Benkó
Ré ka (GEAC), csa pat ban 2.GEAC I, 3.
GEAC II. A 90-es lá nyok nál Ki rály Pál ma
(GEAC) ezüst ér met szer zett, csa pat ban a
GEAC lett a baj nok.

A fér fi ak ver se nyé ben (7 km) Medgyes
Gá bor (GEAC) har ma dik lett, 4. Pin tér Ist -
ván, 5. Dr.Sebestyén Zol tán, 6. Pecze Dá -
ni el. Csa pat ban a GEAC há rom csa pa ta a
2-3-4. he lyen vég zett. Az ifik 4 00 mé te res
ver se nyét Szüki Nor bert (GEAC) nyer te,
har ma dik Szán tai Pé ter (GEAC). Csa pat -
ban el sõ GEAC (Szüki Nor bert, Szán tai
Pé ter, Kolesza Ger gõ).

A ser dü lõ 87-es és 86-os fi úk nál csa pat -
ban a GEAC csa pa ta két má so dik he lyet
szer zett. A gyer mek (88-as) 2 km-es ver -
senyt Ko rá nyi Ger gõ nyer te, Szi bil la Ba -
lázs elõtt (mind ket tõ GEAC). Csa pat ban az
el sõ két he lyet a GEAC sze rez te meg. A
89-esek ver se nyé ben Se re gi Dá vid har ma -
dik lett. A gyer mek 90-es szü le té sû ek kö -
zött Szeleczki Alex (GEAC) volt a leg -
gyor sabb. Má so dik a szin tén gödöllõi
Czindrity At ti la. Csa pat ban 1. GEAC I,
har ma dik GEAC II.

-sz- 
Fotó: Balázs Gusztáv

Ko sár lab da
A Re for má tus Lí ce um V. kor cso por tos nõi
csa pa ta áp ri lis 8-án, szom ba ton  Sal gó tar -
ján ban sze re pel a di ák olim pia or szá gos te -
rü le ti ver se nyén. A tét az or szá gos nyol cas
dön tõ be ju tás. A csa pat leg utób bi mér kõ zé -
sén, Gödöllõn si mán nyert a bu da ör si gim -
ná zi um el len (72:28). Az is ko la kadett kor -
osz tá lyú csa pa tai kö zül a lá nyok nak nem
volt sze ren csé je, hi szen egy cso port ba ke -
rül tek a monori gim ná zi um mal, és az
legyõzte õket. A fi úknak az erõ vi szo nyo kat
is mer ve a me gyei dön tõ ben jó esé lyük le het
a vég sõ gyõ ze lem re és a to vább ju tás ra.
Szin tén szom ba ton lép pá lyá ra a Ha jós is ko -
la II. kor cso por tos le ány csa pa ta a me gye -
dön tõ ben. A mér kõ zé se ket Gödöllõn a Ha jós
csar no ká ban játsszák 9.30-tól.

Par ti zán lab da
Az al só sok nak ki írt ver seny re há rom is ko la
ne ve zett. A f i  úk nál dön tet len lett a
Damjanich – Pe tõ fi meccs. Mi vel a Szent
Im re csa pa tát min két együt tes le gyõz te, a
pont kü lönb ség a Damjanich csa pa tá nak
ked ve zett. 1. Damjanich, (An tal Ba lázs, Bo -
ros Zol tán, Bukovics Ádám, File Ro land, Fü -
le Sán dor, Gyenes Kor nél, Há mos Ta más,
Janocha Márk, Kiss At ti la, Linguár György,
Martinovics Márk, Mol nár Dá vid) fel ké szí tõ:
Keresztesy Ist ván, Mol nár Ka ta lin. 2. Pe tõ fi,
3. Szent Im re. A lá nyok ver se nyé ben a Pe tõ -
fi is ko la csa pa ta mind két mér kõ zé sét nagy
kü lönb ség gel nyer te, a Damjanich pe dig le -
gyõz te a Szent Im rét. 1. Pe tõ fi (Balássy Kin -
ga, Berczel Nó ra, Ér sek Szil via, Má zik Zsó -
fia, Mihalecz Anett, Nagy Pet ra, Orosz Or so -
lya, Soós Ber na dett, Sza ba di Ka ta lin, Váry
Han na, Váry Kin ga) fel ké szí tõ: Winhardt
Osz kár. 2. Damjanich, 3. Szent Im re. szt

Pest Me gyei Táj fu tó Di ák olim pia
Áp ri lis 2-án a Damjanich Já nos Ál ta lá nos Is -
ko la a Pest Me gyei Táj fu tó Szö vet ség meg bí -
zá sá ból a Háromhatár-hegyen ren dez te meg
a me gyei Di ák olim pi át. A 60 fõs me zõny bõl
vá ros un kat csak ha tan kép vi sel ték, de a vá -
ra ko zás nak meg fe le lõ en mind annyi an do bo -
gó sok let tek, ami vel ki vív ták az or szá gos
dön tõn va ló in du lás jo gát. Ered mé nyek: F-
18 1. Harkányi Nán dor Pre mont rei Szent
Nor ber t Gim ná zi um. 3. Durján Ist ván Ma -
dách Im re Szak kö zép és Szak mun kás kép zõ
Is ko la. F-16 1. Harkányi Má té Pre mont rei
Szent Nor bert Gim ná zi um. 3. Ka to na Zol tán
Tö rök Ig nác Gim ná zi um. F-10 2. Kinde Má -
tyás Szent Im re Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la.

HÍREKMezei futás

GEAC: ahogy mindig…
Mezei futás

GEAC: ahogy mindig…



Atlant An gyal föl di DRC – AGRC 1:3
(17, -21, -20, -15). AGRC: Pus kás,
Jaczkó, TÓTH ZS., SZENDRÕI, Ku -
rucz, GELLÉR KLÁ RA. Cse re: Bol di -
zsár (libero), Gellér Ka ta lin. Edzõ: Do -
bos Gá bor

A nõi ext ra li gá ban a gödöllõi együt tes
az 5-8. he lyért játsz hat. Az el len fél a fi a tal,
na gyon te het sé ges já té ko sok ból ál ló An -
gyal föld volt. Az el sõ mér kõ zést a fõ vá -
ros ban ját szot ták. A ha zai csa pat kez dett
job ban, az el sõ szet tet biz to san nyer ték.
Ezu tán össze kap ta ma gát a gödöllõi csa -
pat. Elõbb 9:6-ról for dí tott 12:13-ra, majd
a foly ta tás ban to vább nõtt a kü lönb ség és
si ke rült az egyen lí tés. A har ma dik játsz -
má ban már az AGRC irá nyí tot ta a já té kot,
pil la nat nyi esélyt sem ad tak el len fe lük nek.
Jól mû kö dött a sánc, lel ke sen, nagy aka -
rás sal ját szot tak a lá nyok. A kö vet ke zõ
szett ben to vább me ne telt a ven dég csa pat.
Az ele jén si ke rült öt-hat pon tos elõny re
szert ten ni, majd fo ko za to san nö vel ték a
kü lönb sé get. Vé gül tel je sen meg ér de mel -
ten nyer ték meg az el sõ mér kõ zést.

AGRC – Atlant An gyal föl di DRC 2:3
(-21, -16, 20, 20, -11). AGRC: Pus kás,
Jaczkó, Tóth Zs., SZENDRÕI, Kurucz,
Gellér Klá ra. Cse re: Bol di zsár (libero),
Gellér Ka ta lin, Szur kos, Tóth M., Ár pás.
Edzõ: Do bos Já nos.

A má so dik mér kõ zé sen, a Tö rök Ig nác
Gim ná zi um ter mé ben a lel kes buz dí tás
el le né re a fõ vá rosi együt tes nyer te az el -
sõ szet tet. Pe dig 4:1-re, 8:7-re és 17:15-
re is ve ze tett az AGRC együt te se. Húsz -
nál egyen lõ volt az ál lás, de a be fe je zés a
ven dé gek nek si ke rült job ban. A foly ta -
tás ban jött a hi deg zu hany. Az an gyal föl -
di lá nyok rög tön ma guk hoz ra gad ták a
kez de mé nye zést és vé gig ve zet ve biz to -
san nyer ték a má so dik játsz mát. Nem se -
gí tet tek az idõ ké ré sek és a cse rék sem.

El úsz ni lát szott a mér kõ zés, ami kor
be in dult a ha zai csa pat. A jó kez dés után
egy re nõtt a kü lönb ség a két csa pat kö -
zött. Saj nos hat-hét pon tos ve ze tés rõl fel -
jött 21:20-ra a ven dég együt tes. A vé ge
azon ban a Gödöllõnek si ke rült job ban és
ket tõ-egy re szé pí tet tek. A ne gye dik szett -
ben na gyon jól in dult min den (10:2,
14:5). Az el len fél meg pró bál ko zott a fel -
zár kó zás sal, de nem ke rült hét pont nál
kö ze lebb. Így kel lett vol na ed dig is ját -
sza ni, je gyez ték meg a szur ko lók. Ket tõ-
ket tes ál lás és a fel ja vult já ték után min -
den ki ha zai gyõ zel met várt. Öt-ötig tar -
tott a len dü let, ám utá na az An gyal föld
át vet te az irá nyí tást, pon to sab ban ját szot -
tak és meg nyer ték a mér kõ zést. 

A har ma dik, dön tõ meccset lap zár tánk
után Bu da pes ten ját szot ták.

-ta más-
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Röplabda

A harmadik meccs döntN-18 1. Ka to na Esz ter Pre mont rei Szent
Nor bert Gim ná zi um        Kár mán Ka ta lin

Felhívás
Ked ves Sport ba rát ok, Sport egye sü le -
tek! Ez év feb ru ár ele jén van dá lok fel -
gyúj tot ták a sport pá lyán kon lé võ rúd ug -
ró le ér ke zõ he lyün ket, amely (la kat tal
le zárt kis ház ban volt) po rig égett a
bentlevõ ugrórudakkal együtt. A le ér ke -
zõ hely be szer zé si ára 1.200.000 Ft, a
ru dak da rab ja 80.000 Ft. Mi vel kis, vi -
dé ki sport klub va gyunk, en nek pót lá sa
sa ját erõ bõl le he tet len. Két éve kezd -
tem fi a ta lok kal a rúd ug rás ok ta tá sát, és
je len leg 14-15 gye rek ug rik rend sze re -
sen. Az 1999. évi or szá gos kor osz tá lyos
ver se nye ken 4 ma gyar baj nok sá got
nyer tünk, me lyek kö zül fi gye lem re mél -
tó az egyik 15 éves fiú 402 cm-es ered -
mé nye. Eze ket a 10-15 éves gye re ke ket
az is ko lai ta nul má nya ik Gödöllõhöz kö -
tik, ez a bru tá lis cse lek mény szé pen in -
du ló pá lya fu tá su kat tör he ti ket té, ha
nem si ke rül pó tol nunk a meg sem mi sült
sport fel sze re lé se ket. Amennyi ben van
mód juk rá, szí ve sen fo gad nánk anya gi
se gít sé gü ket vagy hasz nált rúd ug ró le -
ér ke zõ he lyet, il let ve bár mi lyen ug ró ru -
dat, ami re nincs szük sé gük. A Gödöllõi
Sport ala pít vány szám la szá ma:
10103836-05-705339-00000000.
Sport ba rá ti üd vöz let tel:

Szö ré nyi Ist ván rúd ug ró szak edzõ

HÍREK

XXI. Pest me gyei Ál ta lá nos Is ko lai és
Kö zép is ko lai egyé ni és csa pat ver seny, 5.
for du ló. A zá ró for du lón 13 GEAC fi a tal
kép vi sel te vá ros un kat. Ered mé nye ink ön -
ma guk ért be szél nek: Reznák At ti la egyé ni
gyõ zel me, össze tett má so dik he lye, il let ve
az 1-2 osz tá lyo sok me zõ nyé ben el ért csa pat
össze tett 3. hely a jö võ re néz ve biz ta tó le -
het. Az 5-8 osz tá lyo sok kö zött a re mek na -
pot ki fo gó Bajnóczi Pé ter ve ret le nül, 1 pont
elõnnyel vég zett az élen. Csa pat ban fö lé -
nyes GEAC-si ker szü le tett, míg össze tett -
ben, fél pont tal le ma rad va Szent end ré tõl, a
má so dik he lyet si ke rült meg sze rez ni. 

Vég ered mény: 1-2 osz tály (30 in du ló):
Reznák At ti la (Gödöllõi EAC) 6,5 pont, 2.

Ve ress Sán dor (BEAC) 5,5 pont, 3. Csathó
Lotti (Du na új vá ros) 5,5 pont...további
gödöllõi ered mé nyek: Romhányi Vik tor,
Nagy Ger gõ 3,5 pont. Csa pat: 1. BEAC 14
pont, 2. GEAC (Reznák, Romhányi, Nagy)
13,5, 3. Szent end re 13,5 pont. Össze tett
egyé ni: 1. Prohászka Pé ter (Vác) 30,5, 2.
Reznák At ti la (GEAC) 28 pont. Össze tett
csa pat: 1. BEAC 67 pont, 2. Vác 66,5 pont,
3. Gödöllõi EAC (Reznák, Romhányi,
Nagy) 56 pont.

3-4 osz tály (22 in du ló): 1. Ignácz Má ria
(Cse pel) 6,5 pont, 2. Bednay Ben ce
(BEAC) 6,5 pont, 3. Mar tin Bé la (BEAC) 5
pont. Gödöllõi ered mé nyek: Romhányi Bo -
tond, Tóth Ben ce 2,5 pont.

5-8 osz tály (30 in du ló): 1. Bajnóczi Pé ter
(Gödöllõi EAC) 6 pont, Glász At ti la (Ta ta)
5 pont, 3. Sipos At ti la (Szent end re) 5 pont.
To váb bi gödöllõi ered mé nyek: Rádóczki
At ti la 5, Somodi Ba lázs 4,5, Som La jos 3,5,

Ta kács Pál 2,5 pont, Háfra Or so lya 2 pont
(Or si ez zel a lá nyok me zõ nyé ben a 3. he -
lyen vég zett). Csa pat: 1. GEAC (Bajnóczi,
Rádóczki, Somodi) 15,5 pont. Össze tett
csa pat: 1. Szent end re 71,5 pont, 2. GEAC
71 pont.

A kö zép is ko lás ok me zõ nyé ben Szád vá ri
Lász ló az ér té kes 4. he lyet sze rez te meg.

NB I/B 11. for du ló, Gödöllõi EAC –
Edelényi VSE 6,5:5,5. Gyõ zött: Ka rá -
csony, Ve réb, Ruttkay, Somodi. Dön tet -
len: Kubacsny, Hardicsay, Ba kó, Nagy aj -
tai, Tí már. Vesz tett: Sleisz, Harmatosi,
Tö rök.

NB II 11. for du ló, Gödöllõi EAC II –
Ta bán 4:8. Gyõ zött: Sillye, Bajnóczi, Bor -
sos. Dön tet len: Dr. Tallós, Koczó. Vesz tett:
Tóth, Bándy, Romhányi, Benyó, Né meth,
Dr. Far kas J., Ri gó.

Tí már Zsolt

Sakk

Sikeres hétvége
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Rejt vé nyünk meg fej té sét
nyílt le ve le zõ la pon,
április 11-ig küld he tik be
szer kesz tõ sé günkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.

A 11. szám rejt vé nyé nek meg fej té se:
„Hó val jött ez a már ci us / Cin ké ink be re -
ked tek, / Nagy mar ha sze lek ve re ked tek.”

A Fá ma Könyv ke res ke dés könyv utal vá nya it
nyer ték: Baróti Mik lós, Ka zin czy kör út 21.
I/6. (1000 Ft).; Záhonyi And rás, Szt. Já -
nos u. 8/b. (600 Ft).; Batta Mihályné,
Szõ lõ u. 14. (500 Ft).; Kommár Fe renc,
Szabadka u. 4/a. II/8. (400 Ft). 
A Var ga Ga lé ria aján dé kát nyer ték: Hernyik
Ber na dett, Amb rus Zol tán köz 9. II/9.; Dó -
ka Ró za, Pa lo ta kert 8. VI/4. g

A költészet napja (április 11.)
Bízunk benne, hogy máig érvényesek József Attila szavai:

REJTVÉNY

szolgálat
GÖDÖLLÕI

A lap ingyenes


