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Karácsony, óévbúc

A ka rá csonyt meg elõ zõ na pok ban több he lyen is ben sõ sé ges han gu la tú mû sor ral, aján dé ko zás sal idéz ték meg az ün ne pet. Ké pe ink az
Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény Ott ho ná ban (1.), a Blahai Idõ sek Klub já ban (2.), a Fõ vá rosi Ön kor mány zat Dó zsa György úti Ott ho ná ban
(3–4.) ké szül tek. Ti zed szer ren dez ték meg Máriabesnyõn a ka pu ci nus ka rá csonyt (5.) Az Er kel is ko la ta nu ló i nak ha gyo má nyos ka rá cso -
nyi elõ adá sa a mû ve lõ dé si köz pont szín ház ter mé ben (6). Min den ki ka rá cso nyát vers sel, ze né vel, aján dék kal vár ták a vá ros há za elõtt
(7.) Gödöllõ Nyug dí jas Egye sü le te a mû ve lõ dé si köz pont ban bú csúz tat ta az ó évet de cem ber 29-én. Ek kor ke rült sor a ki lenc ven éves
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csúztató, esküvõ…

vagy an nál idõ sebb ta gok kö szön té sé re is. Ké pün kön a nyug dí jas egye sü let kép vi se le té ben Szatmáry Béláné kö szön ti Ács Mi hályt (8.)
Több szá zan kö szön töt ték az új évet a vá ros há za elõt ti té ren. Az egy be gyûl tek el éne kel ték a Him nuszt, majd Gémesi György pol gár -
mes ter rö vid kö szön tõ je után tû zi já ték ban gyö nyör köd het tek az együtt ün nep lõ gödöllõiek. A tû zi já ték dur ro gá sát ter mé sze te sen el -
nyom ta a du da szó és a pezs gõs üve gek puk ka ná sa (9.) A 2000. év el sõ há zas ság kö té se Gödöllõn: Argyelán Ist ván és Da la Esz ter ja nu ár
el se jén, az év el sõ per ce i ben mond tak igent a vá ros há zán (10.) g
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A mil len ni u mi év nyi tó ak tu sa ként
ja nu ár 1-jén az Or szág Há zá ba
köl tö zött a Szent Ko ro na. A dön -

tést egye sek igen he ve sen vi tat ták.
„Neokonzervatív túl buz gó ság!” „Nyo -
más gya kor lás a tör vény ho zás ra!” „Be
akar ják csem pész ni egy köz tár sa ság al -
kot má nyá ba?” „Elõbb-utóbb köz jo gi
funk ci ót kap az erek lye!” Az él ce lõ dé -
sek, fé lel mek mö gött tá jé ko zat lan ság,
tév esz mék kel meg ter helt fo ga lom za var
rej lik. Mert mi is az a „szent ko ro na-esz -
me”, ami tõl úgy fél nek egye sek, mint ör -
dög a szen telt víz tõl? Két fo ga lom ke ve -
re dik itt, ame lye ket még a szak iro da lom
sem kü lön böz tet meg, il let ve szi no ni ma -
ként hasz nál: a szent ko ro na-esz me és a
szent ko ro na-tan fo gal mát. Az aláb bi a kat
te hát azok nak szán juk, akik nem ri ad nak
vissza „a fo ga lom erõ fe szí té sé tõl”.

Alap ve tõ kü lönb ség rõl van szó, hi szen
egy tan, ami le van ír va, rög zít ve egy tör -
té nel mi, aktuálpolitikai pil la nat ban, csak
tö re dé ke, több nyi re ten den ci ó zus meg fo -
gal ma zá sa (amint majd Werbõczinél is
lát juk) an nak, amit egy esz me rend szer
hor doz, sok szor ön tu dat la nul.

Két ség te len, hogy itt egy ma gyar sa já -
tos ság ról van szó, jól le het a ko ro na esz me
ön ma gá ban még nem egye dül ál ló je len -
ség Eu ró pá ban. Mint a ki rá lyi ha ta lom
jel ké pe, a XI II. szá zad tól Ang li á ban,
Fran ci a or szág ban, Csehországban is a ki -
rá lyi ha ta lom hoz tar to zó, at tól el nem
ide ge nít he tõ bir to kok tu laj do no sa ként
sze re pel a ko ro na. Ezen felül mind a ma -
gyar, mind a cseh ko ro na esz me fej lõ dé -
sé ben a ki rály és a ren dek fe lett ál ló ál -
lam sze mé lyi sé get lát tak ben ne. Míg
azon ban más or szá gok ban ez nem fû zõ -
dött egyet len re á lis ko ro ná hoz, Ma gya -
ror szá gon a ha gyo má nyos Szent Ko ro ná -
hoz volt kap csol va. Ná lunk a ki rály jö ve -
del mei a Ko ro ná é i vá vál tak, a ki rá lyi
kincs tár a Szent ko ro na kincs tá rá vá. A
mag ta la nok és a hût le nek bir to kai a
Szent ko ro ná ra száll tak vissza. Ha nincs
ki rály, a Ko ro na vé di meg az alatt va lók
jo ga it, mint az ál lam ér dek ala nya.

De köz is mert tény, hogy ki rá lya ink nak
ez a Ko ro na biz to sí tot ta le gi ti mi tá sát.
An jou Kár oly Ró ber tet har mad szor is
meg kel lett ko ro náz ni, mert az el sõ két
al ka lom mal az nem a Szent Ko ro ná val

tör tént. Má tyás iszo nyú össze get volt
kény te len az oszt rák Fri gyes nek ki fi zet -
ni, hogy a Ko ro nát vissza sze rez ze. Ön je -
lölt trón kö ve te lõk nem is ha boz tak ki -
hasz nál ni ezt az zal, hogy egy sze rû en el -
lop ták. Ez a he lyet te sít he tet len ség, le cse -
rél he tet len ség a kül föld szá má ra ért he tet -
len volt. Ma is az. Nem cso da, hogy gya -
na kod va fi gye lik kü lö nös tisz te le tét. Rá -
adá sul a Ko ro na nem csak te rü le ti leg je -
len tet te az ál la mot. El len ke zõ leg: ép pen
ak kor tett szert na gyobb je len tõ ség re,
ami kor az or szág in teg ri tá sa for gott ve -
szély ben. A szent ko ro na-esz mét Moh ács
után is meg ta lál juk anél kül, hogy bár ki is
gon dolt vol na a köz jo gi ér te lem ben vett
szent ko ro na-tan ra. Esze rint Er dély a Ko -
ro na tag ja, va gyis Ma gya ror szág gal egy
test. Beth len Gá bor is „az magyari ko ro -
ná ban” lát ta az or szág egy sé gé nek fenn -
tar tó ját. 

A kö zép kor ban egy má sik, ugyan csak
egy há zi ere de tû ál lam el mé let tel ta lál ko -
zunk: az ál lam em be ri szer ve zet ként va ló
el gon do lá sá val. Ere de tét az egy ház kor-
poratív szem lé le té bõl ve szi: az egy ház
Krisz tus misz ti kus tes te, ahol õ a fej, a
hí võk a test tag jai. Ez az or ga ni kus ál -
lam szem lé let ná lunk is gyö ke ret vert, de
a ko ro na gon do lat és az ál lam test ké pé -
nek össze kap cso lá sa Werbõczi Ist ván, a
ma gyar szo kás jog össze gyûj tõ jé nek mû -
ve volt. A Tripartitum alap el ve az „una et
eadem libertas”, min den ne mes, fõ- és
köz ne mes ugyan azo kat a jo go kat és ki -
vált sá go kat él ve zi. Mi u tán a ne mes ség
úgy jött lét re, hogy a kö zös ség ki rályt vá -
lasz tott, a ne me sí tés jo gát „az or szág
szent ko ro ná já nak jog ha tó ság ára”, a ko ro -
ná zás sal a ki rály ra ru ház ta. Így az egész
ne mes sé get és a ki rályt „a ré sze se dés és
össze köt te té sé nél fog va a szent ko ro na
tag ja i nak tart juk, akik a meg ko ro ná zott
fe je del men kí vül sen ki más ha tal má nak
alá vet ve nin cse nek”. Er re a té tel re nem
mint köz jo gi tan ra, ha nem a ne me si
egyen lõ ség, a ne me si „de mok rá cia” bi -
zo nyí tá sa mi att volt Werbõczinek szük -
sé ge. Ká ros ide o ló gi á vá ez is csak 1790
után vált.

Lát juk te hát, hogy a tör té ne lem so rán
a Ko ro na egy sok je len té sû szim bó lum má
vá lik. Mind ig az ak tu á lis jog fosz tott ság -
gal, tö re dé kes ség gel szem ben az áhí tott

tel jes ség és igaz sá gos ság jel ké pe. De va -
jon mi a ma gya rá za ta, ho gyan ala kul ha -
tott ki e má ig ha tó ra gasz ko dás és tisz te -
let? Mi tõl le het egy nem zet iden ti tá sá -
nak, kon ti nu i tá sá nak zá lo ga és szim bó lu -
ma? Eb bõl a szem pont ból kulcs kér dés a
Szent Ko ro na ere de te, ke let ke zé sé nek
ide je, ami re vo nat ko zó lag szám ta lan
egy más nak el lent mon dó tu do má nyos hi -
po té zis, el mé let lá tott már nap vi lá got.

Ma ál ta lá no san el fo ga dott vé le mény,
hogy a Ko ro nát Szent Ist ván ki rály kap ta
1000-ben II. Szil vesz ter pá pá tól, mi u tán
el kö te lez te ma gát a po gány õs val lás sal
szem be ni harc ra, és a régiek he lyé be új
in téz mé nye ket, cent ra li zált ál la mot, ke -
resz tény egy há zi szer ve ze tet te rem tett.
Ez újabb prob lé má kat vet fel. Ko ro nát
kap ni ugya nis a kö zép kor ban az ado má -
nyo zó fenn ha tó sá gá nak el is me ré sét je -
len tet te, az az va zal lu si füg gõ sé get, akár a
pá pa, akár a csá szár az ado má nyo zó. Ez -
zel szem ben tud juk, hogy Szent Ist ván
apos to li ki rály volt, va gyis az ál lam és az
egy ház fe je, szu ve rén ural ko dó. Sem õ,
sem utó dai nem is mer ték el a pá pa, leg -
ke vés bé a csá szár fenn ha tó sá gát, ha Ma -
gya ror szág ra pró bál ták ki ter jesz te ni.

Ha kül dött is ko ro nát a pá pa, az nem a
mai Ko ro na volt, mond ja a leg több mû -
vé szet tör té nész. Ku ta tó ink több sé ge ma
ugya nis azon az ál lás pon ton van, hogy a
Szent Ko ro na és a ko ro ná zá si jel vé nyek
több sé ge leg fel jebb ha XII-XIII. szá za di,
sem mi kép pen sem ré geb bi an nál, il let ve
a Ko ro nát ek kor szer kesz tet ték vol na
egy be két kü lön ál ló da rab ból, egy ab -
roncs ko ro ná ból és egy is me ret len funk ci -
ó jú ke reszt pánt ból. Egyes kör nye zõ or -
szá gok tör té né szei eb bõl azt a kö vet kez -
te tést von ják le, hogy a Szent Ko ro na
nem le het a ma gyar ság va ló di jel ké pe,
mert ha a szent ko ro na-tan (sic!) mint
nem ze ti ide o ló gia, nem ve zet he tõ vissza
a hon fog la lá sig vagy Szent Ist ván ál lam -
ala pí tá sá ig, ak kor a ma gyar ál lam úgy ne -
ve zett ide o ló gi á ja és kül de té se a Kár pát-
me den cé ben ha mis. Ha még is azt fir tat -
juk, hogy a Ko ro na eset leg ré geb bi is le -
het, ez zel csak a szom szé da in kat in ge rel -
nénk, ami tõl ment sen meg az Is ten.

1978-ban ha za ke rült a Ko ro na az
Egye sült Ál la mok ból, ami újabb len dü le -
tet adott a ko ro na ku ta tás nak, töb bek kö -
zött öt vös-arany mû ves szem pont ból. Ez
meg hök ken tõ ered mé nyek re ve ze tett.
Ugya nis a XII-XIII. szá za di da tá lás alap -
ja a Ko ro na hát só ré szén lát ha tó ural ko -
dók (el sõ sor ban Dukász Mi hály) ké pe, a
két-alkatrész-elméleté pe dig a ré szek el té -

Márvány Miklós

Kire veszélyes az Eszme?
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rõ stí lu sa és a fel irat ok el té rõ nyel ve volt.
Most egy ér tel mû vé vált a fen ti el mé let
tart ha tat lan sá ga. Meg ál la pít ha tó ugya nis
a ke reszt pán tok rög zí té sé nek mód já ból,
hogy az ki fe je zet ten eh hez a ko ro ná hoz
ké szült, cson kí tás nél kül, a pán tok vé gén
túl nyú ló, rög zí tés re ki ha gyott résszel. A
vizs gá lat iga zol ta, hogy a Dukász Mi -
hályt áb rá zo ló zo mánc le mez utó la gos be -
tol dá sa na gyon dur va be avat ko zás ered -
mé nye. Va gyis nincs kor meg ha tá ro zó
sze re pe. Ma rad a két nyel vû ség, ami hez
tud ni kell, hogy az ó kor tól fo lya ma to san
és pár hu za mo san hasz ná la tos két li tur gi -
kus nyelv a gö rög és a la tin volt, sõt egy -
ide jû hasz ná la tuk az ün ne pé lyes ség kü -
lön le ges ki fe je zé se, ami egyéb ként is ter -
mé sze tes nek te kint he tõ az 1054-es ke let-
nyu ga ti egy ház sza ka dás elõtt.

Mind ezek a fel is me ré sek leg aláb bis
meg en ge dik egy sok kal ko ráb bi da tá lás
le he tõ sé gét. Hang sú lyoz zuk, ez a da tá lás
a szent ko ro na-esz me ki ala ku lá sa szem -
pont já ból alap ve tõ. Mert nem kép zel he tõ
el egy a XI II. szá zad ban már két ség te le -
nül meg lé võ kul tusz, ha an nak tár gyát
40-50 év vel aze lõtt bar ká csol ták össze. A

ma gyar ság a ke let rõl nyu gat ra ván dor lá -
sa so rán könnyen ta lál koz ha tott a ke resz -
tény ség gel, leg ké sõbb itt a Kár pát-me -
den cé ben azon ban biz to san. Az it te ni
avar fe je del mek már a VI II. szá zad ban a
ke resz tény ség fe lé ori en tá lód tak, bár
még meg ma rad tak po gány nak és nem
kö te lez ték el ma gu kat sem a ke le ti, sem a
nyu ga ti ke resz tény ség mel lett. Ör mény
püs pö kök már 589 kö rül is cso por to san
ke resz tel tek ono gu ro kat, egyik fe je del -
mük, Kuvrat 619-ben meg ke resz tel ke dik,
az ava rok kagánja, Kajd pe dig 795-ben
ve szi fel a ke reszt sé get. Sem mi ko moly
érv nem cá fol ja, hogy a Ko ro nát eset leg
itt ké szí tet ték a Kár pát-me den cé ben, akár
a VII-VIII. szá zad ban (ld. „ket tõs hon -
fog la lás”).

A szem lé lõ nek már el sõ lá tás ra fel tûn -
het a Ko ro na ar cha i kus jel le ge. Zárt for -
má ja, pár tá za tá val, csün gõ i vel tel je sen
egye di vé te szi a nyu ga ti ko ro na for mák
kö zött. An nál in kább ha son lít a ke le ti no -
mád né pek nél hasz ná la tos ún. sá mán ko -
ro nák ra. Mond hat nánk, egy meg ke resz -
telt sá mán ko ro na. Ha ez igaz, ak kor már
sok kal könnyeb ben el kép zel he tõ, mi kép -

pen le het a ma gyar ság kon ti nu i tá sá nak
szim bó lu ma! Ak kor ugya nis át me ne tet
ké pez a ré gi és az új ön azo nos ság kö zött,
al kal mas le het ma is egy ko ro kon át íve -
lõ, ál la mi be ren dez ke dés tõl füg get len
iden ti tás- és sza bad ság esz me meg je le ní -
té sé re. A ko ro na esz me tör té ne té ben
mind ig fel is mer he tõ az a tö rek vés, hogy
egy szent ha gyo mány hoz iga zod ja nak az
adott kö rül mé nyek kö zött. Az esz mék er -
re al kal ma sak, az ide o ló gi ák nem. A ta -
nok gyor san el avul nak, mint a teg na pi
új ság. De egy nem ze tet ak kor le het vég -
leg le gyõz ni, ha esz mé it is el ve szik tõ le. 

Ezek az esz mék ma sem tûn nek el ér -
he tõbb nek. Uni ós csat la ko zá sunk a szu -
ve re ni tás egy ré szé nek fel adá sá val jár
majd, és a globalizációval ter je dõ west-
ern-típusú „de mok rá cia” egy re in kább az
el len õri zet len ke ve sek ural mát je len ti.
Úgy tû nik, ma sok kal in kább szük ség van
az iden ti tás, a szel le mi füg get len ség meg -
õr zé sé re, mint va la ha. A nem zet szá má ra
ezer éve egy ér tel mû a Ko ro na je len tõ sé -
ge. Ha né mely mai po li ti ku sunk szá má ra
csak mú ze u mi da rab ként ma ni fesz tá ló -
dik, ne so kat szo mor kod junk raj ta. g



Is me re tes, hogy az or szág gyû lés ta -
valy meg al kot ta, és év vé gén meg sza -
vaz ta a 2000. évi I. tör vényt ar ról, hogy
a ma gyar Szent Ko ro na, az or szág al -
ma, a jo gar és Szent Ist ván kard ja a
mil len ni u mi idõ szak ban, va gyis 2000.
ja nu ár 1. és 2001. au gusz tus 20. kö zött
az Or szág ház ku po la ter mé ben le gyen
ki ál lít va. Az óta, hogy Dá vid Ibo lya igaz -
ság ügy-mi nisz ter be nyúj tot ta a tör -
vény ja vas la tot, az (lát szó lag leg aláb -
bis) vi ták ke reszt tü zé ben állt, ami ket
„hí ven” köz ve tí tett a saj tó. A sza va zás
az tán pon tot tett az i-re: ki de rült be lõ -
le, hogy va ló já ban csak a Sza bad De -
mok ra ták Szö vet sé ge el len zi ál la mi sá -
gunk jel ké pe i nek ilyen jel le gû ki eme lé -
sét. Az SZDSZ-hez kö zel ál ló, Új Ge ne -
rá ció ne vû szer ve zet pár tu cat ak ti vis -
tá já nak mú ze um ker ti til ta ko zá sa még
job ban ki emel te a Nem ze ti Mú ze um és
az Or szág ház kö zött a der mesz tõ hi -
deg ben is sor fa lat ál ló tízezrek mél tó -
ság tel jes örö mét új év nap já nak dél -
után ján, mil li ók sze me elõtt, akik a te -
le ví zi ó ban kö vet ték az ese mé nye ket.
Gémesi György pol gár mes ter, par la -
men ti kép vi se lõt kér dez tük.

– Ma gyar ként, kon zer va tív, nem ze ti ér zel -
mû po li ti kus ként és ma gán em -
ber ként egya ránt, na gyon örü lök
an nak, hogy ál la mi sá gunk ezer -
éves év for du ló já nak meg ün nep -
lé sét ilyen mél tó gesz tus sal kezd -
te el a nem zet. Büsz ke va gyok
ar ra, hogy pár tom el nö ke, mint
igaz ság ügy-mi nisz ter nyúj tot ta
be az er rõl szó ló tör vény ja vas la -
tot. Az or szág min den pont já ról,
hó ban-fagy ban Bu da pest re za -
rán do ko lók, a Szent Ko ro nát az
el sõ na pok ban meg te kin tõ
tízezrek mind-mind azt bi zo nyít -
ják, hogy a ma gyar em be rek is
hoz zám ha son ló an érez nek.

– A tör vény ja vas lat vi tá ja
alatt azon ban úgy tûnt fel a saj -
tó ban, mint ha ko moly erõk el le -
nez nék ezt a gesz tust. Töb ben
azt han goz tat ták pél dá ul: mi ért
kel lett er re ennyit köl te ni?

– Hogy mi lyen ko mo lyak
vol tak ezek az erõk, az vé gül is

ki de rült a sza va zás kor, és a ko ro na át szál -
lí tá sa kor… Ami pe dig a költ sé ge ket il le ti:
er rõl nem is mél tó be szél ni. Ál la mi sá -
gunk ezer éves szü le tés nap ját ün ne pel jük.
Ha va la ki aján dé kot ad egy szü le tés na pot
ün nep lõ nek, nem azt né zi, mennyi be ke -
rült? – ha nem ar ra gon dol, hogy örö met
sze rez zen. Meg volt az öröm.

– Azt is mond ták: nincs tör té nel mi,
vagy jo gi elõz mé nye an nak, hogy a Szent
Ko ro na a Par la ment ben le gyen; ak kor
meg mit ke res ott?

– An nak sincs tör té nel mi, vagy jo gi
elõz mé nye, hogy a Nem ze ti Mú ze um ban
le gyen, ak kor meg mit ke re sett ott? A
Szent Ko ro na nem mú ze u mi tárgy. Ha -
nem ál la mi sá gunk jel ké pe, sõt: bi zo nyos
ér te lem ben meg tes te sí tõ je, ak kor is, ha
ez egye sek nek nem tet szik. Hol len ne
mél tóbb he lyen, mint az or szág há zá ban,
ahol a vá lasz tók ál tal oda kül dött em be -
rek hoz zák a mai tör vé nye ket?

– Ko moly biz ton sá gi be ren de zé sek re
volt szük ség, hogy a ku po la te rem ben ki -
ál lít has sák az erek lyé ket.

– Ezek re a be ren de zé sek re már ré gen
szük ség lett vol na. Más részt, akár ho vá
ke rül nek a ko ro ná zá si jel vé nyek a jö võ -
ben, ezek a be ren de zé sek el kí sé rik õket;
te hát egy sze ri be ru há zás ról van szó.

– Ha már a jö võ rõl esett szó: fel me rült,
hogy 2001. au gusz tus 20-a után a ko ro na
és a jel vé nyek ne a Nem ze ti Mú ze um ba
ke rül je nek vissza, ha nem a vár bé li, ad -
dig ra hely re ál lí tan dó Sán dor-pa lo tá ba.

– Va ló ban van nak ilyen ter vek. Így a
jel vé nyek utol só, az el hur co lás elõt ti he -
lyük re ér kez né nek vissza, ahol a két vi -
lág há bo rú közt õriz ték õket. Ezt a gon do -
la tot én is jó nak tar tom. Más kér dés,
hogy a fel té te lek még nem adot tak hoz -
zá, és dön tés sem szü le tett ró la. Nyil ván
még 2000-ben el dõl, hol lesz a jel vé nyek
vég le ges he lye.

– A mil len ni u mi idõ ben fo lya ma to san
lá to gat ha tó lesz a ko ro na?

– Igen, és na gyon sze ret ném, ha az én
vá lasz tó ke rü le tem bõl is mi nél töb ben fel -
ke res nék, ami hez min den se gít sé get igyek -
szem meg ad ni ma gam is. Ké rem, akik
szer ve zet ten kí ván ják meg te kin te ni, hív ják
a (30) 9907-385 mo bil-, az (1) 441-5138
üze net rög zí tõs szá mot, vagy faxoljanak az
(1) 441-5158-ra. Ad ják meg, mi kor és há -
nyan kí ván nak Pest re men ni, il le tõ leg hol
le het õket te le fo non vissza hív ni, hogy tit -
kár sá gom egyez tes se ve lük a rész le te ket.
Sze re tet tel v árok min den kit.

M. B.
Fotó: Radó Gábor
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A Szent Ko ro na az or szág há zá ban

Aján dék ezer éves szü le tés na punk ra
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Ja nu ár ha to di kán a gödöllõi vá ros há -
zán tar tott meg be szé lést az Ön kor -
mány za ti Au tó pá lya Ér dek egyez te tõ
Fó rum. Gémesi György el nök kö -
szön töt te a tér ség ön kor mány za ta i -
nak kép vi se le té ben meg je lent pol -
gár mes te re ket és más szak em be re -
ket, majd Fá bi án Zsolt al pol gár mes -
ter is mer tet te az elõ zõ évi ta pasz ta -
la tok ból le von ha tó kö vet kez te té se -
ket.

Az M3-as au tó pá lyán Gödöllõ tér sé gé -
ben több mint 30 000 egy ség jár mû ha -
lad át na pon ta, eb bõl a dí ja sí tás kö vet -
kez té ben 3000 te re lõ dött át a 3-as fõ út -
vo nal ra. (An nak ide jén a szak ér tõk 10
000 jár mû át te re lõ dé sét je lez ték elõ re,
azon ban az új kor mány ál tal ki ala kí tott,
ked ve zõbb ár ta ri fa ered mé nye ként ez
vé gül csak az elõ re jel zett szám har ma -
da lett.) A Gödöllõn át ha la dó fõ út ra te -
re lõ dött jár mû vek kö zött a te her au tók
ará nya át la go san a dup lá já ra emel ke -
dett, azon ban egyes nap szak ok ban ez a
ko ráb bi több szö rö sét is el éri. A Pest
Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ Kht-val
kö zö sen ki ala kí tott prog ram ke re té ben
Gödöllõ te rü le tén meg kez dõ dött a for -
ga lom irá nyí tó be ren de zé sek ki ala kí tá sa,
ami ter mé sze te sen nem csök ken ti a 3-as
fõ út for gal mát, de le he tõ vé te szi a ke -
reszt irá nyú köz le ke dést, amely ben bi zo -
nyos nap szak ok ban je len tõs tor ló dá sok
ala kul nak ki.

Az M3-as au tó pá lyát üze mel te tõ tár sa -
ság 1999-re négy mil li árd fo rint nyi be vé -
tel lel szá molt; en nek két har ma da szár ma -
zott egye di je gyek vá sár lá sá ból, és csak
egy har ma da a bér le tek bõl. Mind eb bõl az
a kö vet kez te tés von ha tó le, hogy az au tós
tár sa da lom nem fo gad ta el a mat ri cát,
mert drá gá nak ta lál ta, és mert sok az ese -
ti uta zá sok szá ma: Gödöllõn na pon ta át -
la go san 2000 na pi je gyet vá sá rol tak. Az
el múlt év vé gén az au tó pá lya-díj eme lé -
sé nek hí re nyug ta lan sá got oko zott a la -
kos ság kö ré ben; az ön kor mány zat hoz
száz-száz húsz alá írás sal el lá tott til ta ko zó
le ve lek ér kez nek a 3-as fõ út mel let ti te -
rü le tek rõl.

A tér ség for gal má nak vál to zá sá ról szá -
mol tak be a kör nyék te le pü lé se i nek kép -
vi se lõi is. Pász tor Bé la veresegyházi pol -
gár mes ter el mond ta, hogy a Veresegyház

– Csomád – Fót út vo na lon is tor lód nak a
jár mû vek. Gódor And rás, Dány pol gár -
mes te re ar ra mu ta tott rá, hogy az au tó pá -
lya sze re pe a tér ség fel tá rás, ami az em lí -
tett aka dá lyo zó té nye zõk mi att nem ér vé -
nye sül ma ra dék ta la nul. Isaszeg kép vi se -
le té ben Nagy Vil mos ar ról szá molt be,
hogy a köz ség ben meg nö ve ke dett az át -
me nõ for ga lom, ezen be lül a 20 ton na
ten gely nyo má sú jár mû ve ké mint egy 30
szá za lék kal. Ko vács Sán dor
vácszentlászlói pol gár mes ter a Jász ság -
ból ér ke zõ for ga lom nö ve ke dé sét em lí -
tet te.

Az au tó pá lya díj-mó do sí tás vár ha tó kö -
vet kez mé nye a hely zet to váb bi rom lá sa;
a Gödöllõn fel haj tó na pi je gye sek túl nyo -
mó több sé ge is ezen túl a 3-as fõ utat vá -
laszt ja majd.

A meg be szé lést kö ve tõ saj tó tá jé koz -
ta tón Gémesi György ar ra em lé kez te -
tett, hogy az Ön kor mány za ti Au tó pá lya
Ér dek egyez te tõ Fó rum ko moly si ke re -
ket ért el: egy sé ges díj és mat ri cás
rend szer va ló sult meg az M1-esen és
az M3-ason En nek fel té te le az volt,
hogy az M1-est mû köd te tõ tár sa ság tól
vissza vá sá rol ta az ál lam az au tó pá lyát,
így ma egy negy ven km-es sza ka szért
nem kell 3400 Ft-ot fi zet ni oda-vissza);
új ka puk nem épül nek, és elõ re lát ha tó -
lag a meg lé võ ket is le bont ják; az au tó -
pá lya-díj csak a pá lya mû köd te té sé nek
és kar ban tar tá sá nak költ sé ge it fe de zi,
szem ben a ko ráb bi kor mány ál tal ter ve -
zett díj jal, amely emel lett 30 szá za lé -
kos fej lesz té si költ sé get is tar tal ma zott
vol na, amit vé gül is nem kel lett meg fi -
zet ni ük az au tó sok nak. A pá lyát hasz -
ná lók több sé ge azon ban már ed dig is
ma gas nak tar tot ta a mat ri ca dí ja kat. A
2000. ja nu ár já ban be ve ze tett mó do sí -
tás, a na pi jegy el tör lé se pe dig je len tõ -
sen meg drá gít ja az ese ti uta zá so kat az
agg lo me rá ci ó ban: az 1300 fo rin tos he ti
(ki lenc na pos) bér let a több szö rö sé re
nö ve li a pá lya hasz ná lat költ sé gét azok
szá má ra, akik he ten te csak egy-két al -
ka lom mal (ügy in té zés, kór há zi lá to ga -
tás, szín ház, kon cert, hét vé gi te lek fel -
ke re sé se, stb.) ve szik azt igény be. En -
nek kö vet kez té ben az ese ti hasz ná lók
nagy va ló szí nû ség gel el hagy ják az au -
tó pá lyát, mi ál tal a 3-as fõ út for gal ma
to vább nö vek szik.

A ki ala kult hely zet meg ol dá sá ra az
Ön kor mány za ti Au tó pá lya Ér dek egyez -
te tõ Fó rum ja vas la to kat dol go zott ki. Ja -
va sol ják, hogy lé nye ges mér ték ben
csök ken jen a bér le tek ára, ami nem csak
az ese ti hasz ná lók szá má ra le het ked ve -
zõ, ha nem az au tó pá lyát el ha gyók je len -
tõs ré szét is vissza von za ná. A ja vas lat
11 000 fo rin tos éves, 1100 fo rin tos ha vi
és 500 fo rin tos he ti mat ri ca-ára kat tar -
tal maz. Eze ket a dí ja kat az M1-es és
M3-as au tó pá lyák tér sé gé ben élõ mint -
egy más fél mil lió gép jár mû-tu laj do nos
je len tõs ré sze el fo gad ná, mi ál tal a tel jes
be vé tel a ter ve zett nél lé nye ge sen ma ga -
sabb le het ne; el ér het né akár a tíz mil li -
árd fo rin tot is.

Amennyi ben ez nem le het sé ges, ak kor
mind ad dig, amíg az agg lo me rá ci ós elk-
erülõút-rendszer meg nem épül, a bagi
csomópottól le gyen in gye nes az au tó pá -
lya hasz ná la ta, vagy leg alább ma rad jon
fent a je len le gi, na pi je gyes rend szer.

Új ság írói  kér dés re vá la szol va
Gémesi György el mond ta: e tö rek vé sek
cél ja nem va la mi fé le elõ jog meg szer zé -
se, csu pán a ko ráb bi fel té te lek kö zött
akar él ni a vá ros la kos sá ga. Elég meg -
em lí te ni, hogy je len leg szin te le he tet len
az át ke lés a 3-as fõ úton bi zo nyos nap -
szak ok ban. A cél az, hogy az agg lo me -
rá ció egyéb út ja i ról mi nél na gyobb
mér ték ben te re lõd jön vissza a for ga lom
az M3-as au tó pá lyá ra, hi szen ez az ér -
de ke min den tér ség be li te le pü lés nek,
így Gödöllõnek is.

Benyhe Ist ván, a Mi nisz ter el nö ki Hi -
va tal fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te se a saj tó -
tá jé koz ta tón így nyi lat ko zott: a kor -
mány el sõd le ges cél ja az M1-es és M3-
as au tó pá lyák dí já nak egy sé ge sí té se
volt. El is mer te, hogy ez egyes sza ka -
szo kon, így a fõ vá rost öve zõ agg lo me -
rá ci ó ban új prob lé mák hoz ve zet het.
Két-há rom hó na pos ta pasz ta lat után
azon ban el kép zel he tõ a kor mány ren de -
let mó do sí tá sa.

Vé gül Gémesi György ar ról tá jé koz -
tat ta a saj tó kép vi se lõ it, hogy a ja vas la -
tok összeg zé sét Or bán Vik tor mi nisz ter -
el nök höz jut tat ja el az Ön kor mány za ti
Au tó pá lya Ér dek egyez te tõ Fó rum. Feb -
ru ár má so dik fe lé ben pe dig kon fe ren ci át
ter vez nek a kér dés ben, az összes érin tett
meg hí vá sá val.

M3: pol gár mes te rek a for ga lom vissza te re lé sé ért

Az ol csóbb mat ri ca min den ki nek meg ér né



Ka rá csony óta két nagy ha va zás vo -
nult át ha zán kon. Az uta kat húsz cen -
ti mé ter vas ta gon bo rí tot ta a hó, a ke -
mény hi deg ben jég gé fa gyott a le ta po -
sott égi ál dás. Vá ros unk ban a VÜSZI,
a le he tõ sé gek hez mér ten, azon nal
igye ke zett az ön kor mány zat ke ze lé sé -
ben le võ uta kat jár ha tó vá ten ni. Nem
így a PEMÁK, amely a ke ze lé sé ben le -
võ ál la mi uta kon csak igen ké se del -
me sen lá tott mun ká hoz, leg aláb bis
ami Gödöllõt és kör nyé két il le ti.

Mun ká juk ered mé nye pe dig még a le -
ta po sott jég nél is rosszabb lett: az egye -
net le nül, össze-vissza vég zett hó eké zés
után tíz cen ti ma gas jég bor dák, el tor la -
szolt út tor ko la tok kö zött evic kél tek a jár -
mû vek a vá ros ban, va la mint a kör nyék -
be li uta kon. Fur csa ugya nak kor, hogy
amíg pél dá ul Máriabesnyõn a jég be vá -
gott, ten gely tö rõ ká tyúk do bál ták a ko -
csi kat, ad dig a 3-as út hat ki lo mé ter rel
tá vo lab bi, már aszó di sza ka szán tü kör si -
ma asz falt vár ta azt, aki ép ség ben oda ér -
ke zett. Az ano má li á kat meg elé gel ve, a
Pol gár mes te ri Hi va tal vé gül az aláb bi le -
ve let küld te a PEMÁK-nak:

„Kenderessy Já nos igaz ga tó úr ré szé re,
Pest Me gyei Ál la mi Köz út ke ze lõ KHT,
Bu da pest. Tisz telt Igaz ga tó Úr! 1999. de -
cem ber 28-án dél tõl nagy mennyi sé gû hó
esett tér sé günk ben, mi nek kö vet kez té ben
a köz le ke dés vá ro  s unk  ban és kör nyé kén
rend kí vü li mó don meg ne he ze dett. … A
PEMÁK ke ze lé sé ben lé võ utak vo nat ko -

zá sá ban 30-án azt ta pasz tal tuk, hogy a 3-
as fõ út, az Isaszegre és a Valkóra ve ze tõ
utak tisz tí tá sa nem volt elég sé ges, a
Szadára ve ze tõ, Dó zsa György út tisz tí tá -
sát pe dig az ön kor mány zat vé gez te el,
mi u tán azon rend kí vül nagy for ga lom bo -
nyo ló dik, és nem le he tett to vább a
PEMÁK tisz tí tó esz kö ze i re vár ni. …
1999. de cem ber 30-án … kértük a
PEMÁK ke ze lé sé ben lé võ utak mi elõb bi
ha té kony tisz tí tá sát. 2000. ja nu ár 3-án
ma gam is saj ná lat tal ta pasz tal tam, de szá -
mos la kos sá gi be je len tés is ér ke zett, hogy
a 3-as fõ út, az Isaszegre és a Valkóra ve -
ze tõ út ve szé lyes, jég bor dás, rosszul, ne -
he zen jár ha tó, sok bal eset tör té nik. Ez az
ál la pot a ha va zás után 5 nap pal az elõz -
mé nyek is me re té ben el fo gad ha tat lan, an -
nál is in kább mi vel a 3-as út gödöllõi tér -
sé gen kí vü li ré sze, a bagi völgy híd tól
Hat van fe lé és Kistarcsa–Bu da pest kö zött
el fo gad ha tó ál la pot ban van… Ké rem ha -
té kony in téz ke dé sét an nak ér de ké ben,
hogy a te le pü lé sen át ve ze tõ és a te le pü lé -
se ket össze kö tõ utak mi e lõbb jól jár ha tó
ál la pot ba ke rül je nek. Ké rem ar ra vo nat -
ko zó tá jé koz ta tá sát is, hogy mi az oka an -
nak, hogy Gödöllõ tér sé gé ben az át me nõ
utak tisz tí tá sa nem volt meg fe le lõ. Ké rem
to váb bá Önö ket, hogy a Dó zsa György
út, az au tó pá lya-le haj tó és a Sza bad ság
tér kö zöt ti sza ka szán ál ta lunk vég zett
tisz tí tás költ sé gét szí ves ked je nek meg té -
rí te ni. Tisz te let tel: Dr. Gémesi György,
Gödöllõ, 2000. ja nu ár 3.”
Az óta lap zár tán kig hét nap telt el. A prob -

lé mák egy ré szét
meg ol dot ta a
nap pa li ol va dás,
más ré szü ket
(lásd ké pün ket)
még nem. Fá bi án
Zsolt al pol gár -
mes ter ke ser nyés
kom men tár ja: „A
P E M Á K - n á l
nyil ván is me rik
azt a té telt, hogy
ame lyik ügy egy
bi zo nyos idõ
alatt nem ol dó dik
meg ma gá tól, az -
zal nem is ér de -
mes fog lal koz -
ni…” g
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HÍREK

Az APEH köz le mé nye
Az APEH köz li a tisz telt adó alany -
ok kal, hogy az adó fi ze tés sel, az
adó be val lás ok el ké szí té sé vel kap -
cso la tos kér dé sek re in gye ne sen
hív ha tó ZÖLD szá mot rend sze re sít.
A 06-80-66-00-33-as te le fon szá -
mon 2000. ja nu ár 21-étõl min den
ér dek lõ dõ szak sze rû tá jé koz ta tást
kap hat kér dé se i re. 8-16 órá ig szak -
em be re ink, 16 óra után üze net rög -
zí tõ áll az ér dek lõ dõk ren del ke zé -
sé re.

APEH

Át já ró
Az Át já ró If jú sá gi In for má ci ós és
Ta nács adó Iro da a gödöllõi Pe tõ fi
Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont ban
vár ja mind azok je lent ke zé sét, akik
al bér le tet, mun ka le he tõ sé get kí nál -
nak, kor re pe tá lást, nyelv ok ta tást
vál lal nak vagy en nek a kor osz tály -
nak (14-28 év) bár mi lyen jel le gû
sza bad idõs, kul tu rá lis, egyéb szol -
gál ta tást kí nál nak! Cím: Pe tõ fi Sán -
dor Mû ve lõ dé si Köz pont,Át já ró If -
jú sá gi In for má ci ós és Ta nács adó
Iro da, 2100 Gödöllõ, Sza bad ság tér
6.,  Pf.:  391. Tel.:  420-977/109.
Fax.: (28) 420-978. g

Ren de lé si idõ vál to zás
Ér te sí tem tisz telt be te ge i met, hogy a
Máriabesnyõi kör ze ti or vo si ren de lõ -
ben 2000. Ja nu ár 1-tõl a ren de lés az
aláb bi ak sze rint mó do sul:
Hét fõ: 12-16 órá ig, kedd: 14-18 órá -
ig, szer da: 8-12 órá ig, csü tör tök: 14-
18 órá ig, pén tek: 8-12 órá ig. 
Egy ben Kel le mes Ka rá csonyt és
egész ség ben gaz dag bol dog új esz -
ten dõt kí vá nok:

Dr. Kövesi Mar git
há zi or vos

Ál lat or vo si ügye let
Ja nu ár 08-09.: Dr. Ko vács Ilo na
(Gödöllõ, Úr ré ti u. 14.; tel.: 416-
074); 15-16.: Dr. Pén zes Já nos
(Szada, Má tyás ki rály u. 5/a.; tel.:
(30) 9531-241); 22-23.: Dr.
Michalik Lász ló (Ál lat kór ház, tel.:
(20) 9813-100); 30-31.: Dr. Csermai
Fe renc (Mo gyo ród, Rá kó czi u. 7.;
tel.: (20) 9457-816). g

Úttisztítás: a PEMÁK nem állt a hely zet ma gas la tán

Ha csak az ol va dás nem…

A valkói út kedden, tíz nap pal az utol só ha va zás után Fotó: M.B.
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KÖSZÖNJÜK!

Szendy Bar ba ra és csa lád ja ez -
úton is ki fe je zi kö szö ne tét mind -
azok nak, akik ön zet le nül se gít sé -
get nyúj tot tak Barbara gyógy -
kezeléséhez. A múlt év vé gén Bar -
ba rát Auszt ri á ban meg ope rál ták,
gyógy ulá sá ról la punk ban be szá -
mo lunk.

Há zas sá got kö töt tek
Menyhárt Ist ván
és De ák And rea Má ria
Kiss Mik lós és Oláh Eni kõ
Szé les Lász ló és Hatfaludy Má ria
An tal Jó zsef
és Sza bó Má ria Er zsé bet
Strba Vik tor
és Franyó Bar ba ra Má ria
Lesták Im re és Cse re pes And rea
Pé ter Gá bor és Tóth Ad ri enn Zsu zsan na
Bor sos Jó zsef és Nyerlucz Tün de
Jász Sán dor és Boross Ani kó
Ju hász Fe renc és Sze ke res Ka ta lin
Hor váth Zol tán Ger gely
és Szakál Sá ra Or so lya
La jos At ti la és Szar ka Ág nes

El huny tak
Virágh Pál, Dó zsa György út 65.
Ber ki Jánosné Ber ki Edit, Éva u. 22.
Som Já nos, Köz tár sa ság út 12.
Bese Gá bor, Surin Ist ván u. 5.
Il lés Ferencné Gönczöl Má ria, Dó zsa
György út 65.
Ferenczi Imréné Luk ács Mar git,
Kiss Jó zsef u. 6.
Ma ros Istvánné Récsán Ju li an na,
Isaszegi út 22.
Ki rály Lász ló Gyu la, Aulich La jos u. 19.
Kreidli Sándorné Fézler Er zsé bet,
Pa csir ta u. 6.
Fo dor Zsig mond, Tö rök Ig nác u. 22.
Hirsch Gá bor, Dó zsa Gy. út 65.
Tóth Ist ván, Ha vas u. 2.
Dr. Bary Zol tán Istvánné Ecsedi Em ma,
Kos suth La jos u. 8.
Sifter Te réz, Sza bad ság út 15.
Fü löp Gyuláné Tóth An na,
Cso ko nai V. M. u. 1.
Vigh Lajosné Gömöri Te ré zia,
Ripka Fe renc u. 5. g

ANYAKÖNYV

Lap zár tánk ide jén má so dik
nap ja tar tott a vas utas
szak szer ve ze tek hat van
órás bér sztrájk ja. Kö rül -
néz ve vá ros unk ban, azt
kel lett lát nunk: az uta zó kö -
zön ség nek sem mi lyen hát -
rányt nem oko zott a mun -
ka be szün te tés. Sem a na pi
két „elég sé ges” vo nat pá -
ron, sem a Vo lán busz já ra -
ta in, sem a HÉV-en nem
volt tu mul tus.

Ér dek lõ dé sünk re Szûcs Gyu -
la, a Vo lán-pá lya ud var for gal mi ve ze tõ je
el mond ta: no ha hat buszt ál lí tot tak be,
hogy szük ség ese tén el tud ják szál lí ta ni a
meg nö ve ke dett utaslétszámot, ezek re vé -
gül is nem volt szük ség. Úgy gon dol ja,
mond ta, a be já rók je len tõs ré sze ed dig is
busszal, vagy HÉV-vel köz le ke dett; a tá -
vol sá gi uta zók meg a sztrájk mi att el ha -
lasz tot ták egy-két nap pal az uta zást.

A HÉV-állomásokon kö rül néz ve is azt
ta pasz tal tuk, hogy egy tel je sen át la gos
na pi for ga lom zaj lik, a sze rel vé nyek
egyál ta lán nem vol tak túl ter hel ve.

Ked den dél ben, a tel je sen ki halt vas út -
ál lo má son ke res tük meg Podmaniczky
Pálné ál lo más fõ nö köt.

– Ön sztráj kol?
– Mun kál ta tói jog kört gya ko ro lok, te -

hát nem te he tem. Igaz, az év vé gi haj rá
és az el sõ két hét után, eb ben a két nap

„nyu ga lom ban” pi hen he tek egy ki csit.
– Vol tak prob lé mák az uta sok kal?
– Nem vol tak. Az em be rek, úgy lát -

szik, fel ké szül tek a sztrájk ra.
– El érik cél ju kat a vas uta sok?
– Mint ré gi vas utas-di nasz tia tag ja

mon dom: saj nos, nem.
– S mint mun ka he lyi ve ze tõ?
– Na gyon össze tett ez a kér dés. Jó len -

ne mé lyeb ben át te kin te ni, nem csak azon
a szin ten, hogy két vo nat sem szál lít uta -
so kat… Egy fe lõl: má ra szin te a vas utas
szak szer ve ze tek ma rad tak meg Ma gya -
ror szá gon, mint ha té kony mun ka vál la lói
ér dek kép vi se le tek. És fáj lát ni, hogy ma -
guk ra hagy ták a vas uta so kat a töb bi
mun ka vál la lók. Más fe lõl vi szont meg -
gyõ zõ dé sem, hogy a szak szer ve ze tek nek
ma jó val több jo guk van, mint ami meg -
il let né õket, de õk még ezt is ke ves lik. És
ez na gyon nem he lyes. Ne kem, mint
mun ka he lyi ve ze tõ nek, kö te les sé gem be -
tar tat ni a Ma gyar Ál lam vas utak ren del -
ke zé se it; ugya nak kor is me rem a ma gam
és a be osz tot ta im prob lé má it is, és nem -
csak ma, de hol nap is ve lük kell dol goz -
nom. Mint vas utas, együtt ér zek a kol lé -
gá im mal, de mint ál lo más fõ nök nek, na -
gyon sok szor kel lett meg küz de nem a
szak szer ve zet túl ka pá sa i val is.

– Mi len ne hát a meg ol dás?
– Az igaz ság, mint mind ig, kö zé pen

van. Úgy gon dol nám: fi zes sük meg a
vas uta so kat, hogy le gyen mi bõl le von ni,
ha va la mit nem jól csi nál nak… és le gyen
ér dek kép vi se let ük, amely ki áll ér tük, ha
kell, de csak ak kor.

M. B.
Fo tók: a szer zõ

Nem oko zott fenn aka dást a vas utas sztrájk

Az igaz ság kö zé pen van…

Nem volt szükség a pótbuszokra

Podmaniczky Pálné állomásfõnök
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A gödöllõi vá rosi ön kor mány zat kez -
de mé nye zé sé re az Eu ró pai Unió PHA -
RE prog ram já nak pénz ügyi tá mo ga tá -
sá val, ha zai és nem zet kö zi szak ér tõk
be kap cso ló dá sá val kis tér ség-fej lesz -
té si stra té gia ké szül. Ja nu ár 11-én,
ked den a gödöllõi vá ros há zán kon fe -
ren ci át tar tot tak a té ma ki dol go zói, a
tér sé gi pol gár mes te rek és a te rü let fej -
lesz tés sel fog lal ko zó szer ve ze tek
kép vi se lõ i nek rész vé te lé vel. A vi ta in -
dí tó elõ adást Nyí ri La jos, a pro jekt ve -
ze tõ je tar tot ta, akit a kon fe ren cia szü -
ne té ben kér dez tünk.

– Ho gyan épül fel ez a kon cep ció?
– Az élet mi nõ sé get kell a kö zép pont ba

he lyez ni. A szük sé ges for rá sok meg te -
rem té se a ma gán szek tor be vo ná sá val ér -
he tõ el. Bi zo nyos ide gen for gal mi és kul -
tu rá lis szol gál ta tá sok von zó ak le het nek a
ma gán szek tor szá má ra, de az az ok ta tás -
ban is meg fog je len ni a kis tér sé gen be -
lül. Eb ben a kis tér ség ben a szel le mi bá zis
or szá gos, sõt, nem zet kö zi je len tõ sé gû; ezt
is kon cep ci o ná lis elem ként kell ke zel ni.
A gaz da ság ban sze lek tív ipar fej lesz tést
tar tunk szük sé ges nek. Vár ha tó a fõ vá rosi
ipar te le pek egy ré szé nek ki te le pü lé se az
agg lo me rá ció te rü le té re. A kör nyé ken

van nak ta pasz ta la tok a nagy vál la lat ok be -
fo ga dá sát il le tõ en. Ál lás pon tunk sze rint
az üze mek le te le pí té sé nek el sõd le ges
szem pont ja a kör nye zet vé de lem, de kí vá -
na tos a meg lé võ tu dás bá zis és a gaz da ság
kö zöt ti kap cso lat erõ sí té se. Az ide gen for -
ga lom ban van a leg na gyobb kez de mé -
nye zõ kész ség a kis tér ség ben, azon ban
kö rül te kin tõ en kell el jár nunk, hogy az
eset le ges hát rá nyo kat a mi ni má lis ra csök -
kent sük. Fon tos az in for má ció-áram lás, a
köz le ke dés, az in for ma ti ka, a táv köz lés.

– A PHA RE prog ram kap csán fel ve tõ -
dik a kér dés: hol tar tunk eu ró pai vi -
szony lat ban?

– Egy fe lõl hely ze tünk nem vá laszt ha tó
el Ma gyar or szág hely ze té tõl, más fe lõl
azon ban Nyu gat-Eu ró pa sok kis tér sé ge
bol dog len ne, ha ren del kez ne ilyen, az in -
teg rá ció so rán meg erõ sö dött egye tem mel,
és há rom ilyen ku ta tó in té zet tel, mint a mi
tér sé günk. Em lít het jük a nem zet kö zi vál -
la la tok be te le pü lé sét Gödöllõre, Szadára,
Veresegyházra és Csö mör re. Az agg lo -
me rá ci ón be lül Gödöllõnek min den esé -
lye meg van ar ra, hogy a kö vet ke zõ évek -
ben ez a fo lya mat még di na mi ku sab bá
vál jon. Ép pen ezért fon tos, hogy fej lesz -
té si kon cep ció jöj jön lét re.

R. G.

Kis tér ség-fej lesz tés PHARE-támogatással

Gödöllõ esé lyeiMi u tán két na pig a szem ben lé võ ház elõtt
par kol tam nagy ér té kû au tók kö zött, de -
cem ber 28-ra vir ra dó ra kés sel ki szúr ták a
13 éves Tra ban tom mind a négy ke re két.
Mi vel évek óta elõ ször kap tak ju tal mat az
egész ség ügyi dol go zók, „Is ten ad ta, Is ten
el vet te” a ju tal ma mat. Min den ki ar ra biz ta -
tott, hogy ke res sem az el len sé gem, aki
imígyen állt bosszút raj tam. Ha ez igaz, én
Kornis Mi hály sza va i val él ve „vagy el ha -
gyom ezt az or szá got (vá ros t), vagy fegy -
vert ra ga dok”! So kat gon dol koz tam azon,
hogy va jon mi za var hat ta ily fok ban az el -
kö ve tõt? Ta lán az, hogy trabantos va gyok?
Vagy az, hogy még nincs a köz te rü le ti par -
ko ló ban bé relt he lye? Min den eset re en -
gem meg ri asz tott. Biz ton sá go mat vesz tet -
tem. De nem csak a la kó te le pen, ha nem
az uta kon is. Mert jobb ról-bal ról, szem bõl
elõz nek, mil li ós ér té kû au tók ban szá gul do -
zó 20 éves su han cok és új gaz dag vál lal -
ko zók. Ál lan dó fé ke zés ben va gyok és élet -
ve szély ben. Nem csak én, ha nem õk is, de
azt nem tud ják át érez ni. Mert igaz a mon -
dás; „Aki nek az Is ten hi va talt adott, észt is
adott hoz zá”. Ne kik azon ban – re mé lem
egye lõ re – csak pénzt adott.

Dr. Liziczai Etel ka
pszi chi á ter, ne u ro ló gus szak or vos

Van nak em be rek, akik nagy hõs tet te ket haj -
ta nak vég re. Tisz te let tel, el is me rés sel adó -
zunk ne kik, de nem iga zán is mer jük õket. S
van nak em be rek, akik szin tén hõs tet te ket haj -
ta nak vég re, éle tün ket, va gyo nun kat vé dik, de
mi vel min den na pos mun ká juk, hi va tá suk so -
rán te szik ezt, nem mind ig vesszük ész re.
Egy ilyen em ber rõl szól ez a kis írás: Váradi
Má ria dok tor nõ rõl. Õ az, aki na pon ta lát ja el a
leg jár vá nyo sabb idõ szak ban is a kö hö gõ,
tüsszö gõ, ször csö gõ be te ge ket, lé vén fül-orr-
gége szak or vos. S nem ám fu tó sza la gon, gé -
pi e sen fel írt or vos sá gok kal kül di el be te ge it:
mind ig lel ki is me re te sen, tu dá sa leg ja vát ad va
jár el, a ren del ke zé sé re ál ló sok fé le tech ni kát
is be ve ti, ápo lá si, élet mód be li ta ná cso kat ad,
s azon nal se géd esz közt is biz to sít a gyógy u -
lás hoz ! Õ tud ja, amit egy gyógy ult kis ba ba
ma má ja ként én is meg nyu god va vet tem ész -
re: a gyógy sze rek és a gon dos ápo lás na pok
alatt meg gyó gyít hat egy be teg sé get, ha meg -
fe le lõ szak em ber irá nyít ja a ke ze lést. S hogy
õ az, ah hoz nem fér két ség. A be teg ség lám,
jót is ho zott, egy jó em bert, s pár há lás gon -
do la tot.

Farkasné Fü löp Haj nal ka

LEVÉL

Éle té nek 84. évé ben el hunyt Dr. Far -
kas Györgyné, Már ta né ni. Te me té se
de cem ber 30-án, 15 óra kor volt a
gödöllõi vá rosi te me tõ ben.

Már ta né ni már nyug dí jas pe da gó gus
volt, ami kor 1988-ban könyv tá runk ban
rész mun ka idõs ként dol goz ni kez dett.
Szor gal ma, ko rát meg ha zud to ló len dü le -
te, so kunk szá má ra pél da volt. Mind ig
mo soly gott, hi he tet len aka rat erõ vel tu -
dott fe lül emel ked ni a prob lé má in. Élet ta -
pasz ta la ta, mér he tet len böl cses sé ge, tan -
me séi út mu ta tó ként szol gál tak.

A stromfeldi fi ók könyv tár ban so kat
se gí tett ott dol go zó Ági lá nyá nak. Az õ
ha lá la után úgy érez te, ne ki kell to vább
vin ni Ági meg kez dett és fél be ha gyott

mun ká ját. 1994-ig dol go zott fi ók-könyv -
tá ros ként. Fel nõt tek és gye re kek nem
csu pán köny ve kért, ha nem jó szó ért, ta -
ná csért is men tek Már ta né ni hez. Nagy
tü re lem mel se gí tett min den ki nek.

Ta lál ko zá sa ink kor nem le he tett meg -
elõz ni, mind ig õ kér de zett elõ ször mo so -
lyog va, hogy va gyok, mi új ság a könyv -
tár ban? In kább õ hall gat ta má sok pa na -
sza it, mint hogy õ pa nasz ko dott vol na.
Ci pel te sa ját éle té nek ne héz ter he it, de
nem ter helt ve le má so kat. Az em be rek
irán ti mér he tet len sze re te te, a mun ka
irán ti tisz te le te vit te õt még ilyen be te gen
is a könyv tár ba.

„Az élet egy szer csak õrája gon dolt, mi
meg me sél ni kezd tünk ró la: „ Hol volt...”

Glóserné Sza bó Györ gyi

Far kas Györgyné, élt 84 évet

„Az élet egy szer csak…”
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Köz hely, de igaz: a vi lág 1999-ben sem
lett csen de sebb, nyu god tabb, bé ké -
sebb hely, mint az azt meg elõ zõ évek-
év ti ze dek, elég csak a ko szo vói vér -
on tás ra vagy az újabb csecsenföldi
há bo rú ra gon dol ni.

Ma gyar or szág szá má ra azon ban min den -
kép pen tör té nel mi je len tõ sé gû nap 1999.
már ci us 12-ike, mi kor ha zánk, Len gye lor -
szág gal és Csehor szággal együtt, hi va ta lo -
san is a vi lág leg erõ sebb ka to nai szö vet sé -
gé nek, a NATO-nak tag ja lett.  Az egy ér -
tel mû biz ton sá gi ga ran ci á kon túl, amit a
szer ve zet nyúj ta ni tud, ren ge teg fel adat
vár még az or szág ra, hogy a ma gyar hon -
véd ség vé del mi ké pes sé gei va ló ban meg -
fe lel je nek a NA TO kö ve tel mé nye i nek.

Ma ga a szö vet ség is át ala ku ló ban van,
mi vel az ed di gi tisz tán vé del mi dokt rí na
he lyét egy re in kább át ve szik a tag or szá g ok
te rü le tén kí vü li bé ke te rem tõ és fenn tar tó
had mû ve le tek. Ilyen volt Ju gosz lá via bom -
bá zá sa, melyet Ko szo vó kap csán hajtott
végre a NATO. A több sé gé ben albánok
lak ta szer bi ai tar to mány ban ugya nis az év
ele jé re ka o ti kus vi szo nyok ala kul tak ki, a
szerb rend õri és fél ka to nai erõk a már egy -
szer Boszniában be vált re cept alap ján et ni -
kai tisz to ga tó had mû ve le tek be kezd tek (tö -
meg mé szár lás ok, em be rek százezreinek el -
ül dö zé se). A NA TO vé gül már ci us 24-én
kezd te meg 11 he tes pusz tí tó tá ma dás so ro -
za tát, mely a szerb erõk tá vo zá sá hoz ve ze -
tett Ko szo vó ból. He lyük re a NA TO ál tal
irá nyí tott KFOR bé ke fenn tar tó ala ku la tai
ér ke ze tek, de ren det õk sem tud tak ten ni,
mi vel a vissza té rõ al bán la kos ság bosszú ja
elõl most a szer bek me ne kül nek. Nem va -
ló sult meg a nyu ga ti or szá gok azon tit kos
vá gya sem, hogy az ed dig há rom há bo rút
ki rob ban tó és el vesz tõ szerb ve zért,
Milosevicset sa ját nép ének ha rag ja fog ja
el sö pör ni. En nek azon egy sze rû oka van,
hogy az el len zék a vég le te kig meg osz tott
és nem tud iga zi al ter na tí vát nyúj ta ni a ki -
áb rán dult tö me gek nek.

Töb bi szom szé dunk nál is zaj lik az
élet: Ro má ni á ban egy re sú lyos bo dó gaz -
da sá gi és po li ti kai vál ság te remt fe szült -
sé get. Er re pél da a feb ru á ri vé res bá -
nyász já rás, mi kor a hír hedt Zsil-völgyi
bá nyá szok is mét fel ke re ked tek és Bu ka -
rest fe lé me ne tel tek, meg hát rá lás ra kény -
sze rít ve a kor mányt. Az év vé gén még

egy vi ha ros kor mány vál ság is bor zol ta a
ke dé lye ket: Radu Vasile kor mány fõt sa -
ját párt ja buk tat ta meg.

Hor vát or szág is for du ló pont elõtt áll,
ugya nis de cem ber 10-én hosszú be teg ség
után meg halt, Franjo Tudjman el nök, akit
so kan a füg get len Hor vát or szág egyik
meg te rem tõ jé nek te kin tet tek. A gaz da sá -
gi és bel po li ti kai prob lé mák kal küsz kö dõ
(nem zet kö zi el szi ge telt ség, saj tó sza bad -
ság kor lá to zá sa) or szág min den eset re
már idén ja nu ár ban egy új po li ti kai
irány ra sza va zott, mi kor az ed dig kor -
mány zó Hor vát De mok ra ti kus Kö zös ség
he lyett az el len zé ki szociálliberális ko a lí -
ció nyer te meg a vá lasz tá so kat.

Auszt ri á ban is nagy vi hart ka va ró vok -
so lást tar tot tak ok tó ber ben, ahol a szél sõ -
jobb ol da li nak-ide gen gyû lö lõ nek tar tott
Jörg Haider ve zet te Sza bad ság párt vég -
zett a má so dik he lyen. Az ed dig kor -
mány zó szo ci ál de mok ra ta-nép pár ti ko a lí -
ció fel bom lott, és kér dé ses, hogy mi lyen
ka bi net fog lét re jön ni. A hó na pok óta tar -
tó patt hely ze tet le het, hogy csak egy
meg is mé telt vok so lás fog ja fel ol da ni.

Az 1999-es esz ten dõ Orosz or szág szá -
má ra is rend kí vül iz gal ma san telt. Ah hoz
már hoz zá szok hat tak az em be rek, hogy is -
mét több mi nisz ter el nök is meg for dult az
év so rán a Kreml ben (Primakov,
Sztyepasin, Putyin), az sem oko zott túl zott
meg le pe tést, hogy újabb kor rup ci ós-pénz -
mo sá si ak ci ó ra de rült fény, és a szá lak egé -
szen az el nök kör nye ze té ig ve zet tek. An nál
in kább bom ba ként rob bant az év utol só
nap ján Bo risz Jel cin orosz el nök meg vált a
hi va ta lá tól és ide ig le ne sen át ad ta az erõs
em ber ként a köz tu dat ba be rob bant Putyin
kor mány fõ nek az ál lam fõi jog kö rö ket. Ha -
son ló an sok kol ták az orosz köz vé le ményt
azok a va ló di bom bák is, me lyek szep tem -
ber ben rob ban tak fel több há zat tel je sen le -
rom bol va, több száz em bert meg öl ve. A
me rény le tek kel szél sõ sé ges cse csen ter ro -
ris tá kat vá dol tak meg, és er re hi vat koz va
az orosz had se reg meg kezd te az észak-ka u -
ká zu si köz tár sa ság mód sze res el fog la lá sát.

A Kö zel-Kel eten is több sze mély cse re
tör tént az év so rán: új ural ko dó ke rült a
jordán ki rály ság trón já ra, Abdullah sze -
mé lyé ben, aki el hunyt ap ja, Hussze in bé -
ke po li ti ká ját kí ván ja foly tat ni. A má ju si
iz ra e li vá lasz tá sok ré vén is új em ber ke -
rült a jobb ol da li Netanjahu he lyé re a mi -
nisz ter el nö ki szék be, Ehud Barak, aki si -
ke rét töb bek kö zött an nak kö szön het te,
hogy az évek óta meg re kedt bé ke fo lya -
mat fel gyor sí tá sát és le zá rá sát ígér te. 

Fábus

Visszatekintés

A világ 1999-ben

CIB

PIAC

Gödöllõ Vác
Bur go nya (Ft/kg) 60 60-65
Sárgarépa (Ft/kg) 98 100
Fehérrépa (Ft/kg) 440 500
Zeller (Ft/kg) 190 200
Karfiol (Ft/kg) 275 400
Káposzta (Ft/kg) 48 50
Kelkáposzta (Ft/kg) 58 80
Kelbimbó (Ft/kg) 150 155-170
V. hagyma (Ft/kg) 80 80
Lila hagyma (Ft/kg) 80 80
Fokhagyma (Ft/kg) 260 260
Bab (Ft/kg) 320 300-370
Lencse (Ft/kg) 320 280-300
Sárgaborsó (Ft/kg) 140 140
Cékla (Ft/kg) 58 50-60
Torma (Ft/kg) 400 420
Alma (Ft/kg) 120 110
Körte (Ft/kg) 270 250-300
Citrom (Ft/kg) 220 198-250
Narancs (Ft/kg) 130 150
Mandarin (Ft/kg) 220 240
Grape fruit (Ft/kg) 250 220
Kiwi (Ft/tálca) 220 220
Gomba (Ft/kg) 380 400
Tojás (Ft/db) 19-21 18-21
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A Krúdy Gyu la el be szé lé sei alap ján ké -
szült Szindbád cí mû film nek bi zo nyá ra

so kunk szá má ra
leg em lé ke ze te sebb
je le net so ra, mi kor
Latinovits-Szind -
bád ebé del. Be ül a

ven dég lõ be, gon do san meg hány ja-ve ti a
pin cér rel, mit is egyen, igyon ott ná luk,
tisz táz za, a fá cánt olasz avagy ma gyar
gesz te nyé vel ké szí tik-e, ér dek lõ dik, tar -
ta nak-e új hagy mát, mert ne ki ép pen ar ra
vol na gusz tu sa, elem zi a mus tá rok nak
kü lön bö zõ faj tá it, fel há bo ro dik, ami kor
két ség be me rik von ni, hogy he lyes sor -
rend ben fo gyaszt ja a fen sé ges ét ke ket…

Na és a ké pek! Amint úsz nak az arany  ló
zsír ka ri kák a hús le ve sen, hab zik a sör, de fõ -
ként, ami kor egyet len moz du lat tal ki ütik a
ve lõt a jó ko ra csont ból a pi rí tott ke nyér re…

Bächer Iván amo lyan Krúdy kö pe nyé -
bõl ki bújt ínyenc. Nagy él ve zet tel idõ zik
ételízeknél, for mák nál, il la tok nál. Nem -

csak en ni sze ret, de fõz ni is. El be szé lé se i -
ben le ír ja, mi lyen alap anya go kat vá laszt,
ho gyan ad ja meg az tán azok sa vát, bor sát,
mi lyen mód sze rek kel dol go zik pes ti la ká sa
kony há ján, mi lye nek kel fa lu si há za tá ján.
Az ol va só va ló di re cep te ket is ki sze mez -
get het köny vé bõl, de ki még sok kal töb bet
is. Ké pet kap hat ró la, mi lye nek is va gyunk
mi em be rek, mi kö zép ko rú ak, akik táp lál -
ko zunk ez idõ sze rint e ha zá ban, az elõ de -
ink mit hagy nak ránk, az utó da ink mit haj -
lan dók át ven ni tõ lünk. Az étel sze re tet, ha
még ed dig nem tud tuk vol na, most, ol va -
sás köz ben rá éb red he tünk, meg egye zik az
élet sze re tet tel. És az em ber sze re tet tel.
Mert ugye, aki ne ki lát a tûz hely kö rül szor -
gos kod ni, aki azon van, hogy meg tel jék a
kam ra, so se egye dül ma gá ra gon dol. Aki
la poz gat ré gi, mond hat ni, tör té nel mi re -
cept gyûj te mé nye ket – mint ar ra is sor ke -
rül a kö tet ben –, az pe dig már egé szen
nagy ívû össze füg gé se ket fe dez het fel.

- r -

Bächer Iván: Ván dor bab

Ínyenc Krúdy kö pe nyé bõl

Január 13–19.,15:30

Sztárom a párom
(Notting Hill)
Fsz.: Julia Roberts, Hugh Grant

Január 13–19.,17:45, 20:00

Életfogytig
(Life)

Fsz.: Eddie Murphy, Martin Lawrence, Obba Babatundé

MOZI
MÛSO R

JA NU ÁR 22-ÉN 19 ÓRÁ TÓL

ÍR KOCS MA
A GREENFIELDS

ZE NE KAR RAL

ÍR ÉTEL- ÉS
ITAL SPE CI A LI TÁ SOK

ÍR „STEP”-TÁNC TA NÍ TÁS
ÉS TÁNC HÁZ

MIN DEN VEN DÉ GÜN KET
EGY PO HÁR SÖR REL VÁR JUK!

BE LÉ PÕK ÁRA: 600 FT

vi dám tél bú csúz ta tó
az ír és skót nép ze nét ját szó

M.É.Z.
együt tes sel

17 órá tól

Ap rók tán ca
Be lé põ díj: 250 Ft

19 órá tól

Kon cert
Utá na

Fel nõtt tánc ház
Be lé põ díj: 600 Ft

Jegy elõ vé tel: ja nu ár 3-tól

Ja nu ár 25., 15 óra:
(Cho pin ze ne is ko la)

Castello
fú vós ötös

hang ver se nye

(Mo zart-, Bizet-, Bar tók-,
Joplin-mûvek)

A fú vós ze nei bér let
ér vé nyes!

Be lé põ díj: 250 Ft

Feb ru ár 4-én



Kultúra • 13Gödöllõi Szolgálat • 2000. január 13.

Királyi Kastély
Ma gyar Tör té nel mi Bál a Tör té ne lem tan á rok
Egy le te szer ve zé sé ben. Idõ pont: 2000. ja n.
28. 19.00 ó. Prog ram: 18.00. a kas tély meg -
te kin té se. 19.00: meg nyi tó. Fõ véd nök:
Pokorni Zol tán ok t. mi nisz ter. Kö szön tõ: dr.
Gémesi György. Mû sor: El sõ bá lo zók re ne -
szánsz nyi tó tán ca. Ze ne: Frederic Cho pin Ze -
ne is ko la Arpeggio If jú sá gi Gi tár ze ne ka ra és a
Blockflöte Együt tes. Pa lo tás. A Pre mont rei
vég zõ sei és a ze ne is ko la Varázs-Fu vo la -
zenekar együt te se. Ke rin gõ. A Turai Tánc -
együt tes. 20.00–21.00 va cso ra. 21.00–
04.00: bál. Sza lon ze ne: Körösfõi And rás.
Meg je le nés: kor hû jel mez ben, il l. al ka lom hoz
il lõ en. A be lé põ jegy ára: ta ná rok nak: 3000 Ft;
egyéb ér dek lõ dõk nek: 5000 Ft. Je gyek kap ha -
tók ja n. 10-tõl a kas tély ban, va la mint a pol -
gár mes te ri hi va tal ban. Az árban benne fog lal -
ta tik egy svéd asz ta los va cso ra is! Je gyek igé -
nyel he tõk: TTE B p., Mú ze um u. 7. Tel.: (1)
318-6002; Balogh Zsu zsa: (30) 2012-530.
Az el sõ bá lo zók tán cá ra és tánc tu dá su kat fe l -
e le ve ní te ni szán dé ko zók szá má ra je lent ke zés:
Ernyes Ri ta (tánc ta nár) 2100 Gödöllõ, tel.:
(28) 417-548, Balogh Zsu zsa, tel.: (30)
2012-530. Szál lás le he tõ sé gek: UNO Pan zió
Gödöllõ, Sza bad ság út 199., tel.: (20) 9562-
835. Ár: 2000 Ft/fõ/éj sza ka. Jel mez köl csön -
zés: Bu da pest, Iri nyi u. 18. Tel.: (1) 318-
6781; 317-5574. Vellingtons Kft., Bp., Dó zsa
Gy. u. 68. Tel.: (1) 351-8396. Pa csir ta Tánc -
ru ha- és Jel mez köl csön zõ, B p., Kecs ke mé ti
u. 8. (1) 317-5685. g

Mû ve lõ dé si Köz pont
Tánc ház. Ja n.14-én, 17 ó.: Ap rók tán ca. Be -
lé põ: 200 Ft. Klasszi kus Tánc is ko la, kez dõ
cso p. In d.: ja n. 15-én, 16 ó., 3000 Ft/8 al ka -
lom. Je lent kezés: ja n. 15-ig. Kor társ Film -
klub. Ja n. 17. 19 ó.: Se bek. R.:  Dra gojevic. g

Duflex Fény kép tár, ja n. 18–febr. 1.: Öt ven
sport pil la nat. A „Záhonyi fo tó is ko  la” vég zõ
osz tá lya i nak ki ál lí tá sa. Meg nyi tó: ja n. 18-án
18 ó., meg nyit ja: dr. Gé me si György. g

Az eu ró pai fes té szet tör té ne te. Mû vé szet -
tör té ne ti elõ adás-so ro zat II. Ja nu ár 19-én 18
ó.: A fran cia fes té szet nagy alak jai. Be lé põ -
jegy: 200 Ft, a 10 elõ adás ra szó ló bér let ára
1200 Ft. Bér le tek ja nu ár 10-tõl vált ha tók. g

Gödöllõi Aka dé mia, ja nu ár 21-én 16 óra:
Drávaszög né pi kul tú rá ja. Elõ adó: Lá badi Kár -
oly PhD nép rajz ku ta tó, a bér le tek ér  vé  nye sek!
Be lé põ jegy: 200 Ft. A Gödöllõi Aka dé mia VII.
fél évi prog ram já ra bér le tek ja n. 17-tõl vált ha -
tók. Ja n. 21-én 19 ó.: Desszert hab bal.
Kepes And rás mû so ra. Be lé põ díj: 800 Ft. g

HÍREK

G ödöllõ test vér vá ros a de cem ber ben is -
mét meg ren dez te ha gyo má nyos ze nei

prog ram ját, amely re vá ros unk ból ket ten
kap tak meg hí vást: Gál Gab ri el la és Tör -
pé nyi Sán dor zon go ra mû vé szek. Az ese -
mény rõl és a nagy si ke rû kon cer tek rõl
öröm mel szá mol tak be la punk nak.

Giessenben új ra él vez het ték Karl Theo
Sames kar mes ter ven dég sze re tet ét; sõt, a
ze ne és a kó ru sok meg szál lott ja az el sõ pil -
la nat tól kezd ve igé nyel te a mun ká ju kat is.
Be kap cso lód tak a pró bák ba, együtt ké szül -
tek az ot ta ni gyer mek-, nõi és fér fi kó rus ok -
kal. Ki emel ték, hogy a kó ru sok tag jai és a
ze né szek egya ránt nagy fe gye lem mel, tel -
jes oda adás sal éne kel tek és ját szot tak, nem
tet tek kü lönb sé get pró ba és elõ adás kö zött.

A kon cer te ket a beuerni temp lom ban
és a giesseni St. Bonifatius-templomban
ren dez ték meg. A má so dik hely szí nen
700 né zõ elõtt ad ták elõ a szebb nél szebb
mû ve ket. A kon cer tek kez dé si idõ pont ja
elõtt há rom ne gyed órá val már telt ház
elõtt zaj lot tak az utol só pró bák. A ze nét
sze re tõ és ér tõ kö zön ség ugya núgy él vez -
te ezt is, mint a két órás kon cer tet.

Az elõ adá son kü lön kö szön töt ték a
Gödöllõrõl ér ke zett mû vé sze ket, az
ARD-díjas Láng Gab ri el lát és Tör pé nyi
Sán dort. Az önál ló mû sor szá ma ik mel lett
több mint tíz kó rus és ka ma ra mû elõ adá -
sá ban vet tek részt. A Láng–Tör pé nyi ket -
tõs Grieg-, Moskowski-, Mo zart-,
Schubert- és Schumann-négy ke zes mû -
vek kel mél tán ara tott nagy si kert. 

Giessenben és kör nyé kén nagy ha gyo -
má nya van a kó rus mû vek ma gas szín vo -
na lú elõ adá sá nak. A Karl Theo Sames ál -
tal irá nyí tott kó ru sok min den fel lé pé sü -
kön ma gyar szer zõk mû ve i bõl is elõ ad nak
né há nyat. A mos ta ni kon cer te ken Hal mos
Lász ló Jubiláte és Ko dály Zol tán Ad ven ti

ének cí mû mû ve sze re pelt a prog ram ban. 
A ven dég lá tó kar mes ter nél tett lá to ga tás

al kal má val öröm mel lát ták, hogy a zon go -
rán és a pol co kon tu catszám ra áll tak Ko -
dály Z. Öt fo kú ze ne, 333 ol va só gya kor lat
és Szõnyi E. A ze nei írás-ol va sás mód -
szer ta na cí mû köny vei, va la mint Ko dály
né met nyelv re le for dí tott mû vei. Sames úr
el mond ta, hogy több ször hí vott már Ma -
gya ror szág ról – két-há rom hét re – ze ne el -
mé let-ta ná ro kat elõ adás-so ro zat ra azért,
hogy még job ban el mé lyít sék Ko dály-
mód szer-is me re te i ket. Nem csak
Gödöllõrõl, Ma gya ror szág ról, ha nem a
ma gya rok ról is nagy sze re tet tel és tisz te -
let tel szólt a be szél ge té sek so rán. Na gyon
ked ve lik a kor társ ma gyar ze ne szer zõk
kö zül Or bán György mû ve it, me lyek kö -
zül már töb bet meg ta ní tott a kó ru sa i nak

A gödöllõi mû vé szek ér de kes ség ként
me sél ték, hogy a Giessenhez kö zel ál ló
egyik fa lut tel je sen ki vi lá gí tot ták a ka rá cso -
nyi ün ne pek re. A há zak ra, az ut cák ra, a fák -
ra és a bok rok ra, sõt még a jár da sze gély re is
fel sze rel ték az égõ ket. A kü lön bö zõ szí nek -
ben pom pá zó te le pü lés ez zel kí vánt be ke -
rül ni a Guinness re kor dok köny vé be. Az
egé szet az ot ta ni elekt ro mos mû vek ad ta
aján dék ba a fa lu nak.

Láng Gab ri el la és Tör pé nyi Sán dor el -
mond ta: a ka rá cso nyi kon cer tek rõl el is me -
rés sel ír tak a né met új sá gok, és több meg -
hí vást is kap tak a giesseni fel lé pé sü ket kö -
ve tõ en. Ezek kö zül az egyik feb ru ár ra,
egy év for du lós ün nep ség re, a má sik a
giesseni kó rus Észa ki-ten ge rig tar tó kon -
cert kör út já ra szól. A si ke res ven dég sze -
rep lés rõl ha za tér ve jól esõ ér zés sel vet ték
tu do má sul, hogy mun ka hely ük, a F. Cho -
pin Ze ne is ko la hoz zá já rult az uta zá si költ -
sé ge ik hez, amit ez úton is kö szön nek.

-esztí-

Ka rá cso nyi kon cert Gieessenben

A négy ke zes tõl a Ko dály-mód sze rig

Colombina: Ráckevei An na
Az el sõ Pierrot: Eperjes Kár oly
A má so dik Pierrot: Schnell Ádám
A ven dég lõs: Sza bó György

Ze ne: Novák Já nos,
dísz let: Si mon Gab ri el la,

jel mez: Ba kó Ilo na,
a ren de zõ mun ka tár sa: Sza bó György

Ren dez te: Taub Já nos

Be lé põ díj: 1000 Ft

Ja nu ár 23-án 19 óra kor Gödöllõn
a Komédium Szín ház ven dég já té ka

E. Rostand:

A két Pierrot
vagy a fe hér va cso ra
ver ses egy fel vo ná sos

For dí tot ta: Kosz to lá nyi De zsõ
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B i zo nyá ra mind annyi unk nak van évek
óta ki ala kult vé le mé nye a vá ros ról és

az or szág ról, ahol élünk. Eb ben ter mé sze -
te sen he lyet kap nak po zi tív és ne ga tív gon -
do la tok is. Le he tünk elé ge det tek vagy elé -
ge det le nek ve le, de min den eset re meg -
szok tuk már. Azon ban mi lyen nek ta lál ja, s
ve le együtt mi lyen nek lát hat min ket va la -
ki, aki a ten ge ren túl ról csöp pent kö zénk?
A ten ger alatt az At lan ti-óce ánt ér tem, az
or szág pe dig, ami rõl szó van, Ka na da, a
vá ros To ron to, a sze mély pe dig Carrie
Brown, a hu szon négy éves an gol ta nár nõ.
Szep tem ber óta ta nít a Tö rök Ig nác Gim -
ná zi um ban, és most, hogy pár hó nap alatt
be le szo kott az it te ni élet be, al kal mam nyílt
ar ra, hogy ki kér dez zem ön ma gá ról, és –
ró lunk.

Carrie Tor on tó ban emig rán so kat ta ní tott
an gol ra. Cso port ja i ban a di á kok ko ra 16-tól
80 évig ter jedt, így nem cso da, hogy az ér -
dek lõ dé si kö rük is szer te ága zó volt. Az
emig rán sok nak nem kö te le zõ meg ta nul ni -
uk an go lul, de a le he tõ sé get meg kap ják rá.
Carrie már rég óta tud ta, hogy va la hol kül -
föld ön sze ret ne ta ní ta ni, s kap csolt ba is ke -
rült az zal a szer ve zet tel, amely nek se gít sé -
gé vel a Tö rök Ig nác Gim ná zi um ban ta ní tó

ame ri kai ta nár  há zas pár, Mr. és Mrs.
Eastvold is el ju tott Ma gya ror szág ra. Õket
már egy az Egye sült Ál la mok ban szer ve -
zett to vább kép zé sen meg is mer te, s mi kor
Gödöllõre ke rült, töb bek kö zött az Eastvold
há zas pár is so kat se gí tett ne ki. Carrie egy -
elõ re ke ve set tud ma gya rul, de a bol tok ban
már a mi nyel vün kön is el bol do gul. Az is -
ko lán kí vül an go lul több nyi re a fi a ta lab bak
ér tik meg, de min den ki se gí tõ kész, ha va la -
mi lyen prob lé má val hoz zá  for dul.

A gim ná zi um ban az ún. „hosszú an go lo -
so kat” ta nít ja, te hát azo kat a di á ko kat, akik
he ti 6–8 órá ban, el sõ ide gen nyelv ként ta -
nul ják az an golt. Az óra anya gát több könyv
se gít sé gé vel ál lít ja össze, be szél get nek, szi -
tu á ci ós já té ko kat ad nak elõ, és írat tesz te ket,
esszé ket is. „Elõ ször igye kez tem las san be -
szél ni, hogy fel mér jem a di á kok tu dá sát”,
mond ta Carrie. Mi e lõtt ta lál koz tam vol na
ve le, ar ra szá mí tot tam, hogy szá mom ra szo -
kat lan lesz a ka na dai ki ej tés, de hi á ba igye -
kez tem va la mi kü lön le ges szí ne ze tet ta lál ni
Carrie be szé dé ben. En nek az oka ki is de -
rült: Carrie ba rá tai Tor on tó ban több nyi re
ame ri ka i ak, s így az õ be széd stí lu su kat vet te
át, de va ló ban van kü lönb ség, ha ki csi is, az
ame ri kai és a ka na dai an gol kö zött. Ez

több nyi re ki fe je zé se -
ket érint, de bi zo nyos
sza va kat is más képp
ej te nek ki, fõ leg a ma -
gán hang zók ej té sé ben
tû nik fel ez az el té rés.

Azt is meg kér dez -
tem Carrie-tõl, hogy
mit lá tott Ma gya ror -
szág ból: 

– Jár tam a Mát rá ban, ami na gyon szép
volt, és ter mé sze te sen Gödöllõn is szét néz -
tem már – vá la szol ta. – Vol tam a kas tély -
ban is. Gödöllõ sze rin tem ked ves kis vá ros,
elõ nye, hogy kö zel van Pest hez. A fõ vá -
ros ban töb bek közt a Hõ sök te rét néz tem
meg, de ér de ke sek vol tak a szá zad ele ji la -
kó épü le tek is. A leg szem be tû nõbb el té rés
Ka na da és Ma gyar or szág kö zött ta lán az,
hogy itt sok kal több tör té nel mi em lék kel
ta lál koz ha tok, az em be rek köz tük és ve lük
él nek. Ka na da ál la mi lé te mind össze pár
száz éves múlt ra te kint het vissza, szem ben
Ma gyar or szág ezer éves tör té ne le mé vel.

Carrie azt is el mond ta, hogy a ka na -
dai  ak több nyi re annyit tud nak Ma gya ror -
szág ról, hogy Eu ró pá ban van, eset leg
még azt, hogy egy kor a ke le ti blokk tag ja
volt. Re mél jük, lesz a kö vet ke zõ évek ben
is olyan po zi tív vál to zás, ami okot ad rá,
hogy Eu ró pán túl is job ban meg is mer jék
a ne vün ket.

N. L.

(A. de S. Exupéry: A kis her ceg)
De cem ber 8-án az im már ha gyo má -

nyos Damjanich-vetélkedõvel kez dõ dött
a Damjanich-napok ren dez vény so ro za ta.

A ve tél ke dõ öt csa pat rész vé te lé vel zaj -
lott. A zsû ri el nö ki tisz tét Pet rák Lász ló, a
vá ros  könyv tár mun ka tár sa vál lal ta. A ve -
tél ke dõt zá ró mon da ta i ból idé zünk: „…na -
gyon jó han gu la tú, vi dám, ol dott lég kö rû
ver seny zaj lott le itt ma dél után, jól fel ké -
szült csa pa tok kal, ér de kes fel ada tok kal. A
ver seny zõk tisz te lik és tud ják a tör té nel met,
ugya nak kor já té kos ked vû gyer mek ként
ve szik az aka dá lyo kat. És ez így he lyes…”

El sõ he lye zett a Pe tõ fi is ko la lett, má so -
dik ként az Er kel a csa pa ta, a har ma dik he -
lyen pe dig a Ha jós ver seny zõi vé gez tek.

A té li szü net elõt ti he tek ben a nagy ka -
rá cso nyi ké szü lõ dés tar tot ta iz ga lom ban
az is ko la ta nu ló it. A Damjanich-napok

ren dez vé nyei ka rá cso nyi „Christmas-
party”-val foly ta tód tak. A han gu la tos es -
ten részt vett szin te min den ki, gyer mek és
szü lõ együtt iz gult és szó ra ko zott.

A né metet ta nu ló ötö di ke sek bet le he mes
já té kát, a ha to di ko sok ka rá cso nyi ege rek rõl
szó ló je le ne tét és a he te -
di ke sek da lát az ad ven ti
ko szo rú ról az is meg ér -
tet te, aki nem be szé li a
nyel vet. Az an go lo sok is
ked ves mû sor szám ok kal
ké szül tek. A leg ki seb bek
ka rá cso nyi da locs ká kat
éne kel tek. A ne gye di ke -
sek és a ha to di ko sok jel -
mez be búj tak, és per gõ
an gol ság gal ját szot ták el
a Há rom kis ma lac és a
Só cí mû me sét.

A da lok és ver sek (az 5., 7. és 8. osz tá -
lyo sok pro duk ci ó ja), majd a be szél ge tés a
ka rá cso nyi aján dé kok ról (4. és 5. osz tály)
meg ha tó an szép pil la na tai ad tak mél tó be -
fe je zést en nek a va rázs la tos dél után nak.

Az ün ne pi meg hitt sé get fel idé zõ ese -
mény ön fe ledt „sütizéssel” ért vé get, bé -
kés-bol dog ér zé se ket éb reszt ve sze rep lõ -
ben és né zõ ben egya ránt.

Hu mán Mun ka kö zös ség
Damjanich Já nos Ál ta lá nos Is ko la

Ma gyar or szág – ka na dai szem szög bõl

Carrie Brown Tor on tó ból

„Öl töz tesd dísz be a szí ve det…”
Damjanich-napok

Fotó: archív

Fotó: archív
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A z el múlt va sár na pon, mint a ja nu ár 6-i
víz ke reszt ün ne pé hez leg kö ze leb bi al -

kal mon, víz szen te lés re ke rült sor a Blaha
Luj za te le pi ká pol ná ban a gö rög ka to li kus
kö zös ség nek be mu ta tott szent mi se vé gén.
A szen te lést vég zõ Tóth Fe renc ál do zó -
pap a meg szen telt víz zel ke re si fel sor ra a
hí ve ket ott ho na ik ban a hét fo lya mán.

– Jó le he tõ ség ez ar ra – mond ta – ,
hogy a pap a hí vek kel a csa lád juk ban is
találkozzék. Ilyen kor sok min dent meg -
be szél het nek. Ki tá gul az ün nep. Már az -
zal is, hogy ki-ki elõ ké szül a pap, a szen -
telt víz fo ga dá sá ra. Ke resz tet, gyer tyát he -
lyez az asz tal ra. Kö zö sen imád ko zunk

han go san. A szö veg, me lyet kö ve tünk,
ezen a cí men ta lál ha tó a szer tar tás könyv -
ben: La kó há zak meg ál dá sa víz ke reszt tá -
ján. De nem csak a fa la kat áld juk meg, a
fa lak meg ál dá sa ki e gé szül a kö zöt tük
élõk nek szó ló jó kí ván sá gok kal. Érez tet -
ni kell a csa lád dal: Is ten aján dé kát vit tük
el szá má ra, Is ten ál dá sát, Is ten kö zel sé -
gét. A meg szen telt víz em lé kez te ti õket a
sa ját ke reszt sé gük re. A pap ott hagy be lõ -
le va la mennyit, hogy köz tük le gyen, fo -
lya ma to san hasz nál ják, igyák, érint sék
meg, ves se nek ke resz tet ve le. 

Tóth Fe renc el sõ íz ben lá to gat ja meg ily
mó don a szer te Gödöllõrõl és a kö ze li te le -

pü lé sek rõl a Blaha-telepi ká pol ná ba já ró
gö rög ka to li kus hí ve ket. Ta valy õsz óta
szol gál vá ros unk ban. Hon nét szár ma zik,
mi lyen utat tett meg ed dig? – kér dez tük. 

–1970-ben Óz don szü let tem – kezd te a
be mu tat ko zást. – Fel ve tõ dött, hogy kõ -
mû ves le szek, mert a bá tyám szo ba fes tõ -
nek ta nult, és ar ra gon dol tunk, hogy majd
egy más sal össze fog va dol go zunk épít ke -
zé se ken. Hogy más ként ala kult az éle tem,
az zal in dult, hogy a pa punk meg kér dez te:
nem aka rok-e egy há zi gim ná zi um ba men -
ni. Így ke rül tem az esz ter go mi fe ren ces
gim ná zi um ba. On nét je lent kez tem a nyír -
egy há zi gö rög ka to li kus hit tu do má nyi fõ -
is ko lá ra. A kis pa pi éve im Nyír egy há zán
és Bu da pes ten tel tek. ’94-ben szen tel tek
pap pá. Az el sõ he lyem Sátoraljaújhelyen
volt, négy évig mû köd tem mint se géd lel -
kész. 98 õszén he lyez tek Bu da pest re a
Ró zsák te rén le võ gö rög ka to li kus plé bá -
ni á ra. Je len leg hár man va gyunk ott pa -
pok. A min den fe lé szét szó ró dott gö rög
ka to li kus val lá sú em be rek tud ják, hogy
fel ke res het nek ben nün ket, ha szent sé gek
ki szol gál ta tá sát igény lik. Az utób bi idõ -
ben egy re in kább rend sze res sé vá ló „ki já -
rá sok kal” jó len ne meg ala poz ni egy-egy
kö zös sé get. A hí vek sze ret nék, ha egy -
ház köz ség hez tar toz hat ná nak, csak hát
ne he zen ter jed el a hí re, hogy hol van er re
le he tõ ség. Pél dá ul töb ben, akik nek a
gödöllõi ká pol na pe dig kö ze lebb es ne,
má ig be jár nak a Ró zsák te ré re. A mi egy -
há zunk nak ez a leg na gyobb gond ja: a hí -
vek el ván do rol tak ere de ti la kó hely ük rõl,
szór vány ban él nek. Pe dig fon tos a kö zös -
ség hez va ló tar to zás, az egy há zi kö zös ség
is a gyö kér te len ség egyik or vos sá ga. 

N. A.

Ja nu ár 17–22-ig a kö vet ke zõ rend sze rint
öku me ni kus ima he tet tar ta nak a gödöllõi
egy há zak.

Hét fõ: re for má tus temp lom – igét hir det
Ullmann Pé ter pre mont rei per jel. Kedd:
evan gé li kus temp lom – Nagy Lász ló Ta más
ka pu ci nus mi nisz ter. Szer da: kas tély temp -
lom – Blázy Ár pád evan gé li kus lel kész.
Csü tör tök: re for má tus temp lom – Kecs kés
At ti la káp lán. Pén tek: máriabesnyõi ka pu -
ci nus kegy temp lom – Nagy Kár oly re for -
má tus lel kész. Szom bat: pre mont rei temp -
lom – Szir tes And rás bap tis ta lel kész. 

Az ima órák min den al ka lom mal es te 6
óra kor kez dõd nek. g

A Gödöllõi Szol gá lat 1999. 11. 18-i szá má -
nak 10. ol da lán egy máriabesnyõi fel hí vást
tet tünk köz zé: Pes ti Rudolfné kép vi se lõ
aszzony ar ra kér te a hí ve ket, hogy mi nél
töb ben temp lom ban kezd jék az új esz ten -
dõt.

Gödöllõn három plé bá nia van. Bes -
nyõn az es ti há la adás és vir rasz tás után
éj fé li  mi sé vel kezd ték az új évet, kb. öt -
ven hí võvel. A Kas tély temp lom ban kb.
két száz hí võ kezd te az új évet éj fé li szent -
mi sé vel. A pre mont re i ek plé bá nia temp lo -
má ban csen des vir rasz tás volt, így töb ben
a má sik két plé bá ni á ra men tek. A kö zel -

ben la kó kb. 10 hí võ vett részt ezen az éj -
fé li vir rasz tá son. A kö ze li Bag köz ség
plé bá nia temp lo má ban szin tén vir rasz tás
volt éj fél kor, amin kb. 150 hí võ vett részt.
Bu da pes ten a XI. ke rü le ti Szent Im re
cisz ter ci plé bá nia temp lom ban is 200 hí võ
kezd te az új évet éj fé li szent mi sé vel.

Re mél jük, hogy a kö vet ke zõ szil vesz -
ter kor, ami már egy új év ez red kez de tét is
fog ja je len te ni, még több he lyen lesz éj fé -
li szent mi se, és így még több hí võ lesz a
részt ve võ. (A Szent írás ból tud juk: Lótnak
azt mond ta az Úr, hogy Szodoma és
Gomora meg me ne kül, ha 10 iga zat ta lál
ott. Mint tud juk a két ó ko ri vá ros el pusz -
tult!) Re mél jük, ha az Úr ránk te kint, egy -
re több iga zat ta lál kö zöt tünk!

Bízd új ra éle ted Krisz tus ra.

Víz ke reszt a gö rög ka to li kus egy ház ban

A gyö kér te len ség el len

Vissza te kin tés

Akik imával ünnepeltek

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

Fotó: Nádudvari Anna
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Ál lás
g Most in du ló nem zet kö zi ke res ke del mi cég or szá gos
ki épí tés hez meg bíz ha tó ve ze tõ ket, mun ka tár sa kat ke res.
In gye nes kép zést biz to sí tunk. Tel.: (20) 9344-757. 
g Az ABN-AMRO Biz to sí tó Rt Gödöllõn fris sen meg nyi -
tott iro dá já ba ke res fi ók ve ze tõ ket és mun ka tár sa kat, kö -
zép, vagy fel sõ fo kú vég zett ség gel. Tel.: (20) 9273-671.
g Pre cíz la ka tos mun ká ra fér fi fém ipa ri szak mun kást ke -
re sünk gödöllõi te lep hely re. Tel.: (mun ka idõ ben) 422-
178.
g Nem zet kö zi pénz ügyi ta nács adó-cég ke res ve ze tõ ket
és ér té ke sí tõ ket, 30 év fe lett, mi ni mum érett sé gi zett,
gaz da sá gi alap is me re tek kel ren del ke zõk nek - sze mé lyes
ta lál ko zás, ön élet rajz zal. Tel.: (30) 2132-628.
g Fran cia tu laj do nú Kft. hõ re lá gyu ló és hõ re ke mé nye -
dõ, va la mint fém meg mun ká ló ipa ri al kat rész gyár tó üze -
mé be fel vé tel re ke res 3 mû sza kos mun ka rend be: gép -
be ál lí tó, gép ke ze lõ, szer szám kar ban tar tó mun ka tár sa -
kat. A je lent ke zést és a szak mai ön élet raj zot a kö vet ke zõ
cím re kell kül de ni a hir de tés meg je le né sét kö ve tõ 1 hé -
ten be lül: 2100 Gödöllõ, Kõrösi Csoma Sán dor u.21. 
g Gödöllõi élel mi szer bolt ba szak kép zett nõi el adót ke re -
sek. Tel.: (20) 9107-073.
g Ru há za ti bolt ba ke res ke del mi vég zett ség gel friss
nyug dí jas el adót fel ve szek. (he ti 10 órá ra). Tel.: (30)
9873-205.
g Gyógy nö vény bolt ba 4 órás mun ka kör be el adót fel ve -
szünk. Tel.: (30) 223-9801.
g Mel lék ál lás ban, nem ott hon vég zen dõ mun ká ra ke re -
sünk kul tú rált, leg alább érett sé gi vel ren del ke zõ urat,
vagy höl gyet. Tel.: (20) 3361-147.
g A HM Armcom Rt. ke res érett sé gi zett ér té ke sí té si
mun ka tár sa kat mû hold ve võ an ten nák, il let ve mû hold ve -
võ szet tek ér té ke sí té sé re. Az or szág bár mely ré szé rõl
fõ ál lá sú ak és vál lal ko zók je lent ke zé sét vár juk. Je lent ke -
zés: Molnárné Hliva Mar git, Tel.: 422-119, vagy (30)
2457-826. Cím: 2100 Gödöllõ, Dó zsa György út  63/a.

In gat lan
g Kis te rü le tû épí té si tel ket, vagy be épít he tõ kert vé get
ven nék, Gödöllõ Bu da pest fel öli ré szén, vagy a Köz tár -
sa ság út jobb ol da lán, meg fi zet he tõ áron. Tel.: 412-
528 (es te), vagy (20) 9441-088, Bi ha ri.
g Gödöllõ köz pont já hoz kö zel, 120 nm-es csa lá di ház
el adó (üz let nek, iro dá nak is al kal mas).  Tel.: (1) 456-
3443, vagy 422-249.
g Gödöllõn el adó az Er zsé bet körúton 64 nm-es, 1 +
2 fél szo bás örök la kás, 6,6 mil lió Ft-ért. La kás cse re is
le het sé ges 2 szo bás ra, ér ték kü lön bö zet tel. Tel.: 412-
580.
g Gödöllõn a vá ros köz pont hoz kö zel, sür gõ sen el adó 3
szo bás csa lá di ház, au tó sze re lõ mû hellyel, mel lék épü -
let tel, ga rázzsal. Iá.: 15 mil lió Ft. Tel.: 497-343, vagy
475-882.
g Ga rázs el adó Gödöllõn, 680 ezer Ft-ért. Tel.: (30)
9702-554 (es te 6 után). 
g Já nos ut cai két szo bás, gáz kon vek to ros la ká so mat na -
gyobb ra cse rél ném. Tel.: (20) 9313-879.
g Gödöllõn 3 vagy 4 szo bás kb. 80 nm-es la kást vá sá -
rol nék. Tel.: (20) 9313-879.
g Vá sá rol nánk Gödöllõn egy plusz két fél szo bás, vagy
ket tõ plusz fél szo bás, egye di fû té sû la kást. Tel.: 416-
921 (14-18 órá ig).
g Gödöllõn egy szo bás la kást vá sá rol nék, kész pénz fi ze -
tés sel. Tel.: 411-753 (17 óra után).
g Gödöllõn, kel le mes kör nye zet ben, fel újí tott, 2 szo bás,
70 nm-es, ker tes csa lá di ház, mel lék épü le tek kel el adó.
Tel.: (30) 2307-649, vagy (17 óra után) 414-376.
g El adó csa lá di há zak a kert vá ros ban, a vá ros köz pont
kö ze lé ben és a feny ves ben, to váb bá épí té si tel kek, hét -
vé gi há zak, in gat la nok a feny ve si te rü le ten. Tel.: 421-
101.
g 50-60 nm-es la kást ke re sek Gödöllõn. Tel.: 430-351,
vagy (es te) (30) 235-6990.
g Gödöllõn épí té si tel ket ke re sek. Min den meg ol dás ér -
de kel. Tel.: (30) 9000-024.

g El adó Gödöllõ Nagyfenyves te rü le tén, 1287 nm-es
épí té si te lek. Köz mû: víz, vil lany, gáz Ta vasszal. Tel.:
420-669.
g El adó Gödöllõ, Ma ri ka-te le pen kert in gat lan. (1407
nm, víz a tel ken, vil lany, gáz az ut cá ban.) Tel.: 420-669.
g Valkón, gaz dál ko dás ra is al kal mas csa lá di ház el adó.
Tel.: 415-316.
g Gödöllõ bel vá ro sá ban 75 nm-es la kás el adó. Tel.:
415-316.
g Gödöllõ köz pont já ban rep re zen ta tív, igé nyes ki ala kí tá -
sú, ext ra felszereltségû új, csa lá di ház el adó. Tel.: 415-
316.
g Isaszegen pin cé zett, két szin tes csa lá di ház ga rázzsal
el adó. Tel.: 415-316.
g Er dõ ker te sen csa lá di ház, be já ra tott ve võ kör rel ren -
del ke zõ üzem mel el adó. Tel.: 415-316.
g 1-4 szo bás el adó la ká so kat ke re sünk ügy fe le ink ré -
szé re. Tel.: 415-316.
g El adó Gödöllõn a Szõ lõ u.-ban 50 nm-es üz let hely -
ség. Tel.: (20) 9270-629.
g Kis mé re tû la kó te le pi la kást (gar zont), il let ve ház részt
vá sá rol nék, sür gõs! (Le he tõ leg az Er zsé bet park kör nyé -
kén). Tel.: (20) 9336-464.
g Gödöllõn új sze rû csa lá di ház, 4 szo bás, nap pa lis,
összközmûves, te lek kel el adó, vagy ki adó. Gödöllõi la -
ká so kat be szá mí tunk. Ár: 15 mil lió Ft. Tel.: (30) 9406-
009.
g Gödöllõi csa lá di ház, ket tõ ki sebb la kás ra cse rél he tõ.
Tel.: 422-464.

Al bér let
g Le in for mál ha tó, 42 éves fér fi hosszú táv ra al bér le tet
ke res, Gödöllõn vagy kör nyé kén. Min den meg ol dás ér -
de kel. Idõ sek gon do zá sát és ker ti mun kát vál la lok. Tel.:
418-991 (8-16 órá ig)
g Gödöllõn 23 nm-es üz let hely ség ki adó. Cím: Bajcsy
17. Tel.: (20) 9771-671.
g Ga rázs ki adó a Ka zin czy kör úton. Tel.: 430-732 (18
óra után).
g A Já nos u. 25 szám alatt ga rázs azon nal ki adó. Tel.:
416-809.
g Gödöllõn 69 nm-es, kon vek to ros, 1 + 2 fél szo bás,
ma gas föld szin ti la kás bú to ro zot tan hosszú táv ra ki adó.
Tel.: 421-414.
g 1,5-2 szo bás bú to ro zat lan la kást bé rel nénk hosszú -
táv ra feb ru ár kö ze pé tõl. De li Kár oly, mh. Tel.: 3399-
399/2433, vagy 3911. Pa lo ta kert 11. V/2.
g Gödöllõ bel vá ro sá ban 17nm-es iro da hely ség áp ri lis
1-tõl ki adó. Tel.: (30) 9717-337.
g Gödöllõ köz pont já ban 3 szo bás csa lá di ház ga rázzsal
ki adó. Tel.: 415-316.

Adás-vé tel
g Tyúk vá sár. Ki tojt tyú kok 350 Ft-tól kap ha tók. Érd.:
Gödöllõ, Asbóth u. 9.
g Hasz nált hû tõ gép, tûz hely és bú to rok el adók. Tel.:
(20) 9894-511.
g Va do na túj elekt ro mos tej szí vó ké szü lék 2 év ga ran ci á -
val 6000Ft-ért el adó. Tel.: 417-719.
g Hí zók el adók. Gödöllõ, Vak Bottyán u. 5. 
g Ön tött vas ra di á to rok, 500 és 600 mm-es mé re tek ben
200Ft/ta gi áron el adók. Tel.: (csak ja nu ár ban) 419-131
(Tóth).
g Ré gi pi pá kat ke re sek. Tel.: (30) 9717-337.
g Ré gi fa ra gott há ló szo ba bú tort ven nék, le he tõ leg fel újí -
tás elõt ti ál la pot ban. Tel.: (30) 9717-337.
g El adó fo nott nagy ka ros szék 3500 Ft, ál lít ha tó író asz -
tal 6000 Ft, ta nu ló mik ro szkóp 5900 Ft, va la mint la bo ra -
tó ri u mi hõ mé rõk 700 Ft/db. Tel.: 414-390.
g Pianinó re á lis áron el adó. Tel.: 422-464.

Szol gál ta tás
g Ala pít vá nyok, BT-k, vál lal ko zók köny ve lé sét, adó és
TB ügy in té zés ét és adó be val lá sát vál la lom. Tel.: 415-
991.
g Köl töz te tés, áru szál lí tás (bel föl di és nem zet kö zi) meg -

le pe té sek nél kül, ga ran ci á val. Bár mit, bár mi kor, bár ho -
vá. Tel/fax: 418-203, vagy (30) 9243-216.
g Gyógypedikûr: vas tag, gom bás, be nõtt kö röm, tyúk -
szem, sze mölcs, bõr ke mé nye dés szak sze rû ke ze lé se és
ápo lá sa. Tel.: 411-759.
g Ké zi mun ka elõ nyo más 2 so ros gé pi cak ko zás. Tel.:
412-119.
g Cso por tos gyógy tor na 2000. Ja nu ár 10-tõl Gödöllõn,
szer da - pén tek 16 és 17 órai kez dés sel, fel nõt tek és
gye re kek ré szé re. Érd: Me zei Ág nes gyógy tor nász nál
(30) 9026-614, és Petróczi Zsu zsan na gyógytestn-
evelõnél 419-641, vagy (30) 2035-980-as te le fon szá -
mon.
g Bíz za gyer me ke sza bad ide jét sok ol da lú an kép zett
babysitterre! Ren des, ak tív fog lal koz ta tás: úszás ok ta tás,
gyógytestnevelés, pe da gó gi ai, gyógy pe da gó gi ai se gít -
ség Bu da pest, Gödöllõ és kör nyé ke te rü le tén. Tel.: 412-
580.
g Ge rinc és izü let ja ví tó gyógy tor na is ko lá sok és fel nõt -
tek ré szé re. Tel.: 412-580.
g Ala pít vá nyok, Bt-k, vál lal ko zók köny ve lé sét, adó- és
tb. ügy in té zés ét és adó be val lá sát vál la lom. Tel.: 415-
991.
g Lánc fû résszel fa vá gást, fa ki vá gást vál la lok. Tel.: 415-
585 (17 órá tól).
g Lel ki és ér zel mi gond ja i val sze re tet tel vá rom, jö võ jét
tarot-kártyából meg jó so lom. Tel.: 412-147.
g Vál lal ko zók, vál lal ko zá sok, szer ve ze tek! Gödöllõ köz -
pont já ban köny ve lést, be val lá sok ké szí té sét, ügy in té zést
vál lal mér leg ké pes köny ve lõ. Bér szám fej tés, TB ügy in té -
zés köny ve lés nél kül is. Gon dos, pon tos mun ka! Tel.:
411-126.

Jár mû-al kat rész
g El adó 1998-as Zas ta va, 80 ezer Ft-ért. Tel.: 400-249
(17 óra után).
g Tra bant 601 Kom bi jó ál la pot ban el adó. Tel.: (30)
9146-002.
g La kó ko csi 4 sze mé lyes el adó (fû tés, hû tõ, tûz hely,
mo so ga tó). Té li tá ro lás meg old ha tó. Ára: 300 ezer Ft.
Tel.: 432-569.
g Mi tsu bi shi Lancer 1.6 GLXI, 1993. de cem be ri, ve ze -
tett szervízkönyves, 58 e km-t fu tott. Vizs ga: 2001. de -
cem ber. Ext rák: 4 e. ab lak, e. tük rök, elektr. te tõ, szervó
korm., közp. zár, Cobra ri asz tó. Ára: 1 mil lió 480 ezer Ft.
Tel.: 417-719. 
g El adó bon tott La da se bes ség vál tó, Wart burg al kat ré -
szek. Új Robur fõ fék hen ger Multicar fék do bok. Tel.:
419-162.

Ok ta tás
g Két évet an gol nyelv te rü le ten el töl tött, vég zõs ELTE-és
an gol ta ní tást vál lal. Tel.: 415-378, v. (30) 9140-711.
g Új év ez red - új ki hí vá sok - sta bil nyelv tu dás! An gol,
Né met, Fran cia, Olasz, Ma gyar 60 órás (he ti 4 óra)
nyelv tan fo lyam ok ra, va la mint az an gol Trinity (TCL)
nyelv vizs gák ra be irat ko zás ja nu ár 20, 21-én, 15-18 órá -
ig! In gye nes gya kor ló órák an go los di ák ja ink nak, anya -
nyel vi ta ná rok kal is!  I.L.J. Gödöllõ, Körösfõi u. 2. Tel.:
411-266, vagy 411-556. Az I.L.J. , a Nyelv is ko lák Szak -
mai Egye sü le te ál tal „Mi nõ sí tett és Aján lott” nyelv is ko la,
az or szág 27 leg jobb nyelv is ko lá i nak egyi ke. 
g Kor re pe tá lás bi o ló gi á ból és kém iá ból, va la mint fel vé -
te li elõ ké szí tés bi o ló gi á ból. Tel.: 412-395.
g Astra Ariadne nyelv is ko la tan fo lya ma i ra be irat ko zás:
feb ru ár 3-4-én 16-18 órá ig a Tö rök Ig nác Gim ná zi um -
ban. Nagy csa lá dos ok nak to vább ra is 50 szá za lék ked -
vez mény. Tel.: 417-719.
g Beszédcentrikus an gol- és orosz  ok ta tás, ol vas má -
nyos kis re gé nyek bõl és ere de ti an gol-ame ri kai fil mek -
bõl. Tel.: 412-967.

Egyéb
g A Gödöllõi Parlagfûellenes cso port vár ja mind azok je -
lent ke zé sét, akik ten ni sze ret né nek azért, hogy a vá ros
parlagfûmentessé vál jon. Tel.: 416-672, Miklósik Már ta.
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– Színvonal – szépség – igényesség –

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

mûvészek alkotásait.
– Festmények – grafikák – kerámiák –

kisplasztikák – különleges ajándék-tár-
gyak megtekinthetõk, megvásárolhatók.

cim: 2100 Gödöllõ, Köztársaság út 60.
Tel.:430-977, Fax.: 416-646

Nyitva: H–Szo: 8–18, V.: szünnap

Felvételi elõkészítõ tanfolyam indul esti és levelezõ
tagozaton 2000 januárjában biológia, kémia, fizika,

matematika és történelem tantárgyakból.
Oktatási központok: Gödöllõ,
Budapest, Debrecen, Keszthely,

Szeged és Mezõtúr
Jelentkezni lehet: 2000. január 10-ig.

Részletes tájékoztatás kérhetõ: Tehetségért Mozga-
lom (TM) Agrárfelsõoktatási Szervezete,

2103 Gödöllõ, Páter K. u.1.
Tel.: 522-019, 410-200/1196-1195

E-mail: titkarsag.atmi.mgk@mgk.gau.hu

MÁR KA KE RES KE DÉS ÉS SZER VIZ
A LE HE TÕ SÉ GEK KE RES KE DÉ SE

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

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

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

SU ZU K I  BENKÕ,SU ZU K I  BENKÕ,

A  GOND TA  LAN AU TÓ ZÁSA GOND TA  LAN AU TÓ ZÁS

A Suzuki Benkõ
márkakereskedésnél

Minden használt Suzukira csökkentett kama-
tozású hitel, így használt Suzukiját

150 000–200 000 Ft-os megtakarítással
veheti meg (2 év garanciával)

Minden régi autóját min. 100.000 Ft-ért beszámítjuk!

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

MÉTERÁRU- LAKÁSTEXTIL- KERESKEDÉS
GARDENIA FÜGGÖNYÖK

DEKOROK, KARNISOK TELJES VÁLASZTÉKA
Áruház: Gödöllõ, Szabadság tér 14.

Kötõfonalak 1800 Ft-tól
Gyermekmintás kartonok 550 Ft-tól
Alkalmi anyagok 650 Ft-tól
Gyapjúszövetek 1200 Ft-tól

ÁGYNEMÛK allergiaellenes, bio, normál
BÚTORSZÖVETEK, huzatok, mûbõrök, mûszõrmék

ASZTALTERÍTÕK, viaszos vásznak, damasztok
TAKARÓK, plédek, anginok, törülközõk, rövidáruk

Függöny- és ruhavarrást, javítást vállalunk. Iskolák, óvdák, étter-
mek, intézmények, egyházak minden textiligényét teljesítjük.

Alacsony
árak

KedvezményekPÁRATLAN LEHETÕSÉG



18 • Hirdetés Gödöllõi Szolgálat • 2000. január 13.



Hirdetés • 19Gödöllõi Szolgálat • 2000. január 13.

A Segítõ Kéz alapítvány kuratóriu-
ma pályázatot hirdet ápolási
intézetének ápolástagozati

munkakör betöltésére.
Feltételek: e.ü. fõiskolai végzettség

/diplomás ápolói vagy intézetvezetõi
szak/

minimum 2 év szakmai gyakorlat
A pályázatokat 2000. február 15-éig

fogadjuk, melyet az Alapítvány
elnökéhez kérünk eljuttatni (2101

Gödöllõ, Pf. 143)

Felvételt hirdetünk 2 fõ ápolói
munkaköri területre (minimum fel-
nõtt szakápolási oklevéllel). Érdek-

lõdni lehet naponta 8–15 óráig
a 06-20/9212-472 telefonon
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A DIGITEL 2002 RT.
SÜRGÕSEN munkatársakat keres

gödöllõi ügyfélszolgálati irodájába

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ELÕADÓI
munkakörbe.

Az ideális pályázó:
– 22–30 éves,
– érettségivel,
– felhasználói szintû  számítógépes
ismeretekkel,
– valamint jó kommunikációs
készséggel rendelkezik.

Elõnyt jelent:
– angol nyelvtudás,
– ügyfélszolgálati gyakorlat.

Az önéletrajzokat „ÜSZI” jeligére, a
Digitel 2002 Rt. humánpolitikai
osztályára kérjük beküldeni:

2100 Gödöllõ, Ganz Ábrahám u. 2.
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De cem ber 27-én az egye te mi sport -
csar nok ban iga zi sport gá lát lát hat tak
a né zõk: a Du na TV Sport ka rá csony cí -
mû, ún. csúsz ta tott egye nes adás ban
su gár zott mû so rá ban az el múlt év két
si ker sport ágá nak kép vi se lõi „csap tak
össze” tré fás, spor tos ve tél ke dõn
egy más sal.

A ví zi lab dá zók be vo nu lá sa az EB-döntõ
utá ni ün nep lést idéz te (négy kéz láb jöt tek
be a fi úk és a lá nyok), az azt kö ve tõ ver -
se nyek pe dig az el sõ he lyért ját szott mér -
kõ zés iz gal ma it. Az el len fél az 1999-es
év má sik si ker csa pa ta, az öt tu sá zó ké
volt. El sõ ként mind két – edzõk kel, höl -
gyek kel és ju ni o rok kal – ki bõ ví tett gár da
két kép vi se lõ jé nek ri por ter ként kel lett bi -
zo nyí ta nia. A fel adat tel je sí té sé re vál lal -
ko zó Ma da ras nak és Sár fal vi nak a pó ló -
sok Eu ró pa-baj no ki arany meccsét, míg
Ko vács nak és Vá ri nak Balogh Gá bor vi -
lág baj no ki el sõ sé get ered mé nye zõ lo vag -
lá sát és fu tá sát kel lett kom men tál nia. A
jó han gu la tú (pl Sár fal vi a la Pa lik: „Ho -
vá tûnt Tóth Frank?”; Ko vács: „Ér de kes
stí lus: egyet job bal lép, egyet bal lal.”)
ve tél ke dést vé gül a kö zön ség sza va za ta
alap ján szo ros csa tá ban a pentatlonisták
nyer ték.

Az el mé let után kö vet ke zett a gya kor -
la ti be mu ta tó há rom lab dás sport ág ban.
Fut ball ban a kez dõ pont ra he lye zett lab -
dát kel lett a ka pu ba to váb bí ta nia a je lent -
ke zõk nek, akik nek a dol gát ne he zí tet te,
hogy be kö tött szem mel kel lett a há ló ba

ta lál ni uk. A cél zás az Ola szor szág ban
ját szó, de sza bad sá gát itt hon töl tõ
Steinmetz Bar na irá nyí tot ta „vi ze sek nek”
si ke rült job ban. Nem úgy a ping pon go -
zás! Utób bi ban ugya nis Kálnokiék di a -
dal mas kod tak, mi u tán õk ad tak vissza
több lab dát az ado ga tó gép nek, mely az
egyik leg jobb ma gyar fér fi asz ta li te ni sze -

zõt, Zwickl Dá -
ni elt is meg tré -
fál ta idõn ként.
Balogh Gá bor
tem pó já nak kö -
s z ö n  h e  t õ  e n
szin tén öt tu sá zó
si ker rel zá rult a
pa lán kok alat ti
csa ta. Itt is
meg cso dál hat -
tak a je len lé võk
egy pro fi tel je -
sít ményt, szü -
net ben ugya nis
a zsá ko lás ban
if jú sá gi vi lág -
baj nok Ka to na
Ádám mu tat ta

be ki vé te les tu dá sát.
Sport ér té ke mel lett a fér fi né zõ ket bi -

zo nyo san más szem pont ból is gyö nyör -
köd tet te Simkó And rea cso port já nak, il -
let ve Mé szá ros Ré ká nak az ae ro bic be -
mu ta tó ja, a höl gyek ugya nak kor a
szabadulómûvész David Merliniért iz -
gul hat tak. A mind két nem bõl va ló ze ne -
ra jon gók pe -
dig tom bol -
hat tak a
Sunmachine,
a Pi cas so
Branch és a
Csü tör tök 12
f e l  l é  p é  s e
köz ben, az az
m i n  d e n  k i
meg ta lál hat ta
ma gá nak az
õt leg job ban
von zó prog -
ra mot.

Vissza tér -
ve a mû sor
fõ ré szét adó
vi a dal ra, tel -

jes kö rû pó lós gyõ zel met ho zott  a
szkanderverseny, hi szen mind a ju ni o -
rok [pi l  la  na tok alat t] ,  mind a nõk
[Stieber hosszas küz de lem után bi zo -
nyult erõ sebb nek Simókánál], mind az
edzõk [a Pé csi Gá bor és Mérész And -
rás kö zöt ti ma gas ság– és súly kü lönb -
ség mi att „handicapes in dí tás”volt, de
ez is ke vés nek bi zo nyult] pár vi a da lát
õk nyer ték. Az össze tett be li ál lás a csa -
lá di ve tél ke dõ után sem vál to zott, hi -
szen Steinmetzék és Kálnokiék lég -
gömb fú jó, -bo rot vá ló és -cso ma go ló
csa tá ja dön tet lent ho zott. E fel ada tot
újabb vi dám pil la na to kat ho zó ver se -
nyek kö vet  ték:  a  ke rék cse ré lés ,  a
gumikötél lel  va ló fu tás  és a
lufipakolás. Mi vel az ered mény az
utol só szám után is egyen lõ volt, kö -
vet ke zett a szét lö vés. Szó sze rint is, hi -
szen – már a szil vesz tert meg idéz ve –
pezs gõs üveg bon tá sa kor ki re pü lõ ku -
pak kal kel lett el ta lál ni a ké zi lab da ka pu
sar ká ban el he lye zett lég göm bö ket. Ta -
lá la tot egyik sport ág leg jobb jai sem ér -
tek el, így nem de rült ki, me lyik is Ma -
gyar or szág leg jobb csa pa ta. Ha va la -
me lyik együt tes nem is, a né zõk biz to -
san nyer tek ezen a kel le mes sport dél -
utá non.

Míg az el múlt év leg jobb ja cí mért a
ka rá csony utá ni hét fõn küz döt tek
meg az öt tu sá zók és a ví zi lab dá zók,
ad dig az 1900-as évek leg spor to -
sabb csa lád ja díj nak már csak az át -
adá sá ra ke rült sor ez al ka lom mal. A
Du na TV né zõi a Gerevich, Ko vács,
Markovits, Né meth és Zsivótzky fa -
mí li á ra ad hat ták le vok su kat és a
leg több sza va za tot Gerevichék kap -

Gödöllõi sportkarácsony a Duna TV-n

Gyõztesek: a nézõk

Öttusázók és pólósok küzdenek a lufikkal

Gémesi György és Gerevich Pál
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ták.
– Sa ját si ke rük ez, vagy a sport ágé?

– Na gyon ne héz kér dés, mert ná lunk
a ket tõ szo ro san össze kap cso ló dik –
vá la  szol  ja  az el  is  me rést  át  ve võ
Gerevich Pál. – A ví vás tra di ci o ná lis
sport volt a csa lád ban, nem is gon dol -
koz tunk azon, hogy más ban kezd jünk
el va la mit. Igy ala kult, meg sze ret tük és
ép pen ez a lé nyeg a sport ban: sze re tet -
tel kell csi nál ni.

– Ma va jon mi ért vá lasszák ke ve seb -
ben a ví vást?

– Több oka is van. Ez egy ré gi sport -
ág, a gye re kek pe dig in kább a mo der -
nebb, iz gal ma sabb spor to kat ked ve lik
mint pél dá ul a ka ra tét. A ví vás rá adá sul
elég ne héz, 3-4 évet kell vár ni, hogy jöj -

jön az el sõ
si ker, ez pe -
dig na gyon
hosszú idõ
egy gye rek
éle té ben. A
szá mí tó gép
elõtt jó val
gyor sab ban
ered  ményt
ér het nek el.

– Mi le het
a ma gya rá -
za ta an nak,
hogy még is
ez az egyik
si ker sport -
águnk?

– Sze rin -
tem a jó szak em be rek. Ter mé sze te sen a
te het ség is szá mít, de el sõ sor ban az a ti -
tok, hogy na gyon jó mes te rek dol goz -
nak ná lunk. A baj csak az, hogy saj nos
nin cse nek meg be csül ve. Nem aka rok
sen kit meg bán ta ni, de az edzõk a ví vó -
sport ban ne gye dét ke re sik an nak, amit
pél dá ul a ko sár lab dá ban. Olim pi ai
sport ág ról van szó, mely hoz za az ered -
mé nye ket Ma gya ror szág nak, ezért fel
kel le ne ka rol ni, ki csit job ban oda kell
fi gyel ni.

– Mi lyen szin ten?
– Min den szin ten – mo so lyog so kat

mon dó an a vi lág baj nok ví vó. – Na gyon
ne héz hely zet ben va gyunk. És ez nem
csak a ví vás ra vo nat ko zik, ha nem a töb bi
sport ág ra is. Most még van nak ki emel ke -

dõ egyé ni sé gek, de az ál tal, hogy ke ve -
sebb a pénz a sport ra, ezek szá ma egy re
csök ken ni fog.

A Sport ka rá csony ki ta lá ló ja és meg -
szer ve zõ je a Du na Te le ví zió volt, mely -
nek el nö ke, Sá ra Sán dor a kö vet ke zõ -
ket mond ta:

– Nem tu dom, mi ért épp Gödöllõ lett a
hely szín. Nem tu dom, mert olyan re mek
mun ka tár sa im van nak a sport osz tá lyon,
akik ma guk tól meg szer vez nek min dent.
Nyil ván sze re pet ját szott ben ne, hogy
Gödöllõ kö zel van Bu da pest hez, jó a
köz le ke dés és va ló szí nû leg a pol gár mes -
ter úr sze mé lye is, hi szen õ köz is mer ten
sport ba rát.

– Mennyit lá tott a mû sor ból?
– Saj nos, na gyon ke ve set, mert szûk re

sza bott az idõm, de majd es te meg né zem
a Du na TV-ben.

– Elé ge dett az ed dig ta pasz tal tak kal?
– Igen, ma xi má li san. Szá munk ra na -

gyon fon tos a csa lád szó ra koz ta tá sa.
Né hány hét tel ez elõtt az egyik új ság -
ban elmarasztalólag pró bál ták hasz nál -
ni a csa lá di jel zõt a Du na Te le ví zi ó ra,
ho lott ez di csé rõ. Azt gon do lom, a csa -
lád nak a ne ve lés és a pél da mu ta tás ré -
vén dön tõ sze re pe van ab ban, hogy a
tag jai mi lye nek lesz nek. Mi pél dá ul
bol do gan al kal maz zuk ügyes, te het sé -
ges mun ka tár sa ink csa lád tag ja it is,
mert fel té te lez zük, hogy õk is ugyan -
olyan jól dol goz nak.

Tóth Már ta

A Forrás Szociális Segítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat

felsõfokú szakirányú
végzettséggel rendelkezõ

pénzügyi-gazdasági szakem-
bert keres gazdasági vezetõi

munkakör betöltéséhez.

Elõny: intézményi
költségvetésben való

jártasság

Bérezés a közalkalmazotti
törvény szerint.

Jelentkezés a 420-791
telefonszámon

az intézményvezetõnél

Simkó Andrea aerobikcsoportja
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Fót I. 1:5, Fót II. 1:12, Du na ke szi
1:10, GKFC 1:8, Veresegyház 1:8,
Kistarcsa 1:3, Bag 1:5, GLCII. 1:14.
Min den bi zonnyal eh hez ha son ló
oddsszal ad ták vol na a buk mé ke rek
az egyes csa pa tok gyõ zel mét az
1999. évi GEAC Ku pán, ha je len van -
nak.

Az elõ ze tes vá ra ko zá sok alap ján te hát
az NB III-as Kistarcsának vol tak a leg -
job bak az esé lyei az el sõ hely re. An nál
is in kább, hi szen négy, a te rem lab da rú -
gó el sõ osz tá lyú baj nok ság ban hét rõl-
hét re pá lyá ra lé põ já té kos sze re pelt ná -
luk (Nahóczki, Si mon, Szász, Tá bo ri).
Ez még ak kor is elõnyt je lent he tett vol -
na szá muk ra, ha ez út tal nem az ott
meg szo kott lab dá val ját szot tak és a pa -
lánk hasz ná la tát is szok ni uk kel lett.
Meg le pe tés re azon ban Nahóczkiék már
az el sõ cso port mér kõ zé sü kön 5:1-es ve -
re sé get szen ved tek a Veresegyház gár -
dá já tól, ezért vé gül csak a har ma dik he -
lyért mér kõz het tek. (Még rosszab bul
járt a Ber kes Lász ló sze mé lyé ben vá lo -
ga tott te rem lab da rú gót a so ra i ban tu dó
Bag, mely el sem ju tott a hely osz tó kig.
Hi á ba, egy fecs ke nem csi nál nya rat.
De úgy lát szik, négy sem...)

El len fe lük a sa ját né gye sé ben, a pa -
pír for má ra rá cá fol va a má so dik he lyet
ki har co ló Fót II. volt. Az el sõ fél idõ ben
nem csak lát vá nyo san szép tá ma dá so -
kat ve zet ve fut bal loz tak a kistarcsaiak,
de ered mé nye sen is, és en nek kö szön -
he tõ en két gó los ve ze tés re tet tek szert.
Szü net után az tán gyor san egyen lí tet tek
a pi hen tebb fó ti ak (Nahóczkiék az utol -
só cso port mér kõ zé sük után mind össze
szussza nás nyi pi he nõ vel kezd ték a
bronz csa tát), de hi á ba ke rül tek em ber -
fö lény be, a ve ze tést nem tud ták át ven -
ni. Egy pi ros lap is ala po san „fel pap ri -
káz ta” a han gu la tot az egyéb ként is iz -
gal mas, vál to za tos mér kõ zé sen. Az
utol só per cek ben mind két együt tes nek
lett vol na le he tõ sé ge a gyõz tes gól
meg szer zé sé re, ám mi u tán az egyik ol -
da lon sem si ke rült, kö vet kez het tek a
bün te tõk, mely ben Stranóczkiék bi zo -
nyul tak jobb nak.

A dön tõ be az egyik ág ról a cso port -

be li kör be ve rés nek kö szön he tõ en az el -
sõ he lyen vég zett Gödöllõi KFC, a má -
sik ról a há rom gyõ ze lem mel „me le gí -
tõ” Veresegyház ke rült. A ta lál ko zó
esé lye sé nek – kü lö nö sen a ko ráb bi
meccsek kel a lá bak ban – a bõ vebb ke -
ret tel ren del ke zõ és ala cso nyabb át lag -
élet ko rú veresiek szá mí tot tak, azon ban
Ivanovicsék ala po san rá cá fol tak a vá ra -
ko zá sok ra. A csa pat ve ze tõ gõlerõs já té -
ká val már a pi he nõ ig biz tos elõny re tet -
tek szert, a má so dik já ték rész ben pe dig
iga zi örömfocit mu tat tak be, és vé gül
9:2-re gyõz tek. (A kör vo na la zó dó ve re -
sé get ne he zen vi se lõ ven dé gek kö zül
hár man csak a le lá tó ról néz het ték a
mér kõ zés be fe je zé sét.)

A Juventus Adi das Top 18 te rem lab -
da rú gó tor nán a 24 kö zött bú csú zó (kö -
zel két száz in du ló nál ez sem le be csü -
len dõ tel je sít mény!) GKFC te hát tor na -
gyõ ze lem mel vi gasz ta ló dott. Az ered -
mény hir de tés nél az tán ki de rült, hogy
nem csak a GEAC ván dor ku pát sze rez -
ték meg a gödöllõiek, de a kü lön dí jak
kö zött is ta rol tak: a gól ki rály Ivanovics
Kár oly, a leg jobb ka pus pe dig Sza bó
Zsig mond lett. Egye dül a leg jobb me -
zõny já té kos nak já ró ku pa ke rült más ho -
vá a csa pa tok sza va za ta alap ján, ezt a
Fót II. fut bal lis tá ja, Szûcs Zol tán kap ta.

Martha

Te rem lab da rú gás

Buk tak vol na a bu kik, ha
ott lettek volna…

V: Deme, Kenyó
GKFC: Sza bó – Ivanovics, Sza ba dos,
Markóczi, Gémesi
Cs: Tóth M., Fa ze kas.
Veresegyház: Seress – Balogh, Bajkai,
Pál, Haj nal J.
Cs: Laczina, Lénárt, Virkler T., Virkler Z.,
Kubinyi.
Gsz: Ivanovics (4), Markóczi (3), Gémesi,
Tóth M., ill. Haj nal J., Kubinyi.
Ki ál lít va: Bajkai, Virkler Z., Laczina.

Gsz: Já vor, Csu ka, Stranyóczky, ill. Kiss,
Mé szá ros, Si mon.

Döntõ: GKFC–Veresegyház 9:2 (3:0)

III. helyért: Fót II.–Kistarcsa 3:3 (1:3)
Büntetõkkel: 2:0

De cem ber 17-19 kö zött im má ron ti ze -
dik al ka lom mal ren dez ték meg
Gödöllõn a sak ko zók Berze Á. Já nos -
ról el ne ve zett em lék ver seny ét, me -
lyen 55 ver seny zõ in dult.

Vég ered mény: 1. Sza bó Zsolt nk-i m.
(Va sas SC) 7,5 pont; 2. Föl di Ist ván
FIDE m. (Mát ra SE) 6,5 pont; 3. Binder
Ta más (Mát ra SE) 6,5 pont; 4. Sleisz
Ta más (Gödöllõi EAC) 6,5 pont; 5.
Bérczes Csa ba (Esz ter gom SE) 6,5
pont; 6. Tóth Má té (Gödöllõi EAC) 6,0
pont; 7. Tessedik Kár oly (Zsámbék) 6,0
pont

Kü lön dí ja sok: Leg jobb I. osz tá lyú:
Koczó Kris tóf (GEAC) 4,5 pont; Leg -
jobb II. osz tá lyú: Romhányi Jó zsef
(GEAC) 5,5 pont; Leg jobb III. osz tá lyú:
Somodi Ba lázs (GEAC) 4,5 pont; Leg -
jobb IV. osz tá lyú: Sipos At ti la
(Tahitótfalu) 3,5 pont; Leg jobb ser dü lõ:
Bérczes Csa ba (Esz ter go mi SE) 6,0
pont; Leg jobb if jú sá gi: Tö rök Sán dor
(GEAC) 5,5 pont; Leg jobb nem dí jas
gödöllõi: Harmatosi Jó zsef 6,0 pont;
Leg jobb GEAC ser dü lõ: Bor sos Zsolt
5,5 pont; Leg jobb GEAC if jú sá gi: Szád -
vá ri Lász ló 4,5 pont.

A ver se nyen – a gödöllõieken kí vül –
részt vet tek a Va sas SC, Mát ra SE,
MMG-AM, Vác, Zsámbék, Aszód SE,
Ka lo csa, Tungsram, Gyula-Dévaványa
SE, Tahitótfalu, Tö köl SE, Gyömrõ SE
sak ko zói. 

Az 5 ÉLÕ nél kü li já té kos ból ket tõ -
nek si ke rült a fel irat ko zás, köz tük a
mind össze nyolc éves Reznák At ti la
(GEAC), aki éle te el sõ ilyen ver se nyén
in dult. Sza bó Zsolt nem zet kö zi mes ter
vé gig ve zet ve, ma ga biz to san véd te
meg ta va lyi el sõ he lyét. A 2-5. he lyen
a me zõny ér ték-szá mí tás dön tött. Ki vá -
ló an sze re pelt a GEAC után pót lás,
szin te min den ki nö vel te ÉLÕ pont jai
szá mát: Tö rök Sán dor 5,5 pont, Bor sos
Zsolt, Bajnóczi Pé ter 5 pont, Somodi
Ba lázs, Szád vá ri Lász ló, Tö rök Zol tán,
Koczó Kris tóf, Ta nács Ger gely 4,5
pont.

A csa pat baj nok sá gon nyúj tott tel je sít -
mé nyek, va la mint az év zá ró em lék ver se -
nyen mu ta tott já ték alap ján el mond ha tó,
hogy 1999. a gödöllõi sak ko zás ed di gi
leg si ke re sebb éve volt.

Tí már Zsolt

Sakk

Szabó Zsolt ismételt
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De cem ber 17-20. kö zött ren dez ték
meg a fel nõtt Or szá gos Baj nok sá got,
ahol két fegy ver nem (nõi pár baj tõr és
fér fi tõr) ki vé te lé vel, mind egyik ben in -
dul tak gödöllõi ver seny zõk.

Az egyé ni ver se nye ken a GEAC-
Architekton szí ne i ben in du ló Luk ács
And rás volt a leg ered mé nye sebb. A to ló -
szé kes pár baj tõ rö zõ ugya nis meg nyer te az
Ma gyar Baj nok sá got, így uta zik az olim -
pi á ra is. Kér dé sem re el mond ta, hogy csak
1999 feb ru ár já tól pár baj tõ rö zik és ezt az
ered ményt edzõ jé nek, Batizi Sán dor nak,
és a ke mény mun ká nak kö szön he ti.

De cem ber 17-én tar tot ták a Nem ze ti
Sport csar nok ban az egyé ni ver se nye ket.
Nõi tõr ben Gémesi Ma ri an na és Gémesi
Tek la in dul tak. Az ered mé nye sebb ket te -
jük kö zül Ma ri an na volt, aki a leg jobb
har minc ket tõ ben volt. Gémesi Ma ri an ná -
ról még annyit ér de mes tud ni, hogy a
kadett rang lis tán a ne gye dik he lyen áll,
holt ver seny ben az el sõ há rom mal, és két
nem zet kö zi ver se nyen is he te dik lett.
Gémesi Tek la is a leg job bak kö zött van a
kor osz tá lyá ban és egy nem zet kö zi kadett
ver se nyen, Mödlingben, nyol ca dik lett.

A nõi kard egyé ni is de cem ber 17-én
ke rült meg ren de zés re. Vas Szil via,
Gémesi Kin ga és Kerecsényi Fo dor Ge or -
gi na kö zül Kerecsényi volt a leg esé lye -
sebb, s a dön tõ be ju tás vá ro má nyo sa is. A
dön tõ be ugyan nem ju tott be, de a nyolc ba
ke rü lé sért azt a Felkait ver te meg 15:7-re,
aki a vi lág baj nok csa pat tag ja. Saj nos a
kö vet ke zõ asszó já ban Da ni Di a ná tól, aki -
tõl az egy hét tel ko ráb bi ver se nyén is, ki -
ka pott. Igaz nem ke rült az el sõ négy kö zé,
de a nyol ca dik he lyet si ke rült el ér nie. 

Kerecsényi Fo dor Ge or gi ná hoz fû zõ -
dik az a tény, hogy vi dé ki ví vó még nem
ve ze tett or szá gos rang lis tát, ezen Gina
vál toz ta tott. Ju ni or rang lis tán ugya nis az
el sõ, a sa ját kor osz tá lyá ban, a kadetten

har ma dik, és a
f e l n õ t t ö n
nyol ca dik he -
lyen áll. A
kadett, il let ve
a ju ni or nem -
zet kö zi ver se -
nye ken a Ma -
gyar Ví vó szö -
vet ség áll ja a
költ sé ge it.

A kö vet ke -
zõ fegy ver -
nem a fér fi kard egyé ni, ami ugyan azon a
na pon zaj lott, mint az elõbb tag lal tak. Az
in du lók kö zül a leg ered mé nye seb bek Bo -
kor And rás, Csong rá di Lász ló és Princz
Ágos ton vol tak. A har minc ket tes táb lá ra
Bo kor And rás, a ti zen ha tos ra Csong rá di
Lász ló ke rült. Princz Ágos ton csak azért
nem ke rült táb lá ra, mert ezt pont Bo kor
And rás aka dá lyoz ta meg, akit a ti zen hat -
ba ju tá sért Nemcsik Zsolt (Va sas) ál lí tott
meg. Nemcsik az nap a gödöllõiek mu -
mu sa volt, hisz a kö vet ke zõ kör ben
Csong rá di nak is ke reszt be tett, aki ez ál tal
nem ke rült a nyol cas dön tõ be. Azon ban a
gödöllõiek sem ma rad tak adó sok: az el sõ
kör ben Princz Ágos ton Sza bó Ben cét
(UTE) ver te meg, aki ezen a ver se nyen
csak két em ber tõl ka pott ki. A má sik
Ferjancsik Do mon kos volt.

A fér fi pár baj tõ rö zõ ink egyé ni ben
nem, csak csa pat ban in dul tak, ami re de -
cem ber 19-én ke rült sor. A GEAC-
Architekton csa pa ta (Szé les Gá bor, Sza -
bó Zol tán, Porst At ti la, Hal mos And rás)
elõ ször Szent end ré vel ke rült össze, aki -
ket meg ver tek, az tán az MTK csa pa tát
sor sol ták ne kik, akik tõl vi szont ki kap tak.
Vé gül a leg jobb ti zen hat kö zött vé gez tek.

De cem ber 19-én vív tak fér fi kar do zó -
ink (Princz Ágos ton, Bo kor And rás,
Csong rá di Lász ló, Csoma Ro land) is,
akik meg õriz ték ha to dik he lyü ket. A

négy be ju tá sért az UTE csa pa tá tól ugyan
ki kap tak, azon ban a Veszp ré met meg ver -
ték, majd ki kap tak a Honvéd-LNX csa -
pa tá tól.

Más nap ren dez ték meg a nõi tõr csa -
pat baj nok sá got. A GEAC-Architekton
meg har ma dol va, de pást ra állt, ugya nis
Gémesi Tek la le be te ge dett. En nek el le né -
re tõ rö zõ ink nek (Balló Esz ter, Gémesi
Ma ri an na, Gémesi Ré ka) si ke rült meg -
tar ta ni uk a ta va lyi nyol ca dik he lyet.

A nõi kar do zók (Kerecsényi Fo dor
Ge or gi na, Vas Szil via, Gémesi Kin ga)
sem tel jes lét szám ban vet tek részt a ver -
se nyen, azon ban ez nem nyom ta rá a bé -
lye gét a tel je sít mé nyük re, hisz õk is
meg õriz ték az elõ zõ évi ötö dik he lyü ket.

De cem ber 20-án es te hat óra kor év zá -
rót, nem évad zá rót tar tot tak a ví vók. Itt
az elõbb em lí tett Gémesi Ma ri an na,
Kerecsényi Fo dor Ge or gi na mel lett egy
fiú kar do zót is ki emel tek. Bo kor Ger gõ
is ha son ló an jó ered mé nyek kel büsz kél -
ked het, mint a két lány, hisz a kadett
rang lis tán a ne gye dik és a ju ni o ron a he -
te dik. Ugya nak kor a kadettben na gyon
szo ros a ver seny a má so dik, har ma dik, és
a ne gye dik he lye zet kö zött a vá lo ga tott
csa pat ba ke rü lé sért, mi vel csak egy-egy
pont vá laszt ja el õket egy más tól.

erni
Fotó: a szerzõ
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A gödöllõi Bocs kai SE az õszi idény -
ben elõ ször in dí tott csa pa to kat a Pest
me gyei és a bu da pes ti ko sár lab da
baj nok ság ban. A vá ros ko sa ras után -
pót lá sá ban ed dig ke ve sebb sze re pet
vál la ló Re for má tus Lí ce um ko moly lé -
pés re szán ta el ma gát a nyá ron. El sõ
lé pés ként át vet te a ko ráb ban, a Tö rök
Ig nác Gim ná zi um DSE szí ne i ben sze -
rep lõ le ány csa pa to kat. Má sod szor a
ser dü lõk nél a lá nyok mel lé meg szer -
vez te a fiú együt test is, majd meg erõ -
sí tet te a kö zép is ko lás kor osz tá lyú fiú
csa pa ta it.

A Bocs kai SE az edzé se it a Re for má tus
Lí ce um ban tart ja, és itt ren de zi a ha zai
mér kõ zé se it. A kü lön bö zõ kor osz tá lyú
együt te sek ben het ven szá za lék ban sze re -
pel nek a Re for má tus Lí ce um ban ta nu ló
gye re kek. A töb bi ek a vá ros négy is ko lá -
já ból jár nak ide edzés re. A Pest me gyei
ko sár lab da baj nok ság ban te hát hat csa -
pat tal vá gott ne ki a baj no ki idény nek a
Bocs kai SE.

A ser dü lõk nél a sok je lent ke zõ és a
költ ség kí mé lés mi att cso por tok ra osz -
tot ták a be ne ve zett csa pa to kat. A lá -
nyok nál szin te tel je sen új csa pa tot kel -
lett ki ala kí ta ni, mi vel a ta va lyi együt tes
nagy ré sze fel ke rült a kadettekhez. Kez -
det ben a mér kõ zé se ken még lát szott az
össze szo kott ság hi á nya, hi szen több
hely rõl ke rül tek ide a lá nyok. En nek el -
le né re, ha kis kü lönb ség gel is, de si ker -
rel vet ték az el sõ aka dá lyo kat. Ké sõbb
már nagy ará nyú gyõ zel me ket arat tak és
ve ret le nül fe jez ték be a cso port küz del -
me ket. Ta vasszal a leg jobb négy kö zött
sze re pel het nek, ér mes he lye zés vár ha tó
tõ lük.

A fiú csa pat szin te ki zá ró lag lí ce u mos
di á kok ból áll. A kez dõ nek szá mí tó já té -
ko sok nagy lel ke se dés sel vág tak ne ki a
mun ká nak. A sok gya kor lás el le né re még
nem si ke rült mér kõ zést nyer ni ük az évek
óta ko sa ra zó csa pa tok el len. Így õk a
töb bi cso port ke vés bé erõs együt te sei el -
len foly tat ják a baj nok sá got ta vasszal.

A kadett kor cso port ban a fi úk sze re -
pel tek job ban. Mind össze egy mér kõ zést
ve szí tet tek, így a má so dik hely rõl kezd -
he tik a ta vaszt. Eb ben a csa pat ban több,
ki fe je zet ten te het sé ges fiú ko sa ra zik. Né -
há nyan már az ifi mér kõ zé se ken is be -

mu tat hat ták tu dá su kat. Sok gya kor lás sal
és bát rabb, ha tá ro zot tabb já ték kal szép
si ke re ket ér het nek el már az idén is a
baj nok ság ban és a di ák olim pi án.

A lá nyok a ke vés csa pa tot fel vo nul ta tó
me zõny ben fe le más ered ménnyel zár ták
az õszt. Vol tak jó meccse ik, ame lyen né -
há nyan ki emel ke dõ en ját szot tak, ugya -
nak kor el szen ved tek egy-két csú fos ve re -
sé get is. Saj nos, eze ken a meccse ken
nem min den ki küz dött tel jes erõ be do bás -
sal, ami nek egyik kö vet kez mé nye, hogy
edzõ jük né hány já té kos he lyén ser dü lõ -
ket sze re pel tet majd a ta va szi mér kõ zé se -
ken.

A fér fi ifi csa pat ge rin ce évek óta
együtt ko sa ra zik. A jó ké pes sé gû, te het -
sé ges ko sa ra sok ból ál ló együt tes az õszi
for du lók ban saj nos nem a tu dá sá nak
meg fe le lõ tel je sít ményt nyúj tot ta. Re -
mél he tõ leg ta vasz ra vál to zik a hely zet és
ja ví ta nak a mér le gü kön. A di ák olim pi án
min den ki csak a sa ját kö zép is ko lá já nak
szí ne i ben in dul hat, így ki csit át ren de zõd -
nek az erõ vi szony ok. A lí ce u mos fi úk
ké pe sek le het nek egy jó sze rep lés re.
Csak raj tuk mú lik, hogy mi lyen ered -
ményt ér nek el a me gyei és az or szá gos
ver se nye ken.

A nõi ifi csa pat a fi úk hoz ha son ló an
el ma radt a vá ra ko zás tól, a be teg sé gek,
sé rü lé sek el le né re is jobb ered ményt kel -
lett vol na el ér ni ük. Az ifi-fel nõtt kö zös
baj nok ság ban még oda ér het nek a má so -
dik hely re, de eh hez több kell az õsszel
lá tot tak nál. A di ák olim pi án, az or szá gos
ver se nyen szin tén a leg jobb 24 kö zé ju -
tás a cél.

A gödöllõi kö zép is ko lák ban az el -
múlt évek ben sok ko sa ras lány érett sé -
gi zett. Kö zü lük heten a Bocs kai SE szí -
nek ben ver se nyez nek. Ez a tár sa ság a
leg jobb ifik kel ki egé szít ve a Bu da pest
fel nõtt nõi me zõny ben sze re pel. Az
egye te mi, fõ is ko lai ta nul má nyok mi att
ke ve sebb idõ jut a sport ra, így az ered -
mé nyek most gyen géb bek. A sok kor -
osz tá lyos me gye baj nok sá got nyert csa -
pa tot ta vasszal meg erõ sí tik egy-két ru -
ti nos já té kos sal. Re mél he tõ leg meg -
gyógy ul nak a sé rül tek, min den ki be vet -
he tõ lesz a mér kõ zé se ken és a lá nyok
foly tat ják a tõ lük meg szo kott si ke res
sze rep lést. 

-sz-

GEAC I. – JGYTF 57:71 (21:33)
Ld: Szira 16/12, Lik tor 12, Ko vács 10
GEAC I. - JATE 76:88 (31:44)
Ld: Job bágy 20/9, Ko vács G. 19/9,
Lik tor 17.

A Gödöllõi Ag rár tu do má nyi Egye tem
fér fi fel nõtt csa pa ta Sze ge den ven dég -
sze re pelt az egye te mi NB II-es baj nok -
ság ban. Két na pos tú rá juk so rán elõ ször
a Ju hász Gyu la Ta nár kép zõ Fõ is ko la
együt te sé vel ját szot tak. Saj nos, ve re ség -
gel vég zõ dött a be mu tat ko zá suk. Más -
nap kö vet ke zett a Jó zsef At ti la Tu do -
mány egye tem csa pa ta. A mér kõ zé se ken
már job ban ját szott a gödöllõi együt tes,
több pon tot dob tak, mint az elõ zõ na pon,
de ez sem volt elég a gyõ ze lem hez.  Vé -
le mé nyük sze rint az elõ zõ ta lál ko zók hoz
ha son ló an a bí rók ki csit job ban tá mo gat -
ták a ha zai csa pa tot, mint kel lett vol na.

GEAC I. - Me zõ túr 87:58 (43:27)
Ld: Ko vács 22/6, Lik tor 22, Szira 21.

A GEAC együt te se a kö vet ke zõ mér kõ -
zé sét ha zai pá lyán ját szot ta, me lyen a. me -
zõ tú ri egye tem csa pa tát fo gad ták. A kez de -
ti ne héz sé gek után – a 3. perc ben sze rez te
el sõ ko sa rát a gödöllõi csa pat – be in dult a
pont gyár tás, és a fél idõ re 16 pon tos elõnyt
sze rez tek a fi úk (43:27). Eb ben dön tõ sze -
re pet ját szott Ko vács Ger gely és Lik tor
Gá bor, akik re mek já ték kal és az el sõ fél -
idõ ben szer zett 15 ill. 11 pont juk kal meg -
ha tá roz ták a mér kõ zés ki me ne tel ét. 

A má so dik fél idõt ha son ló len dü let tel
foly tat ta a ha zai csa pat. Ke le men és
Szira ve zér le té vel áll va hagy ták a me zõ -
tú ri együt test. Ke le men ellenálhatatlanul
dob ta a há rom pon to so kat, pe dig cen ter
lé vén nem iga zán le he tett er re szá mí ta ni.
Saj nos egy rosszul si ke rült le ér ke zés nél
ki for dult a bo ká ja ezért le kel lett cse rél -
ni. En nek el le né re a má so dik fél idei jó
já ték kal meg ér de melt 29 pon tos gyõ zel -
met ara tott a gödöllõi csa pat az egy re
job ban fá ra dó me zõ tú ri ak el len.

Az egye te mi NB II. õszi for du ló ja ez -
zel a mér kõ zés sel vé get ért. Az Erdinger
Weissbier, a Bitburger és az Agrouniker
ál tal tá mo ga tott GEAC csa pa ta két gyõ -
ze lem mel há rom ve re ség gel je len leg a 4.
he lyen áll a baj nok ság ban.

-gyö kök-

Kosárlabda

A Bocskai fél éve
Kosárlabda

Negyedik a GEAC
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Ka rá csony har mad nap ján, a nagy ha -
va zás utá ni el sõ na pos dé le lõtt már a
re pü lõ té ren ta lál ta a gödöllõi sik ló er -
nyõ sö ket. Káp rá za tos lát ványt nyúj ta -
nak ilyen kor a nap fény ben szik rá zó,
szûz hó val fe dett perõci dom bok, zúz -
ma rá tól ros ka dó aká co sok – a föld rõl
is, hát még két száz öt ven mé ter ma -
gas ról, messzebb a vá ros sal, kör ben
a fal vak kal, alat tunk a fe ke tén csil lo gó
isaszegi ta vak kal, a start he lyen a töb -
bi ek vi rí tó er nyõ i vel! Nem cso da, hogy
a leg sze lí debb re pü lõ gé pek sze rel me -
sei a két ün nep kö zöt ti sza bad ság
min den ar ra al kal mas per cét a le ve gõ -
ben töl töt ték.

Jó évet zárt a szil vesz te ri bú csú re pü lés sel
a Gödöllõi Sik ló er nyõs Klub. 1999-ben
az idõ já rás is ke gye i be fo gad ta õket, hi -
szen a ta va szi nagy esõ zé sek ki vé te lé vel
szin te min den nap le he tett re pül ni va la hol
a kör nyé ken. A Ma gyar Köz tár sa ság Ku -
pá ban a GSK ver seny zõi összes sé gé ben a
me zõny el sõ har ma dá ban vé gez tek, jó val
gaz da gabb és na gyobb lét szá mú klu bo kat
meg elõz ve. Két ki ug ró ered mény is szü -
le tett: Szabóné Koleszár Edi na hús vét kor
or szá gos nõi sza bad táv-re kor dot re pült 57
ki lo mé ter rel, meg dönt ve sa ját ko ráb bi, 34
ki lo mé te res csú csát; nyár vé gén pe dig,
ötö dik ként a ma gyar sik ló er nyõ sök kö -

zött, Po lyák Gyu la meg sze rez te az
Aranysas mi nõ sí tést, az öt órás idõ tar -
tam-re pü lés és a ké te zer mé ter ma gas ság -
nye rés után tel je sít ve a har ma dik fel té telt,
a száz km-nél na gyobb tá vot is.

Még en nél is büsz kébb le het ta lán a
mint egy har minc gödöllõi sik ló re pü lõ pi -
ló ta ar ra, hogy a ta va lyi idény 450, le ve -
gõ ben töl tött órá ját egyet len bal eset nél -
kül re pül ték vé gig. Igaz, ezt hosszú évek
egy re ja vu ló ten den ci á ja elõz te meg;
igaz, hogy (a hi e de lem mel el len tét ben) a
sik ló er nyõ zés az egyik leg ve szély te le -
nebb tech ni kai sport – de az is igaz, hogy
az or szá gos sta tisz ti ka ép pen hogy rom -
lik. A GSK év vé gi köz gyû lé sén Sza bó
Pé ter, a klub fõ pi ló tá ja úgy ér té kel te: a
sze ren csé nél jó val na gyobb sze re pe van
eb ben a bal eset men tes év ben an nak,
hogy a gödöllõi pi ló ták fe gyel me zet ten,
az elõ írá so kat be tart va re pül nek. A re pü -
lõ esz kö zök ál la po tát rend sze re sen el len -
õr zik, eze ket Ko vács Gyu la mû sza ki ve -
ze tõ szi go rú an do ku men tál ja. Az ok ta tók
súlyt he lyez nek ar ra, hogy nö ven dé ke i -
ket csak ala pos el mé le ti fel ké szí tés, szi -
go rú vizs ga után en ge dik még fel ügye let -
tel is a le ve gõ be. Saj nos, ez nem min de -
nütt van így az or szág ban, és ahogy nõ a
sik ló er nyõ zés nép sze rû sé ge, úgy je le nik
meg egy re több fe gyel me zet len – vagy
ép pen egy-két dél után alatt „ki kép zett” –

„pi ló ta” a start he lye ken, ami ket, ép -
pen a sik ló er nyõ zés vég te len egy -
sze rû sé ge és esz köz-igény te len sé ge
mi att, na gyon ne héz el len õriz ni. E
nem kí vá na tos ten den cia el len csak
úgy le het vé de kez ni, ahogy
Gödöllõn te szik: fe gye lem mel; ala -
pos ok ta tás sal; az al kal mat la nok ki -
szû ré sé vel és el ta ná cso lá sá val; va la -
mint az zal, hogy mind ezt a klub
start he lye in meg for du ló ide ge nek tõl
is meg kö ve te lik, amennyi re csak le -
het. Eb ben se gít het a Lég ügyi Ha tó -
ság ren de le te is, ami 2000. ja nu ár 1-
tõl, a töb bi re pü lõ esz köz höz ha son -
ló an, kö te le zõ vé te szi az azo no sí tó
jel fel tün te té sét a sik ló er nyõ kön.

1999-ben né mi képp csök kent a
klub lét szá ma. Az el tá vo zot tak kö -
zött van nak so kat re pü lõ pi ló ták is;
en nek el le né re az össz re pült idõ
mint egy 100 órá val ha lad ta meg az
1998-ast. Ez nagy mér ték ben a
„csörlõzéses” re pü lés fel len dü lé sé -
nek kö szön he tõ: idá ig mint egy 1300
ilyen fel szál lás tör tént a klub ban, eb -
bõl ta valy kb. 400. A csör lõ zés,
amel lett, hogy a he gyi re pü lés nél jó -

val tá gabb idõ já rá si ke re tek kö zött te szi
le he tõ vé a re pü lést, se gí ti a táv-, a gya -
kor ló tan dem re pü lést és a nö ven dé kek
gya ko rol ta tá sát is. A klub szer ve ze ti leg
nem tar to zik a re pü lõ tér hez, azon ban ki -
je lölt fel szál ló he lye van, és te vé keny sé -
gé nek le írá sa 2000-tõl sze re pel a re pü lõ -
tér rend ben is.

Nõ a klub tag ság kép zett sé ge: je len leg
mint egy 60 szá za lé kuk pi ló ta vagy ok ta -
tó. Ta valy há rom nö ven dék tet te le az
önál ló re pü lés el sõ fo kát je len tõ A-
vizsgát, ket ten sze rez tek a B-vizsgával
Pi ló ta 1. mi nõ sí tést; te hát az után pót lás
te rén is fel len dü lés ta pasz tal ha tó. Több
pi ló ta ta nul ja a csör lõ ke ze lés na gyon fe -
le lõs ség tel jes mun ká ját, ja nu ár el sõ nap -
ja i ban kö zü lük ket ten le is vizs gáz tak.
Fiel Lász ló csör lõ jét õsz tõl, a klub tag ok
egy ré szé nek tu laj do ná ban ál ló gép ko csi -
val, egy kis „tár sa ság” üze mel te ti, szi go -
rú an ön költ sé gi ala pon.

Ha mind eh hez még hoz zá vesszük,
hogy a hosszú tá vú elõ re jel zé sek sze rint
az idei év ben is ked vez ni fog az idõ já rás a
könnyû re pü lõk nek: min den adott a ta va lyi
si ke rek meg is mét lé sé hez vagy akár túl -
szár nya lá sá hoz. Ta vasszal kez dõ dik a ver -
seny idény, ad dig meg tart a ké szü lõ dés,
sze líd szár nyon, szik rá zó hó me zõk fö lött.

beric
Fo tó: Lo vas Ta más

Sik ló er nyõ zés: ered mé nyes és bal eset men tes év

Szilveszter szelíd szárnyon



A lap ingyenes

Szerkeszti:
a szerkesztõbizottság

A kiadásért felel:
a Gödöllõ Városáért Alapítvány kuratóriuma 

A szerkesztõség postacíme:
2101, Pf. 385 

Szerkesztõség:
Városháza, 1. emelet 114.

Telefon:
28-410-366

Fax:
28-430-180

Készült:
a Press+Print Kft. nyomdájában

Kiskunlacházán 
Terjeszti:

a Magyar Posta
ISSN 1218-2087

28 • Rejtvény Gödöllõi Szolgálat • 2000. január 13.

szolgálat

Rejt vé nyünk meg fej -
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küld he t ik be szer -
kesz tõ sé günkbe:
2101 Gödöllõ, Pf. 385.

A 46. szám rejt vé nyé nek meg fej té se:
„Lá buk kö rül a fagy vi csor gott,
S hogy ûz zék, hát va dul bo káz tak”

A Fá ma Könyv ke res ke dés könyv utal vá nya it
nyer  ték: Mi há lyi Já nos, Er kel F. u. 2/A.
(1000 Ft); Obermann Zoltánné, Er zsé bet
kr t. 11. IV/15. (600 Ft); Balázsovits
Lajosné, Hon véd u. 5. (500 Ft); Föld vá ri
Sán dor, 2119 Pécel, Ráday tér 4/c. (400 Ft).
A Vá rosi Film szín ház 2-2 db mo zi jegy ét
nyer te: Sza bó Lászlóné, Pa lo ta kert 2. fsz
6.; Szabóné Fe ke te And rea, Bat thyá ny L.
u. 86. g

NYERTESEK

GÖDÖLLÕI

Dsida Jenõ Ja nu ár c. köl te mé nyé bõl idé zünk
két sort.

Víz szin tes: 1. Az idé zet el sõ so ra (A, R, M, Á,
N). 13. Máj ter me li. 14. Né met nép cso port. 15. Tö -
me ge sen pusz tí tó. 16. Vi rág tar tó. 18. Csi nos, ápolt.
19. Szer ve zet leg ma ga sabb ran gú ve ze tõ je. 20.
Rednig …, a ma gyar kár tya egyik lap ja. 22. Szin tén
ne. 23. Ez évi. 24. A tea al ka lo id ja. 26. Há tas ál la ton
já ró sze mély. 28. Fõ név, röv. 29. AAAA! 31. Pan
pár ja. 33. Szá mí tó gé pes me mó ria tí pus. 34. Flu or,
jód és itt ri um vegy je le. 35. Fo lyó két part ját kö ti
össze. 37. Ti sza vi rág éle tû. 39. Kín zás ha tá sá ra be -
is mer. 40. Ar ra je gyez. 42. Az össze adás sza va. 43.
Ós di vá vá ló. 44. Ma ku la. 45. El lent mon dást meg -
szün tet. 47. Nomen. 48. … bene, ibi pat ria, a koz -
mo po li tiz mus jel sza va. 49. Tu laj do ná ban tud. 50.
Árul ko dó jel. 52. A te te jé re. 53. Vissza: vé del mez.
54. Ka na dai vá ros ka Mont re al kö ze lé ben (SOREL).
56. Amely dol gok. 58. Az oxi gén mó do su la ta. 59.
Ar gon vegy je le. 61. Orosz gép ko csi tí pus. 64. Bab -
étel. 66. Ün ne pé lye sen át ad. 68. Idõ mé rõ szer ke ze -
tek mes te re. 69. Ke let-bal ká ni nép az ó kor ban. 70.
Ha lo gat. 72. Electric Light Orchestra.

Füg gõ le ges: 1. Iz zó vá tesz. 2. Szer ze te si
elöl já ró. 3. Élen áll. 4. Svéd és por tu gál au tó jel -
zés. 5. Töl tött ele mei ré szecs ke. 6. Ki dol go zott
kéz jel zõ je. 7. Au tós szál lo da. 8. Bes tia egy ne -
mû be tûi. 9. A kö ze leb bi. 10. Ti tok ban fi gyel. 11.
Tol lat hasz nál ni. 12. Sõt be tûi ke ver ve. 17. Cseh
tör té nel mi fes tõ (Mikolas). 19. Hol land sajt vá -
ros. 21. Ûr mér ték. 23. Ne mi jel leg. 25. Nor vég,
oszt rák és fran cia au tó jel zés. 27. USA tag ál lam.
28. Egy ko ri vál tó pénz. 29. Az idé zet má so dik
so ra (Á, Ó, N, A). 30. Az ut cá ra ha jí tó. 32. Er dé -
lyi hi deg szél. 34. Er dei fél is ten. 36. Spa nyol
fes tõ (Sal va dor). 38. Gibson auszt rál film szí nész
ke reszt ne ve. 39. Azo nos ró mai szá mok. 41. Ige -
kép zõ. 43. Csat ta nós, vi dám tör  té net. 45.
Csont hó. 46. Nyo szo lya vé ge! 49. Csiz ma, an -
go lul. 51. Hí res Vé nusz le lõ he lye. 54. Ro mán
ÁVH, röv. 55. Mos dó tál. 57. Göm bö lyû. 58. Ro -
mán nem ze ti ség. 60. Fe dõ ne ve Dó ra volt. 62.
Áru súly vesz te sé ge. 63. Lo pa ko dik. 65. Kor lát -
da rab! 66. … mars! 67. Bõ. 70. Edény szé lek!
71. Szív pá ros be tûi.

Be kül den dõ: vízsz. 1 és függ. 29. g


