GÖDÖLLÕI

szolgálat
Kiadja a Gödöllõ Városáért Alapítvány

A Magyar Szabadság Napja
Kilenc éve már, hogy hazánk földjét nem
tapossák elnyomók csizmái. Rajtunk áll,
hogy a globalizáció közepette szellemileg
se engedjük elnyomni magunkat; hogy magyarok maradjunk mai és egykori országunk határain innen és túl. „Ez a mi munkánk, és nem is kevés” – és ezt a munkát
olyanformán végezzük jól, ahogy például
múlt szombaton: ha meglátjuk, ha megbecsüljük saját értékeinket.
(2-4. oldal)

Magyar Polgármesterek
III. Világtalálkozója
2000. június 28-30. között városunk ad
otthont a Magyar Polgármesterek III. Világtalálkozójának, amelyre hazánkból és
a szomszédos államokból több mint másfélezer vendéget várunk. E seregszemlének különös jelentõséget ad az a tény,
hogy az idén tíz éves a ma gyar ön kor mányzati rendszer. A minden bizonnyal
sok és sokféle tapasztalatot összegzõ, a
következõ évekre, hazánk európai integrációjához is muníciót adó, immár hagyományos fórumot üdvözölve vállalkoztunk
arra, hogy vázlatot készítsünk a házigazda település múltjának tisztelt tradícióiról,
nyitott jelenérõl, megcélzott jövõjérõl. Felvil lant juk az ön kor mány zat tár sa dal mi
környezetét, azt a sajátosságát is, hogy
az ország egyik legnagyobb egyetemének
a központja.
(Melléklet)

Ráadások estéje
Péntek este a kastély díszudvarán, a
Mendelssohn Ka ma ra ze ne kar és
Vásáry Tamás zongoramûvész fellépésével vette kezdetét a Kastély Koncertek elnevezésû kamarazenei fesztivál.
(11. oldal)
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A Magyar Szabadság
Tizedszer ünnepeltük meg szombaton
a Magyar Szabadság Napját. Nem jelszavakkal, nem transzparensekkel; de
a magyar kultúra minden ágának méltó bemutatásával, de egykor élt és velünk élõ nagy magyar mûvészek, gondolkodók gondolataival. Méltósággal.
Kilenc éve már, hogy hazánk földjét
nem tapossák elnyomók csizmái. Rajtunk áll, hogy a globalizáció közepette
szellemileg se engedjük elnyomni magunkat; hogy magyarok maradjunk mai
és egykori országunk határain innen és
túl. „Ez a mi munkánk, és nem is kevés”
– és ezt a munkát olyanformán végezzük
jól, ahogy például múlt szombaton: ha
meglátjuk, ha megbecsüljük saját értékeinket.
Cikkeinkben e tizedik évforduló kitüntetettjei, kiállítói, vendégei szólalnak meg.
Képeink pedig igyekeznek megmutatni
valamennyit az ünnepnap méltó befejezésébõl: Koltay Gergely Magyar Passió címû zenés játékából, amelyben a neves
mûvészek eleink muzsikáját, Wass Albertet, József Attilát, Tõkés Lászlót idézvemegidézve közelmúltunk szenvedéseivel
szembesítették a mintegy tízezer nézõt;
nem azért, hogy sajnáljuk magunkat, hanem, hogy okuljunk a múltból a jövõnek.
Hogy megmaradjunk.

Fotó: Magyar Bertalan

M. B.
Fotó: Magyar Bertalan

Fotó: Magyar Bertalan
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g Napja

Magyar Szabadság Napja Díjjal tüntették ki Nemeskürty Istvánt

A nemzeti önérzetet
akarjuk éleszteni…

bben az évben tizedik alkalommal ünneE
peljük a Magyar Szabadság Napját. A
Nemzeti Konzervatív Fórum díjat alapított,
amit mostantól minden évben olyan személynek ítélnek oda, aki életével, munkásságával Magyarország gazdasági, politikai,
katonai vagy éppen szellemi függetlenségét
szolgálta. A Magyar Szabadság Napja Díj
elsõ átadására június 22-én, a kastély díszter mé ben ke rült sor, a ki tün te tett Ne meskürty István.
A bensõséges ünnepség a Hazatérés címû
dallal kezdõdött, amit Varga Miklós énekelt.
Az ünnepeltet és a megjelenteket köszöntve
Gémesi György arra hívta fel a figyelmet,
hogy gödöllõiek emlékeztek meg elõször a
Magyar Szabadság Napjáról. Azóta minden
évben, június utolsó szombatján, jeles kulturális eseménnyel ünnepelünk. Továbblépést, a szándékok kiteljesedését jelenti az a
törvényjavaslat, ami az utolsó megszálló
katona távozásának napját, június 19-ét
nemzeti emléknappá, június utolsó szombatját pedig a Magyar Szabadság Napjává
nyilvánítja.
Nemeskürty István a Magvetõ Kiadónál
dolgozott szerkesztõként, késõbb a Budapest
Filmstúdiót vezette. Volt tanár a Színmûvészeti Fõiskolán, a Magyar Filmintézet igazgatója, ezt követõen a Magyar Televízió elnöke. Aktív tudományos tevékenységet
folytat; az irodalomtudomány kandidátusa,
majd doktora lett. Írt történelmi tanulmányokat, színmûveket, forgatókönyveket. Jelenleg a Magyar Millennium kormánybiztosa.
Az ünnepelt munkásságát Madarászi
László méltatta, majd Gémesi György átadta a Ma gyar Sza bad ság Nap ja Dí jat
Nemeskürty Istvánnak. Az ünnepség a
Honfoglalás címû film Kell még egy szó cí-

mû dalával ért véget, amit
Géczi Erika és Tóth Renáta
adott elõ.
Nemeskürty Ist vánt a
díjátadás után kérdeztük.
– Ön „Med dig vár junk?” címû könyve bevezetõjében írja: „…hazánk
éppen a huszadik századot
lezáró és az új évezredet
meg elõ zõ
év ti zed ben
süllyedt ijesztõen mélyre.
Ami kor pe dig sza bad dá
váltunk.” Ebbõl a mélybõl fel kell jönnünk –
de mi lesz ennek az útja?
– A felemelkedés már elkezdõdött, 1998ban. A nemzet – legalábbis akkor – megszabadult a magát szocialistának nevezõ, szovjet hagyományú kormányzattól, és új utakra
lépett. Reménykedhetünk, hogy ez az út
folytatódik.
– Más országokban széleskörûen foglalkoznak a nemzeti múlttal: ismeretterjesztõ
és szaktudományos munkák, regények, színmûvek, filmek készülnek ebben a témában.
Ná lunk azon ban va la hogy még mind ig
nincs igazi elõrelépés ezen a területen…
– A nemzeti önérzetet kell éleszteni és
nevelni. Ezt a célt szolgálják a millenniumi
napok, a zászlók átadása. Ezek egyre nagyobb ünneppé válnak, felélesztik az emberek hazafias önérzetét. Az elmúlt évszázadokban megszoktuk, hogy mindig más parancsol nekünk. Erre alakult ki az a védekezõ rendszer, hogy amit más mond, azzal
még akkor is ellenkezik az ember, ha netán
jó dologról van szó. Ezt kellene levetkõzni.
– Ön több nemzeti múltunkat feltáró filmforgatókönyv és színmû szerzõje. Milyen
újabb tervei vannak?
– Koltay Gábor barátom rendezi azt a filmet, aminek a Sacra Corona címet adtuk, és
lényegében Szent László király története.
– Ezt mikor láthatjuk?
– Leghamarabb az õsz folyamán. Nem
támogatták valami nagy lelkesedéssel, de
reméljük, sikere lesz.
– Az új évezredre van már valamilyen elképzelése?
– Egyelõre a millenniumi év eseményein dolgozunk. Könyveket adunk ki,
zenemûvek is készülnek.
Kép és szöveg: Radó Gábor

4 • Ünnep

Gödöllõi Szolgálat • 2000. június 29.

Kemenes Fanni történelmi jelmezei

Szívvel és lélekkel
A Városi Múzeum idõszaki kiállító termének avatásaként az ünnep napján nyílt
kiállítás Kemenes Fanni érdemes mûvész történelmi jelmezeibõl. A teremben
városunk történelmi múltját egy Gödöllõ-mintás herendi porcelán készlet idézi.
A kiállítás a Silhouette Studio „Korok, Ruhák, Stílusok” címû történelmi és
divatkulturális rendezvénysorozatának keretében került bemutatásra. Kemenes
Fanni csaknem félezer színházi produkció, hatvan film és nagyszámú tévéjáték
jelmezeit készítette el. Õ alkotta meg a kosztümöket A kõszívû ember fiai, a Kísértet Lublón és a Honfoglalás címû filmekhez is. Kemenes Fannival a kiállítás
megnyitása után beszélgettünk.

Kemenes Fanni Attila hun király
és
Rékaélet
király
öltö
zékétud
vel nék
inkább
forné
ma.
Nem

mást csinálni. Nem is értek máshoz – de ezen
belül sok mindenhez kell értenie az ember nek. Eze ket a ré gi ru há kat ugya nis
többféle mester munkája tette mívessé.
Ötvös, bõrös és mindenfajta más iparos
tudása kellett ehhez.
– Most milyen feladatai vannak?
– Az Operettszínház német megrendelésre újított fel két darabot. Az egyik
a Csárdáskirálynõ, a másik a Cirkuszhercegnõ – amiben háromszázhatvan ruha szerepel. A színház átépítése közben
mindez nem volt könnyû feladat, de sikerült megoldani. Valószínûleg felkérnek
két film jelmezeinek elkészítésére is.
Radó Gábor
Fotó: a szerzõ

– Nem könnyû megidézni a régi koro kat, az itt lát ha tó ru hák azon ban
min den ki szá má ra hi te le sek. Hon nan
lehet felkutatni az ehhez szükséges ismereteket?
– Többnyire létezik írásos anyag, és
ábrázolások is maradtak fenn. Az már aztán a tervezõ dolga, hogy a mai anyagokat hogyan hazudja át úgy, hogy illusztrálni tudja a régi megjelenést. Ma már
más technológiával készülnek a textíliák,
de azért tudjuk biztosítani az illúziót.
– A hon fog la lás ko rá nak öl tö zé két
hogyan sikerül megidézni?
– Annyi tisztázott, hogy keletrõl jöttünk; annak a kultúrának a nyomai látha tók a ma gyar vi se le ten. Az eu ró pai
ru há zat Szent Ist ván alatt kez dett ter jedni. A magyar viseletrõl a legrégebbi
leírások görög, vagyis bizánci forrásokban maradtak fenn.

– Ezeken a régi korokat idézõ ruhákon az is látszik, hogy szívvel-lélekkel
készültek…

Gödöllõ után Laxenburg

Utaznak
a történelmi jelmezek
Osztrák testvérvárosunkat, Laxenburgot Robert Dienst polgármester képviselte az ünnepen.
– Polgármester úr, hogyan alakulnak a test vér vá rosi kap cso la tok
Laxenburg és Gödöllõ között?
– 1997 óta számos látogatásra került
sor, Gödöllõrõl sportolók és diákok is
felkerestek bennünket. Kölcsönös tö– Igen, ez számomra nem egy állás,

rekvésünk, hogy az élet minden területén erõ sít sük a két te le pü lés kö zöt ti
kapcsolatokat.
– A mostani látogatásnak mi a hozadéka?
– Ennek a meghívásnak azért is örülünk, mert láthattuk ezt a csodálatos
ki ál lí tást a Vá rosi Mú ze um ban,
Kemenes Fanni történelmi jelmezeibõl. Lehetõséget kaptunk arra, hogy
né hány hó nap múl va a mi mú ze u munk ban is ki ál lít has suk eze ket a
kosztümöket.
R. G.
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Hat nap a kerékpár nyergében
émetországi testvérvárosunkat, Giessent
N
népes küldöttség képviselte a Magyar
Szabadság Napján városunkban. A delegáció
tagjainak fele azonban nem az autóbusszal
ér ke zett: Giessen egyik vá ros ré sze,
Kleinlinden kerékpáros egyesületének tagjai
biciklivel tették meg az ezerkétszáz kilométeres utat. A vendégek részére a Margita Turisztikai és Sportegyesület kerékpárosai is
szerveztek programokat, hiszen a két egyesület már hosszabb ideje együttmûködik. A
kleinlindeni kerékpáros-egyesületrõl Heinz
Otto Baum urat kérdeztük.
– Az egyesületünk 1927-ben alakult; ekkor két kerékpáros csoport tömörült egy
klubba. Jelenleg százhetvenöt tagunk van,
ezek nagyobb része nyugdíjas, illetve diák,
mivel ez a két korosztály több szabadidõvel
és nagyobb elszántsággal rendelkezik.
– Amint az alkalomra készült trikójuk feliratából látom, vállalkozásuk a Barátság Túra nevet viseli, és útjuk során a Dunát követték. Ami természetes, hiszen végig lejt a pálya.
– Valóban, Regensburg, Passau, Bécs és
Budapest érintésével jutottunk el Gödöllõre.
Bécstõl azonban nem a Duna mentén haladtunk. Olyan utakat kerestünk, amelyeken
nincs nagy forgalom. Volt olyan nap, hogy
kétszázötven kilométert is megtettünk; általában napi tíz órát töltöttünk a kerékpár nyergében. Két speciális autó kísért bennünket,
ezáltal a nap során biztosítva volt az enni- és
innivaló. Így volt lehetséges, hogy Giessen-

Magyar Századok

bõl hat nap alatt letekertünk Gödöllõre.
– Hány ilyen túrát tesznek meg az év
során?
– Úgy tizenkettõt-tizenötöt, de nem ilyen
hosszúakat. Általában korán reggel indulunk,
és százhúsz-százötven kilométert teszünk
meg. Ezenkívül egy speciális játékkal foglalkozunk, amit biciklifutballnak nevezhetünk.
– Ezt hogyan játsszák?
– Egy megfelelõen kialakított kerékpár elsõ kerekével. A labda olyasmi, mint egy kézilabda, de valamivel nehezebb. A mérkõzést
két csapat játssza egymás ellen. A csapatok

Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta és a
Magyar Szabadság Napja Alapítvány kuratóriuma rendezésében nyílt meg szombaton a mûvelõdési központban Losonci Lilla festõmûvész Magyar Századok címû kiállítása. A megjelenteket – köztük a Csíkszereda, Giessen és Laxenburg képviseleté ben ér ke zett ven dé ge ket – Gémesi
György polgármester köszöntötte, majd
Krizsovenszky Lajos, a Pest Megyei Közgyûlés alelnöke nyitotta meg a kiállítást.
Moldován Stefánia érdemes mûvész szívhez szóló énekkel emelte a lelkeket a kiállított festmények gondolati és érzelmi világába.
– Hogyan került ilyen közel önhöz a történelem? – kérdeztük Losonci Lillát.
– Mindig szerettem a hazámat, azt, hogy
magyar vagyok. Bejárva a világot, láttam
országokat, népeket – de mindig nagyon jó
volt hazajönni. Itthon barangolva mindig
nagy örömet jelentett számomra egy templom, vár vagy egy régi kastély romja, mert
nekem ezek a romok a múltról mesélnek.

kéttagúak, de ha nagyobb a játéktér, akkor öt
fõ alkot egy csapatot. Most már világbajnokság is van ebben a sportágban. Én voltam ifjúsági bajnok, de most már a szenior válogatottat erõsítem.
– A hétköznapi kerékpárosok tömegeire
milyen figyelmet fordítanak?
– A túrakerékpáros és a labdás szakosztályon kívül van egy családi szakosztályunk is:
havonta egyszer olyan túrát szervezünk, ami
nem erõltet meg senkit sem. Véleményem
szerint ez a szakosztály a legfontosabb, hiszen mi azt szeretnénk, hogy minél többen
érdeklõdjenek a kerékpározás iránt.
Kép és szöveg:
Radó Gábor

Elképzeltem a régvolt embereket, azt az
életet, amelynek sodrása nyomán ma itt lehetünk. Sokat foglalkoztam nemzetünk történetével, és ha az eltûnõ épületek kapcsán
megfestem gondolataimat, azzal másokat is
hozzásegíthetek az elmélyüléshez.
– Ezeket a képeket nézve valami nyugalom hatja át az embert…
– Minden képem festésekor valami nagy
belsõ nyugalmat és boldogságot érzek.
Örülnék, ha ezek a képek ugyanezt a jó érzést ébresztenék a szemlélõben. Kapok
ilyen visszajelzéseket levelekbõl, vendégkönyvi beírásokból.
– Most milyen munkákon dolgozik?
– Folytatom ezt a témát; több felkérésem
van. Árpád-kori templom, illetve rom háromszáz van az országban. Így találok még
mindig sok olyan helyet, amit megszentelt
a történelem. Úgy érzem, ezeket kell megmentenem a jövõnek.
Kép és szöveg: R. G.
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Csak a mûsor után tudták meg tartotta meg a nagysebességû zuhanást.

Ejtõernyõs tragédia
Szombaton este tragédia történt városunkban. Lezuhant és szörnyethalt
egy ejtõernyõs, aki – a repülõtér sportolóinak felajánlásaképp – egy magyar
zászlót vitt volna az Alsóparkba, a Magyar Szabadság Napja tiszteletére.

– A program része volt az ugrás? – kérdeztük Gémesi György polgármestert.
– Nem. A városunkban sportoló repülõk és ejtõernyõsök idén már harmadszor
ajánlották föl, hogy az ünnep estéjén, az
alsóparki elõadás elõtt egy magyar zászlót hoznak le a Világfánál felállított szabadtéri színpadhoz. Mi ezt köszönettel
fogadtuk, mint felajánlást; de a hivatalos
programba nem vettük fel, egyrészt, mert
nem mi szerveztük meg, másrészt, mert
nem lehetett tudni, hogy az idõjárás lehetõvé teszi-e az ugrást.
– Ön mikor tudta meg, mi történt?
– Már csak az elõadás után. Negyed
kilenc körül megjelent egy kis repülõgép
az Alsópark fölött. Nem láttunk kiugrani
belõle senkit; ezért úgy gondoltuk, valami technikai probléma jött közbe. Így a
meghirdetett idõben, természetesen, elkez dõ dött a te le ví zi ó ban egye nes ben
közvetített mûsor.
– A sajtóban az jelent meg, hogy nem
volt engedély erre a bemutató ugrásra.
– Er rõl sem mit nem tu dok – mint
mondtam, nem mi szerveztük. Jelenleg is
vizsgálják a tragédia körülményeit; valószí nû leg ha ma ro san töb bet le het majd
tud ni ró la. Én ma gam is mély sé ge sen
sajnálom a szerencsétlenül járt fiatalembert, részvéttel és együttérzéssel gondolok hozzátartozóira. Ennél többet, sajnos,
nem tehetek.
A tragédiáról megkérdeztük a helyszín
közelében lakó Nagy Ottó nyugállományú ejtõernyõst.
– Hogyan emlékszik vissza a történtekre?
– A té vét néz tem, ami kor a szom széd asszo nyom ko po gott és be szólt,
hogy egy ejtõernyõs leesett az utcára.
Elõször ezt nem vettem komolyan, de a
helyszínen szembesültem a ténnyel: egy
ál ta lam is mert, ta pasz talt ej tõ er nyõs
vesztette életét a Körösfõi utcában, az
ÁFÉSZ-szel szemközt. Az illetõ elhunyt
a földetérés pillanatában; mellette volt
egy olyan ejtõernyõ-nagyság, ami nem

Megítélésem szerint körülbelül 150-170
km/h sebességgel ért földet. Ahogy én
láttam, hanyatt feküdt, nagyon valószínû, hogy így is zuhant végig, nem észlelte a föld közelségét, mert akkor valamilyen hangjelzés jött volna ki a torkán,
amit az utcában mindenki hallott volna,
aki látta õt zuhanni. Utóbb telefonon tájékoztattak, és elmondták, hogy a felszereléskor az alkalomra vitt zászló és a
nyitóernyõ zsinórjai gabalyodtak össze,
úgy, hogy a nyitóernyõ nem tudta nyitni
a fõ ejtõernyõt. Ugrás elõtt nem ellenõrizték kellõ alapossággal a felszerelést,
mert ezt észre kellett volna venni. Az
érvényes légügyi elõírások értelmében
minden ugrásnál szolgálatnak kell lenni.
Ezeket a felszereléseket erre jogosított,
meg fe le lõ kép zett sé gû szak em ber nek
kell ellenõrizni.
– A vizsgálat eddig mit állapított meg?
– Amit nekem elmondtak: az illetõ,
mi u tán ész lel te, hogy a fõ er nyõ nem
nyí lik, meg pró bál ta a men tõ er nyõ jét
al kal maz ni. Az hosszabb vizs gá la tot
igé nyel, hogy ki de rül jön, mi ért nem
lob bant be a men tõ er nyõ. Ez egy jó
konstrukció; eddig még Magyarországon nem jegyeztek fel különösebb nyílá si rend el le nes sé get ve le kap cso lat ban. Amennyiben az illetõ a mentõernyõt nem megfelelõ helyzetben nyitotta, ak kor az er nyõ szá má ra nem volt
meg a nyílás lehetõsége. A típus függvénye, hogy milyen testhelyzetben kell
nyitni a mentõernyõt. Valószínûleg ekkor tör tén he tett va la mi, az er nyõ nek
kö rül be lül a har minc szá za lé ka lé pett
nyílási folyamatba – a többi része nem
aktivizálódott.
– Az nem lehet, hogy túl késõn nyitotta
az ernyõt; túl közel már a földhöz és így
nem volt ideje kinyílni az ernyõnek?
– A környéken lakó szemtanúk, akikkel be szél tem, elég ma gas nak ítél ték
meg azt a pontot, ahol a mentõernyõt aktivizálta. Az illetõnek, aki ezt az ugrást
végrehajtotta, és sajnos meghalt, az ellenõrzési munkája valahol nem volt tökéletes. A körülményekrõl más a vélemény,
és ott már konkrétumok is elhangzottak:
hogy bizonyos, a légügyi törvény által
elõírt engedélyek nem voltak beszerezve.
Ehhez jön még, hogy az illetõ Ausztráliában végzett oktatói tevékenységet, és
bár az ottani papírjai érvényben voltak,
de ezek hazai érvényesítése nem történt
meg.
R. G.

AZ ORVOS SZEMÉVEL

A kövérség ellen
A túlsúlytól szabadulni vágyók csak hosszú
távú, mérsékletes testsúly-csökkentéstõl remélhetnek tar tós eredményt: napi, fér fiaknál
1500-1800 kcal, nõknél 1200-1500 kcal tartalmú étrend, és az egyén adottságaira szabott mozgásprogram. A drasztikus fogyókúra
veszélyeket rejt magában. Ha valaki túl gyorsan fogy le, beindul az úgynevezett jojohatás: a leadott kilókat azonnal visszahízza az
illetõ. Ezért a kulcsszó a „türelem”: az ideális
a heti 0,5-1 kg közötti fogyás. Számolni kell
a kalóriákat. De azt is tudni kell, hogy eltüntetésükhöz milyen sokat kell mozogni!
A gyógyszeripar ma már tud segíteni a
testsúlyuk csökkentésével küszködõknek. A
gyógyszerek alkalmasak lehetnek a fogyókúrázók kitar tásának támogatására. Használatukkal, a diéta és mozgás mellett 5-10 százalékos súlycsökkenést lehet elérni.
Dr. Kiss Éva

ANYAKÖNYV
Születtek:

Mayer Dániel
Simon Beatrix
Krizsanyik Alexandra Szilvia
Hegyi Tamás
Pintér Kristóf Attila
Hanzl Lilla Zsófia
Házasságot kötöttek:

Mácsár Balázs és Gergely Erika Erzsébet
Ladányi Károly és Erdélyi Szilvia
Hemmert Miklós és Virág Hajnalka
Csizmeg Richárd és Butor Helga
Gergely Lajos és Morvai Mónika
Fogarasi Miklós és Farkas Noémi
Bernadettt
Filip Zoltán és Vajda Andrea
Elhunytak:

Veres Béla, Szent János u.25/C
Rácz Károlyné Fehér Matild, Ady E.st.56.
Deres István Gyula, Szõlõ u.30.
Szilágyi Lajos, Pacsir ta u.2.
Botlik János, Széchenyi u.66.
Tóth Sándorné Balogh Julianna, Palota-kert
Kusnyarik Jánosné Busai Erzsébet,
Batthyány u.57.
Juhász István, Dózsa Gy. u. 65.
Sorger Lajosné Nagy Anna,
Városmajor u. 8.
Póti Géza, Kazinczi u.l8.
Léber József, Munkácsy M.u.5/B. g
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CDU-küldöttség Bonnból

Az Agriexpo része a városi törekvéseknek

Az elsõk közt leszünk

Lehetõség a találkozásokra

Június 21-én a bonni CDU képviseletében harmincöt tagú küldöttség kereste
fel vá ros un kat. A ven dé ge ket Gémesi
György polgármester és Fábián Zsolt alpol gár mes ter fo gad ta a vá ros há zán.
Gémesi György a magyar önkormányzati rendszerrõl, majd Fábián Zsolt az Európai Unióval kialakított kapcsolatokról
tájékoztatta a küldöttség tagjait. A megbe szé lé se ket sé ta kö vet te a vá ros ban,
melynek során a látogatók felkeresték a
piacot, a múzeumot és a kastélyt. A látogatásról Marlene Lenz asszonyt, a küldöttség vezetõjét kérdeztük.

– Bonnból, az egykori Nyugat-Németország fõvárosából érkeztünk. Küldöttségünk tag jai nem po li ti ku sok, ha nem
olyan szakemberek, akik érdekeltek a politikában is. Nem csak turisztikai szempontból akarják megismerni Magyarországot, a mindennapi életre kíváncsiak.
– Ho gyan ke rül tek kap cso lat ba
Gödöllõvel?
– A delegációban részt vevõ barátaim
már korábban felhívták a figyelmemet az
önök városára. Ismert volt elõttük, hogy
Gödöllõ lendületesen fejlõdõ, jelentõs
kulturális értékekkel rendelkezõ egyetemi vá ros, amit ér de mes kö ze lebb rõl
megismerni.
– Mostani látogatásuk során milyen
tapasztalatokat szereztek Magyarországon?
– A korábban ide látogatók tapasztalataihoz képest nagyok a változások. Fõleg
a látványos dolgok tûnnek szembe; az útépítések és a mûemlékek helyreállítása.
– Hogyan látja az uniós csatlakozási
esélyeinket?
– Bizonyos, hogy Magyarország az elsõk között lesz. A többi országgal azonban bonyolult tárgyalások folynak, ezért
nem tartom jónak, hogy fix dátumhoz ragaszkodunk.
R. G.
Fotó: a szerzõ

Június 22-én nyílt meg a Szent István
Egyetem központi, gödöllõi területén
az Agriexpo Agrárgazdasági, Környezetgazdálkodási, Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár. A négynapos rendezvényt Mucsi Imre, az FVM helyettes államtitkára, Gémesi György országgyûlési képviselõ, Gödöllõ polgármestere
és Szendrõ Péter, a Szent István Egyetem rektora nyitotta meg. A megjelenteket köszöntötte Katona István, az
Agriexpo-t rendezõ Gödöllõi Agrárközpont Kht. igazgatója.

Mucsi Imre az Európai Unió szabályozásával összhangban kialakított korszerû
élelmiszerjog jelentõségét emelte ki. A
tárca a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás kérdésében is elõbbre kíván
lépni, ugyanígy elsõdleges szempont az
energiafelhasználás hatásfokának javítása. A gazdálkodás során szem elõtt kell
tar ta ni a biodiverzitás fenn tar tá sát; az
élõvilág sokszínûségének megõrzését. A
magyar mezõgazdaságnak érdeke a minõ ség biz to sí tás be ve ze té se; a HCCP
rendszer kiépítése 2002-tõl kötelezõ lesz.
A magyar élelmiszer-tanúsítási rendszer-

ben ed dig száz har minc hat élel mi szer
nyerte el a minõsítést.
Gémesi György arra hívta fel a figyelmet, hogy ebben az évben nem könnyû a
me zõ gaz da ság hely ze te: az ár víz és a
belvíz pusztítása után az aszállyal kell
szembenéznünk. Az ágazatban dolgozó
szakembereknek ezért az idén az átlagosnál is keményebb feladatokkal kell megküzdeniük. Az Agriexpo-ról szólva elmondta: ez a kiállítás és vásár már évek
óta kapcsolódik Gödöllõhöz, illeszkedve
a városi törekvésekhez. Gödöllõ egyre
in kább kul tu rá lis és kon fe ren cia-köz ponttá válik, amit az ilyen rendezvények
is szolgálnak.
Szendrõ Péter házigazdaként szólt az
egybegyûltekhez. Mint elmondta, ezek a
rendezvények találkozásokra adnak lehetõséget, és felhívják a figyelmet a vidéki
élet kér dé se i re. A ki ál lí tás nak ott hont
adó Szent István Egyetem nagy lehetõség akkor, amikor az országot a 21. századba kell átvezetni. Az élet nem csak
munka, az élet minõség is – ezért fáradozunk – fejezte be Szendrõ Péter.
R. G.
Fotó: a szerzõ
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Beszámoló a Kastély út projekt harmadik összejövetelérõl

KITEKINTÕ

Találkozó L’Aquilában

EU-csúcs –
kérdõjelekkel

Az ECOS Ouverture Program Európai
Kas tély Út projekt je ke re tén be lül,
szakértõk hattagú csoportja (Fábián
Zsolt alpolgármester és Marján Miklós projektmenedzserek vezetésével
Bárd Ist ván, Bátovszky György, J.
Berencz Ibolya és Kálna Tibor) látogatott el június 17-18-án az olaszországi
L’Aquilába, hogy a soron következõ
munka-megbeszélésen részt vegyen.

A projektben 1999 novembere óta hat európai város dolgozik együtt hat témakörben, melyek közös célja a régió fejlesztése.
Ebbe a pályázatba Gödöllõ Város Önkormányzata, a Gödöllõ és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület és a Gödöllõi
Királyi Kastély támogatásával került. A három szervezet közös feladata, a pályázati
cél megvalósítása a külföldi partnerek –
egy spanyol, két osztrák és két olasz város
– szervezetei és szakértõi együttmûködésével. A nemzetközi pályázat költségvetése
külön keretet biztosít a partnerek utaztatására, mivel a pályázati kiírás szerint, az
összes résztvevõ helyszínén tartani kell
egy-egy találkozót – a gödöllõi várhatóan
ez év október közepén lesz.
Az egyes megbeszélések elõre kijelölt
fõ témák köré csoportosulnak. Ki-ki a
maga által még otthon kidolgozott szakértõi eredményét feltárja a többi résztvevõ elõtt, akik megvitatják és támogatják
a munka eredményes végig vitelében. A
témakörök: a kastély-management, a piackutatás, az építészet-restaurálás, a véd-

jegy, az Internet, a képzési programok,
turisztikai programcsomagok és a kisvállalkozások. Ezek közül az olaszországi
találkozón a régiók közös, illetve egymáshoz kapcsolódó internetes oldalának
kialakítása és egy „Kastély Út”-védjegy
kidolgozása volt a fõ téma. A bemutatott
javaslatokat megvitattuk, elõsegítve ezzel a téma felelõsének további munkáját
a végcél eléréséhez. Igen parázs hangulat ban zaj lot tak a meg be szé lé sek, de
mindez csak a lehetõ legjobb eredmény
eléréséhez szükségeltetett.
A találkozó helyszíne egy hangulatos
kö zép ko ri olasz vár – Pettorano Sul
Gizio – volt, aminek a felújítása két éve
fejezõdött be. A csodás környezetben,
kétezer méter magas hegyek közti völgyben nem ez volt az egyetlen ilyen varázslatos hely. Itt található többek között az a
városka is, ahonnan a magyar történelembõl ismert Kapisztrán György származik. Ez a hely Capestrano, nevét is innen kapta, s emlékét ma a St. Giovanni
Monostor õrzi, ahol egy kis kiállítás is
megemlékezik róla.
L’Aquila tartomány bõvelkedik természeti és történelmi értékekben. Vendéglátóink a munka mellett igyekeztek ebbõl is
ízelítõt adni, ezért két megbeszélés között
az étkezésekre akár 60-70 km távolságra is
elvittek bennünket. Így volt alkalmunk az õ
régiójukról benyomást szerezni, amit pompásan koronázott az olasz gasztronómia.
jbi
Fotó: a szerzõ

Az elmúlt héten félévzáró csúcstalálkozó
kapcsán gyûltek össze az Európai Unió 15
tagállamának állam- és kormányfõi a portugál Feirában. Az ér tekezlet volt hivatott
lezár ni a hat hónapos por tugál elnökség
idõszakát. A találkozó két legnagyobb érdek lõ dést ki vál tó té má ja en nek el le né re
mégsem a hivatalos napirendi pontok közül
került ki. Az egyik téma az Ausztriát érintõ
szank ci ók fel ol dá sá nak, il let ve to váb bi
fenntar tásának kérdése volt, a másik az EU
keleti irányú bõvítése.
Az uniót alkotó országok Jörg Haider vezette Osztrák Szabadságpárt kormányra jutása után hirdettek szankciókat a szintén
tag Ausztria ellen. Az indoklás az volt, hogy
a populistaként, szélsõjobboldaliként és
idegengyûlölõként aposztrofált párt nem
képviseli a demokratikus Európa elvárásait.
Ezért a bécsi kormány tagjait gyakorlatilag
megpróbálták kiközösíteni. A megtorló intéz ke dé sek azon ban nem hoz ták meg a
várt eredményt: mind az osztrák, mind a
többi európai ország közvéleménye egyre
inkább ellene van a szankcióknak. Sokan
képmutatással vádolták meg az Unió vezetõit, amiért még azelõtt ítéletet mondtak
egy de mok ra ti ku san meg vá lasz tott kor mány felett, mielõtt az bármilyen elítélendõt tett volna. (Azóta sem lehet semmiféle
szélsõséges cselekedetekre utaló elemeket
találni a bécsi kormányzat tevékenységében.)
Mára már az uniós országok többsége
is szeretné ezt a kínos problémát megoldani, azonban Belgium és Franciaország kérlelhetetlenül a szankciók további fenntar tása mel lett van. Sú lyos bít ja a hely ze tet,
hogy július 1-jével Párizs fogja átvenni az
EU elnöki tisztségét, így az ezt követõ fél
év alatt elmozdulás ezen ügyben nem várható. Nem véletlen, hogy Ausztria is azt
követeli, hogy még s por tugál elnökség lejár ta elõtt fogadják vissza a tizenötök közé,
ellenkezõ esetben népszavazást fognak kiírni a szankciókkal kapcsolatban, sõt burkolt fenyegetések is elhangzottak az unió
határozatainak megvétózásáról is. Ez a vita
Magyarországot, és az összes többi felvételre váró országot is ér zékenyen érintheti,
mivel így tovább késhet az amúgy sem villámgyors csatlakozási folyamat. A bebocsátásra váró országok a csúcs után is tel-

Közélet • 9

Gödöllõi Szolgálat • 2000. június 29.

KITEKINTÕ

Nyári napok a Szent István Egyetemen

jes bizonytalanságban vannak csatlakozásuk idõpontját tekintve, mivel Feirában, néhány általános és biztató szón kívül, nem
hangzott el semmilyen konkrétum , igaz ezt
elõzetesen nem is vár ta senki. Hiába vált
gyakorlatilag minden tagjelölt ország tárgyaló országgá, ez a tény a pesszimisták
szerint csak a bõvítés lassítását jelenti, ami
a legfejlettebb országok, köztük Magyarország várakoztatását fogja jelenteni. Egyes
sajtócikkek szerint 2005-nél elõtt nem számíthatunk arra, hogy belül kerülünk az EU
kapuin (a kormány továbbra is tartja az általa meghatározott 2002-es idõponthoz,
amikor az országnak késznek kell állnia a
csatlakozásra). Ezzel kapcsolatban elhangzott egy frappáns vélemény is, mely szerint
az unió „örökre öt évre tartja a térséget a
csatlakozástól”. Ez a sarkos megnyilvánulás is bizonyítja a felvételre várók bizonytalan sá gát, amely ab ból adó dik, hogy
Brüsszel nem nevez meg konkrét idõpontokat. Nem véletlen, hogy az év végi nizzai
csúcson mindenki pontos tárgyalási- vagy
csatlakozási dátumokat vár végre az EUtól. Ennek azonban van egy elõfeltétele is:
a tizenötöknek addig meg kell oldaniuk belsõ problémáikat, köztük az Ausztriát sújtó
szankciók kérdését is.

Tanulás, sport, mûvészet…

fabus

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

Gémesi György polgármester
júliusi fogadónapja 5-e helyett
12-én, szerdán lesz, a szokott
hivatali idõben.

Alapításának elsõ évében, hagyományteremtõ szándékkal rendezi meg augusztus 22. és 26. között a Szent István
Egyetemi Napokat Gödöllõn, Budapesten, Gyöngyösön, Jászberényben és
Kompolton az államalapító királyunkról
elnevezett univerzitás. A programsorozat kiemelkedõ részét képezi majd a
nyári egyetem, amely a gödöllõi aulában plenáris üléssel kezdõdik.

Ez a nyu gat-eu ró pai és ten ge ren tú li
egye te me ken
már
meg szo kott
felnõttképzési program az egyes karok
szakterületein nyújt lehetõséget egy-három napos kurzusok megtartására a legidõszerûbb szakmai-tudományos témakörökben. A gazdaság- és társadalomtudományi, a mûszaki és tájépítészeti, a
mezõgazdasági és környezetgazdálkodási, valamint a kertészeti és élelmiszeripari szekciókban összesen 22 szemináriumot hirdettek meg.
A szemináriumokon való részvétel iskolai végzettségre és elõképzettségre való tekintet nélkül nyitott valamennyi érdeklõdõ szakember részére. Az elõadók
elsõsorban az agrárgazdaság modernizációjával és szerkezetátalakításával, az agrár-környezetgazdálkodással és vidékfejlesz tés sel, va la mint az eu ró pai uni ós

csatlakozással összefüggõ legfontosabb
témakörök megismertetésére és megvitatása vállalkoznak. Versenyben címmel az
ezredfordulós Magyarország gazdaságának és polgárosodásának átfogó kérdéseivel is szembesülhetnek majd a hallgatók. A nyári egyetem résztvevõi meglátogathatják az intézmény Gödöllõn, Budapesten, Gyöngyösön és Jászberényben
mûködõ tanszékeit és intézeteit.
A Szent Ist ván Egye te mi Napokhoz
szakmai és tudományos tanácskozások,
tanszéki és intézményi bemutatók, kulturális és szórakoztató programok csatlakoznak. A gödöllõi campus díszudvarában adják elõ például augusztus 22-én
este Kisfaludy Károly Kérõk címû színjá té kát. Más nap sport horgász ver seny
lesz a babati ta von. A fes tõi babati
völgybe lovastúrát szervez az egyetem
Lótenyésztési tanüzeme augusztus 2526-án. A sport sem hiányzik a palettáról.
Augusztus 23-án extraligás nõi röplabda
mérkõzést vív Jászberény Gödöllõvel.
Augusztus 25-27-ig a Veterán Vívó Vbnek ad otthont az aula és a sportcsarnok.
További felvilágosítást a (28) 521132-es telefonon, a (28) 521-139-es faxon és az eutk(gtk.gau.hu e-mail címen
lehet kérni.

Szeretettel várják Önt és barátait
a Lokálpatrióta Klub tagjai!

KÖZLEMÉNY
Az egye te mi Nyug dí jas Klub jú li us-au gusz tus hó nap ban nyá ri szü ne tet tar t.
Legközelebbi ülése: szeptember 1-én pénteken, 14 órakor lesz a Földszinti Rektori
Tanácsteremben. Kérjük a tagok részvételét, mert a csopaki három napos kirándulás megbeszélése ekkor tör ténik.
Dr. Hernádi Lászlóné ügyvezetõ

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 19-26.: Kígyó Gyógyszertár
Gábor Áron u. 3. Tel.: 430-069

Gödöllõtõl New York-ig
Egy magyar színész Amerikából
Czinkota Mihály elõadóestje
Idõpont: 2000. július 3. (hétfõ), 17 óra
Helyszín: a Városháza nagyterme
Házigazda, és a beszélgetést vezeti:
dr. Gémesi György

G. B.

10 • Iskola

Gödöllõi Szolgálat • 2000. június 29.

A Forrás napközis tábora

Játékos értékközvetítés
A Forrás Szociális Segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat az idén is megrendezte
nyári napközis táborát június 19-tõl
23-ig, melyen elsõsorban a Forrás Tini-klubjába járó fiatalok vettek részt

A tábor nyitónapjának vendége Kovács
Ferencné volt, aki elõadásában az önismeretrõl, önmagunk és mások tiszteletérõl,
szeretetérõl szólt, majd a nap kirándulással
folytatódott, melynek során a fiatalok a
veresegyházi medveparkot tekintették meg,
aho vá Babinszky Bé la biz to sí tot ta
különbusza felajánlásával az utazást. A következõ nap igazi tábori hangulatban zajlott, ahol a gyerekek különbözõ tábori játékokkal és a sátorkészítés rejtelmeivel ismerkedhettek meg Ferenczi Gyõzõ és a
Royal Rangers keresztény ifjúsági csapat
vezetésével. Nagy érdeklõdést váltott ki a
harcmûvészeti bemutató is, melyre kedd
délután került sor. Sai Baba tisztelõinek
kistarcsai csoportja számos finomsággal és
ajándékkal lepte meg a táborozókat, majd

vidám énekekkel és
játékokkal a legfontosabb emberi értékekre
hívta fel a figyelmet.
A csü tör tö ki nap
elõ adó ja, So mo gyi
Dániel pszichológus,
a fiatalokat veszélyeztetõ drog-problémáról
tartott elõadást és válaszolt a hozzá intézett kérdésekre. Ezzel a
programmal a Forrás egyben az országos
drog-ellenes felhíváshoz is csatlakozott.
Természetesen az idén sem maradhattak el a gyerekek által közkedvelt kézmûves foglalkozások, mint a gyöngyfûzés, a
batikolás, a rajzolás és a festés.
Az idei tábor megszervezését a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat által meghirdetett,
és a Forrás által elnyert „Családi és
társadalmi értékek közvetítése” címû pályázat finanszírozta. Ennek köszönhetõen
az egyre népszerûbb tábor az idén sokkal
több jelentkezõt fogadhatott.

A program szervezõi a táborozó gyerekek nevében is szeretnék megköszönni
mindazok segítségét, akik lehetõvé tették
a Forrás-tábor megszervezését így külön
köszönet illeti még a meghívott elõadókat, ven dé ge ket, ön kén tes se gí tõ ket, a
Ka ló ria mun ka tár sa it, a Vö rös ke reszt
Gödöllõi Szervezetét, a Fele-más Egyesületet, továbbá mindazokat a magánszemélyeket, vállalkozókat, egyesületeket,
intézményeket, akik segítették a családgondozók munkáját.
Szauzer Ildikó
Fotó: Kiss Katalin

Mesejátékkal búcsúztak az óvodások

Ma van a búcsúzás napja…
Hagyományainkhoz híven az iskolai tanév végének közeledtével a 3. sz. Napköziotthonos Óvodában is búcsút veszünk egymástól. Idén június 15-én délután búcsúztunk el nagycsoportosainktól. Szülõk, nagyszülõk, testvérek várták
izgatottan iskolába készülõ gyermekeink „évzáró-ballagó” mûsorát.

Már hetekkel ezelõtt lázas készülõdésbe
kezdtünk. Óvodánk anyanyelvi és kommunikációs nevelés programmal mûködik, így
nevelési eszközeink között szerepel a dramatizálás, szituációs játékok szervezése s
mivel gyermekeink amúgy is szerettek cirkuszost, lakodalmast, színházast játszani,
felkínáltuk nekik a lehetõséget, hogy évvégén egy mesejátékkal kedveskedhetnének
szüleiknek. Mivel arra törekedtünk, hogy
mindenkinek szöveges szerep jusson, a sokszereplõs „Tündérszép Ilona és Árgyélus”
címû klasszikus magyar népmese megelevenítése mellett döntöttünk a gyerekekkel.
Ahogy teltek a napok úgy bõvült az eszköz-

, és díszlettárunk. A közös
munka, készülõdés összekovácsolta kis csapatunkat,
s próbáink így egyre érdeke seb bek, öröm te lib bek
lettek.
Ama bú csú zás nap ján
du. 5 órakor a triangulum
csengõ hangja után felgördült a képzeletbeli függöny.
A televízióból ismert magyar népmesék furulyadallamával elkezdõdött az „elõadás”.
A gyermekek kedves játéka elrepített bennünket Meseországba, ahol együtt csodálhattuk Árgyélus kitartását és hûségét, amivel végül rátalált Tündér Ilonára.
A szép mesejáték után, egy kissé kimelegedve és fáradtan, a búcsúzásra került a sor.
A nagycsoportosokat búcsúztató középsõs
gyerekek verssel és ajándékkal kedveskedtek gyermekeinknek, majd az óvodától versekkel és énekekkel búcsúzó nagyok végül
megkapták úti tarisznyájukat a „hamuba
sült pogácsával”, az elsõ tollal és ceruzával.

Néhány gondolattal elbúcsúztunk a szülõktõl és a gyermekeinktõl. Biztattuk õket:
„..visszavárunk Benneteket, látogassatok el
bármikor hozzánk…”. Vajon hányan hallják meg a jövõben, kis szívükben a hívó
szót, s felnõtt korukban, amikor gyermekeik lesznek, vajon mesélnek-e majd az óvodás élményeikrõl, játszótársaikról?
Nem tudjuk, de bízunk benne, hogy az
egykor ránk bízott ember-palánták szívesen
idézik fel emlékeikben óvodánkat és az itt
eltöltött éveiket.
Unginé. Bende Bernadett
Fotó: a szerzõ
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szolgálat
GÖDÖLLÕI

Gödöllõ: múlt, jelen és jövõ
2000. június 28-30. között városunk ad otthont a Magyar Polgármesterek III. Világtalálkozójának, amelyre hazánkból és a szomszédos államokból több mint
másfélezer vendéget várunk. E seregszemlének különös jelentõséget ad az a
tény, hogy az idén tízéves a magyar önkormányzati rendszer. A minden bizonnyal sok és sokféle tapasztalatot összegzõ, a következõ évekre, hazánk európai integrációjához is muníciót adó, immár hagyományos fórumot üdvözölve
vállalkoztunk arra, hogy vázlatot készítsünk a házigazda település múltjának
tisztelt tradícióiról, nyitott jelenérõl, megcélzott jövõjérõl. Felvillantjuk az önkormányzat társadalmi környezetét, azt a sajátosságot is, hogy a település az ország egyik legnagyobb egyetemének a központja.

Gödöllõ a vele azonos nevû tájegység, a
Gödöllõi-dombság meghatározó települé se, von zás köz pont ja. Ren del ke zik
azokkal az adottságokkal és feltételekkel,
amelyek alkalmassá teszik eme szerepkörének a betöltésére. Közúton, autópályán és vasúton is könnyen megközelíthetõ, alig fél órára van a fõvárostól. Termé sze ti kör nye ze te gyö nyö rû. Fon tos
üze mek, ku ta tó he lyek, in té ze tek köz pontja. Számos ember keresi itt a kenyerét. A város egyetem és iskolaközpont.
Három gimnáziuma a távolabbi lakhelyekrõl is vonzza a diákokat. Gödöllõ kereskedelmi központ. A nemrégen átadott
korszerû piac már az új évezredforduló
igényeinek a figyelembevételével épült.
A szakbolt-hálózat sûrû, az áruházakban
minden kapható. Mûvelõdési háza, múzeuma, könyvtára, zeneiskolája szolgálja
a tanulni, mûvelõdni vágyók igényeit. A
város gyakorta színhelye országos vagy
országos jelentõségû szimpóziumoknak,
tu do má nyos, kul tu rá lis ren dez vé nyek nek, ennél fogva konferenciaközpont je-

gyeket is felvesz. Gödöllõ ismert kiállítás
és vásárfogadó centrum. Fõként a modern agrártermelési eredmények bemutatóhelye. Közélete élénk.

Amikor valaki Gödöllõrõl beszél, legyen civil polgár, politikus, vagy szakember, magától értetõdik, hogy legtöbbször a jelenre teszi a hangsúlyt. A mai, a
mostani, a modern állapotokat hozza szóba, ezekrõl nyilvánít véleményt. Ez valójában így is van rendjén. Az emberek a
mában élnek, nem szükségszerû, hogy
történelmi íven és összefüggésekbe állítva mérlegeljék az eredményeket, a hiányosságokat, s ekként, mintegy tudományos igénnyel alakítsák ki mondanivalójukat. Ha ilyen elvárásokat támasztana
bárki, igencsak korlátozná a közéleti aktivitást. Ugyanakkor tudvalévõ, a demok-
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rácia felelõsséget is jelent, így hát jogos,
sõt fontos kívánalom segíteni az embereket, az itt élõket és másokat a múlt értõbb megismerésében. Csak így juthatnak el ugyanis azoknak a tapasztalatoknak, ta nul sá gok nak a fel is me ré sé hez,
amelyek nélkülözhetetlen építõelemek a
tudatos cselekvéshez, továbbá orientáló,
eligazító, értékkiválasztó erõt jelentenek,
szilárdabbá teszik a lakóhelyi kötõdést,
ösztönzik a felelõs, felkészült, lokálpatrióta érzülettõl áthatott cselekvést.

A köznemesbõl lett herceg
Gödöllõt, lehet mondani, emelte is,
meg sújtotta is, ami sorsában egyedi, ami
különös, ami specifikus volt. Az igazi indu lás a nagy szer ve zõ és szer zõ,
Grassalkovich I. Antal nevéhez kötõdik.
Nem is az a rendhagyó, hogy a település
valódi története egy formátumos nagyúr
alkotó munkájával veszi kezdetét, s ami
korábban volt, ennek inkább csak az elõzménye. Erre másutt is vannak példák. Különös ellenben maga a hõs, Grassalkovich
Antal, aki a saját korában igazán egyedi
jelenség. Kissorsú köznemes, akit tehetsége, tanultsága, mûveltsége, széles látóköre, eligazodó képessége, igazodni tudása,
figyelmessége, áldozatkészsége, nagyvonalúsága, széles értelemben vett jó ízlése,
országrésznyi vagyonok urává tesz, s akit
az uralkodói kegy szolgálata jutalmául a
birodalom sorsára is befolyással bíró fõúri
magasságba, grófi, majd hercegi méltóságba emel.
Grassalkovich korának gyermeke és
tényleg kovácsa volt a sorsának. Kitûnõen értett az igazgatáshoz, a szerzéshez,

de a ma számára nem ez, hanem fõként
az teszi emlékezetessé, hogy a vagyonát
mûködtetni is tudta, az akkori viszonyok
között korszerûen. Erejébõl nemes célokat, a tudományt, az egyházat is támogatta. Erre is tellett. Gödöllõt birtoka, az ide
épített nagyszerû barokk kastély, a máriabesnyõi zarándokhely, s az itt emelt impozáns katolikus templom tette legkorábban ismertté.
Nem túlzás tehát azt mondani, hogy
Grassalkovich vetette meg Gödöllõ továbbépíteni alkalmas alapjait, és hogy
históriai értelemben Gödöllõ végsõ soron
Grassalkovich hagyatéka.

Petõfitõl Habsburg Ottóig
Gödöllõ sorsa azonban mégsem lett sikertörténet. A Grassalkovich-utódokban

ugyanis nem akadt folytatója a nagyreményû, nagy ívû kezdetnek. Ellenkezõleg. Ami lyen pá rat lan volt az ala pí tó
emel ke dé se, ugyan olyan gyors lett az
örökösök, a család hanyatlása. Gödöllõt
úgy találta a reformkor, a 48-as forradalom és a szabadságharc, hogy az a fejlõdésvonal, ami a XVIII. században elindult, ekkorra már megtört. Kultúrtörténetileg persze érdekes, hogy megfordult itt
Petõfi Sándor, itt írja az Etelka verseket,
és a nemzeti históriába tartozik Kossuth
és tábornokainak tanácskozása a kastélyban. Gödöllõ jövõjére meghatározó jelentõsége volt annak a körülménynek,
hogy amikor az ország 1867-tõl elindul
és nagy lendülettel halad a legtöbb tekintetben szerencsés csillagállásban megkezdõdött polgári átalakulás útján, a község nem tud rácsatlakozni erre az egyedülálló lendülettel robogó szerelvényre,
nem igazán képes felvenni a ritmust; legfeljebb csak áttételeken keresztül kapcsolódik ehhez, inkább egyféle állagõrzõ képet mutat. A település a fõvároshoz való
közelsége és természeti adottságai miatt
inkább a Hévvel frissen összekötött kiránduló és üdülõövezet lesz, sem mint a
belsõ felhajtóerõkbõl építkezõ polgárváros. A kastélyt a megbékélt, kiegyezett
nemzet az uralkodónak ajándékozza, aki
va ló ban több ször is meg for dul ben ne,
igazából azonban a királyné, a magyaroknak kedves Erzsébet kedveli e környezetet, s alakítja a saját jó ízlése szerint széppé a hatalmas parkot. A kastély
1918-ban még egyszer történelmi színhely lesz. Magyar földön itt tartózkodik
utoljára IV. Károly, a megkoronázott király és családja, Zita királyné, a gyermek
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Ottó, a Páneurópai Unió mai elnöke, akit
Gödöllõ 1996-ban díszpolgárává avatott.
Gödöllõt még a századfordulón is fõként
kastélynépek, illetve hivatalnok értelmiségiek lakják. Ebbéli karaktere a két világ há bo rú kö zött sem igen mó do sult.
Kul tu rá lis sze re pe vi szont nõtt. Mert hogy a premontreiek egyik magyarországi központja lesz, miután a rend 1926ban gimnáziumot alakít a községben. Az
épület szomorú nevezetessége, hogy a
második világháborúban a magyarországi csaták idején hadifogolytábornak rendezik be.

ségekrõl, eltérõ léptékekrõl és nagyságrendrõl van azonban szó, így hosszú ideig inkább az egymás mellett élés, mintsem az együttélés jellemezte az egyetem
és a város viszonyát. Az e téren kívánt
szinkronitás megteremtése, vagyis egy
olyan állapot elérése, hogy a Szent István
Egyetem megalakulásával a korábbinál is
méretesebb egyetem otthon legyen a városban és a város az egyetemen, hogy
kapcsolatuk több legyen, mint formális
egymásra utaltság, nemcsak a ma feladata, holnap is érvényes cél.

A várossá válás
buktatói
A má so dik vi lág há bo rút
követõ évtizedekben Gödöllõ
tör té ne te újabb, új tí pu sú
aszinkronitásokat mutat. Két
fõ nyomvonalon halad, s magán viseli a kísérleti modell, a
szocialista modernizáció valamennyi, e kor ból is mert jel lemzõit. Több kisebb-nagyobb
ipari létesítményt hoznak létre. Kutatóhelyeket, intézeteket
is alapítanak. Sok munkáskézre van szükség. Részben erre
az igény re vá la szol va in dul
meg a nagyarányú építkezés,
ami át ala kít ja, eme le tes sé,
meg áttekinthetetlenné, kaotikus sá te szi Gödöllõ épí tett
környezetét, látványképét, településszerkezetét. A frissen
betelepítettek révén radikálisan módosul a helység társadalmi struktúrája is. A felülrõl
irányított, kondicionált fejlõdés alig is kötõdik valamilyen
szálon a tradíciókhoz. Új irányokat és fordulásokat, kezdemé nye zé se ket je le nít meg.
Gazdagodik ugyan a várossá
emelt település anyagi-szellemi potenciálja, de a hirtelen felfuttatott
községet nem igazán sikerül tényleges
communitas-sá tenni, városközösséggé
szer vez ni. Mu tat ja ezt az is, hogy az
1950-tõl az állami tulajdonba vett premontrei gimnázium épületében mûködõ
Agrártudományi Egyetem gödöllõi elnevezése ellenére sem illeszkedik igazán a
vá ros éle té be. Ha tá sa or szá gos, de itt
csak a síneken túl érvényesül. Pedig ennek a har mo ni zá ci ó nak a ki ala kí tá sát
mindkét fél, a város és az egyetem is folyamatosan igényelte. Különbözõ minõ-

Örökség és megújulás
A rend szer vál tás ter mé sze te sen
Gödöllõ történetében is radikális fordula tot je len tett. Eb ben a fo lya mat ban
Gödöllõ nemcsak hogy élenjárt, hanem
túlzás nélkül mondható, bizonyos tekintetben valóságos detonátori szerepet is
be töl tött. Egyik pél da volt rá, mi ként
kell a gyakorlatban létrehozni a békés
rendszerváltás feltételeit, s hogyan kell
azokkal élni. Az átmenet jellegébõl, egyben Gödöllõ fej lõ dé si sa já tos sá ga i ból

következett, hogy a változások szükségességét az ekkor elõször színre lépett és
közéleti szerepet vállalt városi értelmiségiek fogalmazták meg, s nagyrészt vezényelték is le. Persze nagyobbak voltak a
feladatok, de kivált ezek gödöllõi elemeit nézve, meglehetõsen egyértelmûek is.
A demokratikus erõk, s az általuk megalkotott új hatalmi centrum, a városi önkormányzat számára nem volt kétséges,
a felszínre jutott energiákat úgy kell akti vi zál ni, hogy az erõ vo na lak ere dõ je
egyetlen irányba mutasson: Gödöllõ igazi, modern várossá formálását szolgálja.
Ez volt a program, amit azután
végiggondolt feladatokkal kellett konkretizálni. Végül is arra
a kérdésre kellett választ találni, válaszváltozatokat megfogalmazni, hogy miként lehet a
különbözõ történelmi idõkben
egy más ra la polt Gödöllõkbõl
szerves, a saját felhajtó-energiából táplálkozni képes, önfejlõ dés re al kal mas cent ru mot,
pol gár vá rost for mál ni. Szá molni kellett az örökséggel, a
po zi tív tra dí ci ók kal, az el akadt, elakasztott, de folytatni
érdemes fejlõdésvonalakkal, s
mindenekelõtt a megváltozott
ha zai gaz da sá gi-tár sa dal mi
környezettõl származó újszerû
követelményekkel, az ezekben
rej lõ, ki ak náz ni ér de mes nek
mutatkozó lehetõségekkel, tekintettel országunknak az Európa-centrumhoz való csatlakozási szándékára is.
Az elmúlt évtized bebizonyította, hogy az önkormányzat, mind demokratikus hatalomgyakorlási forma, alkalmas
a célok, a prioritások kijelölésére, az ezek megvalósításához
nél kü löz he tet len fel té te lek
megteremtésére, összehangolására, a racionális cselekvés szervezésére
és irányítására.
1. Eredményeket hozott az örökséggel
való körültekintõ gazdálkodás. A szinte
már jóvátehetetlenül lepusztultnak látszó
kastély részben ismét a régi fényében ragyog. Birtokba vette a város közönsége
és számos, országosan is jelentõs eseménynek ad rendszeresen otthont. Szerves része lett a város mûvelõdési infrastruk tú rá já nak, in téz mény rend sze ré nek,
amely nek olyan tar tó osz lo pai van nak,
mint az igen kedvelt mûvelõdési ház, a
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épülhetett volna új, városképi jelentõségû, a hagyományt megõrzõ, ugyanakkor
modern piac a központban, ami remélhetõen további inspirációt ad a gazdálkodásnak, növeli, erõsíti Gödöllõ vonzerejét, regionális jelentõségét.

A jövõ útjai

zeneiskola, és a városi könyvtár, amelynek a közeljövõben új, méltóbb épületet
emelnek.
2. Mind tartalmasabb, mert a tényleges igé nyek re és köl csö nös elõ nyök re
építkezik a város és az egyetem kapcsolata. A város a maga lehetõségeivel segít
abban, hogy sikeresek legyenek az egyetem ren dez vé nyei. Az ön kor mány zat
szakmai holdudvarát, különbözõ bizottságait gazdagítja, szélesíti az egyetemen
meg lé võ szel le mi ka pa ci tás. Szerve sülõben van, ami hosszú ide ig in kább
csak egymás mellett létezett. Mindezek a
változások, a jó irányba mutató elmozdulá sok re á lis ígér vényt je len te nek ar ra,
hogy Gödöllõ vonzó turisztikai céllá, minõségi kultúrát ajánló központtá, s mind
nagyobb jelentõséggel bíró nemzetközi
konferenciák kedvelt fogadóhelyévé fejlõdik. Ebbe a keretbe, illetve távlatba illeszthetõ a Magyar Polgármesterek Világtalálkozója, melyet immár harmadízben lát vendégül a város.
3. A korszerû várossá emelkedés külsõ, jól lát ha tó bi zo nyí té ka a te le pü lés
központjának igényes átalakítása a modern követelmények szem elõtt tartásával
és a tradíciók megõrzésével. Az önkormányzat nagy erõfeszítéseket tesz azért
is, hogy a várost teherbíró, európai szintû
inf rast ruk tú ra szol gál ja. Ezek olyan
nagyságrendû feladatot jelentenek, amelyeket részben csak fokozott állami szerepvállalással lehet megoldani. A saját
források ugyanis annak ellenére szûkösek, korlátozottak a sokféle teendõhöz
képest, hogy az elmúlt tíz évben a város
gazdasági alapjai jelentõsen szilárdabbak
lettek.

4. Lehet mondani, Gödöllõ polgárosodásának, gazdasági és társadalmi emelkedésének a legszélesebb formáját és garanciáját a helyi és a külsõ vállalkozások
jelentik. Az önkormányzat törekszik rá,
hogy a gazdálkodók jól érezzék itt magukat, vonzóvá tegye számukra a települést. Ennek a stratégiának, körültekintõ
elõzékenységnek köszönhetõ, s nem csak
a ked ve zõ föld raj zi hely zet nek, hogy
olyan multinacionális cégek telepedtek
le, mint a Sony vagy a Lear, amelyek a
jövõt képviselik, sok szálon kötik a várost a vi lág gaz da ság hoz, Eu ró pá hoz;
munkahelyeket teremtenek, új munkakultúrát és szemléletet honosítanak meg.
S közben persze bõvítik az önkormányzati gazdálkodás forrásait. A város körültekintõ vagyongazdálkodása nélkül nem

Gödöllõt az elmúlt évtizedekben permanens önkormányzati kezdeményezések sora, a dinamikus, lendületes fejlõdés jellemezte. Ez segítette a rész-elõrelépések egységes, elõre mutató fejlõdésvonallá rendezõdését, amibe beépültek a
valamikor megszakadt, de folytathatónak bizonyult pozitív vonulatok, idõálló
értékek és nemes tradíciók. A sok terüle ten meg in dult fej lõ dés a lé te zõ igé nyekre adott reális válaszként és immár
a belsõ energiák aktivizálódásával valósult meg, mérhetõ eredményeket hozott.
Harmonikusabb egységgé formálta a települést, miközben új, a növekedés kiindulópontját ígérõ súlypontokat, csontosodási magokat is eredményezett, kivált
a gazdaság korszerû szektoraiban. A város kedvelt, keresett lakhellyé változott.
A minõségi népmozgalom iránya megvál to zott. Mind töb ben te le pül nek ide
azok közül, akiknek jelenléte gazdagítja
a helység materiális és intellektuális tõkeállományát, vállalkozói potenciálját,
kisugárzó szellemi munícióját. A jövõbe
ve tett bi za lom, a fenn tart ha tó nak ítélt
pros pe ri tás cá fol ha tat lan je le, hogy
mind több és egyre igényesebb otthon
épül a várost övezõ dombokon. g
Fotók: Balázs Gusztáv
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A Magyar Polgármesterek III. Világtalálkozójának programjából
(szociálpolitika, foglalkoztatottság, oktatás-kultúra)
14 óra: nyitó plenáris ülés a Szent István Egyetem aulájában Elnök: Dr. Õry Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal
társadalompolitikai államtitkára
Petrás Mária iparmûvész-népdalénekes elõadása
Dr. Gémesi György polgármester, országgyûlési Titkár: Six Edit, Gödöllõ alpolgármestere
Helyszín: Városháza
képviselõ köszöntõje

Június 28.

Dr. Orbán Viktor miniszterelnök ünnepélyes megnyitója
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter elõadása
Dr. Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank Rt. vezérigazgatójának köszöntõje
Tíz éves a magyar önkormányzati rendszer.
Szászfalvi László Csurgó polgármesterének elõadása
Magyarország külpolitikája, az Európai Unióhoz
történõ csatlakozás önkormányzati feladatai
16 óra: önkormányzati szakkiállítás megnyitó
20 óra: Györe Zoltán „ Magyar századok ” címû
oratóriumának elõadása a Gödöllõi Királyi Kastélyban

Június 29.

III. szekció: A települések infrastruktúrális ellátottságának problémái és fejlesztésének lehetõségei
Elnök: Manninger Jenõ politikai államtitkár, KVM
Titkár: Dr. Fábián Zsolt, Gödöllõ alpolgármestere,
Helyszín: Szent István Egyetem
IV. szekció: Idegenforgalom- turisztika
Szekcióvezetõ: Dr. Rubovszky András a Gellért Szálló
Igazgatója, a Magyar Szálloda Szövetség elnöke.
Titkár: Dr. Bacsó Mihály a Magyar Önkormányzatok Szövetségének fõtitkára.
Helyszín: Királyi Kastély

Szekcióülések
I. szekció: Regionalizmus, önkormányzati társulások, település- és térségfejlesztés
Szekcióvezetõ: Dr. Szegvári Péter, a Miniszterelnöki Hivatal titkárságvezetõje
Szekciótitkár: Dr. Nánási Éva, Gödöllõ Város jegyzõje

Június 30.

10 óra: Záró plenáris ülés
Helyszíne: Szent István Egyetem Aulája
A világtalálkozó zárónyilatkozatának elfogadása
Összefoglaló: Dr. Gémesi György a Magyar
Polgármesterek Egyesületének elnöke
Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
Ünnepi zárszó: Dr. Dávid Ibolya igazságügyII. szekció: Humán szolgáltatások a településeken miniszter, az MDF elnöke.

Nézzen bele Ön is az önkormányzatok életébe!

I. Önkormányzati Szakkiállítás és Vásár
A világtalálkozó kísérõprogramjaként rendezik meg az I. Önkormányzati Szakkiállítást és
Vásárt az egyetemi sportcsarnokban. A hazai vásártörténetben úttörõ jelentõségû
kezdeményezésen 120 cég van jelen, a közigazgatás és a gazdasági élet minden
területérõl.
A vásár kiemelt témája a település-üzemeletés, de jelen lesznek az építõipar; a közlekedés,
szállítás; az oktatás; a bankrendszer, a biztosítók, az informatika, internet; az egészségügy; a
minõségbiztosítás; a mezõgazdaság; a parkosítás, területrendezés; a bútor-, iroda-, és
tisztítószer gyártók; a környezetvédelem; a biztonságtechnika és a reklám szolgáltatások
területén jelentõs sikereket elért hazai és külföldi multinacionális cégek és szervezetek
képviselõi is.
A rendezvény minden érdeklõdõ számára nyitott, és díjtalanul megtekinthetõ június 28-30. között.

A rendezvények fõszponzora a Raiffeisen Bank Rt.
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Kastély Koncertek – nyitány
Június 29–július 2, 1800

Szomorú vasárnap
Magyar–német film
Fsz.: Marozsán Erika, Rolf Schübel

Június 29–július 5., 2030

Magnóliák
Amerikai film
Fsz.: Tom Cruise

Július 1–2. 1530

Babe 2.

Ráadások estéje
Péntek este a kastély díszudvarán, a
Mendelssohn Ka ma ra ze ne kar és
Vásáry Tamás zongoramûvész fellépésével vette kezdetét a Kastély Koncertek elnevezésû kamarazenei fesztivál.
A hangversenysorozatot még 1995ben, a keszthelyi Festetics-kastélyban
alapította meg Szabadi Vilmos hegedûmûvész; 1997 óta az alapító felkérésére, a Deltaconcert Zenemûvészeti
Manager Iroda szervezi évrõl-évre az
eseményt, amelynek idén Gödöllõ ad
otthont.

nagyszerû muzsikusoknak, de a díszudvart teljesen megtöltõ hallgatóságnak is.
A koncert elsõ felében Mozart C-dúr
zongoraversenyét hallottuk, méghozzá
kétszer: a vastapsra Vásáry Tamás elõbb
csak egy-egy tételt ismételt meg, majd
igazán kimerítõ ráadásként, újra elõadta
a Mendelssohn Kamarazenekarral a mûvet.
Míg a közönség felfrissült a szünetben, addig elszállították a színpadról a
zongorát. Vásáry Tamás immár „csak”
karmesterként tért vissza a zenekarral,
hogy a barokk udvaron, a talán legnagyobb bécsi klasszikus után az egyik legna gyobb ma gyar mo dern ze ne szer zõ:
Bartók muzsikájával gyönyörködtessen.
A felkavaró Divertimento után a szelí-

Szinkr. amerikai ifjúsági film

Július 3–5., 1800

Jadviga párnája
Magyar film

A Gladiátor címû filmet
július 6–12 között vetítjük.
Jegyek elõvételben már kaphatók.

MOZI

MÛSOR

Gémesi György polgármester megnyitójában arra emlékeztetett: hogy Gödöllõ
az elmúlt években a környék kulturális
centrumává vált, azt annak is köszönhetjük, hogy a magyar mûvészek szívesen
tesznek eleget a városunkba szóló meghívásnak. A mai nyitókoncert, mondta a
polgármester, méltó bevezetése a szombati, tizedik Magyar Szabadság Napja
rendezvényeinek.
És fel hang zott a ze ne. Nincs az a
hang ver seny te rem, ami mél tóbb he lye
lenne Mozart fenséges, és Bartók felkavaró muzsikájának, mint a ma ismét hajdani pompájában tündöklõ díszudvar. S
lám, nincs szükség a steril csendre sem:
a kánikulát elsöprõ hidegfront szelében
zúgó platánok festették alá szépen a hegedû, a zongora hangját. Elemében volt
te hát a ze ne; s ez szár nya kat adott a

debb Román népi táncok ihletett tolmácsolása méltó befejezése volt a hosszú
estének; és, talán a szimmetria kedvéért,
ráadásként az utóbbit még egyszer meghallgathattuk.
A koncert után a szervezõk állófogadást ad tak a mû vé szek tisz te le té re. A
koncertsorozat július 8-áig tart, a mûsort lapunk számaiban is rendszeresen
kö zöl jük. A szer ve zõ és a tá mo ga tók
jóvoltából, a gödöllõiek kedvezményesen, 800 forintos áron juthatnak hozzá
a je gyek hez. Ezen kí vül, a vá ros unk ban élõ ze né szek 20 szá za lék kal ked vezõbb díjért vehetnek részt a koncertsorozat ideje alatt Szabadi Vilmos hegedû-, és Christa Bülow zongora-mesterkurzusán.
M. B.
Fotó: a szerzõ
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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

14 • 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 Mogyoródi sörözõbe közelben lakó, gyakorlott felszolgáló lányt keresünk. Tel.: (70) 217-0699.
g Cégünk józan életû festõket, gipszkar ton szerelõket
felvesz, azonnali belépéssel. Tel.: (20) 9785-501.
g Gimnáziumi, harmadik osztályos matematikából, pótvizsgára felkészítõ tanárt keresek. Tel.: 422-402.
g 7 éves kisfiam mellé heti 2-3 alkalomra logopédust
keresek. Tel.: (20) 9785-501.
g Az ABN AMRO Biztosító, áprilisban indított területi
igazgatósága keres vezetõket és munkatársakat, közép- vagy felsõfokú végzettséggel. Tel.: (20) 9148292.
g Gödöllõn a Sziget vendéglõbe szakácsot, felszolgálót
és mosogatónõt felveszünk. Tel.: 414-262.
g Személy- és vagyonõri oktatás kedvezõ áron! Részletfizetési kedvezményt, álláslehetõséget biztosítunk. Tel.:
415-660.
g Újonnan nyíló fodrászüzletbe fodrászt és kozmetikust
keresek. Tel.: (30) 9056-240.
g Kõmûveseket, brigádokat, azonnali belépéssel felveszek. Tel.: 419-587.
g Eladónõt keresünk 35-45 éves korig, szakképzettet.
Tel.: (20) 9654-928, vagy személyesen az Átrium üzletház emeletén lévõ Kínai üzletben.
g Önállóan dolgozni tudó, gyakorlattal rendelkezõ, katonaidejét letöltött autószerelõt felveszek, 25 éves korig.
Tel.: 410-242.
g Gödöllõi sörözõbe fiatal pultos lányt felveszünk. Tel.:
(20) 323-3445.
Ingatlan
g Gödöllõn a kertvárosban családi ház külön bejáratú,
emeleti lakása, 3 + félszoba, étkezõs eladó. Tel.: (20)
9785-501.
g Gödöllõn, a Kastélyhoz közel, frissen felújított 80 nmes, összkomfor tos, régi típusú családi ház, 70 nöl-es
udvarral eladó. Iá.: 8,5 millió Ft. Tel.: (20) 317-3249.
g Eladó Blaha fürdõnél 140 nm-es családi ház, vagy elcserélhetõ 2 db lakásra. Tel.: 408-009; (20) 321-7634.
g Keresek Gödöllõn 2 szobás lakást, 3 emeletig azonnali készpénz fizetéssel. Tel.: 06-57-402-466; (30) 2065211.
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.: 411636.
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 Eladó Gödöllõn a Kazinczy lakótelepen egy 57 nm-es,
IV. emeleti, 2 szobás, erkélyes lakás. Iá.: 6,8 millió Ft.
Tel.: (30) 243-2210.
g Gödöllõn a kertvárosban, 3 szobás családi ház, 300
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nöl-es parkosított telken eladó. Iá.: 17,5 millió Ft. Tel.:
(30) 9227-157, vagy 432-784 (este).
g A Szt. János u-ban 2 szobás, III. emeleti, 50 nm-es,
jó állapotban lévõ lakás (pincével), magánszemélytõl
sürgõsen eladó. Ára: megegyezés szerint. Tel.: (20)
9654-928.
g Az M3-as, és a 30-as Hévízgyörki keresztezõdésénél,
5 hektár szántó eladó. Tel.: 436-234.
g Gödöllõ legszebb helyén, felújított, 2 szobás, összkomfor tos, erkélyes, szépfekvésû lakás, sürgõsen eladó. Tel.: (30) 2688-834.
g Blaha-fürdõnél 350 négyszögöl (öt méter széles, két
ut cá ra nyí ló) nem épí té si, nad rág szíj te lek el adó.
Összközmû beköthetõ. Ára: 1,2 millió Ft. Tel.: 432-934,
vagy (30) 9527-006.
g Gödöllõn a Kossuth Lajos utcában, 2 szobás, teljesen
felújított lakás, 58 nm, eladó, téglaépületben, III. emeleten. Tel.: 411-494, vagy (30) 9841-352.
g Eladó Gödöllõ központjában lévõ, 2 szoba + 2 konyhás, összközmûves parasztház, 4×7 m-es szerelõaknás mûhellyel, 106 nöl-es telken. Ára: 10 millió Ft. Tel.:
432-059, vagy (20) 9129-087.
g Gödöllõn, szép környezetben, 3 szintes családi ház,
alsó szinten 100 nm-es üzlettel eladó. Tel.: 419-587.
g Gödöllõ központjában, 76 nm-es, II. emeleti lakás, kitûnõ állapotban eladó. Iá.: 11,5 millió Ft. Tel.: 412-290.
g 2 szoba, komfor tos családi ház, nagy telekkel, az
Akácfa u. 43. szám alatt eladó. Iá.: 9,5 millió Ft. Érd.:
Gödöllõ, Akácfa u. 43. (egész nap)
g Ház eladó: 2 szoba összkomfort + szoba, konyha,
speiz (jelenleg mûhely), + garázs, 285 nöl-es telken.
Érd.: Gödöllõ, Királytelep, Alkotmány u. 4. Tel.: 422-660
(18 óra után).
g Eladó a Fenyvesben közmûves, 760 nm-es építési telek, 30 nm-es alápincézett téliesíthetõ faházzal. Iá.: 4,5
millió Ft. Ugyanitt 2400 nm építési telek, 8 millió Ft-ért.
Tel.: 421-101.
g Gödöllõn a kertvárosban 3,5 szobás (100 nm-es)
családi ház, 250 nöl telekkel, melléképületekkel. Tel.:
417-345. (délután)
g Gödöllõn 1 szobás, konvektoros lakást vennék. Tel.:
421-778.
g Gödöllõ központjában, II. emeleti, 2 szobás, vízórás,
kábeltévés, redõnyös lakás eladó. Ára: 7 millió Ft. Tel.:
411-048.
g Antalhegyen, 796 nm-es, panorámás telek eladó.
Alatta lévõ utcában közmû van. Tel.: (30) 9846-546.
g Gödöllõ központjában, 77 nm-es, felújított társasházi
la kás el adó, azon na li be köl tö zés sel. Ára: 125 ezer
Ft/nm. Tel.: (46) 391-512, vagy (30) 9837-937.
g Gödöllõ Paál László közben, I. emeleti, 1,5 szobás,
(felújított, gázkonvektoros, telefonos) szövetkezeti lakásomat nagyobbra cserélném. Családi ház is érdekel.
Érd: Szilágyiné, Gödöllõ, Paál László köz 7. I/3. Tel.:
410-891. (16 órától).
g Vennék garázst az Ambrus közben, vagy környékén.
Tel.: 432-240, vagy (30) 2458-277.
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 Gödöllõ Palotaker ti, 57 nm-es, 2 szobás, VII. emeleti,
összkomfor tos lakást cserélnénk, 1 szoba összkomfortosra, ér tékegyeztetéssel. Tel.:432-210 (18 órától).
g Telek eladó Gödöllõn, a Perczel Mór utcában. Tel.:
413-682 (napközben), vagy 417-842 (este).
g Gödöllõn a Gárdonyi Géza utcában, 305 nöl-es telek,
régi házzal eladó. Tel.: (1) 262-5736 (8-18 óráig).
g A Valkói út bal oldali részén hobby telket vennék, reális áron, azonnali készpénz fizetéssel. (Marikatelep nem
érdekel). Tel.: (30) 9904-563, vagy 411-878 (üzenetrögzítõ).
g Eladó Gödöllõn a Szt. István téren, 56 nm-es, IV. emeleti, telefonos, vízórás, kábeltévés, 2 szobás lakás. Iá.: 7
millió Ft. Tel.: 418-254 (19 óra után).
g Gödöllõ központi részén, a Dózsa György úti társasházban (a temetõvel szemben), I. emeleti, 1 + 3 félszo-

bás, 82 nm-es, telefonos, kábeltévés, étkezõs, konyhás
lakás eladó. Iá.: 12 millió Ft. Tel.: 412-275.
g Kazinczy körúton 4. emeleti, 2 szobás, felújítandó
öröklakás (54 nm) eladó, 115 ezer Ft/nm áron. Tel.:
419-966, este.
g Tehermentes, 44 nm-es, 2 szobás öröklakás, Gödöllõ
központjában eladó, (telefon, vízóra, kábeltévé van), reális áron, nyári költözéssel eladó. Tel.: 422-037 (17 óra
után).
g A Szõlõ utcában erkélyes, telefonos, vízórás, gázkonvektoros, kábeltévés (HBO is), 1 + 2 félszobás, magasföldszinti lakás eladó, 7,8 millió Ft-ért. Tel.: (30) 9493326, vagy (17 óra után) 432-140.
g Sürgõsen eladó, áron alul, az Állomás út 18. szám
alatt, egy 37 nm-es, 1 szobás, félkomfor tos társasházi
lakás. Tel.: 417-238, vagy 413-655.
g Gödöllõn a Paál László közben, 47 nm-es, jó állapotban lévõ, gázkonvektoros, telefonos, kábeltévés, 1,5
szobás lakás, valamint Szt. János utcai, 54 nm-es, felújított, erkélyes, tégla, déli fekvésû lakás eladó (vagy
csere is érdekel, ker tes ház, a központ környékén). Tel.:
417-238.
g Gödöllõn a Kossuth Lajos utcában, két és félszobás,
65 nm-es, földszinti lakás sürgõsen eladó, 7 millió 800
ezer Ft-ért.
g Gödöllõn a Kastélyhoz közel, régi típusú, 3 szobás,
verandás, telefonos, ker tes családi ház eladó. Ár: megegyezés szerint. Tel.: 418-186.
g Gödöllõn a Lázár V. utcában családi ház eladó. Tel.:
416-143.
g Gödöllõn, a Palotaker ti lakótelepen, Kastélyra nézõ, lift
nélküli, 59 nm-es, 2 szobás, IV. emeleti lakás eladó. Iá.:
7,1 millió Ft. Tel.: 421-101.
g Gödöllõn a Szt. János u-ban, 2 szobás, 50 nm-es, IV.
emeleti lakás (egyedi fûtéses), sürgõsen eladó. Tel.:
(30) 2688-834.
g Gödöllõn, az Alma utcában, 1 szobás ház, 918 nm-es
telekkel eladó. Ára: 8,2 millió Ft. Tel.: 421-101.
g Gödöllõn a Sony cég szomszédságában, erõsen fejlõdõ környezetben, eladó 384 nöl saroktelek. Tel.: 416458. (este, vagy hétvégén).
g Gödöllõn, a Kazinczy körúton, 2 szobás, 60 nm-es,
egyedi fûtéses, fsz-i lakás eladó. Tel.: (30) 2688-834.
g Eladó Gödöllõ kertvárosában egy gazdálkodásra alkalmas 2500 nöl-es telek, kis házzal. A telket a Rákos patak felezi. Tel.: 404-489.
g Szadán a Margita u. 16 szám alatt eladó szép fekvésû, gondozott 1850 nm-es építési telek. Rajta bontásra
ítélt kis házban villany, telefon, az udvaron ásott kút van.
Víz, gáz az utcában. Tel.: 413-655 (18 óra után).
g Gödöllõn eladók I. - II. emeleti, Szt. István téri lakások.
Fõnix Ingatlaniroda. Tel.: (20) 9194-870.
g Eladó Gödöllõn az Ambrus Z. közben 76 nm-es, 3
szobás, erkélyes, redõnyös, vízórás, déli fekvésû, reprezen ta tív meg je le né sû, igé nyes ki vi te le zé sû,
vadonatújonnan felújított öröklakás. Iá.: 11,3 millió Ft.
Fõnix Ingatlaniroda. Tel.: (20) 9194-870.
g Eladó Gödöllõ panorámás részén, nappali + 3 szobás, 2 fürdõszobás, 2 kocsibeállásos garázzsal, parkosított telken családi ház. Iá.: 18,5 millió Ft. Fõnix Ingatlaniroda. Tel.: (20) 9194-870.
g Eladó Gödöllõn a Dózsa Gy. úton, II. emeleti, felújított,
igényesen kialakított, 76 nm-es, 3 szobás lakás. Iá.:
11,5 millió Ft. Fõnix Ingatlaniroda. Tel.: (20) 9194-870.
g Eladó Gödöllõn a Kossuth Lajos u-ban, 2,5 szobás,
65 nm-es, földszinti lakás. Iá.: 7,5 millió Ft. Fõnix Ingatlaniroda. Tel.: (20) 9194-870.
g Eladó Szadán, 902 nm-es kerített építési telek, megkezdett alappal. Víz, Villany, derítõ van a telken. Iá.: 3,5
millió Ft. Fõnix Ingatlaniroda. Tel.: (20) 9194-870.
g Isaszegen, tó közeli, 250 nöl zártkert eladó. Ár: 800
ezer Ft. Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6.
Tel.: 415-316, vagy (30) 9144-174.
g Gödöllõn az Er zsébet körúton, II. emeleti, 2 szobás lakás eladó. Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt.
6. Tel.: 415-316, vagy (30) 9144-174.
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Szadán 156 nöl építési telek eladó. Ár: 1,9 millió Ft.
Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.:
415-316, vagy (30) 9144-174.
g Központhoz közel, 90 nm alapterületû tetõteres ház,
80 százalékos készültséggel eladó. Ár: 8,5 millió Ft.
Lipcsey Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.:
415-316, vagy (30) 9144-174.
g A Valkói út bal oldalán, 288 nöl telek eladó. Lipcsey
Ingatlaniroda, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-316,
vagy (30) 9144-174.
g Az Antalhegyi úton, kétszintes, felújítandó ház, sürgõsen eladó. Iá.: 8,5 millió Ft. Atlasz Ingatlaniroda, dr. Kovács Ágnes ügyvéd, Gödöllõ, Remsey krt. 3. Tel.: 422453.
g A Köztársaság úton, kétgenerációs, kétszintes, 5 szobás ház, 200 nöl telken eladó. Atlasz Ingatlaniroda, dr.
Kovács Ágnes ügyvéd, Gödöllõ, Remsey krt. 3. Tel.:
422-453.
g Az Alvégen, HÉV-hez közeli csendes utcában, 120
nm-es, 5 szobás, jó állapotú családi ház eladó. Atlasz
In gat lan iro da, dr. Ko vács Ág nes ügy véd, Gödöllõ,
Remsey krt. 3. Tel.: 422-453.
g A Peres utcában, kétlakásos, 3-3 szobás, külön bejáratú családi ház eladó. Atlasz Ingatlaniroda, dr. Kovács
Ágnes ügyvéd, Gödöllõ, Remsey krt. 3. Tel.: 422-453.
g A Kazinczy körúton, földszinti, jó állapotban lévõ, 2
szobás lakás, õszi költözéssel eladó. Atlasz Ingatlaniroda, dr. Kovács Ágnes ügyvéd, Gödöllõ, Remsey krt. 3.
Tel.: 422-453.
g Másfél szobás, városközponti lakás, egy szobásra
cserélendõ. Atlasz Ingatlaniroda, dr. Kovács Ágnes ügyvéd, Gödöllõ, Remsey krt. 3. Tel.: 422-453.
g A Szõlõ utcában, konvektoros, 1 + 2 félszobás, magasföldszinti, 61 nm-es lakás eladó. Atlasz Ingatlaniroda, dr. Kovács Ágnes ügyvéd, Gödöllõ, Remsey krt. 3.
Tel.: 422-453.
g A Szabadság téren, 59 nm-es, 2 szobás, É - D-i fekvésû, I. emeleti lakás eladó. Atlasz Ingatlaniroda, dr. Kovács
Ágnes ügyvéd, Gödöllõ, Remsey krt. 3. Tel.: 422-453.
g A Dózsa Gy. úton, II. emeleti, 76 nm-es, igényesen
felújított lakás eladó, vagy házra cserélendõ, ér tékegyeztetéssel. Atlasz Ingatlaniroda, dr. Kovács Ágnes ügyvéd,
Gödöllõ, Remsey krt. 3. Tel.: 422-453.
g Zsámbokon eladó 180 nm-es, igényes, belsõépítészeti megoldásokkal kialakított családi ház. Tel.: N18 (30)
272-8158.
g Veresegyházon eladó 522 nm-es telken, 93 nm-es
családi ház, a tavakhoz közel. Érdemes megnézni! Tel.:
N17 (30) 272-8158.
g Gödöllõn eladó 6 lakásos társasházban, 41 nm-es,
igényesen felújított lakás. Tel.: N16 (30) 272-8158.
g 8000 nm-es telken, gyönyörû panorámával, családi
ház eladó. Tel.: N14 (30) 272-8158.
g Eladó Gödöllõn egy 65 nm-es, 2,5 szobás, telefonos,
vízórás, kábeltévés, 1 éve tapétázott lakás. Tel.: 432016 (18 óra után), vagy (30) 9967-616 (egész nap).
g Egy szobás, gázkonvektoros lakást vennénk, II. emeletig, készpénzfizetéssel. Tel.: (30) 984-6670.
g Eladó az Egyetemhez közel, egy összkomfor tos, teljesen felújított lakás. Tel.: 415-299 (egész nap).
g

Albérlet
g Hosszú távra 2 ágyas szobák - 10ezer Ft / hó / szoba
– kiadók. Jó közlekedés. Tel.: 408-009.
g 64 nm-es lakás, a városközpontban, bútorozottan,
hosszú távra kiadó. Tel.: (20) 3303-396, vagy (20)
9512-764.
g Kiadó: 20 + 10 nm-es üzlethelység Gödöllõ központi
részén, iroda, rendelõ, egyéb célra. Tel.: 411-661.
g Gödöllõn a Kossuth Lajos utcán, 21 nm-es üzlethelység - bojleres kézmosóval, WC-vel kiadó. Az alapterület
igény szerint késõbb 42 nm-re növelhetõ. Tel.: 430-503
(este).
g Gödöllõn a Szt. János u-ban, a „Csíkos” bolttal szemben, 48 nm alapterületû garázs kiadó. Raktárnak, üzletnek is alkalmas, víz, villany van. Tel.: (20) 9108-442.

g Gödöllõn a Kazinczy körúton garázs kiadó. Tel.: (20)
9108-442.
g Biztonsági nyílászárókkal, folyamatos felügyelettel, 1
és 3 fázisú csatlakozó forrásokkal, 80 nm-es helység,
környezetkímélõ tevékenységre kiadó. Tel.: 421-779.
g Balatoni nyaraló kiadó, hetes turnusokban, max. 8 fõ
részére. Tel.: 414-611.
g Fiatal pár bútorozott, 1 + 2 félszobás lakást bérelne,
I-II. emeletig. Erzsébet krt. elõnyben. Tel.: 420-502.
g Fiatal pár bútorozott lakást bérelne. Tel.: (30) 2229411.
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 városközpontjában, 70 nm-es üzlethelység
raktárral, nagy udvarral kiadó. Tel.: (30) 9717-337.

Szolgáltatás
g Ér tesítem régi és új betegeimet, hogy a nõgyógyászati
magánrendelésem szabadság miatt szünetel: június 15július 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 Gyógypedikûr, tyúkszem, szemölcs, bõrkeményedés,
bõrhámlás, vastag, gombás és benõtt köröm szakszerû
kezelése, ápolása. Tel.: 411-759.
g Költözködni szeretne vagy fuvaroztatna? Hívjon, megegyezünk. Tel.: 412-903 vagy (30) 9406-665.
g Tanya tejbolt, Városi Piac Gödöllõ: friss tehéntej, friss kenyér és péksütemények. Akciós tejtermékek rendszeresen.
g Gyógytorna, gyógymasszázs a nyár folyamán is szünet nélkül, a hét minden napján az SZTK II-es számú
rendelõintézetében. Igény esetén házhoz is kimegyünk.
Tel.: 414-068, vagy (20) 9511-138.
g Egyéni, csopor tos gyógytor na, baba-mama tor na,
terhes torna, alakformáló tornával összekötött nõi intim
torna, szakképzett gyógytornászok vezetésével a BIOFITT Centerben, a nyár folyamán szünet nélkül. Tel.:
414-068, vagy (20) 9511-138.
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 Várjuk gyermekét! Nyári napközi otthonunkba, szakképzett óvónõ felügyeletével, június 19-augusztus 18-ig.
Jelentkezni lehet: (20) 331-3976, vagy 414-318-as telefonszámon.
g Varrónõ! Ruhakészítést hozott anyagból, javítást, átalakítást, méretre igazítást vállal, elér hetõ áron. Tel.:
422-105, Gödöllõ, Csanak u. 15.
Adás-vétel
g 300 db, építkezésbõl kimaradt Bramac cserép (antracit színû, homokszórt) a gyári ár 70 százalékáért eladó.
Tel.: 432-934, vagy (30) 9527-006.
g Eladó (betegség miatt) univer zális marógép tar tozékokkal, fúrógép, keretes fûrészgép, sajtológép - hidraulika, raklapemelõ béka, esztergapad, csapágyak, csavarok, villanymotorok. Tel.: 421-781.
g Eladó 2 db 3 utas Sony HI-FI hangfal, Iá.: 17 ezer Ft;
valamint 2 db Pioneer autóhangszóró, 120 W/db, 5 ezer
Ft. Érd.: Gödöllõ, Palotakert 10. X/2.
g Eladó alig használt mosogatógép és grillsütõ. Tel.:
432-240, vagy (30) 2458-277.
g 7700 Ft-ért eladó Csepel-Apolló versenybicikli, felnõtt
méret. (10 sebességgel, elsõ-hátsó lámpával, krómozott
sárvédõvel, jó állapotban.) Tel.: (30) 2463-047.
g MTB 20” kerékpár, megkímélt állapotban eladó. Tel.:
416-143.
g Eladó egy db nagyméretû, barna bõrkabát (ajándékba
kapott), teljesen új, használatlan állapotban, valamint 1
db 42-es, fehér Adidas sportcipõ. Tel.: 410-271.
g Eladó egyedi készítésû fenyõ kiságy + pelenkázó,
svéd fenyõ zsúrkocsi, babakocsi. Tel.: 413-129.

Eladó 1 db 420 l-es fagyasztóláda, 1 db színes TV
(távirányító nélkül), 1 db 2 lapos gáztûzhely, 1 db 4 személyes kihúzható ágy. Tel.: 415-299 (egész nap).
g Eladó: Montaun bike kerékpár, 5 ágú csillár, új állapotú
nagy bõrönd, fotelhez dohányzó asztal, rakéta porszívó.
Tel.: 410-943 (este).
g Sürgõsen eladó 125 l-es, 3 fiókos Lehel fagyasztószekrény. Tel.: 410-200/1343 (nappal), vagy 412-805
(este).
g

Jármû, alkatrész
g Polski Fiat, új motorral, friss mûszakival, zöld kár tyával, felnizve eladó. Tel.: (30) 2106-474.
g Kétütemû Trabant Combi jó állapotban eladó. Tel.:
421-404.
g 12 éves Dacia 1310 TLX jó állapotban, vonóhoroggal
280 ezer Ft-ért, SZKIF sátras utánfutó 80 ezer Ft-ért eladó. Tel.: 422-108.
g Renault-19 I.4 80 LE ‘95-ös, sok extrával, mûszaki
2002-ig, eladó. Extrák: légkondi, kp. zár, elektromos ablakemelõ, riasztó, ködlámpa, színezett üvegek. Tel.: (20)
9391-968.
g Eladó Lada 2101, 1978-as, + zöldkár tya, lejárt mûszaki vizsga. Iá.: 80 ezer Ft. Érd: Gödöllõ, Palotakert 6.
I/1. Maszlagi Attila (este 19 óra után).
g Eladó Skoda Forman Combi, 1992-es évjárat. Tel.:
(30) 2247-584.
g Eladó Opel Kadett (csepp) 1,3 ‘85-ös, megkímélt, jó
mûszaki állapotban. Vizsga: 2 év. Tel.: 432-908.
g Eladó egy Opel Kadett 1.3-as, 1988-as. Iá.: 595 ezer
Ft. Tel.: (20) 3240-042, vagy 417-645.
g Kétütemû Trabant Combi jó állapotban eladó. Tel.:
421-414.
g Eladó Renault 5 1990-es, 3 ajtós, 1100 cm3, friss
mûszaki vizsgával. Iá.: 550 ezer Ft. Tel.: (20) 323-3445.
Oktatás
g Német nyelvtanulás nyelvtanár nál. Minden szinten,
minden korosztálynak, egész nap. Egyéni és kiscsoportos (max. 4 fõ). Nyári intenzív, nyelvvizsga elõkészítõ.
Fordítás. Tel.: 418-537, Kollarics.
g Számítógép kezelõi tanfolyamok indulnak Gödöllõn a
városközpontban. Alapfokú, középfokú és internet tanfolyamok. Egy hét vizsgával 9000 Ft. Egyéni foglalkozások, korrepetálások óradíja: 650 Ft. Tel.: (30) 9314-202.
g Általános iskolai tanár matematikából, fizikából javítóvizsgára felkészít. Tel.: 422-578.
g Kineziológiai stresszoldó tanfolyam indul Gödöllõn.
Nemzetközi oklevéllel zárul. I. tanfolyam: 2000. július 89; szeptember 21-22-én. II. tanfolyam: tanulási problémák témával július 10-12-ig; szeptember 28-30-ig. (917 óráig) Naponta 6000 Ft. Tanároknak, óvónõknek,
családoknak kedvezmény. Tel.: Szili Krisztina, 416-978,
vagy (20) 3231-856.
g Nyári: Angol, Német, francia, spanyol, magyar 30, 60,
90 órás nyelvtanfolyamok indulnak június 13 - szeptember 30-a között. Az általános, intenzív és a szintfenntartó kur zusokra beiratkozás hétköznap: 9.00-18.30-ig.
Szintfelmérés 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!
g Angol szóbeli középfokú nyelvvizsgára való felkészítés
indul, augusztus 3-22 között, heti 4×3 órában (36 óra).
H, K, Cs, P (6 fõ). Tel.: Takárné Bacsó Már ta 430-229.
Egyéb
g Kedves, játékos félperzsa és házi cicákat elajándékoznánk kimondottan jó helyre. Tel.: (30) 238-6533.
g Marcsi Rákoskeresztúrról Dömsödi nyaralója kertjébe
kéri István segítségét. Nincs meg a telefonszámod! Kérlek, keressél fel! Ezen a számon is hívhatsz: Tel.: (20)
333-6502.
g Házi kiscicák ajándékba elvihetõk. Tel.: 415-413.

16 • Hirdetés
Gödöllõi munkahelyre
keresünk fõállású

kõmûvest és
szobafestõ-mázolót.
A felvétel során több
éves szakmai gyakorlat
követelmény.
Részletes információt a
28/520-700-as telefonszámon kérhetnek Rébayné
Burka Évától.
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KONTÉNER
RENDELÉS
A hét minden napján!
06-30/250-36-90

Felhívás
Tisztelt gépjármû
tulajdonosok!
A Gödöllõi Városi Piac
területén mûködõ mélyparkolóban – megközelíthetõ a Petõfi utca felõl –
az
alábbi
feltételekkel
parkolási terület igénybe
vehetõ, bérelhetõ:
A parkoló óradíjas nyitvatartási ideje:
H–P: 6–19-ig, Szo: 6–13-ig
Parkolási díj: 60 Ft/óra/jármû
A bérletek nappalra és éjszakára egyaránt vonatkoznak
Bérletek idõtartama és ára:
heti bérlet:
2 500 Ft+áfa/jármû
havi bérlet:
8 000 Ft+áfa/jármû
féléves bérlet:
30 000 Ft+áfa/jármû
éves bérlet:
50 000 Ft+áfa/jármû
További információk:
Gödöllõi Piac Üzemeltetõ
és Szolgáltató Kft.
irodáján, Gödöllõ,
Szabadság út 3.
Tel.: 422-019
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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
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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

A Vüszi Kht.
(2100 Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 69.) bérbe
adja raktározás és egyéb ipari
tevékenység céljára 110 nm
alapterületû helyiségét.
Érdeklõdni lehet: Zágoni Györgynél
vagy Solti Jánosnál a 410-988/152-es
telefonszámon.
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Labdarúgás, NB III.

Beszédes számok
A lényeg már ismert: ezüstérmet szerzett az NB III-as labdarúgó bajnokságban a Gödöllõi LC gárdája. Érdemes
azonban elemezgetni a részleteket, számolgatni egy kicsit.

Az idény során szerzett 14 gyõzelmével, 11
döntetlenjével és 5 vereségével 53 ponthoz
jutott a csapat, ami 59 százalékos teljesítményt takar. A két félév között alig volt különbség, hiszen õsszel 26, míg tavasszal 27
ponttal gazdagodott a GLC. A pontok nagyobb részét, 28-at hazai pályán szereztek
Krónerék. Érdekes, hogy az õszi szezon
után még épp az ellenkezõjét mutatták a
számok. Az év elsõ felében ugyanis itthon 6
meccsbõl 9 (50 százalékos teljesítmény),
míg idegenben 9 mérkõzésen 17 pontot (70
százalék) gyûjtöttek a gödöllõiek. Tavaszra
aztán épp ellentétesre fordult a mérleg: hazai környezetben a 9 találkozó 19 pontot
hozott (71 százalékos mérleg), a vendég-

Gyermek-labdarúgás

„Eb-döntõben”
Június 17-18-án rendezték Budapesten a
Góliát McDonald’s FC „Mini Euro 2000”
elnevezésû országos labdarúgótorna
döntõjét. A közel 1500 csapat közül korcsoportonként 32 került a döntõbe. A
Gödöllõ Góliát mindhárom korosztályban
képviseltette magát.

1991-es korosztályú csapatunk a selejtezõkben Siófokot 6:0-ra, Szentendrét 7:0-ra, Ajkát 8:1-re, Balassagyarmatot 4:0-ra gyõzte
le, így csoportelsõként jutott a legjobb 16 közé, ahol már a norvég nemzeti válogatott mezében játszottak tovább. A nyolc közé jutásért egy budapesti csapat, a Vasas fiókcsapatával 1:1-es döntetlent játszott, de büntetõkkel 2:1-re nyertünk.
A négy közé jutásért Békéscsabát 4:1-re
vertük. A döntõbejutásért Balassagyarmat
csapatával játszottunk és az utolsó percben
Simon K. góljával 1:0-ra nyertünk. A döntõben, ahol Vas megye csapata várt ránk,
rosszul kezdtünk, hiszen már a harmadik
percben 2:0-ra vezetett az ellenfél. Ezután
magukhoz tértek a gödöllõi focisták és
Lovrencsics és Nagy D. góljaival a félidõ

ként megvívott 6 összecsapáson pedig 8
pontot (44 százalék) sikerült szerezni.
A gólkülönbség vonatkozásában is óriási
változás következett be: míg õsszel 18-13
volt az arány, tavasszal 30-17. Idegenben
nem volt változás (10-7), itthon viszont jóval ered mé nye sebb nek bi zo nyul tak
Wendlerék (õsszel 8, tavasszal 20 gólt lõttek). Igaz, a kapott találatok száma is jelentõsen növekedett (6-ról 10-re). Mint az
edzõ, Vörös Attila elmondta, ez elsõsorban
annak tulajdonítható, hogy hazai pályán áttértek a háromcsatáros játékra, ez azonban a
feljavult eredményesség mellett a védekezés
néminemû fellazulásával is járt. Míg az év
elsõ felében 8 találkozón nem kellett maga
mögé nyúlnia a gödöllõi kapusnak, addig tavasszal csak 2-szer sikerült megõrizni kapujukat a góltól. Igaz, eközben az eredménytelen meccsek száma 4-rõl 2-re csökkent.
A gólt szerzõk között a legnagyobb javulást Wendler mutatta, aki az õszi 1-gyel
szemben tavasszal 9-szer vette be az ellenfél
kapuját, köszönhetõen elsõsorban remek rúgótechnikája kihasználásával, szabadrúgásból szerzett találatainak. Ezzel – védõ létére
– tavaszi házi gólkirály lett és összesítésben

is második a találatait egyenlõen elosztó (66) Kiss Zoltán mögött. A másik nagyot javuló Vizler, aki az idény elsõ felében szerzett 2 gólját tavasszal 6-tal toldotta meg.
Említésre méltó a gödöllõi nevelésû, még ifjúsági korú Kerecsényi teljesítménye, aki
nyolc mérkõzésen 2-szer volt eredményes.
Mindkét idõszakban, így természetesen
az egész évet tekintve is Króner Péter produkálta a legjobb teljesítményt, de Somogyival, Wendlerrel és Stolcz-cal, azaz lényegében a teljes védelemmel is maximálisan elé ge dett volt Vö rös At ti la edzõ.
Labanics technikailag maximálisan felkészült, de fejben sokszor nem tud ott lenni,
ezért szakmai vezetõje véleménye szerint
csak 60-70 százalékát hozta tudásának. Berta az év utolsó felében nyújtott kiemelkedõt. A többi középpályás átlagosat produkált. A támadók közül a télen igazolt Zsoldos csalódást okozott; Kiss Zoltán teljesítményét minõsíti a tény, hogy gólkirály lett,
de edzõje még több futást, üres területre való bemozgást vár tõle. „Vizler a nyers erõ –
jellemzi játékosát Vörös Attila. – Tavasszal
végre a góllövés is jobban ment neki.”

2:2-re zárult. A második félidõben kihagyott
helyzetek és a kapott gól megtörte a gyerekek kedvét, és egy újabb gól után 4:2-re elvesz tet tük a dön tõt. En nek el le né re a
Gödöllõi Góliát DSE eddigi legnagyobb sikerét érte el. A csapat tagjai: Lovrencsics Balázs, Simon Krisztián, Nagy Dániel, Hevesi
Milán, Csányi Viktor, Gergely Renátó,
Blaubacher Gergõ, Rudolf Máté, Tóth Bence. Edzõ: Nagy Dániel.
Az 1989-es korosztályú csapatunk a csoportmérkõzéseket három gyõzelemmel játszotta végig: Eger csapatát 8:1-re, Bp. Homoktövist 7:0-ra, Pécs II-t 3:1-re verte. Egy
döntetlen is becsúszott Nyíregyháza ellen
(3:3). Ezen ered mé nyek alap ján
csoportelsõként vágott neki az egyenes kieséses fordulónak. Itt Németország színeit
képviselve a legjobb nyolc közé jutásért Ajka csapatát igen nehéz mérkõzésen 4:3-ra legyõzte. Következett a legnehezebb mérkõzés: Pécs I csapatával nem bírtunk és 4:2-es
vereséget szenvedtünk. Bánkódásra semmi
oka a csapatnak, hiszen a tornagyõztes gyõzte csak le õket. A csapat tagjai: Papp Gábor,
Busai Attila, Holló Tamás, Homoki Gábor,
Seregi Dávid, Szira Attila, Nagy Roland,
Varga Roland, Bátori Balázs, Szelecki Alex,
Horváth Martin, Blaubacher Bálint. Edzõk:
Lovrencsics László, Pólya György.
1987-es csapatunk a csoportmérkõzéseit a

népligeti Fradi pályán játszotta. Eredmények: Mohács ellen 0:0, Karcag ellen 1:0-s
vereség, Miskolcot legyõzték 3:1.re és az
utolsó meccsen Pápát 5:0-ra verték.
Csoportmásodikként francia színekbe öltözve várták az egyenes kiesés mérkõzéseit.
A nyolc közé jutásért a bp-i Eötvös Iskola
Góliátosaival kerültek össze, de a rendes játékidõ nem hozott gólt. Következtek a hetesek, amiben jobbak voltunk, és 5:4-re nyertünk. A legjobb négy közé jutásért következett a Csepel. Egy gól esett és azt mi rúgtuk,
így a döntõbe jutásért várhattuk a zalaegerszegieket. A 2:0-s vereség számunkra a
bronzérem megszerzésének lehetõségét jelentette. A harmadik helyért Békéscsabával
a 0:0-s végeredmény után büntetõkkel sem
bírtunk. Csapatunk negyedik helye, illetve
az 1989-es korosztály legjobb nyolcba kerülése és az 1991-esek ezüstérme talán az ország legjobb körzeti teljesítményének nevezhetõ.
A negyedik helyezett 87-es korosztály
tagjai: Halász Attila, Andrejcsik Dávid, Ill
Gergely, Nyári Gergõ, Husszein Levente,
Énisz Péter, Labáth Márton, Szabó Dávid,
Lovrencsics Gergõ, Gólya Tamás, Bánati
Bence, Winkler Attila, Makrai Péter, Hollósi
Zsolt. Edzõk: Lovrencsics László, Gólya
György

Tóth Márta
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REJTVÉNY
Rejtvényünk megfejtését
nyílt le ve le zõ la pon,
július 4-ig küldhetik be
szerkesztõségünkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.
A 23. szám rejtvényének megfejtése:
„Szövi koszorúját / Az örök természet,
Tegnap csupa virág, / Ma kalász,
ha nézed.”
A Varga Galéria ajándékát nyer ték: Straub
Péterné, 2116 Zsámbok, Petõfi u. 17.; Tanács Lászlóné, Tögyfa u. 2.; Tóth János,
Hõs u. 18.; Gonda Lászlóné, Er zsébet krt.
21. II/5.
A Városi Filmszínház 2-2 db mozijegyét
nyer te: Buza Jánosné, Er zsébet krt. 19.;
Molnár Eszter, Tisza u. 18. g
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