GÖDÖLLÕI

szolgálat
Kiadja a Gödöllõ Városáért Alapítvány

Trianon 1920 – 2000
1920. június 4-én a versailles-i Trianon
kastélyban aláírták a magyar békeszerzõdést. A trianoni béke értelmében a Magyar Királyság területe 282.000 négyzetkilométerrõl 93.000-ra; lakóinak száma 18,2
millióról 7,6 millióra apadt. Az új határok
mélyen belevágtak a magyar nemzettestbe: 3,2 millió magyar került a szomszéd
országok határai közé, tehát a Kárpát-medencében élõ magyarság több, mint egyharmada.
2. oldal

Lokálpatrióta hetilap • IX. évfolyam 22. szám • 2000. június 8.

Öregdiák-találkozó
(3. oldal)

Millenniumi kézfogás
Sok vá ros egész éves, szín vo na las
prog ra mot ál lí tott össze ál la mi sá gunk
mél tó meg ün nep lé sé re. Ezek kö zül is
ki emel ke dik Szol nok vá ros a, amely a
kö vet ke zõ gon do lat alap ján ál lí tot ta
össze ün ne pi prog ram ját: „Legyenek
ünnepségeink közösek más magyar város ok kal – a mil len ni u mi kéz fo gás je gyében – s távolabbi testvérvárosainkkal.” A meg hí vás nak ele get té ve
Gémesi György polgármester vezetésével gödöllõi küldöttség járt Szolnokon,
melyben képviselõk, vállalkozók kaptak
helyet.
7. oldal

Melegünk lesz télen is…
Június 1-jén a Városháza földszinti
nagy ter mé ben la kos sá gi fó ru mot
tartott a Gödöllõi Polgármesteri Hivatal és a Gödöllõi Távhõ Kft. A fórumnak egyetlen napirendi pontja
volt: kikérni és megismerni a távhõfogyasztók véleményét arról az önkor mány za ti ren de let ter ve zet rõl,
amely a távhõszolgáltatásról, annak
díj kép zé sé rõl és a díj al kal ma zás
feltételeirõl szól.
8. oldal

Fotó: Balázs Gusztáv
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Trianon, 1920. június 4. – 2000. június 4.

S akiken átlépett a határ
Június 4-én, vasárnap, immár hagyományos megemlékezést tartottak a besnyõi
trianoni emlékkeresztnél. A városban
mûködõ politikai szervezetek közül idén
(már csak) az MDF és az IDF képviseltette magát a nemzeti tragédiára emlékezõk között. Az ünnepség Szeráf, kapucinus atya, a magyar hazáért elmondott
imájával kezdõdött, majd Pesti Rudolfné
önkormányzati képviselõ mondott beszédet. Ezután az MDF és az IDF közös
koszorúzása, majd a kereszt megszentelése következett. A megemlékezés a magyar és a székely Himnusz hangjaival ért
véget. A templomban fél hétkor kezdõdõ
szentmise könyörgései is a hazáért, és a
mai határokon kívüli magyarokért szálltak az égbe. Alább Pesti Rudolfné beszédébõl idézünk:

Pozsony, Kassa, Komárom, Nagyvárad,
Arad, Temesvár, Kolozsvár, Marosvásárhely, Szabadka, Zenta... 1920. június 4-én a
versailles-i Trianon kastélyban aláírták a
magyar békeszerzõdést. A trianoni béke értel mé ben a Ma gyar Ki rály ság te rü le te
282.000 négyzetkilométerrõl 93.000-ra; lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra
apadt. Az új határok mélyen belevágtak a
magyar nemzettestbe: 3,2 millió magyar
került a szomszéd országok határai közé, tehát a Kárpát-medencében élõ magyarság
több, mint egyharmada.
Így emlékezik a béketárgyalásra egy
nyugati résztvevõ: „Kötelességem tudatni
Önnel, hogy szombaton eltûnök eme rémes
színjáték színhelyérõl. Még az elmúlt néhány borzalmas hétben is reméltem, hogy
Ön megtalálja a módját, hogyan lehetne a
szerzõdésbõl igazságos és használható dokumentumot faragni, de a jelek szerint most
már minden túl késõ.”
S akiken átlépett a határ: Csehszlovákiában olyan nyelvtörvényt hoztak, amely 20
százalékban határozta meg azt a nemzetiségi arányt, amely fölött a hatóságok kötelesek voltak az ügyeket a kisebbségi nyelven
is intézni. Ez azonban járásonként volt értendõ, ezért a magyarlakta területeken
olyan új, észak–déli irányú „hosszúkás” járásokat alakítottak ki, hogy a magyarok aránya lehetõleg ne érje el a törvényben megszabott alsó határt.
Romániában a román liberalizmus egyik
vezéralakja 1920-ban így nyilatkozott:

„Nem nyugodhatunk addig, míg a
magyar népet gazdaságilag és katona i lag tel je sen
tönk re
nem
tesszük,
mert
mind ad dig amíg
Magyarországban
az életképességnek
a szikrája is van,
mi magunkat biztonságban nem érezhetjük.” A romániai magyarságot tehát a rendkívül ellenséges román uralom igyekezett
hontalanná tenni saját ezeréves szülõföldjén, így kellett hozzáfognia kisebbségi létének megszervezéséhez.
A Szerb – Horvát – Szlovén Királysághoz csatolt területnél megemlítem, hogy az
1920-ban elfogadott választási törvénnyel
magyarok tömegeit fosztották meg a választójogtól. A magyar határvidékre az ország déli vidékeirõl telepeseket hoztak, a
magyaroktól elvett földeket köztük és a
szerbek között osztották szét.
Most a közelmúlt: hadd idézzek hallunk
II. János Pál pápa 1991-ben, Máriapócson
mondott szentbeszédébõl: „Örülök annak,
hogy ezen a szent helyen találkozhatom veletek, s részt vehetek a zarándoklaton. Közületek sokaknak messzi utat kellett megtenniük, határokon át, hogy eljussanak erre
a helyre, és együtt lehessenek magyar testvéreinkkel. A Szûzanya minden szentélye a
béke és a kiengesztelõdés helye. Kérem a
Szent Szüzet, hogy együttlétünk ösztönözzön és serkentsen titeket és honfitársaitokat
a kölcsönös megértésre és a gyümölcsözõ
együttmûködésre. Két évvel ezelõtt, az
évenkénti Békenap üzenetében nyomatékosan fölemeltem szavam a kisebbség jogainak, saját kultúrájuk megõrzésének és anyanyelvük használatának védelmében. Hangsúlyoztam, hogy a közös történelmi és kulturális hagyományokkal rendelkezõ csoportoknak akkor is kapcsolatban kell lenniük
egymással, ha különbözõ államok területén
élnek. Adja meg az Isten, a magyar föld és
a szomszédos államok fiainak azt a nemes
lelkületet, amely szükséges ahhoz, hogy
mindig tiszteletben tartsák ezeket az alapvetõ jogokat, s így mindnyájuk nagylelkû
együttmûködésével föl lehessen építeni azt
a békét, amelyet kinek-kinek jogos különbözõségei még gazdagabbá tesznek.” g

EMLÉKEZZÜNK

Trianon évfordulóján
1920. június 4-érõl, a trianoni békeszerzõdés
gyászos napjáról emlékeztek meg hétfõn délután a Premontrei Gimnáziumban. Az érdeklõdõk elõször elõadást hallhattak a béke elõzményeirõl, magáról a szerzõdésrõl és a szörnyû következményekrõl. Ezt hazafias érzelmû,
elkeseredett költõk versei és zenedarabok követték. Az ünnepség elsõsorban a fiatalságnak
szólt. Sok új dolgot hallhatott az érdeklõdõ diák – sajnos, túl sok volt az újdonság...
Ha nem járna kicsit utána, azt hinné az ember, hogy a trianoni tragédia emlékét ápolni
nem jó dolog. Hiszen „aki emlékezni akar rá,
az vissza is akarja csatolni; az szélsõjobbos,
az fasiszta”. A már fiatalon beléjük rögzített
elõítélet miatt sok diák talán bizonytalanul ült
le abban az osztályteremben, ahol aztán végül
csak „szûk körben” emlékeztek vissza a múlt
nagy igazságtalanságára. Eddig nem hallottak
errõl az eseményrõl az azt megilletõ pontossággal és részletességgel. Végül azonban világossá vált mindenkinek: nem lázít az emlékezés, hanem bölcsebbé tesz.
Az ünnepséget diákok kezdeményezték
és szervezték: azért akad néhány fiatal, aki
nem baktat tovább egy olyan nyájjal, ami
maga sem tudja, hogy merre hajtják; igenis
megtorpan és felegyenesedik. Kevés ilyen
van. Vagy lehet, hogy van több is, csak az õ
halk hangjukat elnyomja a bégetés? Jó az,
ha nem emlékezünk, ha nem tudjuk mink
volt, mink lett és hogyan? Kinek? Miért?
A részvétel nem volt kötelezõ: kevesen
voltunk. És egy nem keresztény szellemû,
más iskolában talán még kevesebben lettünk
volna. Jövõre talán többen lesznek. Mert rájönnek majd, hogy nem csak a piros betûs
nemzeti ünnepeken kell magyarnak lenni.
Kaszap B.
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VALAHOL, EURÓPÁBAN

Szájer József Gödöllõn

Isten hozta, elnök úr!

Nemes cél érdekében

Lapzár tánk idején, kedden délután az Országgyûlés megválasztotta a Magyar Köztársaság
új elnökét, Mádl Ferencet. Nehezen választotta
meg; csak harmadik nekifutásra, amikor már
nem kellett hozzá, csak egyszerû többség.
Ide fajult hát a nagy csengés-bongással
beharangozott „konszenzus”. Milyen jó ez a
szó fedõnévnek. Szépen takarja a valót: egyfelõl, hogy a két nagyobb kormányzó párt éppen a harmadik, a legkisebbik jelöltjében, egykori kormányának miniszterében „egyezett
meg”; az ellenzék meg, erre kegyesen rábólintván, azt takargatja, hogy nem tudna kit kiállítani a megmérettetésre. Ám, ha eljön az igazság pillanata, amikor ki-ki magára marad a fehér papírral a fülkében: elõbb csak hét voks
hiányzik, aztán már tizennégy, s a végén a
hatvanhatvól ötvenhat százalék ha marad ebben a tét nélküli meccsben. S az örök Bauer
Tamás, mint tengerben a csepp, ahogy a
nagy egymásra mutogatás közt rosszallólag
kommentál: nem kellett volna tán az osztrák
kancellár mellett kiállni…
Isten hozta, elnök úr! Kívánok Önnek nagy
Magyar Bertalan
bölcsességet!

Kedden délelõtt Gémesi György meghívására Gödöllõre látogatott Szájer
József, a Fidesz – Magyar Polgári Párt
parlamenti frakciójának elnöke.

– Gödöllõ helyzetével ismerkedem – ami
persze számomra nem újdonság, mivel Mátyásföldön lakom a családommal és gyakran járunk Gödöllõre kiállításokra, múzeumba. De eddig még nem került sor hivatalosnak tekinthetõ vizitre. A polgármester úr
– képviselõ úr – megmutatja nekem azokat
a dol go kat, ame lyek re fi gyel ni kell
Gödöllõn. Õ olyan képviselõ, aki az Országgyûlésben sokat tesz a városáért. Emiatt gyakran konfliktusokba is keveredik, de
véleményem szerint nemes cél érdekében.
Az országos politikusoknak is figyelniük
kell az ilyen településekre, mint Gödöllõ.
– Tehát ez a hivatalos látogatás a parla men ti mun ká ban is le csa pó dik majd
valamilyen formában…
– Biztos, hogy – mint ahogyan a múltban is – úgy a jövõben is meg fog keres-

ni a pol gár mes ter úr kü lön bö zõ,
Gödöllõvel kapcsolatos kérésekkel, amelyek bõl, re mé lem, mi nél töb bet le het
majd tel je sí te ni. Hi szen az or szág jó
hely zet ben van, re mél jük, hogy egy re
több jut az egyes településekre, az önkormányzatoknak.
– Ön a Fidesz parlamenti frakcióvezetõje; hogyan éli meg az ember belülrõl a köztársaságielnök-választás elsõ fordulóját?
– Én egy kicsit furcsának tartom, bár
mi számoltunk azzal, hogy az ellenzék
ígéreteiben nem lehet bízni. Éppen ezért
már elõre elkészítettük a következõ jelölést. Na gyon saj ná lom, hogy egye sek
csak szavakban támogatták a köztársaságielnök-jelöltet, a szavazataikat nem tették mö gé. ugya nak kor azt gon do lom,
hogy aggodalomra nincsen ok, hiszen a
mai napon mindenképpen megválasztják
Mádl Fe ren cet köz tár sa sá gi el nök nek.
Így legalább egy kicsit tisztább, hogy kik
állnak mögötte, kik támogatják.
Radó Gábor

Premontrei öregdiák-találkozó

A Gondviselés tervei
Ahogy a június elején minden évben
szokásos premontrei öregdiák találkozón megkoszorúzzák az emlékmûvet, melyet, felirata szerint is, „halott
ta ná ra ik és di ák tár sa ik em lé ké re”
emeltek Nagyvárad, Kassa, Rozsnyó,
Gödöllõ és Budafok volt diákjai, szinte
önkéntelenül hangzik fel az ének: Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek, hiszek, hiszek Magyarország feltámadásában!...

Megelõzõleg a szentmisét az idén pappá
szen telt fi a tal pre mont rei szer ze tes,
Balogh Pé ter Piusz mu tat ta be. Aki re
mint tanárukra emlékezhetnek a volt iskolájukhoz akár messze földrõl is újra és
újra elzarándoklók, Fényi Ottó mondott
szentbeszédet. A gondviselés végrehajtotta velük a terveit, állapíthatta meg. Az
50-es években ugyan feltámadhatott bennük a kétely. De íme, az intézmény, mely
beköltözött a tõlük elvett épületbe, mára
beoltódott a premontrei szellemmel. Ma

Szent István Egyetemnek hívják. Tágas a
kör, ahol a Gond vi se lés nek szán dé kai
voltak és vannak velük.
Az öregdiákok a mostaniak felé is kinyújtották kezüket. Fábry Mihály tanár
úr köszönte meg nagylelkû pályázati kiírásukat, mellyel jobb munkára ösztönözték a jelenleg tanuló ifjúságot. 28 pályamû ké szült el a fel hí vás nyo mán, Sík
Sándorról, Takács Menyhértrõl, Károlyi
Ireneusz fizikusról, illetve szabadon választott egyéb témáról összesen negyvenhat, közülük harmincnyolc gödöllõi és
nyolc nagyváradi diák összefogásából.
Bárdy Pé ter igaz ga tó be mu tat ta az
öreg di ák ok nak az is ko la új zász la ját,
melynek egyik oldala a régi, másik oldala a mai gimnáziumra utal. Beszámolt az
ünnepségrõl, melynek során kopjafát állítottak és szenteltek fel a muhi emlékhelyen, a rend jótevõje, Árpádházi Kálmán
herceg iránti kegyeletbõl. Beszámolt a
Szent Norbert díjról is, melyet elõször az
idén, s eztán minden évben az érettségiig

jutott tanulók legméltóbbikának adnak.
Az öregdiákok végigjárták a gimnázium
legújabban elkészült épületét. De sokaknak közülük a legnagyobb élményt az jelentette, amikor ez alkalommal is felvonták a magyar zászlót, a nemzeti lobogót
hajdani tanulmányaik színhelyén.
N. A.
Fotó: szerzõ
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AZ ORVOS SZEMÉVEL

Egészségügyi felvilágosítás a Forrásban

Kullancs terjesztette
betegségek

A felelõsségteljes gyermekvállalásért

A vírus által okozott járványos agyhár tya- és
agyvelõgyulladás, amely régóta ismert, többnyire az ország nyugati és északi részein fordul elõ. Kizárólag idegrendszeri gyulladással
járó betegség, amelyre az antibiotikumok hatástalanok. 1-3 hetes lappangás után igen
magas láz, kínzó fejfájás, levertség, bágyadtság tüneteivel jelentkezik. A második lázas
szakasz egy héttel késõbb lép föl, és ez6 már
az agyhár tyagyulladás jele. Súlyos maradványtünetekkel gyógyulhat.
Biztonságos megoldást jelenthet ellene az
évekig aktív védelmet adó oltás. Ezzel már
felkészítjük a szervezetet a késõbbi esetleges
fer tõzésre. A védõoltás legalább 3 évig nyújt
védelmet, majd egyetlen adag emlékeztetõ
oltással tovább nyújthatjuk a védettség idejét.
Fer tõzés gyanúja esetén, ha valaki még
nem kapott védõoltást, akkor – 72 órán belül
– passzív védelmet adó oltás alkalmazható.
Ez a fajta védelem 1 hónapig tart.
A Lyme kór az egész szervezet betegsége. Kullancsok által terjesztett bakteriális fertõzés következménye, ezért antibiotikumokkal gyógyítható. Ma még nincsen ellene hatékony védõoltás!
Fer tõzött kullancs szúrása esetén a szúrás
helyétõl kiindulva napról napra szélesedõ,
kokárdaszerû, gyûrûs, gyulladásos bõrpír
alakul ki. Spontán gyógyulás nem várható,
bár a bõr tünetek „maguktól” megszûnhetnek. A kórokozó hónapok, évek, sõt évtizedek múltán is megbetegíthetik bár melyik
szervünket. Sorvadásos bõrpusztulást, hegesedést, ízületi gyulladást, szívritmuszavart is
okozhat.
A teljes gyógyulás függ a betegség minél
koraibb felismerésétõl, hatékony, elegendõ
mennyi sé gû és meg fe le lõ ide ig tar tó
antibiotikus kezeléstõl. Ezért idõben keresse
fel háziorvosát!

A Forrás Szociális Segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Tini-klubja június 1-én
14 órai kezdettel egészségügyi felvilágosítást tartott a klubot látogató fiatalok és városunk felsõ tagozatos tanulói részére.

A Flór Ferenc Kórház védõnõ (egészségve ze tõ, egész ség ne ve lõ) mun ka tár sa,
Banzsókné Gerendás Katalin érdekfeszítõ, mégis sok humorral fûszerezett elõadása újszerû megvilágítást adott a fiatalok számára idõnként kényes témának Az
elõadás során szóba kerültek a felnõtté válás folyamatának állomásai és az ezt kísérõ testi és lelki jelenségek. Ugyancsak szó
esett a párválasztással kapcsolatos problémákról, a szerelem örömeirõl és buktatóiról, valamint a nemi életre való tudatos és
felelõsségteljes felkészülésrõl.
Banzsókné Gerendás Katalin a fiata-

lok figyelmébe ajánlotta a Pest Megyei
Flór Ferenc Kórház Tinédzser Ambulanciáját, mely elsõsorban a tizenéves lányok nõgyógyászati panaszaival foglalkozik, továbbá tanácsaival felkészíti a fia ta lo kat az egész sé ges, érett dön té sen
alapuló anyaságra
A rendelés helye és ideje: Pest Megyei
Flór Fe renc Kór ház, Kistarcsa,
Semmelweis tér 1, tel.: (28) 470-344/268
v. 149. Hétfõ és péntek 13–15 óráig. Az
ambulancia vezetõje: Dr. Szentágotai Ferenc, vezetõ asszisztense: Debreceni Mária
A témával kapcsolatban bõvebb felvilá go sí tást nyújt az ér dek lõ dõ fi a ta lok
szá má ra a For rás Szo ci á lis Se gí tõ és
Gyermekjóléti Szolgálat, melynek munkatársai ezúton is köszönetüket fejezik ki
a Flór Ferenc kórház tinédzser korú fiatalokat segítõ munkatársainak.
Szauzer Ildikó

Esély a munkára

Dr. Kiss Éva

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 4–11.: Medicina Gyógyszertár
Dózsa Gy. út 12., tel.: 410-251

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Június 10-11: Dr. Bodó Szilárd
Gödöllõ, Szent János u. 14., tel.: 420-356

A Pest Megyei Munkaügyi Központ Gödöllõi Kirendeltségének finanszírozásával a Budapesti Adóholding Rt. Oktatási Igazgatósága intenzív szakmunkásképzést szervezett a
Gödöllõn és vonzáskörzetében élõ, megváltozott munkalehetõségûeknek és tartósan
munkanélkülieknek. A tanfolyam sikeres elvégzése után, munkahelyet biztosít számukra
a gödöllõi Assisto Szociális Szövetkezet. Képünkön a kéziszövõ szakmunkásképzõ tanfolyam eredményes szakmunkásvizsgát tett tanulói, az általuk készített vizsgamunkák
társaságában.

Közélet • 5

Gödöllõi Szolgálat • 2000. június 8.

Gödöllõ az elsõk között valósította meg

LAKOSSÁGI FÓRUM

Nefelejcs Napközi Otthon

Tisztelettel meghívok minden érdeklõdõt a
8. sz. választókörzet (János utca, Szõlõ utca, Kör utca) lakossági fórumára. 2000. június 16. péntek, 18 órára, a Városháza földszinti termébe. Témája: a János utca és
környéke forgalmi rendje. Vendégeim: Dr.
Gémesi György polgármester, és Tengelits
István a városüzemeltetési iroda vezetõje
és munkatársai.
Six Edit, önk. képviselõ, alpolgármester

Június elsején hivatalosan
is átadták a Fiume utcában
a Ne fe lejcs Nap kö zi Ott hont. Gémesi György polgármester megnyitójában
elmondta: korábban mozgáskorlátozottak foglalkoztatója mûködött itt, számukra azonban mostanra másutt biztosítottak elhelyezést. Az otthon kialakításához pá lyá za ton nyert
összeghez a város jelentõs
ön részt tett hozzá, en nek
ered mé nye ként
e
napközbeni ellátással méltó, emberi körülményeket
tudunk biztosítani az értelmi fogyatékos fiatalok számára. Ez a kezdeményezés
más települések számára is
modellértékû.

Six Edit alpolgármester a kivitelezõk lelkiismeretes munkáját köszönte meg. Az építõk
nagy fi gye lem mel jár tak el;
minden sarkot a mûködésnek
megfelelõen alakítottak ki. Az alpolgármester asszony elmondta, hogy az otthon
befogadóképessége húsz fõ, de a késõbbiekben fiókintézmények létesülhetnek az
igényeknek megfelelõen. Az értelmi fogyatékos fiatalok napközbeni ellátása és
foglalkoztatása egy civil szervezet, egy
szövetkezet és egy intézmény összefogásának eredménye: a Felemás Egyesület, az
Assisto Szociális Szövetkezet és a Nefelejcs Napközi Otthon együttmûködése tette lehetõvé, hogy mindez megvalósuljon.
Az ün nep sé gen részt vett Szil ágyi
Zsoltné, az Értelmi Fogyatékosok és Segítõik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Pest megyei szervezetének titkára. Õt
kérdeztük az ilyen típusú intézmények
létesítésérõl és feladatáról.
– A megyében ez a negyedik ilyen léte sít mény; ed dig csak Nagykõrösön,
Pilisvörösváron és Vácott létesült hasonló napközi otthon. Az ilyen típusú intézményekben 16-18 év fölötti fiatalokról
gondoskodnak, biztosítva az étkezést és
a nap pa li el fog lalt sá got. Aki ké pes a
rendszeres munkavégzésre, az jövedelemhez jut így.

ANYAKÖNYV
Születtek

Lakatos József
Seres Barbara
Lucaci Jenõ Szilárd
Kovács Balázs
Házasságot kötöttek

Domonkos Zoltán és Kerner Irén
Szelényi István és Tóth Boglárka Eszter
Erõs János és Nagy Krisztina
Tóth Róbert és Kálmán Györgyi
Karácsony Sándor és Izeli Zsuzsanna
Gerhát Ferenc és Füle Nikoletta
Elhunytak

– Az állam hogyan támogatja ezeket
az intézményeket?
– A gondozottak után fejkvótában részesülnek ezek az otthonok, de alapvetõen az önkormányzat a fenntartó. Igazából
a megfelelõ épület a probléma, ezért van
az, hogy bár egy bizonyos lakosságszám
fölött a településeket a törvény kötelezi
ilyen otthonok létesítésére, eddig csak
kevés helyen valósultak meg az országban.
– Mekkora az igény ezekre a létesítményekre?
– Elég nagy, hi szen a csa lá dok nak
komoly segítséget jelent, ha napközben
biztos helyen tudhatják a sérült hozzátartozójukat. Mindez jó a fogyatékos fiatalnak is, mivel közösségben van, barátokra tesz szert. Ha kiépülne e napközik
hálózata, akkor a szociális otthonok sem
lennének ekkora nyomás alatt. A városi
vezetés nagyfokú szociális érzékenységét mutatja, hogy Gödöllõ az elsõk között valósította meg ezt az intézményt.
R. G.
Fotó: a szerzõ

Récsán András
Duka Istvánné Lakatos Gizella
Fauszt Jánosné Szabó Ilona g

LOMTALANÍTÁS – KONTÉNER
Június 9.: Bar tók B. u. (1 db); Nagyvárad u.
(1 db); Brassó u. Vörösmar ty u. – Jókai u.
közé (1 db); Kodály Z. u. (1 db); Vörösmar ty
u. (1 db); Jókai u. (1 db); Kodály u. (Jókai u.
sarok) (1 db); Forint u. (1 db); Grassalkovich
u. (Bocskai u. sarok) 1 db
Június 14.: Szív u. – Bocskai u. sarok (1 db);
Bocskai u. (1 db); Arany J u. Bem u. sarok (1
db); Bem u. Szív u. sarokra (1 db); Arany J u.
Szív u. sarok (1 db); Arany J u. Hajó u. Babati u. közé (1 db); Arany J u. Brassó u.
sarok (1 db); Arany J u. Hegedûs u. Nagyvárad u. közé (1 db); Arany J u. Kodály u. sarok
(1 db)
Június 16.: Arany J u. (1 db); Észak u. Kölcsey u. sarok (1 db); Kölcsey u. Eperjes u.
sarok (1 db); Kölcsey u. (1 db); Komáromi u.
He ge dûs u. sa rok (1 db); Ko má ro mi u.
Eperjes u. sarok (1 db); Komáromi u. (1 db);
Komáromi u. Észak u. sarok (1 db); Remény
u. 8. Présház u. Szív u. közé (1 db) g
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Szeptemberben mutatkozik be Gödöllõ Turnhoutban

KITEKINTÕ

Kultúra és civilizáció

Orosz-amerikai csúcs

Belgiumi testvérvárosunk, Turnhout
képviseletében a hétvégén Gödöllõn
járt Marcel Hendrickx polgármester,
akit több turnhouti vállalkozó is elkísért er re a lá to ga tás ra. Marcel
Hendrickx urat a két vá ros kö zöt ti
kapcsolatok alakulásáról kérdeztük.

és ezt nyilvánvalóan a vállalkozók sem
hagyják figyelmen kívül.

A Gödöllõ és Turnhout közötti kapcsolatok kiépítésében nagy szerepe volt Erent
Gábornak, aki jelenleg a Szerencsejáték
Rt. vezérigazgató-helyettese.
– Fland ri ai kap cso la ta im a ko ráb bi
mun kám ered mé nye ként
alakultak ki, a kilencvenes
évektõl. Egy nagy kulturális programot készítettünk
elõ, Fland ria-Ma gyar or szág 2002 néven. Ennek az
apropója a mi II. Lajos királyunk özvegye, Mária királyné, akit ott a mai napig
tisz tel nek. Eköz ben a
turnhoutiak meg kér tek,
hogy ke res sek szá muk ra
egy kor rekt test vér vá rosi
kap cso la tot. Vé gül is
Gödöllõre hoztam el õket,
ami nek több oka is volt.
Gémesi György, Six Edit, Marcel Hendrickx és Erent Gábor Ezek egyike a régi gödöllõi
mûvésztelep, aminek nagy
– Megragadott bennünket, hogy az önök tisz te lõ je va gyok. Fi gye lem re mél tó,
városa az egyik legdinamikusabban fej- hogy a látogatást nem elõzte meg semlõdõ település Magyarországon. Egyelõ- mi fé le le ve le zés és ad mi niszt rá ció;
re egymás kulturális életével ismerke- egyetlen telefonbeszélgetés volt csupán.
dünk; szeptemberben Gödöllõ kiállítással úgy gondolom, hogy a jó kapcsolatoknak
és kulturális programokkal mutatkozik ez a lényege: a hitelesség és az egymás
be Turnhoutban. Részben e rendezvény iránti bizalom.
– A flamand delegációval érkezõ üzletelõkészítése céljából vagyunk most itt.
– Van le he tõ ség a két vá ros kö zöt ti emberek milyen tervekkel jöttek?
– Együttmûködést akarnak. A világban
ipari, gazdasági együttmûködésre is?
– Re mé lem, hogy ha ma ro san ez is már ez megy; olyan együttmûködésre tömegvalósul. Néhány héttel ezelõtt talál- rekszenek, hogy mind a két fél jól járjon.
koztam az elõzõ belga kormány minisz- Hosszú távon már úgysem mûködne a
terelnök-helyettesével, aki jelenleg egy múltból maradt gyakorlat, hogy rásózzák
beruházásokat koordináló céget képvisel. az üveggyöngyöket a bennszülöttekre.
– Ez persze rajtunk is múlik…
Arról tájékoztatott, hogy terveik között
– Így van. Erre törekszem én is; a magödöllõi beruházások is vannak.
– Gödöllõ mennyire ismert Belgium- gyar kva li tá so kat erõ sí tem. A kul tú ra
alapkérdés, mást jelent, mint a civilizában?
– Még nem beszélhetünk általános is- ció. A globalizációra jó választ csak úgy
mertségrõl, de az emberekkel beszélgetve le het ad ni, ha meg õriz zük a nem ze ti
kiderül, hogy vannak, akik már jártak az identitásunkat.
– Miért épp Magyarország keltette fel
önök városában és látták ezt a csodálatos
kastélyt. Remélem, hogy segíthetünk be- a flamandok érdeklõdését?
– Nyitni akarnak térségünk felé. Úgy
fektetõt találni a gödöllõi szálloda-építéshez is. Kevés város van ugyanis, amelyik látják, akkor lesznek erõsek, ha megisegyszerre rendelkezik egy nagy egyetem- mernek és befogadnak más kultúrákat is.
mel, ilyen kastéllyal és ilyen fejlõdéssel.
Radó Gábor
Az önök városának komolyak az esélyei,
Fotó: a szerzõ

Az elmúlt héten nagy visszhangot kapott
csúcstalálkozóra került sor Moszkvában: a
hivataláról leköszönõ Bill Clinton amerikai
elnök és frissen megválasztott orosz kollégája, Vlagyimir Putyin adott randevút egymásnak. A találkozó központi témája a raké ta vé del mi egyez mé nyek és eset le ges
megváltoztatásuk volt, ami komoly stratégiai egyensúly-eltolódást is eredményezhet. A tárgyalások, a várakozásoknak megfelelõen, nem hoztak áttörést.
A probléma gyökere az 1972-ben megkötött ABM-szerzõdés, mely a stratégiai
egyen súly meg õr zé se és egy eset le ges
atomháború elkerülése végett született. Az
egyez mény sze rint sem az USA, sem a
Szovjetunió sem építhet ki rakétaelhárítórendszereket, így a több tízezer interkontinentális rakéta hivatott szolgálni a világbékét azon elv alapján, mely szerint ‚aki elõször támad, másodszor pusztul el’. Egy kivételt azonban tettek: mindkét ország telepíthet ilyen fegyvereket az ország egy, nyilvánvalóan legfontosabb régiójába.
A hidegháború évei azonban tovaszálltak, a
Szovjetunió és szövetségi rendszere összeomlott, az USA számára már nem elsõ számú ellenség a „gonosz birodalma”. Olyan új „banditaországok” jelentik Washington számára a fõ
veszélyt, mint például Észak-Korea, Irak vagy
Irán, amelyek esetleg hozzájuthatnak valamilyen módon atomfegyverhez. Ezt kivédendõ
született meg az amerikai országos rakétavédelmi rakétarendszer (NMD) terve, mely a korlátozott vagy véletlenszerû támadásokat lenne
hivatott kivédeni. Ehhez azonban az ABMszerzõdés felülvizsgálatára van szükség, mivel
az NMD-rendszer már az USA egész területét
védené. Oroszország hevesen ellenáll minden
ilyen tervnek, és az erõegyensúly felborulását
látnák a módosításban, mivel Moszkvának jelen állapotában az is nehézséget okoz, hogy
nukleáris elrettentõ-képességét fenntartsa.
Moszkva attól tart, hogy az USA az NMD esetleges továbbfejlesztése által elérheti a kontinens teljes rakéta-védelmét, elavulttá téve az
orosz nagyhatalmiság egyetlen letéteményesének számító interkontinentális ballisztikus rakétákat. Elhangzott egy érdekes javaslat: az USA
és Oroszország közösen építse ki ezt a védelmi
hálót, így a káposzta is megmaradna és a
kecske is jól lakna. Ez a terv viszont a nyugateurópai szövetségeseknek, fõleg Nagy-Britanniának és Franciaországnak nem tetszik.
Fábus
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Gödöllõi küldöttség Szolnokon

Millenniumi kézfogás
Ebben az évben egymást követik az
ünnepségek szerte az országban. Sok
város egész éves, színvonalas programot állított össze államiságunk méltó
meg ün nep lé sé re. Ezek kö zül is ki emelkedik Szolnok városa, amely a
következõ gondolat alapján állította
össze ünnepi programját: „Legyenek
ünnepségeink közösek más magyar
városokkal – a millenniumi kézfogás
jegyében – s távolabbi testvérvárosainkkal. Jó szívvel igyekszünk megmutatni, hogy mire jutottunk gazdag
szellemi örökségünkkel, milyen új értékeket teremtettünk és hagytunk hátra a reménykeltõ jövõben élõ nemzedékeknek.”

A meg hí vás nak ele get té ve Gémesi
György pol gár mes ter ve ze té sé vel
gödöllõi kül dött ség járt Szol no kon,
melyben képviselõk, vállalkozók kaptak
helyet. A városháza elõtt Szalay Ferenc
polgármester és a millenniumi bizottság
vezetõi fogadták városunk képviselõit. A
kö zös fo tó zást kö ve tõ en a vá ros há za
dísztermében hallhattak egy rövid tájékoztatót Szolnok történetérõl, mai helyzetérõl és terveirõl.
Szalay Ferenc kiemelte, hogy a 925
esztendõs városuk a történelem folyamán
többször vált a földdel egyenlõvé, tûzvészek és jeges árvizek pusztították, de az
ott élõ, erõs hitû emberek úrrá lettek a
megsemmisülés felett és a katasztrófákat
követõen újra és újra felépítették Szolnok városát.
A következõ évek egyik
nagy feladatának tekintik,
hogy Gödöllõhöz hasonlóan új befektetõknek, nagy
cé gek nek te remt se nek
kedvezõ lehetõséget a letelepedéshez és új munkahelyek kialakításához. Jelen leg egyik fõ gond juk,
hogy a Szolnokon végzett
általános, közép és fõiskolás fi a ta lok nak nem tud nak elegendõ állást biztosítani.
Gémesi György megköszönte Szolnok vezetõinek
a meg hí vást. Ki emel te,
hogy nemcsak a milleiumi

ünnepségek miatt van nagy szükség az
összefogásra. Fontosnak tartotta, a szolnokiak kezdeményezését, hogy jobban
megismerjék egymást az emberek, a városok, bemutathassák mûvészetüket, értékeiket.
A két vá ros ve ze tõi a Tiszaligeten
megnyílt Szolnok Expo megtekintésével
folytatták a programot, amely jó alkalom
volt a képviselõk és a vállalkozók közötti
eszmecserére. A gödöllõi AgriExpóhoz
hasonló rendezvényen számos szolnoki
és Szolnok megyei cég kiállítását tekinthették meg az érdeklõdõk.
A szomszédos tiszaligeti sportcsarnokban egy barátságos kispályás labdarúgó
mérkõzésen bizonyíthatták a két város
vezetõibõl és küldötteibõl álló csapatok,
hogy a sportban is megállják a helyüket.
Az iz gal mas, küz del mes mér kõ zé sen
számos helyzetet alakítottak ki a játékosok, mindkét oldalon többször csak a kapufa hárította a veszélyes lövést A hazai
együttes a meccs vége felé a maga javára
fordította a mérkõzést (3:1). A gödöllõi
csapat nem élt vissza a szolnokiak vendégszeretetével, úgy gondolták majd a
visszavágón mutatják be góllövõ tudásukat.
A feszes program következõ állomása
a Gödöllõi Fúvószenekar szabadtéri koncertjének megtekintése volt. A szolnoki
mûvelõdési központ elõtt sokan hallgatták Ella Attila együttesének remek játékát. A színvonalas mûsort elõadó fúvó-

sok méltán arattak sikert a szolnoki vendégszereplésük alkalmával.
A mûvelõdési központban adott fogadáson a két város vezetõi méltatták a hazai és a külföldi városok közötti kapcsolatok fontosságát. A különbözõ ajándékok át adá sa után a je len lé võ szol no ki
testvérvárosok vezetõivel, valamint az
idõ köz ben meg ér ke zõ Turnhout-i kül dött ség gel együtt a szín ház te rem ben
megtekintették a Hamlet címû rockoperát.
A Gödöllõi Fiatal Mûvészek által elõadott Hamlet Szolnokon is sikert aratott.
A különbözõ városok küldöttségein kívül
el sõ sor ban fi a ta lok ból ál ló kö zön ség
nagy tapssal jutalmazta az elõadást.
A mil len ni u mi kéz fo gás je gyé ben
legközelebb jú ni us
24-tõl
a
JászNagykun-Szolnok
megye népmûvészetét bemutató kiállítás
te kint he tõ meg a
gödöllõi mûvelõdési
köz pont ban. Ok tó ber ben
is mét
Gödöllõ ven dé ge
lesz Szolnok, elsején
a Liszt Fe renc Ka marazenekar, hetedikén a Ti sza tánc együttes önálló estjét
te kint het jük meg a
mûvelõdési központban.
-eszFotók: Réz Ferenc
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Fórum a távhõszolgáltatásról

Melegünk lesz télen is…
Június 1-jén a Városháza földszinti
nagy ter mé ben la kos sá gi fó ru mot
tartott a Gödöllõi Polgármesteri Hivatal és a Gödöllõi Távhõ Kft. A fórum nak egyet len na pi ren di pont ja
volt: kikérni és megismerni a távhõfogyasztók véleményét arról az önkor mány za ti ren de let ter ve zet rõl,
amely a távhõszolgáltatásról, annak
díjképzésérõl és a díjalkalmazás feltételeirõl szól.

A ter ve ze tet a fó rum meg tar tá sa elõtt
kb. 10 nappal, kísérõ levéllel megküldtük a távfûtött lakások közös képviselõ i nek. A la kos sá gi fó rum ra 47 távhõ
fogyasztásban érdekelt jött el. A fórumon megjelent Gémesi György polgármes ter, Fá bi án Zsolt al pol gár mes ter,
Kálmán Magdolna vagyongazdálkodási
irodavezetõ, Tengelits István városüzemel te té si iro da ve ze tõ, va la mint Tóth
István, a Távhõ Kft. ügyvezetõje több
munkatársával együtt.
A lakossági fórumot Gémesi György
nyitotta meg, és elmondta, hogy a fórum cél ja az, hogy a ren de let ter ve zet
végleges elfogadása elõtt a fogyasztók
véleményét kikérjük. A megnyitót követte Fábián Zsolt alpolgármester rövid
történeti visszatekintése a távhõszolgáltatásra. Ezután megkérte Tóth Istvánt,
hogy a beérkezett írásos észrevételekre
válaszoljon. Alább ezekbõl idézünk:
Az alap díj ról: a kér dés cso port hoz
tartozó valamennyi kérdésre az ügyvezetõ az alábbiakat válaszolta: az eddigi
alapdíj, amely még most is érvényben
van 238 Ft/lm3/év. Ebbõl a fogyasztók
160 Ft-ot fizetnek meg, a maradék 78
Ft az önkormányzati támogatás. Kérésünk re a Ma gyar Távhõszolgáltatók
Szak mai Szö vet sé ge írá sos anyag ban
tájékoztatott bennünket arról, hogy az
egész or szág ban egye dül ál ló a
gödöllõi gyakorlat az alapdíj támogatásáról. Ezért a jelenlegi rendelettervezet
ezt a gya kor la tot meg szün te ti és a
Gödöllõi Távhõ Kft. mûködési költségeire az alapdíjat 203 Ft/lm3/év-ben hatá roz za meg. Az alap díj ban a távhõszolgáltasról szóló törvény megengedi,
hogy nyereséget is kalkuláljon. A jelen
tervezetben a 203 Ft-os alapdíjnál nulla
forint nyereséggel számoltunk, hogy a

lakossági terheket tovább ne növeljük.
Két ség te len, hogy a 203Ft-ra emelt
alap díj 26 szá za lé kos eme lés nek fe lel
meg, de a például szolgáló 60 m2 lakás
éves távhõ költ sé ge it be mu ta tó táb lá zatból kiderül, hogy egy ilyen átlagos
la kás éves ki adá sa kb. 7 szá za lék kal
nö ve ke dik meg az alap díj fel eme lé sé vel, mert a tervezet szerint a hõdíj nem
változik és a fizetendõ számla nagyobb
há nya da a hõdíjból adó dik. Hát tér infor má ci ó ként szük sé ges meg em lí te ni,
hogy a szo ci á li san rá szo ru lók kér het nek támogatást a költségeik enyhítésére a Gödöllõi Önkormányzattól.
A hõdíjról: A ren de let ter ve zet to vábbra is 1020 Ft/GJ hõdíjjal számol.
Ez azt je len ti, hogy nem szá mol tunk
gáz ár-emel ke dés sel, ami tu laj don kép pen a hõdíjjal szo ro san össze függ. A
rendelettervezet azonban külön kitér arra az esetre, ha energia árváltozás lép
életbe. Az ilyen esetekben a hõdíj ára is
annak arányában fog megváltozni. Sajnos most várható egy ilyen gázáremelés, miáltal elképzelhetõ egy hõdíj emelés is. Ter mé sze te sen mind ad dig nem
emelünk árat, amíg arra rá nem kénysze rü lünk. Er re kö te lez min ket a
Távhõtörvény is, ami kor ki mond ja a
legkisebb költség érvényesítésének elvét.
A felemelt hõdíjról: A két lakótelepen összesen kb. 80 db lakás távfûtése
már egye di mé rés re és sza bá lyo zás ra
van átszerelve. Ez az átalakítás korszerûnek mondható és teljesen megnyugtató megoldás lenne abban az esetben,
ha egy-egy la kó épü let min den la ká sa
ilyen mûszaki megoldású lenne. A gyakorlat azonban az, hogy egy-egy lakóépület 44 lakása közül 4-5 lakás van
így át ala kít va. A ház ba be ér ke zõ hõ mennyiséget a távhõszolgáltató pontosan méri a fogyasztói hõközpontban elhe lye zett hõ mennyi ség mé rõ vel, és a
fo gyasz tást a la ká sok lm3 ará nyá ban
szét oszt ja. Ter mé sze te sen a köz pon ti
hõ mennyi ség mé rõ ada tá ból az egye di
hõ mennyi ség mé rõ kön mért ada tok
összegét kivonja. A lakossági fórumon
meg osz lot tak a vé le mé nyek, hogy jo gos-e a rendelettervezet azon szándéka,
hogy az egyedi rendszerrel rendelkezõ
lakások hõdíját 1,15-szörösre emeli. A

központi hõmennyiségmérõn leolvasott
értékbõl az egyedi hõmennyiségmérõkön le ol va sott hõ mennyi ség 1,15 szörösét le kell vonni. A távhõszolgáltatónak és az ön kor mány zat nak az az
egy be vá gó vé le mé nye, hogy az 1,15szörös emelt hõdíj teljesen méltányos,
hiszen az egyedi méréssel és szabályozás sal ren del ke zõ la ká sok nem veszik
ki ré szü ket a vesz te sé gek bõl, csak és
ki zá ró lag az ál ta luk el hasz nált hõ mennyiséget fizetik meg. (Csak példaként említem, hogy az ezek a lakások
füg gõ le ges
csõ ve ze té ke
nincs
hõszigetelve, ezért lakótársai kontójára
fûti az átalakított lakást.
Me leg víz órák: A me leg víz órák fo gyasz tá sa és le ol va sá sa kö rü li prob lé mákat hárman jelezték írásos és szóbeli
elõ ter jesz tés ben is. Jó nak lát szik az a
javaslat, amelyik minden hónap 30-án
javasolja a melegvízórák leolvasását, de
természetesen ez is csak akkor mûködik, ha azt fegyelmezetten végrehajtják.
Mivel a leolvasási problémák összefüggésbe hozhatók a fizetési fegyelemmel,
ennek további alakulását nagyon fontos
lesz figyelemmel kísérni. Nem titkoljuk
azt a szán dé kun kat, (amely na gyon is
összhangban van a lakossági fórum sok
résztvevõjének véleményével ) hogy a
nem fizetõ, hátrálékban lévõ fogyasztót
kizárjuk a használati melegvíz igénybevételébõl. Ez a lépés remélhetõen sok
fogyasztót visszatart attól, hogy hátralékba kerüljön.
Elekt ro mos költ sé gek: A fó ru mon
felmerült, hogy vannak olyan fogyasztói hõközpontok, mely nek elekt ro mos
díját a lakóház fizeti, ill. fizette, noha
ígé re tük van a VÜSZI KHT-tõl a
visszatérítésre.
Végül a Gödöllõi Távhõ Kft. Szerve ze ti fel épí té sé rõl: A Távhõ szolgáltató Kft. ügyvezetõ igazgatóval,
fõkönyvelõvel saját gazdasági egységgel, mûszaki vezetõvel, összesen 27 fõvel kezdi meg mûködését várhatóan június 15-vel. Mûködése során igyekszik
szol gál ta tá sa i val az Önök meg elé ge dettségét kiérdemelni. Megragadjuk ezt
az alkalmat arra, hogy a távhõ fogyasztásban résztvevõket tájékoztatjuk az új
te lep he lyünk cí mé rõl. Bár mi lyen ügy
in té zé se a Pa lo ta-kert 4. szá mú ház
földszintjén található irodában intézhetõ. Egyút tal ar ról is tá jé koz tat juk fo gyasz tó in kat, hogy a Dó zsa Gy. úti
ügyfélszolgálati iroda megszûnik.
(tóth)
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Matematika–fizika versenyek

Törökös matekosok
z 1999/2000. tanév a végéhez közeleA
dik, és a Török Ignác Gimnázium tanulói idén is számos matematika- és fizikaversenyen vettek részt.
A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulójában a gimnázium 39 tanulója
vett részt. Az 5.osztályosok közül négyen
voltak a díjazottak között, Szabó Péter elsõ,
Dudás Lilla nyolcadik, Hernyik Beáta tizenkettedik, Simó Andor a tizennyolcadik helyen végzett. A csapatversenyben a Szabó

Péter, Dudás Lilla, Hernyik Beáta csapat elsõ lett, és ezzel az eredménnyel a csapatversenyek országos listáján a nyolcadik helyet
szerezték meg. Szabó Péter az országos döntõbe jutott, és ott a tizenötödik lett. A 6. osztályosok közül Juhász Csaba került az elsõ
húsz közé, a tizenhatodik helyre. A 7. évfolyamon ismét a gimnázium tanulója, Klár
Tímea lett az elsõ, országosan a legmagasabb pontszámmal. A csapatversenyben a
harmadik helyet érte el a Klár Tímea, Danis
Kata, Tóth Bence trió. A nyolcadik osztályosok között Török Zoltán, mint már annyiszor, most is remekelt, és a második lett a
megyében. A nyolcadikos csapat tagjai Török Zoltán, Maczkó István, Priegel Roland
szintén harmadik lett. Klár Tímea és Török
Zoltán az országos döntõbe is bekerült, és
ott mindketten a 32. helyen végeztek.
A Varga Tamás versenyen, a megyei
fordulóban Török Zoltán a II. lett, és április 12-én részt vett az országos döntõn is.
Az idén Kalmár László matematikaversenyre is beneveztünk, melynek megyei
fordulója Budapesten a Móricz Zsigmond
Gimnáziumban volt április 8-án. Itt az 5.
osztályosok közül Kasza László ért el ki-

emelkedõ eredményt, a harmadik helyet,
de a többiek is Dudás Lilla, Szabó Péter,
Hernyik Bea, Gosler Judit, Simó Andor,
Veres Klára, Várszegi Tamás, Gajdácsi
Attila az elsõ húsz hely valamelyikén végeztek.
A negyedik féle verseny az úgynevezett ma te ma ti ka ver seny vizs ga, amely
kétfordulós, és a második forduló május
8-án került megrendezésre. Az elsõ forduló eredményeit ismerve reméljük itt is az
eddigiekhez hasonló végeredmények születnek.
A fel sõbb év fo lyam ok szá má ra már
nem rendeznek ennyi féle versenyt, de aki
szívesen foglalkozik matematikával, az itt
is két versenyen indulhatott. Az Arany Dániel
ma te ma ti ka ver se nyen
Török Sándor 9.a osztályos tanuló az országos
dön tõ be ka pott meg hí vást, az ott elért eredményérõl júniusban kapunk
tájékoztatást. Még nincs
olyan hagyománya, mint
a kicsik Zrínyi Ilona versenyének, de néhány éve
megrendezik a Gordiusz
ma te ma ti ka ver senyt,
amelynek az idén a gimnázium is helyet adott.
A megyei fordulón a 9.
osztályosok között Csák Attila a harmadik, Török Sándor az ötödik, Komáromy
Dániel a tizenegyedik lett. A tizedik évfolyamon Barabás Béla a 7., Teleki Csaba a
17., Endrõdi András a 21. helyen végzett.
A 12. osztályosok versenyében tanulóink
kö zül Ta kács Zsó fia ér te el a leg jobb
eredményt, a 18. helyet.
Az általános iskolások fizika tantárgyi
versenyén a 8. osztályosok között Török
Zoltán a területi versenyt megnyerve bejutott a megyei fordulóba, ahol 10. helyezést ért el.
A Mikola Sán dor fi zi ka ver se nyen
(9–10.év fo lyam ra meg hir de tett) Varga
Tamás a megyei fordulóba bejutott.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyen fizikából Kovács Sándor került be a megyei fordulóba.
A felsorolt eredmények a matematika
és fizika tárgyakat kedvelõ diákok, és az
õket oktató tanárok munkáját tükrözik.
Reméljük, hogy diákjaink a jövõben is
hasonló kitartással további jó eredményeket fognak elérni.
A Török Ignác Gimnázium
matematika–fizika munkaközössége

Ünnepel az egész világ

Montágh Nap
nnepek sorozata zajlott a Montágh
Ü
Imre Általános és Speciális Szakiskola
falai között. Elõször a Montágh nap!
Mikor a méltó megemlékezésen a
névadóra emlékeztek. Aki nem hadvezérként, de a pedagógusok nagyjaként
vonult be a köztudatba. Aki a jövõ
nemzedékének nevelését szívügyének tartotta! Az õ nyomdokán haladva lelkes
pedagógusok színdarabot tanítottak a
diákoknak, mely történelmünk kiemelkedõ
eseményére, Szent István koronázására, s
hazánk felajánlására (a Szûz anyának)
épült. Fantasztikus volt a diákok lelkesedése is, hiszen a másodikosoktól a nyolcadikosokig érintettek voltak.
Így a nagy napon csodálatos esemény
birtokosai lehettünk. A színdarab után
szavalóverseny volt, ahol mindenki
megcsillanthatta a kapott s gyûjtött talentumait.
A szellemi után következett a lelki
feltöltõdés. Keresztelésnek, elsõáldozásnak és bérmálásnak lehettünk részesei. A
besnyõi templom falai szinte megnyíltak, s az ég felé röpítették az ünneplõk
seregét. Együtt ünnepelt itt diák, tanár,
szülõ, mint egy boldog nagycsalád. Itt
szeretnénk megköszönni Tamás atya
áldozatos munkáját, aki szerzetestársaival részt vállalt e nagy ünnepbõl. Tegyük
ünnepeinket valóban ünneppé: ebben az
iskolában ez megvalósult, így velük
ünnepelt az egész világ!
Szûcs Mara
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Fotó: Szemethyné Abonyi Erzsébet

Ízelítõ beszámoló
zt hiszem, azok akik a Tátrában voltak
A
túrázni jóval élvezetesebben töltötték az
érettségi szünetet, mint a negyedikesek
(bocs: tizenkettedikesek).
Ismét Betti néni jól bevált szervezõmunkájának eredménye volt a kirándulás. A
hosszú tespedéssel evéssel. Énekléssel, alvással, határátkeléssel, Nirvana-hallgatással,
énekléssel, idétlen poénkodással teli buszos
uta zás után szom ba ton es te ér kez tünk
Nagyszalókra, a megszokott lakóhelyünkre.
Az éjszaka mindenkinek másképp telt, attól
függõen, hogy melyik házban lakott.
Másnap kezdõdött a csodás kirándulások
sora. Vasárnap, miután Ótátrafüredrõl a sikló mentén felmentünk a Tarajkáig, a tátrai
magistrál úton, a kis Tarpataki-vízesés mellett jutottunk el az Enciánnál levõ Köves-tóhoz. Innen, akinek kedve, és fõképp ereje
volt, Fekete Sanya tanár úrral felkínlódta

Waldorf-kiállítás

Mit üzen a kisdiák?
ülönös alkotásokat állítottak ki a MûveK
lõdési Központban. Különös mûveket,
hiszen az alkotók nem híres mûvészek,
nagy nevû festõk, hanem iskolás gyerekek,
általános és gimnáziumi osztályba járó diákok. A magyarországi Waldorf Iskolák II.
Képzõmûvészeti Kiállításán látható több
mint 30 akvarell és ugyanennyi egyéb kisplasztika mindegyike üzen valamit.
Ezek az üzenetek mindenkihez szólnak,
aki ellátogat a kiállításra. Mindenkinek
mást és mást jelentenek, de sok mindenben
közösek.
A világra szüntelenül rácsodálkozó gyerekek alkotó játékossággal fejezik ki magukat. S minthogy minden, ami játék, az szabad kell hogy legyen, így az installációk fõ
motívuma is az alkotás szabadságából ered.
Egyéni látásmódjuk gazdag változatossággal párosul, így láthatjuk a „Teremtés”-rõl,
a törpékrõl vagy akár égitestekrõl, természetrõl készült képekben is a színek és fények spontán váltakozását.
A kiállítás egyébként hat magyarországi
Waldorf iskola (a fóti, az óbudai, a pesthidegkúti, a gyõri, a miskolci, s természetesen
a gödöllõi) diákjainak alkotásaiból készült
válogatás, és mint minden ebben a mozgalomban, ez is kitartó, elszánt szervezés és

magát a Lomnici-nyeregre is, ahonnan az
agyamentebbek a havas hegyoldalon gatyán, talpon csúszva jöttek le. Az idõ tökéletes volt, sehol egy felhõ, szikrázó napsütés.
No és a Tátra minden szépsége gyönyörûen
látszott. Este kaja, aztán éjszakai vidulás.

munka eredményeképpen jött létre. De
hogy mennyire nem öncélúan, azt az is jelzi, hogy a képek alkotót nem neveznek
meg, hisz az élõ közösséget képviseli minden résztvevõ.
Six Edit alpolgármester asszony május
29-én tartott megnyitó beszédében is kifejezte, hogy ismerve a mozgalmat, tudja,
hogy a többi civil szervezethez hasonlóan
anyagi és egyéb gondokkal küzdenek itt is
az idetartozók. De láthatja a kitartást és az
erõt is, amit a képek sokszínûségébõl áradó
derû is jelez.

Fotó: Radó Gábor

A hétfõi túra szintén keménynek bizonyult.
A Rablótanya nevû menedékházhoz másztunk fel. A folyamatos gyaloglás alatt a legkimerítõbb az volt, hogy sose láttuk a célt, nem
tudtuk, mennyi van még. Végül mindenki
szépen felért (néhány kisebb közjáték után,
pl. megcsúszás a havas hegyoldalon). Visszafelé sokkal könnyebb és veszélytelenebb volt
az út, de az egész napos mászás után mindenki félhalott állapotban leledzett a fáradtságtól.
Ez a nap is páratlan élményekkel volt teli.
Kedden a legtöbben a Csorba-tónál túráztak, de néhányan ismét Fekete tanár úr
vezetésével „felfutottak” Soliskóra. Aztán
jött a szomorú hazautazás, amit csak az vidított fel, hogy a gyülekezõ felhõkbõl csak
akkor eredt el az esõ, amikor már úton voltunk. Otthon volt mit mesélni, és ezen az estén hamar elaludtunk.
Ez a kis beszámoló persze csak ízelítõ a
tátrai kirándulásról, azokat a szépségeket
saját szemmel érdemes megnézni. Sajnálhatja, aki annak ellenére nem jött el, hogy
hívtuk, legközelebb gyertek el – eszméletlen jó! g

A 10 évvel ezelõtt, egyetlen osztályból, a
Mûvelõdési Ház kis termébõl indult általános iskola alternatív programjával akkoriban tiltott gyümölcsnek számított. Kecskés
József, a Ház igazgatója, a rendezvény fõvédnöke utalt erre megnyitó beszédében, s
kiemelte azt is, hogy a mozgalom azóta beérett (tanulói 100-nál is többen vannak), iskolai, családi, szülõi innovációból, mely az
intézményt létrehozta, azóta sincs hiány.
Példa erre a kiállítás is, amely június 18-ig,
ingyenesen megtekinthetõ az aulában.
Farkasné Fülöp Hajnalka
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Konfirmáció a református gyülekezetben

OLVASTUK

Hitükrõl vallást,
hûségükrõl fogadalmat

Embervédõ nyilatkozat

A 32 konfirmandus Nagy Károly lelkésszel és Csákai Gyula gondnokkal Fotó: Kolláth Gyula

arminckét ifjú ember konfirmációH
jára került sor vasárnap a református temp lom ban. Mi u tán lel ki pász to ruk, Nagy Károly nagytiszteletû úr vezetésével együtt bevonultak az ünnepi
is ten tisz te let re össze gyûlt, rá juk vá ró
hí vek kö zé, he lyet fog lal tak elöl, a
szószék és az úrasztala körül, Pál apostol nak a filippibeliekhez írt le ve lé bõl
hall gat hat tak be ve ze tõ ként rész le tet:
„Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplõtelen gyermekei…”
Nagy Károly kérte az Urat: Lásd a mi
örö münket, hitünket, remény sé gün ket.
Hiszen Te készíted a hajlékot, melybe
ezek az ifjak beépülnek élõ kövekként.
Majd így folytatta: Végtelen hálát érzünk az Úristen megtartó kegyelméért,
azért, hogy ifjaink növekvõ létszámban
állnak elõ hitükrõl vallást, hûségükrõl fogadalmat tenni. A hitvallás, a fogadalomtétel végigkövette az elmúlt kétezer év során az egyház, az egyházak életét. Ki vagyok, miért vagyok, hol vagyok? – mindezt meg kell válaszolnia az embernek.
Ma nap ság nem ma gá tól ér te tõ dõ,
hogy valaki keresztény. A mi felelõsségünk, hogy a tisz ta, meg szen ve dett
igaz sá got, Krisz tust fel emel jük olyan
ma gas ság ba, hogy lát ha tó le gyen és

választható legyen.
A ko ráb ban le zaj lott vizs ga so rán
számot adtak a fiatalok hitrõl való, hittel kap cso la tos is me re te ik rõl. Most,
meg elõ zõn azt, hogy majd egy hét
múlva, Pünkösdkor elõször úrvacsorához já rul nak, már csu pán há rom kér désre vártak tõlük feleletet:
Kijelentitek-e, hogy a hitet, melyet a
keresztségben kaptatok, önként is vállaljátok? S érkezett a válasz: kijelentjük.
Hi szi tek-e, hogy Jé zus Krisz tus az
egyet len üd vö zí tõ? Mond ták: hisszük
és valljuk.
Hí võk lesz tek? Er re pe dig: ígér jük
és fogadjuk.
Felzengett az ének: „Szent hitünkrõl
val lást tet tünk, te hal lot tad, jó
Atyánk…”
A gyülekezet nevében Csákai Gyula
gondnok köszöntötte új tagjaikat: A mai
nappal új korszakba léptetek. A gyermekkorból az ifjúkoron át elindultatok a felnõttkor felé. Majd meg kell találnotok
hivatástokat és társatokat. Meg kell alapítanotok otthonotokat és családotokat. Boldog
az az ember, aki kérheti, hogy Isten vezesse
mindebben. Most vegyétek az áldás igéit, s
higgyétek, hogy ti bízvást kérhetitek.
N. A.

Orvos, közelebbrõl patológus és klinikai
biokémikus szakorvos és egyben közel
negyven éve sejtélettan-kutató minõségembõl fakadó kötelesség késztet nyilatkozni, illetve nyilatkozatomat közzétenni
az igazságról. A minden egyes emberhez
tartozó igazságról, amelynek – lényegét –
korunkban legegyértelmûbben II. János
Pál pápa fogalmazta meg a Pápai
Tudományos Akadémiához ír t 1996.
október 22-i keltezésû levélben: „Az
emberi egyént nem lehet puszta
eszközként alárendelni sem fajának, sem a
társadalomnak; önértéke van. Az ember
személy.”
Hozzá kell tenni, hiszen ez a nyilatkozatom lényege, hogy egyetlen sejt
fázisától az! Minden egyes ember egyetlen
sejtfázisától (a fogantatástól) személy.
Életének kioltása – történjék bármikor –
gyilkosság. Ez tény, örök érvényû tény!
Minden alkotmányban és az emberi
életet érintõ minden törvényben ezt a tényt
deklarálni kötelezõ! Így az egyetemes
tudásból, a tudományból fakadóan is kötelezõ az abortuszról szóló törvény preambulumában is egyér telmûen deklarálni,
hogy a magzat az egyetlen sejt fázisától
emberi személy, életének kioltása történjen bármilyen eszközzel, gyilkosság! Ezen
örök érvényû tény deklarálása után, az
abortuszról szóló törvény maga nem foglalkozhat mással, mint ennek a gyilkossági
formának a társadalmi kezelésével, megítélésével. Éppen a tudomány egyetemességébõl, a megismer t igazságból fa kadóan sem maradhat tovább fenn az az
álságos állapot, hogy se az anya, se az
apa, se a gyilkosság végrehajtója ne tudja,
ne tudhassa, hogy valójában mit is cselekszik.
Dr. Kellermayer Miklós

(Új Ember, 2000. június 4.)
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Hermann Hesse: Pillantás a káoszba

KÖNYVTÁR

Kultúrpesszimizmus

Márai Sándor
Ami a naplóból kimaradt, 1948

A káosz: Európa hanyatlása, Hesse
véleménye szerint a nyugati kultúra
alkonya. Hermann Hesse elõször 1920ban „pillantott bele” ebbe, akkor jelent
meg a fenti címmel az elsõ ta nul mány kötete,
ami három ta nulmányt tartalmazott, köztük a jelen válogatásban is
szereplõ két esszét Dosztojevszkijnek
A félkegyelmû és A Karamazov test vérek címû regényeirõl.
Dosztojevszkij miszticizmusát Hesse
mintegy a kifáradt nyugati kultúra
keletrõl érkezõ újjáélesztõjének tekintette. Miskin herceg, A félkegyelmû
hõse számára a Gecsemáné kertben
magára maradt ember, aki képes az élet
egészét átlátni, s elfogadni, megérteni
a jót, a rosszat egyaránt.
Dosztojevszkijénél többet csak

Goethe alakja és munkássága fog lal koztatta. A kötetben számos mûvérõl
értekezik, leghangsúlyosabban talán A
Wilhelm Meister tanulóéveirõl, melyben
a XVIII. század, szerinte, mint Európa
utolsó nagy korszaka jelenik meg.
Goethe, mint írja, leküzdötte az önfeladás krízisét, elérte a tökéletességet, s
valóságos megvilágosodott szentté vált.
A gyûjtemény esszéi 1911 és 1956
között keletkeztek. Három csoportba
oszthatók: amelyekben Hesse az elsõ
világháború idején kialakult „kultúrpesszimizmusának” ad hangot, a
Goethe jobb megismertetésére tö rek võkre, végül a szerzõ személyes hitvallását tartalmazókra, melyekben
kifejti, mit jelent az: „Vallásos életemben a kereszténység ugyan nem ki zárólagos, mégis uralkodó szerepet
játszik…”
- nád -

Június 8–14, 1800

Ember a Holdon

Márai Sándor 1948-ból való naplója önállóan megálló része az 1945-tõl 1957-ig terjedõ idõszak teljes hosszmetszetét bemutató
nagyobb korszakábrázolásnak. A naplóban
minociózus pontossággal lejegyzett mindent,
ami ebben az esztendõben tör tént körülötte,
vele; olvasmányait, gondolatait, a hazai és
nemzetközi élet politikai eseményeit. A napló
íróját azonban mindennél jobban és szenvedélyesebben érdekli az irodalom és a kultúra,
a polgári (szellemi) ér tékek sorsa, jelene és
jövõje. (Toronto, 1998, Vörösváry)
Leacock, Stephen
Rosszcsirkeff Mária és társai

Az angol születésû kanadai közgazdászprofesszor, Stephen Leacock halhatatlanságát
minden bizonnyal humoreszkjeinek köszönheti,
amelyek immár az olvasók harmadik-negyedik
nemzedékének szereznek nem múló gyönyörûséget. Hazánkban Karinthy Frigyes „fedezte
fel”. A kötet írásainak mintegy fele „hagyományos” humoreszk, bár ezek egy régebbi kor kényelmesebb élettempójának és nagyobb közlési terének megfelelõen a maiaknál terjedelmesebbek. Pompás figurákat alkot humoros szituációkat idéz fel elsõsorban faarcú, verbális humorral fûszerezve. Az írások másik része irodalmi paródia. (Bp., 2000, Európa)
Kolozsvári Grandpierre Emil
Polgári szerelem

Fsz.: Jim Carrey, Danny DeVito
30

Június 8–14, 20

Hurrikán
Fsz.: Denzel Washington
Június 10–11, 1530

Star Wars–Baljós árnyak
Fsz.: L.Neeson, N. Portman, E. McGregor

MOZI

MÛSOR

A Nyugat harmadik nemzedékéhez tar tozó
Kolozsvári Grandpierre Emil válogatott novelláinak foglalata a kötet. Pályájának indulásakor elsõsorban a polgári középosztály életérzéseit fogalmazta meg: „Azon iparkodtam,
hogy az egyén sorsán át valamilyen képet
fessek a társadalomról, pontosabban a két világháború közötti Magyarország középosztályáról, amelyhez tar tozom”. A gyûjtemény
széles határok között rajzolja meg azt a majd
mindig levegõtlen társadalmi kör nyezetet,
amelyben hõsei hol groteszk, hol szatirikus,
hol drámai helyzetekben vergõdnek vagy vágyakoznak a maguk igazi élete után. Kitûnõen
egyénített figurák ezek, hiteles háttérrel, jellemzõen megválasztott cselekménnyel, és általuk ismét igazolódni látszik, hogy a hagyományos realista ábrázolásban szinte kimeríthetetlen lehetõségek rejlenek. A könyvet felesége haláláról szóló, megrázó visszaemlékezése, A hamis diagnózis zárja; ez az elbeszélés kötetben most elõször jelent meg. (Bp,
2000, Osiris) g
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A könyv ünnepe Gödöllõn

MEGKÉRDEZTÜK

Kenyeret és könyvet…

Naponta mennyit olvas Ön?
Volentics Géza

énteken délután a Városháza elõtti téP
ren könyvnapi sokadalommal kezdõdött az ünnepi könyvét, a Juhász Gyula
Városi Könyvtár szervezésében.
Ünnepelni nagy dolgokat szoktunk –
mondta a rendezvénysorozatot megnyitó
Six Edit alpolgármester –, erre gondoljunk a könyv ün ne pén. Úgy ta ní tot tak
ben nün ket, hogy ke nye ret és köny vet
nem szabad eldobni sohasem. Mert ha
nekünk már nem érték egy könyv, másnak még fon tos le het. Saj nos a könyv
drága, meg kell becsülnünk ezért is. Járjunk könyvtárba, de vásároljunk is könyvet, hiszen maradandó érték.
Czigány György író arra hívta fel a fi-

gyelmet, hogy városunknak egyre jelentõsebb a szerepe az ország kulturális életé ben. Mind ez nem vé let len, hi szen
Gödöllõn mindig sok ember számára volt
fontos, hogy pezsgõ szellemi életet teremtsen. A városban otthonra lelt az irodalom és a zene csakúgy, mint a képzõmûvészetek. Nem mindenhol rendelkeznek ilyen örökséggel, épp ezért a gödöllõieknek meg kell becsülniük ezt, és hétköznapi munkálkodásukkal tovább kell
erõsíteniük a nemes hagyományt.
A megnyitót aszfaltrajz-verseny követte: az apróbb és nagyobb szorgos kezek
munkája nyomán számos mese és regény
szereplõje elevenedett meg az igencsak átforrósodott aszfalton. Majd sor került a
könyvtár gyermekrészlege által meghirdetett, Mesefolyamok óceánja címû pályázat
eredményhirdetésére is. A könyvsátraknál
az ünnepi könyvhét kiadványait vásárolhatták meg az érdeklõdõk, miközben a
Varázs Fuvolazenekar népszerû klasszikus
dallamokból adott térzenét. A jelenlévõ
gödöllõi írók dedikálták mûveiket.
Vasárnap este a könyvtár olvasótermében Heltai Jenõt idézte meg Kulka János
színmûvész, hétfõn pedig ismert gödöllõiek – Remsey Flóra, Bárdy Péter, Vass
Károlyné, Blázy Árpád, Gergely Bernadett, Mravik Tamás, Princz Emese, Lencsés Balázs, Bakonyiné Schubert Éva és
Krassay László – osztották meg irodalmi
élményeiket az érdeklõdõkkel.

Általában minden este kezembe fogok egy könyvet,
de ami biztos, az az, hogy
a napisajtót olvasom.

Hertel Krisztina

Idõhiány miatt sajnos nagyon keveset olvasok. A
híreket is a tévébõl tudom.

Mohácsi Éva

Rendszeresen a kedvenc
könyveim valamelyikét
bújom, néha még egy langyos krimit is.

Tóth József

Sokat olvasok nagyon,
mert van idõm, és azt valamivel el kell ütni.

Szalay Gergely

Nem szoktam olvasni, kizárólag mûszaki jelleggel,
a munkám miatt.

R. G.
Fotó: a szerzõ

Varga Mária

Nagyon sokat olvasok, fõleg krimit és kalandregényt. A sajtót megpróbálom elkerülni.
Kép és szöveg:
Hacker

14 • Kultúra
Füst Milán: Máli néni

Kihagyott színház
színen egy vállalat titkársága. MegjeleA
nik az igazgató lánya. Az igazgató fia,
aki különben aligazgató. A szépséges titkárnõ. A hebehurgya, de kedves fiatal könyvelõ. A hivatalszolga. Meg maga „az öreg”, az
igazgató. Na és végül Máli néni, a szegény
rokon.
Jön napról napra, leül, vár, várakozik,
muszáj, hiszen nehéz, már-már lehetetlen a
megélhetés a mai világban, és itt mégis hátha „leesik” neki valami.
Ül és figyel. És lassan tisztába jön a helyzettel. Ki kicsoda? Mit akar? Mit titkol?
Felismeri, hogy itt bizony van mit tennie. El
kell rendeznie ezeknek a szerencsétlen, tanácstalan, tehetetlen embereknek a sorsát.
Hogyan? Hát tudja õ? Vissza is kérdez:
hát tu dom én? Meg: hát mond tam én?
Nem, iga zán nem tud sem mit, és nem
mond semmit. Csak éppen jól megkeveri a
dolgokat. Mikor már minden úgy összekuszálódott, hogy jobban nem is lehetne, szépen meg is oldódik. Ugyanis a szereplõk,
ezek a szegény, hétköznapi, polgári embe-
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rek sehogy se nyugszanak bele, hogy nincs
sem erre, sem arra logikus magyarázat.
Hogy nincs sem ennek, sem annak ésszerû
indoka. Hát elkezdenek logikusan meg
ésszerûen cselekedni. Korántsem sikerül ez
rögtön. Egyre-másra zsákutcába jutnak, de
végül is kikecmeregnek belõle. Máli néni
meg csak mosolyog: lám, mindenki boldog
lett. Hogy nem értik, miért? Ugyan, kell is
mindent érteni!
Füst Milán remek darabját, Árkosi Árpád
kiváló rendezésében, a méltán Kossuth-díjas Molnár Piroskával a címszerepben nem
sokan élveztük végig a mûvelõdési központ
színháztermében. Talán ha egyharmadukig
telhettek meg a széksorok. Miért? Máli néni. Kit is ragad meg ilyen cím? Nem egy ismert, jó nevû színház jött el vendégszerepelni, hanem alkalmilag összeszövetkezett
társulat. Ezekért vagy másokért, de nem rohamozták meg a pénztárat jegyekért.
Kár. Sajnálhatják. Mindenesetre azért siker volt. Vastaps. A szereplõk boldogan mosolyogtak. Látták-e, nem-e a félhomályban
az üresen kongó termet? Biztosan látták. De
mint vérbeli színészek, nyilván magában a
játékban lelték örömüket, s nem azt méregették, mennyien voltak kíváncsiak rá.
(n. a.)

Hangversenyek
a Gödöllõi Királyi
Kastélyban

2000
Június 20.
(díszterem):
Rága
– Varázslat Indiából.
Klasszikus indiai zene
mesterfokon.
Nadkishore Muley
szantúrmûvész
koncertje.
Közremûködik:
Szalai Csaba – tabla
(Calcutta Trió),
Molnár András
– tanpura.
A belépõjegy ára:
1000 Ft. Koncertjegy,
valamint belépõ
az indiai vacsoraestre:
5700 Ft.
Június 23., 26., 27.,
29–július 2., 3.,
5., 7., 8.
(díszudvar, díszterem)
19.30 óra:
Kastélykoncertek.
Kamarazenei fesztivál
Július 22.
(díszudvar)
19.00 óra:
A Budapesti Vonósok
hangversenye.
Népszerû nyáresti
zenekari muzsika
Vivaldi-, Bachés Mozart-mûvekbõl.
Hangversenymester:
Bánfalvi Béla
Mûvészeti vezetõ:
Botvay Károly.
A belépõjegy ára:
1500 Ft.
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MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ
A LEHETÕSÉGEK KERESKEDÉSE

Új Suzuki 2 éves ingyenes
Cascóval vagy ajándék
felszereltséggel.

Önre bízzuk a döntést.
Használt
Suzukik
Gödöllõn is!
20-30% elõlegtõl részletre,
2 év garanciával!
Régi autóját beszámítjuk.
Nálunk is megtekintheti, kipróbálhatja és
megrendelheti az új Wagon R -t!
+

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

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

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

16 • Apró
Tájékoztatjuk kedves
Olvasóinkat,
hogy apróhirdetéseket
személyesen lehet feladni
a szerkeszõségben,
szerdán és csütörtökön 9 és 16
óra,
pénteken 9 és 15 óra között
A lakossági apróhirdetés ára 20
szóig
240 Ft + áfa;
a kereskedelmi apróhirdetés
ára
szavanként 32 Ft + áfa
Állás
g Jobb a pénz és az egészség, mint a szegénység és a betegség. Tel.: (60) 315-891 v. (1) 210-70-79.
g Most Induló amerikai kereskedelmi cég, magyarországi
hálózatának kiépítéséhez emberi ér tékekkel bíró munkatársakat keres, másodállásban is. Tel.: (24) 412-203.
g Személy- és vagyonõri oktatás kedvezõ áron! Részletfizetési kedvezményt, álláslehetõséget biztosítunk. Tel.: 415660.
g A Gödöllõi Kisokos keres dolgozni szeretõ fiatal agilis férfiakat hirdetésszervezõi fõállásba. Tel.: 422-583 vagy (20)
9654-978, Lovarda u. 26.
g Simógipsz Kft (Gödöllõ, Kõrösi Cs. u. 40.) felvételre keres ADR vizsgával rendelkezõ tehergépkocsi sofõrt. Jelentkezni lehet Pajor Gyulánénál. Tel.: 420-391.
g Házvezetõnõt keresünk. Tel.: (20) 320-9313.
g Házvezetõnõt keresünk, kb. napi 6 órás munkára,
Gödöllõ belvárosban. Tel.: 411-266. I.L.I. Nemzetközi Nyelvek Intézete.
g A HM ARMCOM Rt felvesz és kiképez ipari alpinista
munkára jelentkezõket. Tel.: 422-119; 422-120; (30) 2409305.
g A HM ARMCOM Rt felvesz autóvillamossági szerelõt,
mûszerészt, autószerelõt, forgácsolót, szerkezeti lakatost,
kõmûvest, tetõfedõt, segédmunkást, udvari munkást. Tel.:
422-119; 422-120; (30) 2409-305.
g Az ABN AMRO Biztosító, áprilisban indított területi igazgatósága keres vezetõket és munkatársakat, közép- vagy
felsõfokú végzettséggel. Tel.: (20) 9148-292.
g Munkatársakat keresek felsõfokú végzettséggel vezetõ
munkakörbe. Tel.: (20) 9273-671.
g Gödöllõi iroda várja azon 25 évnél idõsebb, felsõfokú
végzettségûek jelentkezését, akik sales manageri, illetve humán erõforrás manageri állás iránt érdeklõdnek. Tel.: (30)
213-2628.
g Diaper Hungary Kft. felvételre keres 1 fõ targoncavezetõi
jogosítvánnyal rendelkezõ raktárost. Tel.: Pajor Gyuláné,
420-391.
g A Simagipsz Kft. felvételre keres targonca kezelõi jogosítvánnyal rendelkezõ targoncást. Tel.: Pajor Gyuláné, 420391.
g Jogosítvánnyal rendelkezõ nyugdíjas fér fit keresek, Wartburg Tourist vezetésére vasárnaponként. Tel.: 414-060 (17
órától).
g A Prompt Számítástechnikai Kft. gödöllõi telephelyére fõállású hivatalsegédet keres (takarítás, ügyintézés). Gödöllõ
és környékén lakók elõnyben. Tel.: 430-695.
g Gyakorlattal rendelkezõ diplomás óvónõ nyári szünidõben gyermekfelügyeletet vállal bármely idõpontban. Tel.:
494-592 (este).
g Fiatal óvónõ gyermekfelügyeletet vállal Gödöllõn és környékén. Tel.: 419-572.
g Gödöllõi Pelikán Taxi alkalmazotti munkaviszonyba taxi
gk. vezetõket felvesz. Tel.: (30) 9490-674.
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Ingatlan
Szadán 450 nöl telek belterületen eladó. Tel.: 422-402.
g Gödöllõn, a Kastélyhoz közel, frissen felújított 80 nm-es,
összkomfor tos, régi típusú családi ház, 70 nöl-es udvarral
eladó. Iá.: 8,5 millió Ft. Tel.: (20) 317-3249.
g Gödöllõn a kertvárosban családi ház külön bejáratú,
emeleti lakása, 3 + félszoba, étkezõs eladó. Tel.: (20)
9785-501.
g Gödöllõn a Szent János utcában IV. emeleti kétszobás 50
nm-es lakás eladó. Iá.: 7 millió Ft, vagy nagyobbra cserélném. Tel.: (20) 9864-613.
g A Szt. János u-ban 2 szobás, III. emeleti, 50 nm-es, jó
állapotban lévõ lakás (pincével) eladó. Iá.: 7 millió Ft. Tel.:
(20) 9654-928.
g Gödöllõn garzonlakást keresek megvételre, alacsony rezsivel, 3,8 millió Ft kp. fizetéssel. Tel.: (1) 3024-807 (munkaidõben), vagy (1) 3392-236.
g Szada, Kisfaludy út 40 sz. alatt lévõ 998 nm belterületi
házas ingatlan eladó. Vezetékes víz, villany, fúrt kút van, gáz
a kapu elõtt, telefon beköthetõ. Iá.: 4,5 millió Ft. Érdeklõdni
egésznap.
g Gödöllõ kertvárosban 3 szoba összkomfor tos családi
ház 240 nöl telken eladó. Tel.: 42ö-435 (19 óra után).
g Eladó Gödöllõ kertvárosában 3 szoba összkomfor tos,
120 nm-es családi ház. Tel.: (30) 9992-742.
g Eladó Gödöllõn a Kör utcában IV. emeleti, 69 nm-es,
1+2 félszobás, étkezõs lakás, júliusi kiköltözéssel. Gázkonvektor, vízóra, kábel TV, telefon, tároló van. Tel.: 411-636.
g Gödöllõn az Ambrus közben I. emeleti 57 nm-es lakás
eladó. Tel.: 418-694.
g Eladó 59 nm-es, fsz-i felújított lakás a Kazinczy körúton.
Alkalmas rendelõ, iroda kialakítására is. Telefon, vízóra, kábeltévé van. Tel.: 411-084 (du. 17-21 óra között).
g Eladó Gödöllõn a Kossuth Lajos u. 60. szám alatt, egy
65 nm-es, összkomfor tos, telefonos, kábeltévés, magasföldszinti lakás. Ára: 7 millió 500 ezer Ft. Tel.: 412-565.
g Eladó Gödöllõn a Szent J. utcában IV. emeleti, 2 szobás,
gázfûtéses, teljesen felújított öröklakás, azonnal beköltözhetõen eladó. Iá.: 7 millió Ft. Tel.: 413-427 (20 óra után); (20)
9811-132.
g Gödöllõn eladó 2 és félszobás, magasföldszinti lakás. Iá.:
7,8 millió Ft. Tel.: 430-697; (20) 326-6851.
g Gödöllõn 3 szobás, 86 nm-es, földszinti, kábeltévés, telefonos szövetkezeti lakás garázzsal, beépíthetõ tetõtérrel eladó. Tel.: 419-028; (30) 2867-152.
g Gödöllõ ker t vá ros ában sa rok tel ki 90 nm-es,
összközmûves 3 szobás családi ház, gondozott kerttel eladó. Iá.: 15,2 millió Ft. Tel.: (20) 9356-490.
g Eladó Gödöllõn, két családnak alkalmas, kétszintes, külön bejáratú családi ház. Iá.: 21,5 millió Ft. Tel.: 410-066;
432-576.
g Gödöllõ Máriabesnyõn eladó 3 szobás felújított parasztház+szoba-konyha, 360 nöl telekkel. Iá.: 6,5 millió Ft.
Szadán 1 éve épült, amerikai stílusú, 95 nm-es lakóház,
pince garázzsal, 220 nöl telekkel eladó. Iá.: 1 millió Ft.
Gödöllõ Egyetem mögötti részen, 405 nöl-es, közmûvesített, 22 m széles építési telek egyben eladó. Iá.: 10,5 millió
Ft.
Gödöllõn Egyetem mögötti részen, 100 nm-es összkomfor tos lakóház, dupla garázzsal, 160 nm-es komfor tos mûhellyel, 435 nöl telekkel eladó. Iá.: 22 millió Ft. Mérföld Ingatlaniroda. Tel.: (20) 9814-043.
g Eladó Gödöllõn, a Sztelek Dénes utcában 2 éves, 156
nm-es, 2 garázsos családi ház. Tel.: 421-655 (egész nap).
g Eladó Blaha fürdõnél 140 nm-es családi ház, vagy elcserélhetõ 2 db lakásra. Tel.: 409-778; (20) 321-7634.
g Gödöllõn a Valkói út mellett bekerített telek gyümölcsfákkal, kúttal, kis faházzal, áramfejlesztõvel, WC-vel betegség
miatt eladó. Tel.: (20) 9670-439.
g Gödöllõn az Irtványban a Szent Jakabi oldalon 1000 nmes telek eladó. Tel.: (20) 9670-439.
g Keresek Gödöllõn 2 szobás lakást, 3 emeletig azonnali
készpénz fizetéssel. Tel.: 06-57-402-466; (30) 2065-211.
g Eladó Gödöllõn a központhoz közel, csendes környezetben lévõ, 60 nm-es, 2 szobás, erkélyes, déli fekvésû, földszinti lakás, augusztusi költözéssel. Ára: 7 millió 300 ezer
g

Ft. Tel.: (30) 268-8834.
Eladó Gödöllõn teljesen független, kétlakásos, 90 nm/70
nm, garázsos családi ház, 260 négyszögöles parkosított telekkel. Ára: 24 millió Ft. Tel.: (30) 268-8834.
g Eladó Gödöllõn 2 és fél szobás, 70 nm-es, felújított családi ház, 200 nöl-es parkosított telekkel, gyümölcsfákkal.
Ára: 7 millió 300 ezer Ft. Tel.: (30) 268-8834.
g A Peres u-ban 2 szintes családi ház, külön bejáratú alsó
szintje, nappali + 3 szobás, kerttel, garázzsal eladó. Iá.: 9
millió Ft. LIPCSEY Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6.
Tel.: 415-316, (30) 9144-174.
g Az Õz u-ban galériás nappali + 3 szobás alápincézett
duplagarázsos családi ház eladó. Iá.: 15 millió Ft. LIPCSEY
Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-316, (30)
9144-174.
g A Zombor u-ban 300 nöl-es telken, 3 szobás családi ház
nagy mûhellyel, vállalkozásra is eladó. LIPCSEY Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-316, (30) 9144-174.
g A Rómer F. utcában, minõségi kivitelezésû, nappali + 4
+ 2 fél szobás új ház eladó. LIPCSEY Ingatlaniroda,
Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-316, (30) 9144-174.
g 3 szobás családi ház, 299 nöl-es telekkel 11,5 millió Ftért eladó. LIPCSEY Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6.
Tel.: 415-316, (30) 9144-174.
g Felújítandó házzal, 343 nöl telek eladó. Iá.: 4 millió Ft.
LIPCSEY Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415316, (30) 9144-174.
g Belvárosi, polgári stílusú, mûemléki hangulatú ház, 200
nöl összközmûves telekkel eladó. LIPCSEY Ingatlaniroda,
Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-316, (30) 9144-174.
g Keresek eladó, esetleg kiadó garázst, az Ambrus közben,
vagy környékén. Tel.: 432-240, vagy (30) 245-8277.
g Eladó 69 nm-es lakás Gödöllõn a Szõlõ u-ban, I. emeleti,
1 + 2 félszobás, konvektoros, kábeltévés. Tel.: (30) 9245239.
g Eladó téglaépületben egyszobás, konvektoros, I. emeleti
lakás. Ára: 5 millió 300 ezer Ft. Tel.: 418-049 (19 óra után).
g A Szt. János u-ban, 59 nm, I. emeleti, kétszobás, gázkonvektoros, vízórás lakás eladó. Tel.: 411-831 (18 óra
után).
g Gödöllõn Palotaker ten, 2 szobás, 57 nm-es, vízórás, kábeltévés, telefonos lakás eladó. Tel.: 422-188.
g Gödöllõn az Ady Endre sétányon 1 szobás, 52 nm-es,
galériázható, konvektoros házrész, áron alul eladó. Tel.:
420-543 (este).
g Gödöllõn a Palotaker ti lakótelepen, 1 szobás, VII. emeleti
lakás, bútorozottan is eladó. Iá.: 6 millió Ft. Tel.: 417-501,
vagy (30) 9662-302.
g Gödöllõn a Szõlõ utcában, IV. emeleti, erkélyes, 59 nmes lakást eladom, vagy ker tes házra cserélném, 7 millió
200 ezer Ft-ig. Tel.: 411-127 (18 óra után).
g Gödöllõn eladó 1200 nm-es, panorámás üdülõtelek, 72
nm-es alappal, érvényes építési engedéllyel. L.I.I.-N13 Tel.:
(30) 272-8158.
g Erdõt keresünk területi korlát nélkül. L.I.I.-N11 Tel.: (30)
272-8158.
g Gödöllõn, 200 nöl-es telken, lebontásra ítélt családi ház,
4,8 millió Ft-ért eladó. L.I.I.-Ng Tel.: (30) 272-8158.
g Vállalkozásra, szabadidõ hasznos eltöltésére alkalmas
családi ház, nagy telekkel eladó. L.I.I.-N12 Tel.: (30) 2728158.
g Az Isaszegi horgásztónál, 250 nöl zárt kert eladó. Tel.:
430-311 (este).
g Gödöllõn, Gépgyári lakótelep 3 alatti, 2 szobás, összkomfor tos, gázkonvektoros lakás + kert, udvar, garázs, eladó. Iá.: 7 millió Ft. Tel.: 432-297.
g Eladó Valkón 16 db építési telek egyben, közmûvesített
utcában, jutányos áron. Tel.: (30) 282-1717 (20 óra után).
g 300 ezer Ft-os közvetítõi jutalékot fizetek! 105 nm-es üzlet, 1543 nm-es telekkel Gödöllõn a 3-as fõút mellett, átalakítási engedéllyel eladó. Autószalonnak ideális hely. Tel.:
(20) 910-9578.
g Mogyoród épülõ lakóparkjában, 498 nm-es saroktelek,
melyre üzlethelység is építhetõ, eladó. Tel.: Atlasz Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd, 422-453.
g Blahán kétszintes, kétgenerációs ház, 3 állásos gag
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rázzsal, ipari árammal reális áron eladó. Tel.: Atlasz Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd, 422-453.
g Gödöllõ központjában, belsõ udvari, 80 nm-es, 3 szobás,
felújítandó ház eladó. Irodának, vállalkozásnak is alkalmas.
Tel.: Atlasz Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd, 422453.
g Blahán igényes, nappali + 4 szobás, két fürdõszobás,
alápincézett ház, szépen parkosított kerttel eladó. Tel.: Atlasz Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd, 422-453.
g Másfél, két és háromszobás gödöllõi lakásokat kínálunk
ügyfeleink részére, díjmentes közvetítéssel, teljeskörû jogi
ügyintézéssel. Tel.: Atlasz Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes
ügyvéd, 422-453.
g Egyszobás lakásokat, garázsokat keresünk Gödöllõ bármely területén, azonnal, készpénzzel fizetõ ügyfeleink részére. Tel.: Atlasz Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd,
422-453.
Albérlet
g Galéria üzletház emeletén 20 nm-es helyiség kiadó. Tel.:
(20) 9364-292.
g Hosszú távra 2 ágyas szobák - 10ezer Ft / hó / szoba –
kiadók. Jó közlekedés. Tel.: 409-778.
g Gödöllõ városközpontjában 18 nm-es és 25 nm-es helyiségek és teherautóval járható nagy udvar kiadó. Tel.:
30/9717-337.
g Gödöllõn a Remsey krt. 3 szám alatt, tökéletes állapotban lévõ, 2 szobás lakás, bútorozatlanul hosszú távra kiadó
+ zárható mélygarázs is kiadó. Tel.: (20) 9571-036, vagy
419-756.
g Galgamácsán bútorozott, 1,5 szobás lakás kiadó. Tel.:
436-234.
g Üres, 2 szobás, I. emeleti, egyedi fûtésû lakás kiadó (Kazinczy krt.) június 15-tõl. Tel.: 413-253 (19 óra után).
g Irodának, bemutatóteremnek, üzletnek is alkalmas helyiségegyüttes kiadó Gödöllõn a Bajcsy Zs. u-ban, a Lady
Moletti áruház mellett. Érdeklõdni az üzletben, vagy a (30)
9528-920 telefonszámon.
g Gödöllõ központjában, 67 nm-es, igényes, bútorozatlan
bérlemény irodának, lakásnak, július 1-tõl hosszútávra kiadó. Tel.: 417-388, vagy (30) 9617-621.
g Gödöllõ központjában, másfél szobás lakás, garázzsal kiadó. Tel.: Atlasz Ingatlaniroda, Dr. Kovács Ágnes ügyvéd,
422-453.
Szolgáltatás
g Ér tesítem régi és új betegeimet, hogy a nõgyógyászati
magánrendelésem szabadság miatt szünetel: június 15-július 5-ig. Elsõ rendelésem idõpontja: július 6-án (csütör tök)
17-19 óráig. Hely: Rendelõintézet, Nõgyógyászat, bejárat a
piac felöl. Dr. Sztavridisz Diagorász.
g Fûvágás, kertépítés, kertgondozás rövid határidõvel,
Gödöllõn és környékén. Tel.: (20) 344-2074.
g Költözködni szeretne vagy fuvaroztatna? Hívjon, megegyezünk. Tel.: 412-903 vagy (30) 9406-665.
g Új varrómûhely nyílt! Szt. János utca 1/C. Ruhakészítést,
javítást, méretre alakítást vállalunk, elérhetõ áron. Nyitva
tar tás: H-P-ig 9-18 óráig, Szo. 8-12 óráig. Tel.: 419-392
(18 óra után).
g Lakások, irodák, nagytakarítását vállalom. Tel.: (20)
3303-362.
g Tanya tejbolt, Városi Piac Gödöllõ: friss tehéntej, friss kenyér és péksütemények. Akciós tejtermékek rendszeresen.
g Kamaszlány kutyasétáltatást vállal. Tel.:413-758.
g Gipszkar ton, stukkózás, burkolás, szobafestés, mázolás,
tapétázás és kõmûvesmunkák garanciával, tavalyi áron.
Tel.: 20/3387-365.
g Vállalom mindenféle bútor javítását, áthúzását valamint
ajtókárpitozást. Garnitúra: 26000 Ft + szövet, heverõ:
8000 Ft + szövet, franciaágy: 18000 Ft + szövet, ajtókárpitozás: 16000 Ft (anyaggal). Ingyenes el- és visszaszállítás. Balogh Sándor mûhely tel.: 70/311-14-00 vagy 485239.
g Gyógypedikûr, tyúkszem, szemölcs, bõrkeményedés,
bõrhámlás, vastag, gombás és benõtt köröm szakszerû kezelése, ápolása. Tel.: 411-759.

Nyaralási lehetõség Tóalmáson 4-6 személy részére, 2
szintes nyaralóban. Tel.: 412-345 (üzenetrögzítõre is).
g Szedd magad (meggyet). Hagyma 60 Ft/kg, krumpli 40
Ft/kg eladó. A meggyszedést kérjük egyeztetni. Tel.: 430413. Cím: Gödöllõ, Béri Balogh Ádám u. 36.
g Ági fodrászat Gödöllõ, Palotakert 2. III. emelet. 31. szám
alatt, szeretettel várja kedves vendégeit kedden és csütör tökön 8-13, szerdán és pénteken13-19 és szombaton 8-13
óráig. Bejelentkezés a 417-729-es telefonon.
g Varrónõ méret utáni varrást, hozott anyagból, javítást, átalakítást vállal. Tel.: 422-105, Gödöllõ, Csanak u. 15.
g Gyommentesítést vállalok Gödöllõn a részarány tulajdonú
és kárpótlási földeken. Tel.: 413-963 (17-19, vagy 20-22
óra között).
g

Adás-vétel
g Kétszemélyes IKEA, emeletes gyermekágy eladó. Tel.:
411-558.
g Gobelin képek eladók. Tel.: 413-914 vagy (20) 3303362.
g 5 köbméteres utánfutóra szerelt hûtõkamra 220 V-os eladó. Iá.: 300000 Ft. Tel.: 20/324-0059.
g Eladó egy 11 éves Zuk lejárt mûszakival, és 1 db. fûrészgép. Tel.: 420-391, Pajor Gyuláné.
g Mózeskosár, nem dönthetõ gyerekülés, négykerekû görkorcsolya olcsón eladó. Tel.: 430-678.
g Eladó felújított átfolyós gázbojler. Iá.: 20 ezer Ft. Tel.: 417233 (este 8-10-ig)
g Eladó alig használt mosogatógép. Tel.: 432-240, vagy
(30) 245-8277.
g Régi típusú, rugós - ágynemûtar tós heverõ, 5 ezer Ft-ért
eladó. Tel.: 421-447.
g Eladó: 1 db 1 személyes, ágynemûtar tós heverõ; 1 db 2
személy részére szétnyitható, ágynemûtar tó nélküli heverõ;
1 db három égõfejes gáztûzhely, palackkal. Tel.: 414-935.
g Eladó, új állapotban lévõ autóponyva, gyermek biztonsági ülés, gyermekbiciklik. Tel.: 418-573.
g Eladó 1 db szétszedhetõ, új állapotban lévõ tolókocsi, 2
db használt ajtó, tok nélkül, 1 db 220 cm-es karnis. Tel.:
418-791 ( H-Cs-ig 14-18 óráig).
g Építkezésbõl megmaradt 13 raklap, NF porotherm tégla
eladó. Tel.: 412-396 (egész nap).
g Eladó egy P II 333 MHz-es PC. MAG. DX 715T; 17”-os
monitor ATI VGA CARD (4 MB-os); AWE SB 64 hangkár tya
+ hangszóró; 55,6-os Acorp külsõ modem; 6,4 GB HDD
Quantum; 32x CD ROM Sony; Alaplap Gigabyte BX 100
HHz; HP 1100-as Laserjet nyomtató (nyomtató külön is).
Tel.: (30) 9520-345.
g Junkers W 275 vízmelegítõ (új, számlával eladó.);
Qadriga 40 GOKN ,vízmelegítõ (alig használt; jótállással) eladó. Tel.: 421-110, vagy (20) 9570-790.
g Üzleti fõvonal, kedvezménnyel eladó; irodai íróasztal
székkel; fémpolcok (nem Salgo) eladók. Tel.: (30) 9826337.
g Vágni való tyúk kapható. Gödöllõ, Asbóth u. 9. Tel.: 414424.
g Eladó vaskapu, drótkerítés, zuhanycsaptelep, 35 m rézcsatorna, 20 m leszállóággal, kiegészítõkkel. Tel.: (20)
9139-869.
g Eladó elõszobába való, lambériázott, világos színû szekrény, cipõtar tóval és fogassal egybeszerelhetõ. Tel.: 412197 (17 óra után).
Jármû
g Trabant felújított, szép állapotban eladó. 1982-es évjáratú, mûszaki 2001. február 18-ig. Iá.: 100 ezer Ft. Tel.: (20)
327-1809.
g Eladó Peugeot Vogue 50 ccm-es moped, megkímélt állapotban, kevés km-rel. Iá.: 55 ezer Ft. Gyár tási év: 1992.
Tel.: 430-253.
g Babetta (Jawa) segédmotor bukósisakkal 40 ezer Ft-ért
eladó. Tel.: 412-734.
g 11 éves, jó állapotú kis Polski, 160 ezer Ft-ért eladó. Tel.:
419-096.
g Eladó egy Yamaha Champ-CX-es sisaktar tós 90-es Robogó. Tel.: (30) 215-5536, vagy 419-395.

g 126-os Polski Fiat (‘88-as) eladó. Garázsban tar tott. Tel.:
415-140.
g Eladó 11 éves fehér Skoda 120L, motorikusan felújítva,
karosszéria nem megkímélt állapotban, 135 ezer Ft-ért.
Tel.: (20) 9139-869.
g Eladó Lada Samara 1500-as, 5 ajtós, 3 és fél éves, sötét
metálzöld, szervizkönyvvel, 44 ezer km-rel, indításgátlóval,
elsõ tulajdonostól. Gödöllõ, Köztársaság út 53. Tel.: 420713 (este).
g Eladó megkímélt állapotban egy Mitshubisi Colt; 1200
cm3, 13 éves múlt, 1-2 hónappal. Tel.: 418-480 (15 óra
után).
g Skoda 120 L megkímélt állapotban, 1985-ös, 2001. 12
hó-ig érvényes mûszakival, zöld kár tyával eladó. Tel.: 416704 (17 óra után).
g Skoda 120 L, 1983-as évjárat, elsõ tulajdonostól eladó,
100 ezer Ft-ért. Mûszaki 2000. július 28-ig, jó motorral, felújításra szoruló karosszériával. Tel.: 421-454 (19 óra után).
g Friss mûszakival Trabant, elsõ tulajdonostól eladó. Tel.:
414-643.

Oktatás
g Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten, minden korosztálynak, egész nap. Egyéni és kiscsopor tos
(max. 4 fõ). Nyári intenzív, nyelvvizsga elõkészítõ. Fordítás.
Tel.: 418-537, Kollarics.
g Gyerekeknek nyári nyelvi tábor 2000 június 19-tõl heti
turnusokban, fél napos, illetve napos szervezésben. Tel.:
417-719, Astra-Ariadne Nyelviskola.
g Pótbeiratkozás: angol, német, francia, spanyol, magyar
30, 60, 90 órás nyelvtanfolyamokra, amelyek június 13szeptember 30. között lesznek. Az általános és a szintfenntar tó kurzusokra, valamint az angol Trinity (TLC) nyelvvizsgákra pótbeiratkozás idõpontjai: június 1-tõl június 17-ig, 918.30-ig elõzetes bejelentkezés alapján! Ingyenes gyakorló
órák angolos és németes diákjainknak! I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllõ, Kõrösfõi u. 2. Tel.: 411-266 vagy 411-556. Az
I.L.I., a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által „Minõsített és
Ajánlott” nyelviskola, az ország 27 legjobb nyelviskoláinak
egyike!
Egyéb
g Elvesztettem 2 db kölcsönzõbõl kivett videokazettát és
egy fémkeretes szemüveget. A becsületes megtaláló jelentkezését, az Iskola u. 2-be várom. Köszönöm!
g Marcsi Rákoskeresztúrról Dömsödi nyaralója kertjébe
kéri István segítségét. Nincs meg a telefonszámod! Kérlek,
keressél fel! Ezen a számon is hívhatsz: Tel.: (20) 3336502.

Szeretnénk köszönetet mondani
mind azok nak, akik el jöt tek dr.
Keszthelyi Kamillóné temetésére.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy id. Szilágyi Lajos nyugalmazott órásmester, életének
88. évében, 2000. június 5-én elhunyt. Szeretett halottunkat június 9-én, pénteken 15 órakor, a
gödöllõi temetõben búcsúztatjuk.
A gyászoló család
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– Színvonal – szépség – igényesség –
Barátságos kis galériánkban megtalálja
a kortárs, a régi, a magyar és külföldi
mûvészek alkotásait.
– festmények – grafikák – kerámiák –
kisplasztikák – különleges ajándéktárgyak megtekinthetõk,
megvásárolhatók
Cím: 2100 Gödöllõ, Köztársaság út 60.
Tel.: 430-977, fax: 416-646
Nyitva: H–Szo.: 8–18, V.: szünnap
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Városi Parlagfû-ellenes Nap Programja
Gödöllõ 2000. június 17.
A rendezvény célja, hogy minél többen felfigyeljenek a már a lakosság 20%-át
érintõ betegségre, az allergiára, a kiváltó okokra, a megelõzés és védekezés
lehetõ-ségeire, és megismerkedjenek a parlagfûvel, ami a legtöbb allergiás megbetegedést idézi elõ.

9 és 11 óra között az Alsó-parkban
és környékén parlagfû-gyûjtõ akció (találkozás a Világfánál)

10 és 14 óra között a Moziban
gyermekrajz bemutató, fotóbemutató a város szépen gondozott kertjeirõl, videofilm vetítés az allergiáról és parlagfûrõl

a Mozi elõtt és a Szabadság téren
a Zeneiskola tanulóinak figyelemfelhívó „örömzenéje”, információs hely (inf.
anyagok, az érdeklõdõk szóbeli tájékoztatása szakemberek és allergiás betegek
bevonásával, a parlagfû helyszíni bemutatása), 11.30 és 12 óra között középtávú
futóverseny a gyerek együtt futhatnak Gödöllõ legjobb futóival, például Pintér
Istvánnal vagy Szabó Istvánnal, aki maga is allergiával küzdve érte el eredményeit
Délután a Mozi a Vizipók csodapók c. rajzfilm kerül vetítésre
A rendezvény programjai felnõtteknek és gyerekeknek egyaránt szólnak.
Az aktívan résztvevõ gyerekekre jutalom vár.

KONTÉNER
RENDELÉS
A hét minden napján!
06-30/250-36-90

20 • Hirdetés
Pályázati hirdetmény
A Tormay Károly Egészségügyi Központ (Gödöllõ, Petõfi S. u. 1.) pályázatot hirdet az I. sz. rendelõintézetében
levõ büfé 5 éves bérleti jogának megszerzésére.

Gödöllõi Szolgálat • 2000. június 8.

Szeretettel várja régi és új vendégeit a

Nyerges Presszó

A büfé 28 nm alapterületû, 2 helyiségbõl áll, az I. sz. rendelõintézet elsõ emeletén helyezkedik el.

Szolid árak, kulturált környezet
Nyerõgép, Billiárd, Csocsó, Dart`s

Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást az Egészségügyi Központ gazdasági vezetõje ad. Tel.: 420-655

Nyitva: 13-24 óráig (szerda szünnap)

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Tormay Károly Egészségügyi Központ, Igazgatósága,
Gödöllõ, Petõfi s. u. 1.dr. Szabadfalvi András igazgató
fõorvosának, 2000. június 15-ig.

Cím: Gödöllõ, Ligeti J. u. 29. (A Blaháné úton
Szada felé haladva a Napsugár étterem után az
elsõ utcán /Võfély köz/ jobbra)
Tel.: 416-239, (30) 271-4631

Gödöllõi Szolgálat
már az interneten is.
Látogasson el
weboldalunkra!

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

30/2011-961-es
telefonon

CIB
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Streetball

Öt csapat már bajnokként játszik
Százhalombattán
z ut cai ko sár lab dá zók Szent end rén Szertárkulcs ezúttal harmadik lett, és hat
A
randevúztak a hétvégén. Az ötödik pontjukkal a hatodik helyen állnak. Az
fordulóban 44 csapat lépett pályára. A
férfi nyílt korcsoportban szerepelt a legtöbb csapat, összesen tizenegy. Az általános iskolás korosztályban sajnos
csak egy-egy csapat indult, ezért
õk a középiskolások ellen játszottak. Az utol só for du ló elõtt né hány korosztályban már eldõlt az
elsõ hely sorsa, és a többi helyen
is nagyon lecsökkent a dobogós
helyekre pályázó együttesek száma. A gödöllõi csa pa tok kö zül
Szent end rén egy gyûj töt te be a
gyõztesnek járó öt pontot, kettõ
lett három ponttal gazdagabb, három végzett a harmadik helyen. A
többiek a részvételért egy pontot
kaptak.
A fér fi egyes kor osz tály ban
csak a Du na ke szi Szé che nyi je lent meg a versenyen. Nekik így
is megérte, mert az újabb öt ponttal biztos másodikként várhatják
az utolsó fordulót. A csoportot a
Sírásók (Monor) vezetik 20 ponttal (már megnyerték a bajnokságot), a Streetbulls (Monor) 6
pont tal har ma dik. A gödöllõi
Worms holtversenyben a 4-5. helyen áll 4 ponttal.
A férfi kettesben az esélyesek
nagy része pályára lépett. A gyõzelmet ezúttal is az X-ray (Göd) nyerte,
és 20 ponttal szintén megnyerte a versenyt. A gödöllõi Izom vicces faterja (10
pont) a szentendrei három pontnak köszön he tõ en egy pont tal meg elõz te a
monori Lyukra törünk (9 pont) együttesét. Az ötödik fordulóban dobogós Szûzoltók (Gödöllõ) 6 ponttal holtversenyben
az 5-6. helyen állnak a szintén gödöllõi
Vac kor és a töb bi ek csa pa tá val. A
százhalombattai zá ró for du ló ban nagy
harc lesz a 2-6. helyezésekért.
A fér fi hár mas kor osz tály ban négy
csapat küzdött a nagy melegben. Az Egy
le ütés zic cer (Monor) so ro zat ban har madszor végzett az élen és 15 pontjával
ve zet a ver seny ben. A má so dik Sa sok
(Dunakeszi) az összetettben is a második
he lyen áll nak 13 pont tal. A gödöllõi

elõttük lévõ három csapat hét és nyolc
pontot szerzett. A gyõzelemért és a harmadik helyért nagy küzdelem várható.

Az F 4-es csoportban szentendrei és
esztergomi együttesek is bekapcsolódtak
a versenybe. A Nem piskóták (Dunakeszi) ne gyed szer gyõz tek, és a gödi Xrayhez hasonlóan már megnyerték a bajnokságot. A Yuhééééé (Esztergom) csapata második helyen végzett, és öt pontjukkal az ötödik helyen állnak. A Kossuth KFSE (Szentendre) elõször szerepelt, és rögtön bronzérmes helyen végzett. A csoportban százhalombattai Kefír
13 ponttal áll a második helyen, megelõzve a monori Öregdzsokikat, akik eddig 8 pontot gyûjtöttek. A gödöllõi Kiverlek 5-6. 4 ponttal, a Star Ács és a Váza 7-10. 3 ponttal.
A férfi ötösben négy csapat izzasztotta
egy mást a for ró asz fal ton. Most a
Filtermat (Nagykõrös) nyert, és 23 pont-

tal már meg nyer te a ver senyt. A Vá ci
Masszív együttes három pontot gyûjtött
be, így 7 ponttal a harmadik helyen állnak. A fordulóban a szentendrei Árpád
Old Boys lett a harmadik, megelõzve a
gödöllõi Gold Boys csa pa tát, akik 15
ponttal biztos ezüstérmesek a bajnokságban.
A nõi csapatok közül 11 lépett pályára
az ötödik fordulóban. Az egyes korosztály ban a vá ci Worms meg kap ta az öt
pontot és 15 ponttal a második helyen áll.
A gödöllõi Old Girls ezúttal nem
játszott, ennek ellenére 16 ponttal
vezet a versenyben. A bajnoki cím
sorsa a két csapat között dõl el az
utolsó fordulóban.
A nõi ket tes ben to vább ra is a
gödöllõi csapatok állnak az élen.
Szentendrén ismét a Rohadt Klub
nyert, és 15 pont tal má so dik az
össze tett ben. A Hoffnungslos
együttese három pontot szerzett,
de 16 ponttal õk állnak az élen. A
szintén gödöllõi Gyomorgörcs a
fordulóban a harmadik helyet szerez te meg, és az össze tett ben is
dobogós helyen áll 10 ponttal. A
for du lót ki ha gyó Kerge csir kék
(Monor) 9 ponttal a negyedik helyen állnak. A negyedik gödöllõi
együttes, a Második rész 6 ponttal
az ötödik.
A nõi hármas korosztályban a
Gye re be bu tik (Monor) nyert,
megelõzve a Cicusok (Budapest)
és az ELTE Ajtósi csa pa tát. Az
összetettben a monoriak 18 ponttal állnak az élen a 16 pontos Cicusok elõtt. A gödöllõi Vasmacskák 3 ponttal az ötödik helyen állnak a százhalombattai forduló elõtt.
A vegyes korcsoportban tovább menetel a Remix (Nagytarcsa) együttese. Az
öt fordulóban eddig háromszor nyertek,
két szer má so di kak vol tak. Hu szon egy
pontjukkal már megnyerték a bajnokságot, hiszen a második helyezett Dzsek
Herold (Monor) csak tíz pontot gyûjtött.
Szentendrén a Földmérõk (Budapest) végeztek a második helyen, megelõzve a
váci Unisex csapatát. A gödöllõi Forever
Young együttese negyedik lett, és 6 pontjával holtversenyben a 4-6. helyen áll.
Százhalombattán a 2-6. helyekért folyik
még a küz de lem, mert a meg szer zett
pontok alapján öt csapat között dõl el a
helyezések sorsa.
-esztíFotó: Kresz Albert
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Teremlabdarúgás

Atlétika: KIDS

Két vereség, de micsoda különbség!

Gödöllõi sikerek

Budaörs; vezette: Szabó G., Herbály P.
GKFC: Bangó – Aszódi, Gyémesi, Bartalis,
Ivanovics. Csere: Tóth M., Gémesi, Szabó.
Gólszerzõ: Gyémesi, 16. p, Ivanovics, 25. p.
Jó: Bangó, Gémesi, Aszódi, Gyémesi.
Trident FC – Baglyok KLK 3:7 (2:5)
Gödöllõ, 100 nézõ; vezette: ifj. Vad, Vámos T. (Erdõs)
Trident FC: Palocsay–Morvay, Csiszér,
Tóth L., Pfeffer. Cse re: Szûcs, Ná dor,
Földesi, Szüllõ.
Gólszerzõ: Tóth L. (2), Csiszér.

TOPÁZ HÁZ

A bajnokság zárófordulójában az egyik
legjobban felkészített gárda, az Akció FC
96 várt a Gödöllõi FC-re. Az elején megilletõdötten játszottak Ivanovicsék, és ezt
könyörtelenül kihasználták a budaörsiek,
akik mindkét góljukat begyakorolt figurából lõtték. Hiába, ennyit jelent, hogy
tavasz óta Király Gábor (nem a Hertha
kapusa) személyében hozzáértõ ember
foglakozik velük.
Miután megnyugodtak a GKFC-sek, a
játékosedzõ Ivanovics Károly utasítását követve szorosabban fogtak embert, aminek
köszönhetõen nem tudtak olyan szabadon
játszani a hazaiak. Támadójátékukon is változtattak a gödöllõiek és ennek hála, számtalan helyzetet dolgoztak ki, melynek egyikébõl a 16. percben Gyémesi révén szépítettek. Nem sokon múlott, hogy „majdnem
névrokona” , Gémesi az egyenlítõ gólt is
megszerezze húsz másodperccel a szünet
elõtt. Hiába rúgott azonban egy kipattanó
labdát a hálóba a fiatal futballista, mert a
játékvezetõ szabálytalanságot vélt felfedezni, és érvénytelenítette a találatot.
Az elsõ félidõ utolsó perceinek játékát
folytatva, a másodikat is magabiztos, ráadásul eredményes produkcióval kezdte a
tkama
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Városunk másik csapata, a Trident FC
hazai környezetben búcsúzott az évadtól.
Fûthette õket a bizonyítási vágy – legalábbis azokat, akik õsszel is játszottak – , mivel
az a Baglyok KLK volt a vendégük, mely
ellen 5:0-ra vezettek az õsszel, mégis vereséget szenvedtek. Az elsõ percben úgy tûnt,
sikerül a visszavágás Morvayéknak, hiszen
1:0-nál és 2-1-nél is náluk volt az elõny.
Ám akkor megtorpantak, és a szünetre már
a csömöriek vonulhattak 5:2-es vezetéssel.
Ráadásul pihenõ után növelték is a különbséget a vendégek, akik nem tették meg azt a
szívességet, hogy hagyják „kiénekelni a sajtot a szájukból”: esélyt sem adtak a gödöllõi
gárdának, a vége 7:3 lett a javukra.
A teremlabdarúgó bajnokság másodosztályában így a Trident FC a biztató
kezdés után a 11. helyen zárta az idényt,
míg a küzdelemsorozatba a télen bekapcsolódott Gödöllõi KFC eggyel mögöttük
végzett. A bajnok a debreceni Hajdu Volán lett, és az el sõ osz tály ba ju tott az
ezüstérmes tököli Dekád SC is.
Tóth Márta

A Katolikus Iskolák Országos Sportversenyét több mint ötven iskola részvételével
Kecskeméten rendezték meg. A Premontrei Szent Nor bert Gim ná zi um csa pa ta
Szörényi István vezetésével kiemelkedõen sze re pelt, hi szen at lé ti ká ban nyolc,
asztaliteniszben két bajnokságot nyertek.
Az aranyérmesek: IV–V. korcsoportban
Tóth Tibor magasugrás 190 cm, Dezsõ Ákos
gerelyhajítás 42,84 m, 4×100-as váltó Jilly
Bertalan, Dezsõ Ákos, Szabó András, Szörényi Zoltán 46,9. A II. korcsoportban Varga
János 400 m 62,5 és távolugrás 482 cm, Dús
Jetta magasugrás 135 cm és 800 m 2:39,0, a
4×100 m-es váltó Dombovári Balázs, Varga
János, Szörényi János, Tasnádi Bence.
Asz ta li te nisz IV–V. kor cso port I.
Szedmák Sza bolcs, I. Pon di Ju dit egy
ceglédi lánnyal, III. Hajdú–Dohány páros. Úszás IV–V. korcsoport III. Karattúr
Dóra, III. Tanács Gergely.
Vágó Mónika a leggyorsabb gyermek
atléta az országban
Za la eger sze gen
a
va do na túj
rekortánpályán rendezték meg a KI a leggyorsabb elnevezésû verseny döntõjét. A
gödöllõiek a sprintszámokban indultak nagyobb eséllyel, és a várakozásnak megfelelõen kitûnõen szerepeltek. Vágó Mónika
már az elõfutamban is a legjobb idõt futotta,
majd a döntõben végig vezetve nagyszerû
idõvel gyõzött.
Így Babrián Lorti után, aki az elõzõ évben
volt az ország leggyorsabb gyermeke, Benkõ
Ákos másik tanítványa adta meg a választ,
hogy ebben az évben ki a leggyorsabb.
60 m 1. Vágó Mónika 8,42, 9. Izsó Márta 8,98, 12. Ritecz Lilla 9.02. A versenyen
44 atléta indult. A 800 méteres futás jegyzõkönyve még nem készült el, de az biztos, hogy Kovács Dóra és Danis Dóra futamában 2. és 4. helyen végzett. Összesítésben valószínûleg a 8–12.helyen végeztek.
Ezen a napon Utánpótlás ob-t és Felnõtt Vidék Bajnokságot is rendeztek Zalaegerszegen. A káosszerû rendezés miatt
eredmények csak a következõ számban.

Z Á L O G H Á Z
zálogkölcsönt nyújt azonnal, kedvezõ kamatra
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Arany, ezüst ékszerek, Herendi, Zsolnay étkészletek, figurák
és mûszaki cikkek árusítása 10 % kedvezménnyel.
A Dózsa Gy. út 5–7. sz. hátsó bejáratánál. Nyitva: H.–P
H.–P. 8–16, Szo. 7–11.30. Telefon: 422-611

TOPÁZ HÁZ

Akció FC 96–Gödöllõi KFC 4:2 (2:1)

Gödöllõi KFC: egy szép támadás végén
Ivanovics csapata második gólját lõtte és
nem sok hiányzott ahhoz, hogy a vezetést
is átvegyék a vendégek. Az ezen az estén
nagyszerû formában játszó Gémesi három
embert cselezett ki, ám balszerencséjére a
kapufát találta el. Ez bizonyult a találkozó
fordulópontjának; hiszen a másik oldalon
egy védekezõ játékosról lepattanó labdából gólt lõttek a budaörsiek és ezután már
nem is vál to zott a ko re og rá fia: a
gödöllõiek dolgozták – és hagyták – ki a
helyzeteket, a hazaiak pedig gólt szereztek. Végül 4:2 arányban gyõzött az Akció
FC 96, de Ivanovicsékat csak dicséret illeti játékukért, helytállásukért.
Ivanovics Károly: „A bajnokság végére egész jól összerázódtunk. Ezen a mérkõzésen nem érdemeltünk vereséget; úgy
érzem, emelt fõvel zárhattuk a félévet.”
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Siklóernyõ: nõi céltávrekord

A Madár
Szabóné Koleszár Edináról tavaly húsvétkor írtunk; akkor 58 kilométeres nõi
szabadtáv-rekordot repült siklóernyõvel. Szom ba ton dél után csak 37
kilométert repült Kartal és Visonta között az Amatõr Siklórepülõk
Egyesülésének versenyzõje, de ezzel
is rekordot állított be: ún. céltávot teljesített (ami elõre kiírt cél elérését jelenti) nõként elõször hazánkban. A visszaúton írt gondolataihoz nincs mit hozzátennünk:

Nagyon nehezen indult a nap. Mûszaki
hibák, az állandóan forduló szélirány miatt
csak háromnegyed négykor tudtuk elkezdeni az üzemet. Még kora délután kiírtam a
célt: Visontát. Péter határozottan, biztonságban húzott föl 330 méterig. Egy-két
szakadozott termik után a starthely fölött
180 méteren végre sikerült egy erõsebb
magot találnom. Gondolkoztam, hogy érdemes-e négy órakor elindulnom távra, aztán döntöttem. Itt kezdõdött a mesefilm…
Dolgozok a termikben, több magvú és
dobálós, nagyon oda kell figyelni. 15-20
percig is eltart, amíg kiemelkedek 1500
méterig. Figyelem a mûszert, figyelek a
szûkítésre-tágításra, keresem az emelés
magját. A magasban a termik kisimul,
egyenletessé válik, kiszélesedik és legyengül. Las san el érem a te te jét. Na gyon
gyenge a szél, még Verseget sem értem el.
Elindulok északkelet felé. A termik szélén
erõs leáramlás fogad. Még van lehetõség
visszafordulni, ha nagyon sokáig tart a
merülés. 400 méter magasságvesztés után
túljutok végre a merülõ zónán.
Nagy, barna szántóföld fölé helyezkedek, mellette repcetábla. Megnyugtató,
hogy 900 méteren elcsípem a termiket,
amit a barna föld küld nekem. Egy helyben emelkedem, lassan, de biztosan. Nyugodtan körözök, rábízom magam a kupola
üzeneteire, automatikusan húzom az irányítózsinórt, beledõlök a hevederekbe és
végre alaposan körülnézek. Csodálatos a
látvány. Látom a Pilist, a Duna szürke
csík ját, a Bör zsönyt és a Cserhátot,
messze a Szlovák Érchegység elõhegyeit,
a Mátrát, a Bükköt, az Alföldet egészen a
Jászságig. Milyen kicsi ez az ország, és
milyen gyönyörû…
1600 méteren, mintha kettévágták volna, élesen elkülönül a rózsaszínes-szürke

alsó légréteg a vakító kék égtõl. Kb. 15
fok lehet, nincs melegem. 1800-on már
fölé látok, néhány gomolyfelhõ hízik bele
a kékségbe, áttörve az inverziót. Nagyokat
lélegzek a friss, hûvös levegõbõl. Olyan,
mintha egy kis idõre az istenek megengednék, hogy belessek az otthonukba. Az
eldobált cumulusoktól eltekintve szép rendet és ragyogó tisztaságot tartanak. Sohasem fogom megszokni ezt a látványt. Lent

Fotó: Magyar Borbála

a Mátra olyan, mint egy terepasztal, a Nap
la po sab ban sü ti ilyen kor, és ez ki csit
összemossa a kontúrokat. Játékházak, játékautók, játékvonat.
Már régóta látom a célt, a visontai erõmû hû tõ tor nyai messzi rõl mu tat ják az
utat, de úgy érzem, képtelenség elérni.
Késõ van, kevés az emelés és gyönge,
nem segítenek a felhõk, lassan haladok, és
a lenti füstök oldalszelet mutatnak. Szücsi
fölött újra nyerek néhány métert, arra elég
talán, hogy elérjem Gyöngyöspatát. 200
méteren már kinézem magamnak a leszállóhelyet, de titkon azért reménykedem,
hogy a szõlõtábla az utolsó pillanatban
még ad egy kicsit a melegébõl.
És ad. Nagyon gyönge, nagyon szûk,
de termik. Nem sok magasságom van,
észnél kell lennem. Fölnézek a kupolára,
és akkor meglátom a Madarat. 4-5 méterre van az ernyõtõl, szárnytollait széttárja,
finoman centríroz. Figyelem, mit csinál,
elfog az izgalom, gyönyörû madár; nagyon nyu godt, ba rá tok va gyunk. Azt
mondja: „Kedves kolléga, nem is csinálja

olyan rosszul, javaslom, tágítson jobbra!”
És mosolyog. Jobbra tágítok, az emelés
erõsödik, egy, másfél, kettõ méter másodpercenként; együtt körözünk, 300 méter,
400, a Madár – késõbb kiderült, hogy egerészölyv – már rég lekörözött és eltûnt.
Elsuttogok egy köszönöm-öt és 840 méterig emelkedek. Aztán elfogy az emelés,
továbbindulok. Lehet, hogy elérem a következõ falut? Elérem, megint nagyon alacsonyan vagyok. Milyen jó lenne egy kicsit odafönn fázni!
Emelés. Most már izgulok, mert közel
van Gyöngyös, és ha azt elérem, a város
fölött valószínûleg lesz emelésem. A beton
ilyenkor, estefelé sugározza
ki az egész nap tárolt hõt.
Megdolgozom minden méterért, a sok kis finom mozdulattól elfárad a karom, de sikerül Gyöngyös széléig elsiklanom. Már hat óra is elmúlt, és a füstök szembeszelet mutatnak. Ez egyetlen dolog miatt jó, hogy a város
szélére kisodródik a beton
melege és nem kell alacsonyan berepülnöm Gyöngyös
fö lé. Ahogy a tan köny vek
megírják, a termik ott van.
Az már csak a sze ren csén
múlott, hogy éppen bele is
fu tot tam. Kez dem érez ni,
hogy elérhetem a célt.
Átrepülök a tavak fölött,
fölhallatszik a kuruttyolás. Ez olyan kedves, hogy so ká ig mo soly gok raj ta.
Visonta elõtt ajándékba kapok egy 0–0,3as emelést, hogy kényelmesen megnézhessem a falut, és beérjek a fotószektorba. Kicsi, vékony falu; többször is lefotózom; az emberek kiáltoznak, behelyezkedek a focipálya fölé és leszállok. Pontosan fél hét van. Kicsit megállok, lepörgetem a két és fél órás repülést, és tudatosul, hogy a célban vagyok.
Ezt a vigyorgást most egy ideig nem
fogom tudni letörölni az arcomról…
A visszajutás már rutinszerû. telefonálok Péternek; egy fiatal falubeli házaspár
felajánlja, hogy kivisznek a buszmegállóig. Gondolnak egyet, és bevisznek a
gyöngyösi buszpályaudvarig. Mint mindig, nagy feltûnést keltek a nagy csomagommal és a pipaszár lábaimmal. Visszaúton, mint mindig, újra átélem a repülést,
írogatok, rajzolgatok, és közben vigyorgok. Hatvanban a szokott helyen várok,
Csabi jön értem. Már besötétedett, mire
visszaérünk a starthelyre.
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REJTVÉNY

Czigány Ildikó Négyezer napja a nyárnak címû könyvébõl:
Rejtvényünk megfejtését
nyílt le ve le zõ la pon,
június 6-ig küldhetik be
szerkesztõségünkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.
A 20. szám rejtvényének megfejtése:
„De jó lenne, de jó lenne, / Ha az öröm
útra kelne, / És eljutna mindenhova, /
Ahol nem járt eddig soha.”
A Fáma Könyvkereskedés könyvutalványát
nyer ték: Kállai Mihályné, Esze Tamás u.
42. (1000 Ft); Kovács Gáborné, Kazinczy
krt. 21. Fsz. 3. (600 Ft); Mezei Istvánné,
Grassalkovich u. 14. (500 Ft); Mészáros
István, Bethlen G. u. 35. (400 Ft).
A Városi Filmszínház 2-2 db mozijegyét
nyer te: Ma ro si Be at rix, Al kony u. 4.,
Lados Róbert, Ibolya u. 29. g
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