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Trianon 1920 – 2000
1920. jú ni us 4-én a ver sa il les-i Tri a non
kas tély ban alá ír ták a ma gyar bé ke szer zõ -
dést. A tri a no ni bé ke ér tel mé ben a Ma -
gyar Ki rály ság te rü le te 282.000 négy zet ki -
lo mé ter rõl 93.000-ra; la kó i nak szá ma 18,2
mil li ó ról 7,6 mil li ó ra apadt. Az új hat árok
mé lyen be le vág tak a ma gyar nem zet test -
be: 3,2 mil lió ma gyar ke rült a szom széd
or szá gok ha tá rai kö zé, te hát a Kár pát-me -
den cé ben élõ ma gyar ság több, mint egy -
har ma da. 2. oldal

Millenniumi kézfogás
Sok vá ros egész éves, szín vo na las
prog ra mot ál lí tott össze ál la mi sá gunk
mél tó meg ün nep lé sé re. Ezek kö zül is
ki emel ke dik Szol nok vá ros a, amely a
kö vet ke zõ gon do lat alap ján ál lí tot ta
össze ün ne pi prog ram ját: „Legyenek
ün nep sé ge ink kö zö sek más ma gyar vá -
ros ok kal – a mil len ni u mi kéz fo gás je -
gyé ben – s tá vo lab bi test vér vá ros aink -
kal.” A meg hí vás nak ele get té ve
Gémesi György pol gár mes ter ve ze té sé -
vel gödöllõi kül dött ség járt Szol no kon,
mely ben kép vi se lõk, vál lal ko zók kap tak
he lyet. 7. oldal

Melegünk lesz télen is…
Jú ni us 1-jén a Vá ros há za föld szin ti
nagy ter mé ben la kos sá gi fó ru mot
tar tott a Gödöllõi Pol gár mes te ri Hi -
va tal és a Gödöllõi Távhõ Kft. A fó -
rum nak egyet len na pi ren di pont ja
volt: ki kér ni és meg is mer ni a távhõ-
fogyasztók vé le mé nyét ar ról az ön -
kor mány za ti ren de let ter ve zet rõl,
amely a táv hõ szol gál ta tás ról, an nak
díj kép zé sé rõl és a díj al kal ma zás
fel tét ele i rõl szól. 8. oldal

Öregdiák-találkozó
(3. oldal)

Öregdiák-találkozó
(3. oldal)

Fotó: Balázs Gusztáv
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Jú ni us 4-én, va sár nap, im már ha gyo má -
nyos meg em lé ke zést tar tot tak a besnyõi
tri a no ni em lék ke reszt nél. A vá ros ban
mû kö dõ po li ti kai szer ve ze tek kö zül idén
(már csak) az MDF és az IDF kép vi sel tet -
te ma gát a nem ze ti tra gé di á ra em lé ke -
zõk kö zött. Az ün nep ség Sze ráf, ka pu ci -
nus atya, a ma gyar ha zá ért el mon dott
imá já val kez dõ dött, majd Pes ti Rudolfné
ön kor mány za ti kép vi se lõ mon dott be -
szé det. Ezu tán az MDF és az IDF kö zös
ko szo rú zá sa, majd a ke reszt meg szen te -
lé se kö vet ke zett. A meg em lé ke zés a ma -
gyar és a szé kely Him nusz hang ja i val ért
vé get. A temp lom ban fél hét kor kez dõ dõ
szent mi se kö nyör gé sei is a ha zá ért, és a
mai ha tá ro kon kí vü li ma gya ro kért száll -
tak az ég be. Alább Pes ti Rudolfné be szé -
dé bõl idé zünk:

Po zsony, Kas sa, Ko má rom, Nagy vá rad,
Arad, Te mes vár, Ko lozs vár, Ma ros vá sár -
hely, Szabadka, Zenta... 1920. jú ni us 4-én a
ver sa il les-i Tri a non kas tély ban alá ír ták a
ma gyar bé ke szer zõ dést. A tri a no ni bé ke ér -
tel mé ben a Ma gyar Ki rály ság te rü le te
282.000 négy zet ki lo mé ter rõl 93.000-ra; la -
kó i nak szá ma 18,2 mil li ó ról 7,6 mil li ó ra
apadt. Az új hat árok mé lyen be le vág tak a
ma gyar nem zet test be: 3,2 mil lió ma gyar
ke rült a szom széd or szá gok ha tá rai kö zé, te -
hát a Kár pát-me den cé ben élõ ma gyar ság
több, mint egy har ma da.

Így em lé ke zik a bé ke tár gya lás ra egy
nyu ga ti részt ve võ: „Kö te les sé gem tu dat ni
Ön nel, hogy szom ba ton el tû nök eme ré mes
szín já ték szín he lyé rõl. Még az el múlt né -
hány bor zal mas hét ben is re mél tem, hogy
Ön meg ta lál ja a mód ját, ho gyan le het ne a
szer zõ dés bõl igaz sá gos és hasz nál ha tó do -
ku men tu mot fa rag ni, de a je lek sze rint most
már min den túl ké sõ.”

S aki ken át lé pett a ha tár: Cseh szlo vá ki á -
ban olyan nyelv tör vényt hoz tak, amely 20
szá za lék ban ha tá roz ta meg azt a nem ze ti sé -
gi arányt, amely fö lött a ha tó sá gok kö te le -
sek vol tak az ügye ket a ki sebb sé gi nyel ven
is in téz ni. Ez azon ban já rá son ként volt ér -
ten dõ, ezért a magyarlakta te rü le te ken
olyan új, észak–dé li irá nyú „hosszú kás” já -
rá so kat ala kí tot tak ki, hogy a ma gya rok ará -
nya le he tõ leg ne ér je el a tör vény ben meg -
sza bott al só ha tárt.

Ro má ni á ban a ro mán li be ra liz mus egyik
ve zér alak ja 1920-ban így nyi lat ko zott:

„Nem nyu god ha -
tunk ad dig, míg a
ma gyar né pet gaz -
da sá gi lag és ka to -
na i lag tel je sen
tönk re nem
tesszük, mert
mind ad dig amíg
Ma gya ror szág ban
az élet ké pes ség nek
a szik rá ja is van,
mi ma gun kat biz ton ság ban nem érez het -
jük.” A ro má ni ai ma gyar sá got te hát a rend -
kí vül el len sé ges ro mán ura lom igye ke zett
hon ta lan ná ten ni sa ját ezer éves szü lõ föld -
jén, így kel lett hoz zá fog nia ki sebb sé gi lé té -
nek meg szer ve zé sé hez.

A Szerb – Hor vát – Szlo vén Ki rály ság -
hoz csa tolt te rü let nél meg em lí tem, hogy az
1920-ban el fo ga dott vá lasz tá si tör vénnyel
ma gya rok tö me ge it fosz tot ták meg a vá -
lasz tó jog tól. A ma gyar ha tár vi dék re az or -
szág dé li vi dé ke i rõl te le pe se ket hoz tak, a
ma gya rok tól el vett föl de ket köz tük és a
szer bek kö zött osz tot ták szét.

Most a kö zelmúlt: hadd idéz zek hal lunk
II. Já nos Pál pá pa 1991-ben, Máriapócson
mon dott szent be szé dé bõl: „Örü lök an nak,
hogy ezen a szent he lyen ta lál koz ha tom ve -
le tek, s részt ve he tek a za rán dok la ton. Kö -
zü le tek so kak nak messzi utat kel lett meg -
ten ni ük, ha tá ro kon át, hogy el jus sa nak er re
a hely re, és együtt le hes se nek ma gyar test -
vé re ink kel. A Szûz anya min den szen té lye a
bé ke és a ki en gesz te lõ dés he lye. Ké rem a
Szent Szü zet, hogy együtt lé tünk ösz tö nöz -
zön és ser kent sen ti te ket és hon fi tár sa i to kat
a köl csö nös meg ér tés re és a gyü möl csö zõ
együtt mû kö dés re. Két év vel ez elõtt, az
éven kén ti Bé ke nap üze ne té ben nyo ma té ko -
san föl emel tem sza vam a ki sebb ség jo ga i -
nak, sa ját kul tú rá juk meg õr zé sé nek és anya -
nyelv ük hasz ná la tá nak vé del mé ben. Hang -
sú lyoz tam, hogy a kö zös tör té nel mi és kul -
tu rá lis ha gyo má nyok kal ren del ke zõ cso por -
tok nak ak kor is kap cso lat ban kell len ni ük
egy más sal, ha kü lön bö zõ ál la mok te rü le tén
él nek. Ad ja meg az Is ten, a ma gyar föld és
a szom szé dos ál la mok fi a i nak azt a ne mes
lel kü le tet, amely szük sé ges ah hoz, hogy
mind ig tisz te let ben tart sák eze ket az alap ve -
tõ jo go kat, s így mind nyá juk nagy lel kû
együtt mû kö dé sé vel föl le hes sen épí te ni azt
a bé két, ame lyet ki nek-ki nek jo gos kü lön -
bö zõ sé gei még gaz da gab bá tesz nek.” g

S aki ken át lé pett a ha tár
Tri a non, 1920. jú ni us 4. – 2000. jú ni us 4.

Tri a non év for du ló ján
1920. jú ni us 4-érõl, a tri a no ni bé ke szer zõ dés
gyá szos nap já ról em lé kez tek meg hét fõn dél -
után a Pre mont rei Gim ná zi um ban. Az ér dek lõ -
dõk elõ ször elõ adást hall hat tak a bé ke elõz -
mé nye i rõl, ma gá ról a szer zõ dés rõl és a ször -
nyû kö vet kez mé nyek rõl. Ezt ha za fi as ér zel mû,
el ke se re dett köl tõk ver sei és ze ne da rab ok kö -
vet ték. Az ün nep ség el sõ sor ban a fi a tal ság nak
szólt. Sok új dol got hall ha tott az ér dek lõ dõ di -
ák – saj nos, túl sok volt az új don ság...

Ha nem jár na ki csit utá na, azt hin né az em -
ber, hogy a tri a no ni tra gé dia em lé két ápol ni
nem jó do log. Hi szen „aki em lé kez ni akar rá,
az vissza is akar ja csa tol ni; az szél sõ job bos,
az fa sisz ta”. A már fi a ta lon be lé jük rög zí tett
elõ í té let mi att sok di ák ta lán bi zony ta la nul ült
le ab ban az osz tály te rem ben, ahol az tán vé gül
csak „szûk kör ben” em lé kez tek vissza a múlt
nagy igaz ság ta lan sá gá ra. Ed dig nem hal lot tak
er rõl az ese mény rõl az azt meg il le tõ pon tos -
ság gal és rész le tes ség gel. Vé gül azon ban vi -
lá gos sá vált min den ki nek: nem lá zít az em lé -
ke zés, ha nem böl cseb bé tesz.

Az ün nep sé get di á kok kez de mé nyez ték
és szer vez ték: azért akad né hány fi a tal, aki
nem bak tat to vább egy olyan nyáj jal, ami
ma ga sem tud ja, hogy mer re hajt ják; igen is
meg tor pan és fel egye ne se dik. Ke vés ilyen
van. Vagy le het, hogy van több is, csak az õ
halk hang ju kat el nyom ja a bé ge tés? Jó az,
ha nem em lé ke zünk, ha nem tud juk mink
volt, mink lett és ho gyan? Ki nek? Mi ért?

A rész vé tel nem volt kö te le zõ: ke ve sen
vol tunk. És egy nem ke resz tény szel le mû,
más is ko lá ban ta lán még ke ve seb ben let tünk
vol na. Jö võ re ta lán töb ben lesz nek. Mert rá -
jön nek majd, hogy nem csak a pi ros be tûs
nem ze ti ün ne pe ken kell ma gyar nak len ni.

Kaszap B.

EMLÉKEZZÜNK



Ked den dé le lõtt Gémesi György meg -
hí vá sá ra Gödöllõre lá to ga tott Szájer
Jó zsef, a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Párt
par la men ti frak ci ó já nak el nö ke.

– Gödöllõ hely ze té vel is mer ke dem – ami
per sze szá mom ra nem új don ság, mi vel Má -
tyás föl dön la kom a csa lá dom mal és gyak -
ran já runk Gödöllõre ki ál lí tá sok ra, mú ze -
um ba. De ed dig még nem ke rült sor hi va ta -
los nak te kint he tõ vi zit re. A pol gár mes ter úr
– kép vi se lõ úr – meg mu tat ja ne kem azo kat
a dol go kat, ame lyek re fi gyel ni kell
Gödöllõn. Õ olyan kép vi se lõ, aki az Or -
szág gyû lés ben so kat tesz a vá ros áért. Emi -
att gyak ran konf lik tu sok ba is ke ve re dik, de
vé le mé nyem sze rint ne mes cél ér de ké ben.
Az or szá gos po li ti ku sok nak is fi gyel ni ük
kell az ilyen te le pü lé sek re, mint Gödöllõ.

– Te hát ez a hi va ta los lá to ga tás a par -
la men ti mun ká ban is le csa pó dik majd
va la mi lyen for má ban…

– Biz tos, hogy – mint aho gyan a múlt -
ban is – úgy a jö võ ben is meg fog ke res -

ni a pol gár mes ter úr kü lön bö zõ,
Gödöllõvel kap cso la tos ké ré sek kel, ame -
lyek bõl, re mé lem, mi nél töb bet le het
majd tel je sí te ni. Hi szen az or szág jó
hely zet ben van, re mél jük, hogy egy re
több jut az egyes te le pü lé sek re, az ön kor -
mány zat ok nak.

– Ön a Fi desz par la men ti frak ció ve ze tõ -
je; ho gyan éli meg az em ber be lül rõl a köz -
tár sa sá gi el nök-vá lasz tás el sõ for du ló ját?

– Én egy ki csit fur csá nak tar tom, bár
mi szá mol tunk az zal, hogy az el len zék
ígé re te i ben nem le het bíz ni. Ép pen ezért
már elõ re el ké szí tet tük a kö vet ke zõ je lö -
lést. Na gyon saj ná lom, hogy egye sek
csak sza vak ban tá mo gat ták a köz tár sa sá -
gi el nök-je löl tet, a sza va za ta i kat nem tet -
ték mö gé. ugya nak kor azt gon do lom,
hogy ag go da lom ra nin csen ok, hi szen a
mai na pon min den kép pen meg vá laszt ják
Mádl Fe ren cet köz tár sa sá gi el nök nek.
Így leg alább egy ki csit tisz tább, hogy kik
áll nak mö göt te, kik tá mo gat ják.

Radó Gá bor
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Nemes cél érdekében
Szájer József Gödöllõn

Is ten hoz ta, el nök úr!
Lap zár tánk ide jén, ked den dél után az Or szág -
gyû lés meg vá lasz tot ta a Ma gyar Köz tár sa ság
új el nö két, Mádl Fe ren cet. Ne he zen vá lasz tot ta
meg; csak har ma dik ne ki fu tás ra, ami kor már
nem kel lett hoz zá, csak egy sze rû több ség.

Ide fa jult hát a nagy csen gés-bon gás sal
be ha ran go zott „kon szen zus”. Mi lyen jó ez a
szó fe dõ név nek. Szé pen  ta kar ja a va lót: egy -
fe lõl, hogy a két na gyobb kor mány zó párt ép -
pen a har ma dik, a leg ki seb bik je lölt jé ben, egy -
ko ri kor má nyá nak mi nisz te ré ben „egye zett
meg”; az el len zék meg, er re ke gye sen rá bó -
lint ván, azt ta kar gat ja, hogy nem tud na kit ki ál -
lí ta ni a meg mé ret te tés re. Ám, ha el jön az igaz -
ság pil la na ta, ami kor ki-ki ma gá ra ma rad a fe -
hér pa pír ral a fül ké ben: elõbb csak hét voks
hi ány zik, az tán már ti zen négy, s a vé gén a
hatvanhatvól öt ven hat szá za lék ha ma rad eb -
ben a tét nél kü li meccs ben. S az örök Bauer
Ta más, mint ten gerben a csepp, ahogy a
nagy egymásra mutogatás közt rosszal ló lag
kom men tál: nem kel lett vol na tán az oszt rák
kan cel lár mel lett ki áll ni… 

Is ten hoz ta, el nök úr! Kí vá nok Ön nek nagy
böl cses sé get! Magyar Bertalan

VALAHOL, EURÓPÁBAN

Ahogy a jú ni us ele jén min den év ben
szo ká sos pre mont rei öreg di ák ta lál -
ko zón meg ko szo rúz zák az em lék mû -
vet, me lyet, fel ira ta sze rint is, „ha lott
ta ná ra ik és di ák tár sa ik em lé ké re”
emel tek Nagy vá rad, Kas sa, Rozsnyó,
Gödöllõ és Bu da fok volt di ák jai, szin te
ön kén te le nül hang zik fel az ének: Hi -
szek egy Is ten ben, hi szek egy ha zá -
ban, hi szek, hi szek, hi szek Ma gyar or -
szág feltámadásában!...

Megelõzõleg a szent mi sét az idén pap pá
szen telt fi a tal pre mont rei szer ze tes,
Balogh Pé ter Piusz mu tat ta be. Aki re
mint ta ná ruk ra em lé kez het nek a volt is -
ko lá juk hoz akár messze föld rõl is új ra és
új ra elzarándoklók, Fé nyi Ot tó mon dott
szent be szé det. A gond vi se lés vég re haj -
tot ta ve lük a ter ve it, ál la pít hat ta meg. Az
50-es évek ben ugyan fel tá mad ha tott ben -
nük a ké tely. De íme, az in téz mény, mely
be köl tö zött a tõ lük el vett épü let be, má ra
be ol tó dott a pre mont rei szel lem mel. Ma

Szent Ist ván Egye tem nek hív ják. Tá gas a
kör, ahol a Gond vi se lés nek szán dé kai
vol tak és van nak ve lük. 

Az öreg di ák ok a mos ta ni ak fe lé is ki -
nyúj tot ták ke zü ket. Fábry Mi hály ta nár
úr kö szön te meg nagy lel kû pá lyá za ti ki -
írá su kat, mellyel jobb mun ká ra ösz tö nöz -
ték a je len leg ta nu ló if jú sá got. 28 pá lya -
mû ké szült el a fel hí vás nyo mán, Sík
Sán dor ról, Ta kács Meny hért rõl, Kár olyi
Ireneusz fi zi kus ról, il let ve sza ba don vá -
lasz tott egyéb té má ról össze sen negy ven -
hat, kö zü lük har minc nyolc gödöllõi és
nyolc nagy vá ra di di ák össze fo gá sá ból. 

Bárdy Pé ter igaz ga tó be mu tat ta az
öreg di ák ok nak az is ko la új zász la ját,
mely nek egyik ol da la a ré gi, má sik ol da -
la a mai gim ná zi um ra utal. Be szá molt az
ün nep ség rõl, mely nek so rán kop ja fát ál -
lí tot tak és szen tel tek fel a mu hi em lék he -
lyen, a rend jó te võ je, Ár pád há zi Kál mán
her ceg irán ti ke gye let bõl. Be szá molt a
Szent Nor bert díj ról is, me lyet elõ ször az
idén, s ez tán min den év ben az érett sé gi ig

ju tott ta nu lók leg mél tób bi ká nak ad nak.
Az öreg di ák ok vé gig jár ták a gim ná zi um
leg újab ban el ké szült épü le tét. De so kak -
nak kö zü lük a leg na gyobb él ményt az je -
len tet te, ami kor ez al ka lom mal is fel von -
ták a ma gyar zász lót, a nem ze ti lo bo gót
haj da ni ta nul má nya ik szín he lyén.

N. A.
Fotó:  szerzõ

A Gondviselés tervei
Premontrei öregdiák-találkozó



A For rás Szo ci á lis Se gí tõ és Gyer mek -
jó lé ti Szol gá lat Ti ni-klub ja jú ni us 1-én
14 órai kez det tel egész ség ügyi fel vi lá -
go sí tást tar tott a klu bot lá to ga tó fi a ta -
lok és vá ros unk fel sõ ta go za tos ta nu -
lói ré szé re.

A Flór Fe renc Kór ház vé dõ nõ (egész ség -
ve ze tõ, egész ség ne ve lõ) mun ka tár sa,
Banzsókné Ge ren dás Ka ta lin ér dek fe szí -
tõ, még is sok hu mor ral fû sze re zett elõ -
adá sa új sze rû meg vi lá gí tást adott a fi a ta -
lok szá má ra idõn ként ké nyes té má nak Az
elõ adás so rán szó ba ke rül tek a fel nõt té vá -
lás fo lya ma tá nak ál lo má sai és az ezt kí sé -
rõ tes ti és lel ki je len sé gek. Ugyan csak szó
esett a pár vá lasz tás sal kap cso la tos prob lé -
mák ról, a sze re lem örö me i rõl és buk ta tó i -
ról, va la mint a ne mi élet re va ló tu da tos és
fe le lõs ség tel jes fel ké szü lés rõl.

Banzsókné Ge ren dás Ka ta lin a fi a ta -

lok fi gyel mé be aján lot ta a Pest Me gyei
Flór Fe renc Kór ház Ti né dzser Am bu lan -
ci á ját, mely el sõ sor ban a ti zen éves lá -
nyok nõ gyógy ásza ti pa na sza i val fog lal -
ko zik, to váb bá ta ná csa i val fel ké szí ti a fi -
a ta lo kat az egész sé ges, érett dön té sen
ala pu ló anya ság ra

A ren de lés he lye és ide je: Pest Me gyei
Flór Fe renc Kór ház, Kistarcsa,
Semmelweis tér 1, tel.: (28) 470-344/268
v. 149. Hét fõ és pén tek 13–15 órá ig. Az
am bu lan cia ve ze tõ je: Dr. Szentágotai Fe -
renc, ve ze tõ asszisz ten se: Deb re ce ni Má ria

A té má val kap cso lat ban bõ vebb fel vi -
lá go sí tást nyújt az ér dek lõ dõ fi a ta lok
szá má ra a For rás Szo ci á lis Se gí tõ és
Gyer mek jó lé ti Szol gá lat, mely nek mun -
ka tár sai ez úton is kö szö ne tü ket fe je zik ki
a Flór Fe renc kór ház ti né dzser ko rú fi a -
ta lo kat se gí tõ mun ka tár sa i nak.

Szauzer Il di kó
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Kul lancs ter jesz tet te
be teg sé gek

A ví rus ál tal oko zott jár vá nyos agy hár tya- és
agy ve lõ gyul la dás, amely rég óta is mert, több -
nyi re az or szág nyu ga ti és észa ki ré sze in for -
dul elõ. Ki zá ró lag ideg rend sze ri gyul la dás sal
já ró be teg ség, amely re az an ti bi o ti kum ok ha -
tás ta la nok. 1-3 he tes lap pan gás után igen
ma gas láz, kín zó fej fá jás, le vert ség, bá gyadt -
ság tü ne te i vel je lent ke zik. A má so dik lá zas
sza kasz egy hét tel ké sõbb lép föl, és ez6 már
az agy hár tya gyul la dás je le. Sú lyos ma rad -
vány tü ne tek kel gyógy ul hat.

Biz ton sá gos meg ol dást je lent het el le ne az
éve kig ak tív vé del met adó ol tás. Ez zel már
fel ké szít jük a szer ve ze tet a ké sõb bi eset le ges
fer tõ zés re. A vé dõ ol tás leg alább 3 évig nyújt
vé del met, majd egyet len adag em lé kez te tõ
ol tás sal to vább nyújt hat juk a vé dett ség ide jét.

Fer tõ zés gya nú ja ese tén, ha va la ki még
nem ka pott vé dõ ol tást, ak kor – 72 órán be lül
– passzív vé del met adó ol tás al kal maz ha tó.
Ez a faj ta vé de lem 1 hó na pig tart.

A Lyme kór az egész szer ve zet be teg sé -
ge. Kul lan csok ál tal ter jesz tett bak te ri á lis fer -
tõ zés kö vet kez mé nye, ezért an ti bi o ti kum ok -
kal gyó gyít ha tó. Ma még nin csen el le ne ha -
té kony vé dõ ol tás!

Fer tõ zött kul lancs szú rá sa ese tén a szú rás
he lyé tõl ki in dul va nap ról nap ra szé le se dõ,
ko kár da sze rû, gyû rûs, gyul la dá sos bõr pír
ala kul ki. Spon tán gyógy ulás nem vár ha tó,
bár a bõr tü ne tek „ma guk tól” meg szûn het -
nek. A kór oko zó hó na pok, évek, sõt év ti ze -
dek múl tán is meg be te gít he tik bár me lyik
szer vün ket. Sor va dá sos bõr pusz tu lást, he ge -
se dést, ízü le ti gyul la dást, szívritmuszavart is
okoz hat.

A tel jes gyógy ulás függ a be teg ség mi nél
ko ra ibb fel is me ré sé tõl, ha té kony, ele gen dõ
mennyi sé gû és meg fe le lõ ide ig tar  tó
antibiotikus ke ze lés tõl. Ezért idõ ben ke res se
fel há zi or vo sát!

Dr. Kiss Éva

AZ ORVOS SZEMÉVEL

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

A fe le lõs ség tel jes gyer mek vál la lá sért
Egész ség ügyi fel vi lá go sí tás a For rás ban

Esély a mun ká ra

A Pest Me gyei Mun ka ügyi Köz pont Gödöllõi Ki ren delt sé gé nek fi nan szí ro zá sá val a Bu da -
pes ti Adó hol ding Rt. Ok ta tá si Igaz ga tó sá ga in ten zív szak mun kás kép zést szer ve zett a
Gödöllõn és von zás kör ze té ben élõ, meg vál to zott mun ka le he tõ sé gû ek nek és tar tó san
mun ka nél kü li ek nek. A tan fo lyam si ke res el vég zé se után, mun ka he lyet biz to sít szá muk ra
a gödöllõi Assisto Szo ci á lis Szö vet ke zet. Ké pün kön a kéziszövõ szak mun kás kép zõ tan -
fo lyam ered mé nyes szak mun kás vizs gát tett ta nu lói, az ál ta luk ké szí tett vizs ga mun kák
tár sa sá gá ban.



Jú ni us el se jén hi va ta lo san
is át ad ták a Fiume ut cá ban
a Ne fe lejcs Nap kö zi Ott -
hont. Gémesi György pol -
gár mes ter meg nyi tó já ban
el mond ta: ko ráb ban moz -
gás kor lá to zot tak fog lal koz -
ta tó ja mû kö dött itt, szá muk -
ra azon ban mos tan ra má -
sutt biz to sí tot tak el he lye -
zést. Az ott hon ki ala kí tá sá -
hoz pá lyá za ton nyert
összeg hez a vá ros je len tõs
ön részt tett hoz zá, en nek
ered mé nye ként e
napközbeni el lá tás sal mél -
tó, em be ri kö rül mé nye ket
tu dunk biz to sí ta ni az ér tel -
mi fo gya té kos fi a ta lok szá -
má ra. Ez a kez de mé nye zés
más te le pü lé sek szá má ra is
mo dell ér té kû.

Six Edit al pol gár mes ter a ki vi -
te le zõk lel ki is me re tes mun ká -
ját kö szön te meg. Az épí tõk
nagy fi gye lem mel jár tak el;
min den sar kot a mû kö dés nek
meg fe le lõ en ala kí tot tak ki. Az al pol gár -
mes ter asszony el mond ta, hogy az ott hon
be fo ga dó ké pes sé ge húsz fõ, de a ké sõb bi -
ek ben fi ók in téz mé nyek lé te sül het nek az
igé nyek nek meg fe le lõ en. Az ér tel mi fo -
gya té kos fi a ta lok napközbeni el lá tá sa és
fog lal koz ta tá sa egy ci vil szer ve zet, egy
szö vet ke zet és egy in téz mény össze fo gá -
sá nak ered mé nye: a Fe le más Egye sü let, az
Assisto Szo ci á lis Szö vet ke zet és a Ne fe -
lejcs Nap kö zi Ott hon együtt mû kö dé se tet -
te le he tõ vé, hogy mind ez meg va ló sul jon.

Az ün nep sé gen részt vett Szil ágyi
Zsoltné, az Ér tel mi Fo gya té ko sok és Se -
gí tõ ik Or szá gos Ér dek vé del mi Szö vet sé -
ge Pest me gyei szer ve ze té nek tit ká ra. Õt
kér dez tük az ilyen tí pu sú in téz mé nyek
lé te sí té sé rõl és fel ada tá ról.

– A me gyé ben ez a ne gye dik ilyen lé -
te sít mény; ed dig csak Nagykõrösön,
Pilisvörösváron és Vácott lé te sült ha son -
ló nap kö zi ott hon. Az ilyen tí pu sú in téz -
mé nyek ben 16-18 év fö löt ti fi a ta lok ról
gon dos kod nak, biz to sít va az ét ke zést és
a nap pa li el fog lalt sá got. Aki ké pes a
rend sze res mun ka vég zés re, az jö ve de -
lem hez jut így.

– Az ál lam ho gyan tá mo gat ja eze ket
az in téz mé nye ket?

– A gon do zot tak után fej kvó tá ban ré -
sze sül nek ezek az ott ho nok, de alap ve tõ -
en az ön kor mány zat a fenn tar tó. Iga zá ból
a meg fe le lõ épü let a prob lé ma, ezért van
az, hogy bár egy bi zo nyos la kos ság szám
fö lött a te le pü lé se ket a tör vény kö te le zi
ilyen ott ho nok lé te sí té sé re, ed dig csak
ke vés he lyen va ló sul tak meg az or szág -
ban.

– Mek ko ra az igény ezek re a lé te sít mé -
nyek re?

– Elég nagy, hi szen a csa lá dok nak
ko moly se gít sé get je lent, ha nap köz ben
biz tos he lyen tud hat ják a sé rült hoz zá -
tar to zó ju kat. Mind ez jó a fo gya té kos fi -
a tal nak is, mi vel kö zös ség ben van, ba rá -
tok ra tesz szert. Ha ki épül ne e nap kö zik
há ló za ta, ak kor a szo ci á lis ott ho nok sem
len né nek ek ko ra nyo más alatt. A vá ros i
ve ze tés nagy fo kú szo ci á lis ér zé keny sé -
gét mu tat ja, hogy Gödöllõ az el sõk kö -
zött va ló sí tot ta meg ezt az in téz ményt.

R. G.
Fo tó: a szer zõ
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Jú ni us 9.: Bar tók B. u. (1 db); Nagy vá rad u.
(1 db); Brassó u. Vö rös mar ty u. – Jó kai u.
kö zé (1 db); Ko dály Z. u. (1 db); Vö rös mar ty
u.  (1 db); Jó kai u. (1 db); Ko dály u. (Jó kai u.
sa rok) (1 db); Fo rint u. (1 db); Grassalkovich
u. (Bocs kai u. sa rok) 1 db
Jú ni us 14.: Szív u. – Bocs kai u. sa rok (1 db);
Bocs kai u.  (1 db); Arany J u. Bem u. sa rok (1
db); Bem u. Szív u. sa rok ra (1 db); Arany J u.
Szív u. sa rok (1 db); Arany J u. Ha jó u. -
Babati u. kö zé (1 db); Arany J u. Brassó u.
sa rok (1 db); Arany J u. He ge dûs u. Nagy vá -
rad u. kö zé (1 db); Arany J u. Ko dály u. sa rok
(1 db) 
Jú ni us 16.: Arany J u.  (1 db); Észak u. Köl -
csey u. sa rok (1 db); Köl csey u. Eperjes u.
sa rok (1 db); Köl csey u.  (1 db); Ko má ro mi u.
He ge dûs u. sa rok (1 db); Ko má ro mi u.
Eperjes u. sa rok (1 db); Ko má ro mi u.  (1 db);
Ko má ro mi u. Észak u. sa rok (1 db); Re mény
u. 8. Prés ház u. Szív u. kö zé (1 db) g

LOMTALANÍTÁS – KONTÉNER

Szü let tek
La ka tos Jó zsef
Se res Bar ba ra
Lucaci Je nõ Szi lárd
Ko vács Ba lázs

Há zas sá got kö töt tek
Do mon kos Zol tán és Kerner Irén
Szelényi Ist ván és Tóth Bog lár ka Esz ter
Erõs Já nos és Nagy Krisz ti na
Tóth Ró bert és Kál mán Györ gyi
Ka rá csony Sán dor és Izeli Zsu zsan na
Gerhát Fe renc és Fü le Ni ko let ta

El huny tak
Récsán And rás
Duka Istvánné La ka tos Gi zel la
Fauszt Jánosné Sza bó Ilo na g

ANYAKÖNYV

Tisz te let tel meg hí vok min den ér dek lõ dõt a
8. sz. vá lasz tó kör zet (Já nos ut ca, Szõ lõ ut -
ca, Kör ut ca) la kos sá gi fó ru má ra. 2000. jú -
ni us 16. pén tek, 18 órá ra, a Vá ros há za föld -
szin ti te rmé be. Té má ja: a Já nos ut ca és
kör nyé ke for gal mi rend je. Ven dé ge im: Dr.
Gémesi György pol gár mes ter, és Tengelits
Ist ván a vá ros üze mel te té si iro da ve ze tõ je
és mun ka tár sai.
Six Edit, ön k. kép vi se lõ, al pol gár mes ter

LAKOSSÁGI FÓRUM

Nefelejcs Napközi Otthon
Gödöllõ az el sõk kö zött va ló sí tot ta meg
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Bel gi u mi test vér vá ros unk, Turnhout
kép vi se le té ben a hét vé gén Gödöllõn
járt Marcel Hendrickx pol gár mes ter,
akit több turnhouti vál lal ko zó is el kí -
sért er re a lá to ga tás ra. Marcel
Hendrickx urat a két vá ros kö zöt ti
kap cso la tok ala ku lá sá ról kér dez tük.

– Meg ra ga dott ben nün ket, hogy az önök
vá ros a az egyik leg di na mi ku sab ban fej -
lõ dõ te le pü lés Ma gya ror szá gon. Egye lõ -
re egy más kul tu rá lis éle té vel is mer ke -
dünk; szep tem ber ben Gödöllõ ki ál lí tás sal
és kul tu rá lis prog ra mok kal mu tat ko zik
be Turnhoutban. Rész ben e ren dez vény
elõ ké szí té se cél já ból va gyunk most itt.

– Van le he tõ ség a két vá ros kö zöt ti
ipa ri, gaz da sá gi együtt mû kö dés re is?

– Re mé lem, hogy ha ma ro san ez is
meg va ló sul. Né hány hét tel ez elõtt ta lál -
koz tam az elõ zõ bel ga kor mány mi nisz -
ter el nök-he lyet te sé vel, aki je len leg egy
be ru há zá so kat ko or di ná ló cé get kép vi sel.
Ar ról tá jé koz ta tott, hogy ter ve ik kö zött
gödöllõi be ru há zá sok is van nak.

– Gödöllõ mennyi re is mert Bel gi um -
ban?

– Még nem be szél he tünk ál ta lá nos is -
mert ség rõl, de az em be rek kel be szél get ve
ki de rül, hogy van nak, akik már jár tak az
önök vá ros ában és lát ták ezt a cso dá la tos
kas télyt. Re mé lem, hogy se gít he tünk be -
fek te tõt ta lál ni a gödöllõi szál lo da-épí tés -
hez is. Ke vés vá ros van ugya nis, ame lyik
egy szer re ren del ke zik egy nagy egye tem -
mel, ilyen kas téllyal és ilyen fej lõ dés sel.
Az önök vá ros ának ko mo lyak az esé lyei,

és ezt nyil ván va ló an a vál lal ko zók sem
hagy ják fi gyel men kí vül.

A Gödöllõ és Turnhout kö zöt ti kap cso la -
tok ki épí té sé ben nagy sze re pe volt Erent
Gá bor nak, aki je len leg a Sze ren cse já ték
Rt. ve zér igaz ga tó-he lyet te se.

– Fland ri ai kap cso la ta im a ko ráb bi
mun kám ered mé nye ként
ala kul tak ki, a ki lenc ve nes
évek tõl. Egy nagy kul tu rá -
lis prog ra mot ké szí tet tünk
elõ, Fland ria-Ma gyar or -
szág 2002 né ven. En nek az
ap ro pó ja a mi II. La jos ki -
rá lyunk öz ve gye, Má ria ki -
rály né, akit ott a mai na pig
tisz tel nek. Eköz ben a
turnhoutiak meg kér tek,
hogy ke res sek szá muk ra
egy kor rekt test vér vá rosi
kap cso la tot. Vé gül is
Gödöllõre hoz tam el õket,
ami nek több oka is volt.
Ezek egyi ke a ré gi gödöllõi
mû vész te lep, ami nek nagy

tisz te lõ je va gyok. Fi gye lem re mél tó,
hogy a lá to ga tást nem elõz te meg sem -
mi fé le le ve le zés és ad mi niszt rá ció;
egyet len te le fon be szél ge tés volt csu pán.
úgy gon do lom, hogy a jó kap cso la tok nak
ez a lé nye ge: a hi te les ség és az egy más
irán ti bi za lom.

– A fla mand de le gá ci ó val ér ke zõ üz let -
em be rek mi lyen ter vek kel jöt tek?

– Együtt mû kö dést akar nak. A vi lág ban
már ez megy; olyan együtt mû kö dés re tö -
rek sze nek, hogy mind a két fél jól jár jon.
Hosszú tá von már úgy sem mû köd ne a
múlt ból ma radt gya kor lat, hogy rá sóz zák
az üveg gyön gyö ket a benn szü löt tek re.

– Ez per sze raj tunk is mú lik…
– Így van. Er re tö rek szem én is; a ma -

gyar kva li tá so kat erõ sí tem. A kul tú ra
alap kér dés, mást je lent, mint a ci vi li zá -
ció. A globalizációra jó vá laszt csak úgy
le het ad ni, ha meg õriz zük a nem ze ti
iden ti tá sun kat.

– Mi ért épp Ma gyar or szág kel tet te fel
a fla man dok ér dek lõ dé sét?

– Nyit ni akar nak tér sé günk fe lé. Úgy
lát ják, ak kor lesz nek erõ sek, ha meg is -
mer nek és be fo gad nak más kul tú rá kat is.

Radó Gá bor
Fo tó: a szer zõ

Kultúra és civilizáció
Szep tem ber ben mu tat ko zik be Gödöllõ Turnhoutban

Gémesi György, Six Edit, Marcel Hendrickx és Erent Gábor

Orosz-ame ri kai csúcs
Az el múlt hé ten nagy vissz han got ka pott
csúcs ta lál ko zó ra ke rült sor Moszk vá ban: a
hi va ta lá ról le kö szö nõ Bill Clin ton ame ri kai
el nök és fris sen meg vá lasz tott orosz kol lé -
gá ja, Vlagyimir Putyin adott ran de vút egy -
más nak. A ta lál ko zó köz pon ti té má ja a ra -
ké ta vé del mi egyez mé nyek és eset le ges
meg vál toz ta tá suk volt, ami ko moly stra té -
gi ai egyen súly-el to ló dást is ered mé nyez -
het. A tár gya lá sok, a vá ra ko zá sok nak meg -
fe le lõ en, nem hoz tak át tö rést. 

A prob lé ma gyö ke re az 1972-ben meg -
kö tött ABM-szerzõdés, mely a stra té gi ai
egyen súly meg õr zé se és egy eset le ges
atom há bo rú el ke rü lé se vé gett szü le tett. Az
egyez mény sze rint sem az USA, sem a
Szov jet unió sem épít het ki ra ké ta el há rí tó-
rend sze re ket, így a több tíz ezer in ter kon ti -
nen tá lis ra ké ta hi va tott szol gál ni a vi lág bé -
két azon elv alap ján, mely sze rint ‚aki elõ -
ször tá mad, má sod szor pusz tul el’. Egy ki -
vé telt azon ban tet tek: mind két or szág te le -
pít het ilyen fegy ve re ket az or szág egy, nyil -
ván va ló an leg fon to sabb ré gi ó já ba.

A hi deg há bo rú évei azon ban to va száll tak, a
Szov jet unió és szö vet sé gi rend sze re össze om -
lott, az USA szá má ra már nem el sõ szá mú el -
len ség a „go nosz bi ro dal ma”. Olyan új „bandi-
taországok” je len tik Wa shing ton szá má ra a fõ
ve szélyt, mint pél dá ul Észak-Ko rea, Irak vagy
Irán, ame lyek eset leg hoz zá jut hat nak va la mi -
lyen mó don atom fegy ver hez. Ezt ki vé den dõ
szü le tett meg az ame ri kai or szá gos ra ké ta vé -
del mi ra ké ta rend szer (NMD) ter ve, mely a kor -
lá to zott vagy vé let len sze rû tá ma dá so kat len ne
hi va tott ki vé de ni. Eh hez azon ban az ABM-
szerzõdés fe lül vizs gá lat ára van szük ség, mi vel
az NMD-rendszer már az USA egész te rü le tét
vé de né. Orosz or szág he ve sen el len áll min den
ilyen terv nek, és az erõ egyen súly fel bo ru lá sát
lát nák a mó do sí tás ban, mi vel Moszk vá nak je -
len ál la po tá ban az is ne héz sé get okoz, hogy
nuk le á ris el ret ten tõ-ké pes sé gét fenn tart sa.
Moszk va at tól tart, hogy az USA az NMD eset -
le ges to vább fej lesz té se ál tal el ér he ti a kon ti -
nens tel jes ra ké ta-vé del mét, el avult tá té ve az
orosz nagyhatalmiság egyet len le té te mé nye sé -
nek szá mí tó in ter kon ti nen tá lis bal lisz ti kus ra ké -
tá kat. El hang zott egy ér de kes ja vas lat: az USA
és Orosz or szág kö zö sen épít se ki ezt a vé del mi
há lót, így a ká posz ta is meg ma rad na és a
kecs ke is jól lak na. Ez a terv vi szont a nyu gat-
eu ró pai szö vet sé ge sek nek, fõ leg Nagy-Bri tan -
ni á nak és Fran ci a or szág nak nem tet szik.

Fábus

KITEKINTÕ
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Eb ben az év ben egy mást kö ve tik az
ün nep sé gek szer te az or szág ban. Sok
vá ros egész éves, szín vo na las prog ra -
mot ál lí tott össze ál la mi sá gunk mél tó
meg ün nep lé sé re. Ezek kö zül is ki -
emel ke dik Szol nok vá ros a, amely a
kö vet ke zõ gon do lat alap ján ál lí tot ta
össze ün ne pi prog ram ját: „Legyenek
ün nep sé ge ink kö zö sek más ma gyar
vá ros ok kal – a mil len ni u mi kéz fo gás
je gyé ben – s tá vo lab bi test vér vá ros -
aink kal. Jó szív vel igyek szünk meg -
mu tat ni, hogy mi re ju tot tunk gaz dag
szel le mi örök sé günk kel, mi lyen új ér -
té ke ket te rem tet tünk és hagy tunk hát -
ra a re mény kel tõ jö võ ben élõ nem ze -
dé kek nek.”

A meg hí vás nak ele get té ve Gémesi
György pol gár mes ter ve ze té sé vel
gödöllõi kül dött ség járt Szol no kon,
mely ben kép vi se lõk, vál lal ko zók kap tak
he lyet. A vá ros há za elõtt Szalay Fe renc
pol gár mes ter és a mil len ni u mi bi zott ság
ve ze tõi fo gad ták vá ros unk kép vi se lõ it. A
kö zös fo tó zást kö ve tõ en a vá ros há za
dísz ter mé ben hall hat tak egy rö vid tá jé -
koz ta tót Szol nok tör té ne té rõl, mai hely -
ze té rõl és ter ve i rõl. 

Szalay Fe renc ki emel te, hogy a 925
esz ten dõs vá ros uk a tör té ne lem fo lya mán
több ször vált a föld del egyen lõ vé, tûz vé -
szek és je ges ár vi zek pusz tí tot ták, de az
ott élõ, erõs hi tû em be rek úr rá let tek a
meg sem mi sü lés fe lett és a ka taszt ró fá kat
kö ve tõ en új ra és új ra fel -
épí tet ték Szol nok vá ros át. 

A kö vet ke zõ évek egyik
nagy fel ada tá nak te kin tik,
hogy Gödöllõhöz ha son ló -
an új be fek te tõk nek, nagy
cé gek nek te remt se nek
ked ve zõ le he tõ sé get a le -
te le pe dés hez és új mun ka -
he lyek ki ala kí tá sá hoz. Je -
len leg egyik fõ gond juk,
hogy a Szol no kon vég zett
ál ta lá nos, kö zép és fõ is ko -
lás fi a ta lok nak nem tud -
nak ele gen dõ ál lást biz to -
sí ta ni. 

Gémesi György meg kö -
szön te Szol nok ve ze tõ i nek
a meg hí vást. Ki emel te,
hogy nem csak a milleiumi

ün nep sé gek mi att van nagy szük ség az
össze fo gás ra. Fon tos nak tar tot ta, a szol -
no ki ak kez de mé nye zé sét, hogy job ban
meg is mer jék egy mást az em be rek, a vá -
ros ok, be mu tat has sák mû vé sze tü ket, ér -
té ke i ket. 

A két vá ros ve ze tõi a Tiszaligeten
meg nyílt Szol nok Ex po meg te kin té sé vel
foly tat ták a prog ra mot, amely jó al ka lom
volt a kép vi se lõk és a vál lal ko zók kö zöt ti
esz me cse ré re. A gödöllõi AgriExpóhoz
ha son ló ren dez vé nyen szá mos szol no ki
és Szol nok me gyei cég ki ál lí tá sát te kint -
het ték meg az ér dek lõ dõk.

A szom szé dos tiszaligeti sport csar nok -
ban egy ba rát sá gos kis pá lyás lab da rú gó
mér kõ zé sen bi zo nyít hat ták a két vá ros
ve ze tõ i bõl és kül döt te i bõl ál ló csa pa tok,
hogy a sport ban is meg áll ják a he lyü ket.
Az iz gal mas, küz del mes mér kõ zé sen
szá mos hely ze tet ala kí tot tak ki a já té ko -
sok, mind két ol da lon több ször csak a ka -
pu fa há rí tot ta a ve szé lyes lö vést A ha zai
együt tes a meccs vé ge fe lé a ma ga ja vá ra
for dí tot ta a mér kõ zést (3:1). A gödöllõi
csa pat nem élt vissza a szol no ki ak ven -
dég sze re te té vel, úgy gon dol ták majd a
vissza vá gón mu tat ják be gól lö võ tu dá su -
kat.

A fe szes prog ram kö vet ke zõ ál lo má sa
a Gödöllõi Fú vós ze ne kar sza bad té ri kon -
cert jé nek meg te kin té se volt. A szol no ki
mû ve lõ dé si köz pont elõtt so kan hall gat -
ták El la At ti la együt te sé nek re mek já té -
kát. A szín vo na las mû sort elõ adó fú vó -

sok mél tán arat tak si kert a szol no ki ven -
dég sze rep lés ük al kal má val.

A mû ve lõ dé si köz pont ban adott fo ga -
dá son a két vá ros ve ze tõi mél tat ták a ha -
zai és a kül föl di vá ros ok kö zöt ti kap cso -
la tok fon tos sá gát. A kü lön bö zõ aján dé -
kok át adá sa után a je len lé võ szol no ki
test vér vá ros ok ve ze tõ i vel, va la mint az
idõ köz ben meg ér ke zõ Turnhout-i kül -
dött ség gel együtt a szín ház te rem ben
meg te kin tet ték a Ham let cí mû rock ope -
rát. 

A Gödöllõi Fi a tal Mû vé szek ál tal elõ a -
dott Ham let Szol no kon is si kert ara tott.
A kü lön bö zõ vá ros ok kül dött sé ge in kí vül
el sõ sor ban fi a ta lok ból ál ló kö zön ség
nagy taps sal ju tal maz ta az elõ adást.

A mil len ni u mi kéz fo gás je gyé ben
legközelebb jú ni us
24-tõl a Jász-
Nagykun-Szolnok
me gye nép mû vé szet -
ét be mu ta tó ki ál lí tás
te kint he tõ meg a
gödöllõi mû ve lõ dé si
köz pont ban. Ok tó -
ber ben is mét
Gödöllõ ven dé ge
lesz Szol nok, el se jén
a Liszt Fe renc Ka -
ma ra ze ne kar, he te di -
kén a Ti sza tánc -
együt tes önál ló est jét
te kint het jük meg a
mû ve lõ dé si köz pont -
ban.

-esz-
Fo tók: Réz Fe renc

Millenniumi kézfogás
Gödöllõi küldöttség Szolnokon
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Jú ni us 1-jén a Vá ros há za föld szin ti
nagy ter mé ben la kos sá gi fó ru mot
tar tott a Gödöllõi Pol gár mes te ri Hi -
va tal és a Gödöllõi Távhõ Kft. A fó -
rum nak egyet len na pi ren di pont ja
volt: ki kér ni és meg is mer ni a távhõf-
ogyasztók vé le mé nyét ar ról az ön -
kor mány za ti ren de let ter ve zet rõl,
amely a táv hõ szol gál ta tás ról, an nak
díj kép zé sé rõl és a díj al kal ma zás fel -
tét ele i rõl szól. 

A ter ve ze tet a fó rum meg tar tá sa elõtt
kb. 10 nap pal, kí sé rõ le vél lel meg küld -
tük a táv fû tött la ká sok  kö zös kép vi se -
lõ i nek. A la kos sá gi fó rum ra 47 távhõ
fo gyasz tás ban ér de kelt jött el. A fó ru -
mon meg je lent Gémesi György pol gár -
mes ter, Fá bi án Zsolt al pol gár mes ter,
Kál mán Mag dol na va gyon gaz dál ko dá si
iro da ve ze tõ, Tengelits Ist ván vá ros üze -
mel te té si iro da ve ze tõ, va la mint Tóth
Ist ván, a Távhõ Kft. ügy ve ze tõ je több
mun ka tár sá val együtt. 

A la kos sá gi fó ru mot Gémesi György
nyi tot ta meg, és el mond ta, hogy a fó -
rum cél ja az, hogy a ren de let ter ve zet
vég le ges el fo ga dá sa elõtt a fo gyasz tók
vé le mé nyét ki kér jük. A meg nyi tót  kö -
vet te Fá bi án Zsolt al pol gár mes ter rö vid
tör té ne ti vissza te kin té se a táv hõ szol gál -
ta tás ra. Ezu tán meg kér te Tóth Ist vánt,
hogy a be ér ke zett írá sos ész re vé te lek re
vá la szol jon. Alább ezek bõl idé zünk:

Az alap díj ról: a kér dés cso port hoz
tar to zó va la mennyi kér dés re az ügy ve -
ze tõ az aláb bi a kat vá la szol ta: az ed di gi
alap díj, amely még most is ér vény ben
van 238 Ft/lm3/év. Eb bõl a fo gyasz tók
160 Ft-ot fi zet nek meg, a ma ra dék 78
Ft az ön kor mány za ti tá mo ga tás. Ké ré -
sünk re a Ma gyar Távhõszolgáltatók
Szak mai Szö vet sé ge írá sos anyag ban
tá jé koz ta tott ben nün ket ar ról, hogy az
egész or  szág ban egye dül  ál  ló a
gödöllõi gya kor lat az alap díj tá mo ga tá -
sá ról. Ezért a je len le gi ren de let ter ve zet
ezt a gya kor la tot meg szün te ti  és a
Gödöllõi Távhõ Kft. mû kö dé si költ sé -
ge i re az alap dí jat 203 Ft/lm3/év-ben ha -
tá roz za meg. Az alap díj ban a távhõs-
zolgáltasról szó ló tör vény meg en ge di,
hogy nye re sé get is kal ku lál jon. A je len
ter ve zet ben a 203 Ft-os alap díj nál nul la
fo rint nye re ség gel szá mol tunk, hogy a

la kos sá gi ter he ket to vább ne nö vel jük.
Két ség te len, hogy a 203Ft-ra emelt
alap díj 26 szá za lé kos eme lés nek fe lel
meg, de a pél dá ul szol gá ló 60 m2 la kás
éves távhõ költ sé ge it be mu ta tó táb lá -
zat ból ki de rül, hogy egy ilyen át la gos
la kás éves ki adá sa kb. 7 szá za lék kal
nö ve ke dik meg az alap díj fel eme lé sé -
vel, mert a ter ve zet sze rint a hõdíj nem
vál to zik és a fi ze ten dõ szám la na gyobb
há nya da a hõdíjból adó dik. Hát tér in -
for má ci ó ként szük sé ges meg em lí te ni,
hogy a szo ci á li san rá szo ru lók kér het -
nek tá mo ga tást a költ sé ge ik eny hí té sé -
re a Gödöllõi Ön kor mány zat tól.

A hõdíjról: A ren de let ter ve zet to -
vább ra is 1020 Ft/GJ hõdíjjal szá mol.
Ez azt je len ti, hogy nem szá mol tunk
gáz ár-emel ke dés sel, ami tu laj don kép -
pen a hõdíjjal szo ro san össze függ. A
ren de let ter ve zet azon ban kü lön ki tér ar -
ra az eset re, ha ener gia ár vál to zás lép
élet be. Az ilyen ese tek ben a hõdíj ára is
an nak ará nyá ban fog meg vál toz ni. Saj -
nos most vár ha tó egy ilyen gáz ár eme -
lés, mi ál tal el kép zel he tõ egy hõdíj eme -
lés is. Ter mé sze te sen mind ad dig nem
eme lünk árat, amíg ar ra rá nem kény -
sze rü lünk. Er re kö te lez min ket a
Távhõtörvény is, ami kor ki mond ja a
leg ki sebb költ ség ér vé nye sí té sé nek el -
vét.

A fel emelt hõdíjról: A két la kó te le -
pen össze sen kb. 80 db la kás táv fû té se
már egye di mé rés re és sza bá lyo zás ra
van át sze rel ve. Ez az át ala kí tás kor sze -
rû nek mond ha tó és tel je sen meg nyug -
ta tó meg ol dás len ne ab ban az eset ben,
ha egy-egy la kó épü let min den la ká sa
ilyen mû sza ki meg ol dá sú len ne. A gya -
kor lat azon ban az, hogy egy-egy la kó -
épü let 44 la ká sa kö zül  4-5 la kás van
így át ala kít va. A ház ba be ér ke zõ hõ -
mennyi sé get a távhõszolgáltató pon to -
san mé ri a fo gyasz tói hõközpontban el -
he lye zett hõ mennyi ség mé rõ vel, és a
fo gyasz tást a la ká sok lm3 ará nyá ban
szét oszt ja. Ter mé sze te sen a köz pon ti
hõ mennyi ség mé rõ ada tá ból az egye di
hõ mennyi ség mé rõ kön mért  ada tok
össze gét ki von ja. A la kos sá gi fó ru mon
meg osz lot tak a vé le mé nyek, hogy jo -
gos-e a ren de let ter ve zet azon szán dé ka,
hogy az  egye di rend szer rel ren del ke zõ
la ká sok hõdíját 1,15-szörösre eme li. A

köz pon ti hõ mennyi ség mé rõn le ol va sott
ér ték bõl az egye di hõ mennyi ség mé rõ -
kön le ol va sott hõ mennyi ség 1,15 -
szörösét le kell von ni. A távhõszolgál-
tatónak és az ön kor mány zat nak az az
egy be vá gó vé le mé nye, hogy az 1,15-
szörös emelt hõdíj tel je sen mél tá nyos,
hi szen az egye di mé rés sel és sza bá lyo -
zás sal ren del ke zõ la ká sok nem ve szik
ki ré szü ket a vesz te sé gek bõl, csak és
ki zá ró lag az ál ta luk el hasz nált hõ -
mennyi sé get fi ze tik meg. (Csak pél da -
ként em lí tem, hogy az ezek a la ká sok
füg gõ le  ges csõ ve ze té  ke nincs
hõszigetelve, ezért la kó tár sai kon tó já ra
fû ti az át ala kí tott la kást.

Me leg víz órák: A me leg víz órák fo -
gyasz tá sa és le ol va sá sa kö rü li prob lé -
má kat hár man je lez ték írá sos és szó be li
elõ ter jesz tés ben is. Jó nak lát szik az a
ja vas lat, ame lyik min den hó nap 30-án
ja va sol ja a me leg víz órák le ol va sá sát, de
ter mé sze te sen ez is csak ak kor mû kö -
dik, ha azt fe gyel me zet ten vég re hajt ják.
Mi vel a le ol va sá si prob lé mák össze füg -
gés be hoz ha tók a fi ze té si fe gye lem mel,
en nek to váb bi ala ku lá sát na gyon fon tos
lesz fi gye lem mel kí sér ni. Nem tit kol juk
azt a szán dé kun kat, (amely na gyon is
össz hang ban van a la kos sá gi fó rum sok
részt ve võ jé nek vé le mé nyé vel ) hogy a
nem fi ze tõ, hátrálékban lé võ fo gyasz tót
ki zár juk a hasz ná la ti me leg víz igény be -
vé te lé bõl. Ez a lé pés re mél he tõ en sok
fo gyasz tót vissza tart at tól, hogy hát ra -
lék ba ke rül jön.

Elekt ro mos költ sé gek: A fó ru mon
fel me rült, hogy van nak olyan fo gyasz -
tói hõközpontok, mely nek elekt ro mos
dí ját a la kó ház fi ze ti, ill. fi zet te, no ha
ígé re tük van a VÜSZI KHT-tõl  a
vissza té rí tés re. 

Vé gül a Gödöllõi Távhõ Kft. Szer -

ve ze t i  fel  épí  té  sé rõl: A Távhõ -
szolgáltató Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó val,
fõ köny ve lõ vel sa ját gaz da sá gi egy ség -
gel, mû sza ki ve ze tõ vel, össze sen 27 fõ -
vel kez di meg mû kö dé sét vár ha tó an jú -
ni us 15-vel. Mû kö dé se so rán igyek szik
szol gál ta tá sa i val az Önök meg elé ge -
dett sé gét ki ér de mel ni. Meg ra gad juk ezt
az al kal mat ar ra, hogy a távhõ fo gyasz -
tás ban részt ve võ ket tá jé koz tat juk az új
te lep he lyünk cí mé rõl. Bár mi lyen ügy
in té zé se a Pa lo ta-kert 4. szá mú ház
föld szint jén ta lál ha tó iro dá ban in téz he -
tõ. Egyút tal ar ról is tá jé koz tat juk fo -
gyasz tó in kat, hogy a Dó zsa Gy. úti
ügy fél szol gá la ti iro da meg szû nik.

(tóth)

Melegünk lesz télen is…
Fórum a távhõszolgáltatásról



Iskola • 9Gödöllõi Szolgálat • 2000. június 8.

Ünnepek sorozata zajlott a Montágh
Imre Általános és Speciális Szak is kola

falai között. Elõször a Montágh nap!
Mikor a méltó megemlékezésen a
névadóra emlékeztek. Aki nem had-
vezérként, de a pedagógusok nagyjaként
vonult be a köztudatba. Aki a jövõ
nemzedékének nevelését szívügyének tar-
totta! Az õ nyomdokán haladva lelkes
pedagógusok színdarabot tanítottak a
diákoknak, mely történelmünk ki emel kedõ
eseményére, Szent István ko ro ná zására, s
hazánk felajánlására (a Szûz anyának)
épült. Fantasztikus volt a diá kok lel ke -
sedése is, hiszen a má so di ko soktól a nyol-
cadikosokig érintettek voltak.

Így a nagy napon csodálatos esemény
birtokosai lehettünk. A színdarab után
szavalóverseny volt, ahol mindenki
megcsillanthatta a kapott s gyûjtött ta -
lentumait.

A szellemi után következett a lelki
feltöltõdés. Keresztelésnek, elsõáldozás-
nak és bérmálásnak lehettünk részesei. A
besnyõi templom falai szinte megnyíl-
tak, s az ég felé röpítették az ünneplõk
seregét. Együtt ünnepelt itt diák, tanár,
szülõ, mint egy boldog nagycsalád. Itt
szeretnénk megköszönni Tamás atya
áldozatos munkáját, aki szerzetestársai -
val részt vállalt e nagy ünnepbõl. Tegyük
ünnepeinket valóban ünneppé: ebben az
iskolában ez megvalósult, így velük
ünnepelt az egész világ!

Szûcs Mara

Ünnepel az egész világ

Montágh Nap

A z 1999/2000. tan év a vé gé hez kö ze le -
dik, és a Tö rök Ig nác Gim ná zi um ta -

nu lói idén is szá mos ma te ma ti ka- és fi zi -
ka ver se nyen vet tek részt.

A Zrí nyi Ilo na ma te ma ti ka ver seny me -
gyei for du ló já ban a gim ná zi um 39 ta nu ló ja
vett részt. Az 5.osz tá lyo sok kö zül né gyen
vol tak a dí ja zot tak kö zött, Sza bó Pé ter el sõ,
Du dás Lil la nyol ca dik, Hernyik Be á ta ti zen -
ket te dik, Simó An dor a ti zen nyol ca dik he -
lyen vég zett. A csa pat ver seny ben a Sza bó

Pé ter, Du dás Lil la, Hernyik Be á ta csa pat el -
sõ lett, és ez zel az ered ménnyel a csa pat ver -
se nyek or szá gos lis tá ján a nyol ca dik he lyet
sze rez ték meg. Sza bó Pé ter az or szá gos dön -
tõ be ju tott, és ott a ti zen ötö dik lett. A 6. osz -
tá lyo sok kö zül Ju hász Csa ba ke rült az el sõ
húsz kö zé, a ti zen ha to dik hely re. A 7. év fo -
lya mon is mét a gim ná zi um ta nu ló ja, Klár
Tí mea lett az el sõ, or szá go san a leg ma ga -
sabb pont szám mal. A csa pat ver seny ben a
har ma dik he lyet ér te el a Klár Tí mea, Da nis
Ka ta, Tóth Ben ce trió. A nyol ca dik osz tá lyo -
sok kö zött Tö rök Zol tán, mint már annyi -
szor, most is re me kelt, és a má so dik lett a
me gyé ben. A nyol ca di kos csa pat tag jai Tö -
rök Zol tán, Maczkó Ist ván, Priegel Ro land
szin tén har ma dik lett. Klár Tí mea és Tö rök
Zol tán az or szá gos dön tõ be is be ke rült, és
ott mind ket ten a 32. he lyen vé gez tek.

A Var ga Ta más ver se nyen, a me gyei
for du ló ban Tö rök Zol tán a II. lett, és áp ri -
lis 12-én részt vett az or szá gos dön tõn is.

Az idén Kal már Lász ló ma te ma ti ka ver -
seny re is be ne vez tünk, mely nek me gyei
for du ló ja Bu da pes ten a Mó ricz Zsig mond
Gim ná zi um ban volt áp ri lis 8-án. Itt az 5.
osz tá lyo sok kö zül Ka sza Lász ló ért el ki -

emel ke dõ ered ményt, a har ma dik he lyet,
de a töb bi ek is Du dás Lil la, Sza bó Pé ter,
Hernyik Bea, Gosler Ju dit, Simó An dor,
Ve res Klá ra, Vár sze gi Ta más, Gajd ácsi
At ti la az el sõ húsz hely va la me lyi kén vé -
gez tek.

A ne gye dik fé le ver seny az úgy ne ve -
zett ma te ma ti ka ver seny vizs ga, amely
két for du lós, és a má so dik for du ló má jus
8-án ke rült meg ren de zés re. Az el sõ for du -
ló ered mé nye it is mer ve re mél jük itt is az
ed di gi ek hez ha son ló vég ered mé nyek szü -
let nek.

A fel sõbb év fo lyam ok szá má ra már
nem ren dez nek ennyi fé le ver senyt, de aki
szí ve sen fog lal ko zik ma te ma ti ká val, az itt

is két ver se nyen in dul -
ha tott. Az Arany Dá ni el
ma te ma ti ka ver se nyen
Tö rök Sán dor 9.a osz tá -
lyos ta nu ló az or szá gos
dön tõ be ka pott meg hí -
vást, az ott el ért ered mé -
nyé rõl jú ni us ban ka punk
tá jé koz ta tást. Még nincs
olyan ha gyo má nya, mint
a ki csik Zrí nyi Ilo na ver -
se nyé nek, de né hány éve
meg ren de zik a Gordiusz
ma te ma ti  ka ver senyt,
amely nek az idén a gim -
ná zi um is he lyet adott.
A me gyei for du lón a 9.

osz tá lyo sok kö zött Csák At ti la a har ma -
dik, Tö rök Sán dor az ötö dik, Komáromy
Dá ni el a ti zen egye dik lett. A ti ze dik év fo -
lya mon Ba ra bás Bé la a 7., Te le ki Csa ba a
17., Endrõdi And rás a 21. he lyen vég zett.
A 12. osz tá lyo sok ver se nyé ben ta nu ló ink
kö zül Ta kács Zsó fia ér te el a leg jobb
ered ményt, a 18. he lyet.

Az ál ta lá nos is ko lá sok fi zi ka tan tár gyi
ver se nyén a 8. osz tá lyo sok kö zött Tö rök
Zol tán a te rü le ti ver senyt meg nyer ve be -
ju tott a me gyei for du ló ba, ahol 10. he lye -
zést ért el.

A Mikola Sán dor fi zi ka ver se nyen
(9–10.év fo lyam ra meg hir de tett) Var ga
Ta más a me gyei for du ló ba be ju tott.

Az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi
Ver se nyen fi zi ká ból Ko vács Sán dor ke -
rült be a me gyei for du ló ba.

A fel so rolt ered mé nyek a ma te ma ti ka
és fi zi ka tár gya kat ked ve lõ di á kok, és az
õket ok ta tó tan árok mun ká ját tük rö zik.
Re mél jük, hogy di ák ja ink a jö võ ben is
ha son ló ki tar tás sal to váb bi jó ered mé nye -
ket fog nak el ér ni.

A Tö rök Ig nác Gim ná zi um
ma te ma ti ka–fi zi ka mun ka kö zös sé ge

Ma te ma ti ka–fi zi ka ver se nyek

Tö rö kös ma te ko sok
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Azt hi szem, azok akik a Tát rá ban vol tak
tú ráz ni jó val él ve ze te seb ben töl töt ték az

érett sé gi szü ne tet, mint a ne gye di ke sek
(bocs: ti zen ket te di ke sek).

Is mét Bet ti né ni jól be vált szer ve zõ mun -
ká já nak ered mé nye volt a ki rán du lás. A
hosszú tes pe dés sel evés sel. Ének lés sel, al -
vás sal, ha tár át ke lés sel, Nirvana-hall gatással,
ének lés sel, idét len poén ko dással te li bu szos
uta zás után szom ba ton es te ér kez tünk
Nagyszalókra, a meg szo kott la kó he lyünk re.
Az éj sza ka min den ki nek más képp telt, at tól
füg gõ en, hogy me lyik ház ban la kott. 

Más nap kez dõ dött a cso dás ki rán du lá sok
so ra. Va sár nap, mi u tán Ótátrafüredrõl a sik -
ló men tén fel men tünk a Tar aj ká ig, a tát rai
magistrál úton, a kis Tar pa ta ki-víz esés mel -
lett ju tot tunk el az En ci án nál le võ Kö ves-tó -
hoz. In nen, aki nek ked ve, és fõ képp ere je
volt, Fe ke te Sanya ta nár úr ral fel kín lód ta

ma gát a Lomnici-nyeregre is, ahon nan az
agyamentebbek a ha vas hegy ol da lon ga -
tyán, tal pon csúsz va jöt tek le. Az idõ tö ké le -
tes volt, se hol egy fel hõ, szik rá zó nap sü tés.
No és a Tát ra min den szép sé ge gyö nyö rû en
lát szott. Es te ka ja, az tán éj sza kai vi du lás.

A hét fõi tú ra szin tén ke mény nek bi zo nyult.
A Rab ló ta nya ne vû me ne dék ház hoz mász -
tunk fel. A fo lya ma tos gya log lás alatt a leg ki -
me rí tõbb az volt, hogy so se lát tuk a célt, nem
tud tuk, mennyi van még. Vé gül min den ki
szé pen fe lért (né hány ki sebb köz já ték után,
pl. meg csú szás a ha vas hegy ol da lon). Vissza -
fe lé sok kal könnyebb és ve szély te le nebb volt
az út, de az egész na pos má szás után min den -
ki fél ha lott ál la pot ban le le dzett a fá radt ság tól.
Ez a nap is pá rat lan él mé nyek kel volt te li.

Ked den a leg töb ben a Csor ba-tó nál tú -
ráz tak, de né há nyan is mét Fe ke te ta nár úr
ve ze té sé vel „fel fu tot tak” Soliskóra. Az tán
jött a szo mo rú ha za u ta zás, amit csak az vi -
dí tott fel, hogy a gyü le ke zõ fel hõk bõl csak
ak kor eredt el az esõ, ami kor már úton vol -
tunk. Ott hon volt mit me sél ni, és ezen az es -
tén ha mar el alud tunk.

Ez a kis be szá mo ló per sze csak íze lí tõ a
tát rai ki rán du lás ról, azo kat a szép sé ge ket
sa ját szem mel ér de mes meg néz ni. Saj nál -
hat ja, aki an nak el le né re nem jött el, hogy
hív tuk, legközelebb gyer tek el – esz mé let -
len jó! g

Tö rö kö sök tát rai ki rán du lá sa

Íze lí tõ be szá mo ló

Kü lö nös al ko tá so kat ál lí tot tak ki a Mû ve -
lõ dé si Köz pont ban. Kü lö nös mû ve ket,

hi szen az al ko tók nem hí res mû vé szek,
nagy ne vû fes tõk, ha nem is ko lás gye re kek,
ál ta lá nos és gim ná zi u mi osz tály ba já ró di á -
kok. A ma gyar or szá gi Waldorf Is ko lák II.
Kép zõ mû vé sze ti Ki ál lí tá sán lát ha tó több
mint 30 ak va rell és ugyan ennyi egyéb kis -
plasz ti ka mind egyi ke üzen va la mit. 

Ezek az üze ne tek min den ki hez szól nak,
aki el lá to gat a ki ál lí tás ra. Min den ki nek
mást és mást je len te nek, de sok min den ben
kö zö sek.

A vi lág ra szün te le nül rá cso dál ko zó gye -
re kek al ko tó já té kos ság gal fe je zik ki ma gu -
kat. S mint hogy min den, ami já ték, az sza -
bad kell hogy le gyen, így az ins tal lá ci ók fõ
mo tí vu ma is az al ko tás sza bad sá gá ból ered.
Egyé ni lá tás mód juk gaz dag vál to za tos ság -
gal pá ro sul, így lát hat juk a „Te rem tés”-rõl,
a tör pék rõl vagy akár égi tes tek rõl, ter mé -
szet rõl ké szült ké pek ben is a szí nek és fé -
nyek spon tán vál ta ko zá sát. 

A ki ál lí tás egyéb ként hat ma gyar or szá gi
Waldorf is ko la (a fó ti, az ó bu dai, a pes t hi -
deg kúti, a gyõ ri, a mis kol ci, s ter mé sze te sen
a gödöllõi) di ák ja i nak al ko tá sa i ból ké szült
vá  lo ga tás, és mint min den eb ben a moz ga -
lom ban, ez is ki tar tó, el szánt szer ve zés és

mun ka ered mé nye kép pen jött lét re. De
hogy mennyi re nem ön cé lú an, azt az is jel -
zi, hogy a ké pek al ko tót nem ne vez nek
meg, hisz az élõ kö zös sé get kép vi se li min -
den részt ve võ.

Six Edit al pol gár mes ter asszony má jus
29-én tar tott meg nyi tó be szé dé ben is ki fe -
jez te, hogy is mer ve a moz gal mat, tud ja,
hogy a töb bi ci vil szer ve zet hez ha son ló an
anya gi és egyéb gon dok kal küz de nek itt is
az ide tar to zók. De lát hat ja a ki tar tást és az
erõt is, amit a ké pek sok szí nû sé gé bõl ára dó
de rû is je lez. 

A 10 év vel ez elõtt, egyet len osz tály ból, a
Mû ve lõ dé si Ház kis ter mé bõl in dult ál ta lá -
nos is ko la al ter na tív prog ram já val ak ko ri -
ban til tott gyü mölcs nek szá mí tott. Kecs kés
Jó zsef, a Ház igaz ga tó ja, a ren dez vény fõ -
véd nö ke utalt er re meg nyi tó be szé dé ben, s
ki emel te azt is, hogy a moz ga lom az óta be -
érett (ta nu lói 100-nál is töb ben van nak), is -
ko lai, csa lá di, szü lõi in no vá ci ó ból, mely az
in téz ményt lét re hoz ta, az óta sincs hi ány.
Pél da er re a ki ál lí tás is, amely jú ni us 18-ig,
in gye ne sen meg te kint he tõ az au lá ban. 

Farkasné Fü löp Haj nal ka

Mit üzen a kis di ák?

Waldorf-kiállítás

Fo tó: Radó Gá bor

Fo tó: Szemethyné Abonyi Erzsébet



Hitélet • 11Gödöllõi Szolgálat • 2000. június 8.

H ar minc két if jú em ber kon fir má ci ó -
já ra ke rült sor va sár nap a re for má -

tus temp lom ban. Mi u tán lel ki pász to -
ruk, Nagy Kár oly nagy tisz te le tû úr ve -
ze té sé vel együtt be vo nul tak az ün ne pi
is ten tisz te let re össze gyûlt, rá juk vá ró
hí vek kö zé, he  lyet fog lal tak elöl, a
szó szék és az úr asz  ta la kö rül, Pál apos -
tol nak a filippibeliekhez írt le ve lé bõl
hall gat hat tak be ve ze tõ ként rész le tet:
„Hogy le gye tek fedd he tet le nek és tisz -
ták, Is ten nek szep lõ  te len gyer me kei…”

Nagy Kár oly kér te az Urat: Lásd a mi
örö mün ket, hi tün ket, re mény sé gün ket.
Hi szen Te ké szí ted a haj lé kot, mely be
ezek az if jak be épül nek élõ kö vek ként. 

Majd így foly tat ta: Vég te len há lát ér -
zünk az Úr is ten meg tar tó ke gyel mé ért,
azért, hogy if ja ink nö vek võ lét szám ban
áll nak elõ hi tük rõl val lást, hû sé gük rõl fo -
ga dal mat ten ni. A hit val lás, a fo ga da lom -
té tel vé gig kö vet te az el múlt ké te zer év so -
rán az egy ház, az egy há zak éle tét. Ki va -
gyok, mi ért va gyok, hol va gyok? – mind -
ezt meg kell vá la szol nia az em ber nek. 

Ma nap ság nem ma gá tól ér te tõ dõ,
hogy va la ki ke resz tény. A mi fe le lõs sé -
günk, hogy a tisz ta, meg szen ve dett
igaz sá got, Krisz tust fel emel jük olyan
ma gas ság ba, hogy lát ha tó le gyen és

vá laszt ha tó le gyen.
A ko ráb ban le zaj lott vizs ga so rán

szá mot ad tak a fi a ta lok hit rõl va ló, hit -
tel kap cso la tos is me re te ik rõl. Most,
meg elõ zõn azt,  hogy majd egy hét
múl va, Pün kösd kor elõ ször úr va cso rá -
hoz já rul nak, már csu pán há rom kér -
dés re vár tak tõ lük fe le le tet:

Ki je len ti tek-e, hogy a hi tet, me lyet a
ke reszt ség ben kap ta tok, ön ként is vál lal -
já tok? S ér ke zett a vá lasz: ki je lent jük.

Hi szi tek-e, hogy Jé zus Krisz tus az
egyet len üd vö zí tõ? Mond ták: hisszük
és vall juk.

Hí võk lesz tek? Er re pe dig: ígér jük
és fo gad juk.

Fel zen gett az ének: „Szent hi tünk rõl
val  lás t  te t  tünk,  te  hal  lot  tad,  jó
Atyánk…”

A gyü le ke zet ne vé ben Csákai Gyu la
gond nok kö szön töt te új tag ja i kat: A mai
nap pal új kor szak ba lép te tek. A gyer mek -
kor ból az if jú ko ron át el in dul ta tok a fel -
nõtt kor fe lé. Majd meg kell ta lál no tok
hivatástokat és tár sa to kat. Meg kell ala pí ta -
no tok ott ho no to kat és csa lá do to kat. Bol dog
az az em ber, aki kér he ti, hogy Is ten ve zes se
mind eb ben. Most vegyétek az ál dás igé it, s
higgyé tek, hogy ti bíz vást kér he ti tek.

N. A.

Kon fir má ció a re for má tus gyü le ke zet ben

Hi tük rõl val lást,
hû sé gük rõl fo ga dal mat

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

Embervédõ nyilatkozat
Orvos, közelebbrõl patológus és klinikai
biokémikus szakorvos és egyben közel
negyven éve sejtélettan-kutató mi nõ sé -
gembõl fakadó kötelesség késztet nyi-
latkozni, illetve nyilatkozatomat közzétenni
az igazságról. A minden egyes emberhez
tartozó igazságról, amelynek – lényegét –
korunkban legegyér telmûbben II. János
Pál pápa fogalmazta meg a Pápai
Tudományos Akadémiához ír t 1996.
október 22-i keltezésû levélben: „Az
emberi egyént nem lehet puszta
eszközként alárendelni sem fajának, sem a
társadalomnak; önér téke van. Az ember
személy.”

Hozzá kell tenni, hiszen ez a nyi-
latkozatom lényege, hogy egyetlen sejt
fázisától az! Minden egyes ember egyetlen
sejtfázisától (a fogantatástól) személy.
Életének kioltása – tör ténjék bármikor –
gyilkosság. Ez tény, örök érvényû tény!

Minden alkotmányban és az emberi
életet érintõ minden törvényben ezt a tényt
deklarálni kötelezõ! Így az egyetemes
tudásból, a tudományból fakadóan is kö te -
lezõ az abortuszról szóló törvény pream-
bulumában is egyér telmûen deklarálni,
hogy a magzat az egyetlen sejt fázisától
emberi személy, életének kioltása történ-
jen bármilyen eszközzel, gyilkosság! Ezen
örök érvényû tény deklarálása után, az
abortuszról szóló törvény maga nem fog -
lal koz hat mással, mint ennek a gyilkossági
formának a társadalmi kezelésével, meg -
íté lésével. Éppen a tudomány egye te mes -
ségébõl, a megismer t igazságból fa -
kadóan sem maradhat tovább fenn az az
álságos állapot, hogy se az anya, se az
apa, se a gyil kosság végrehajtója ne tudja,
ne tud has sa, hogy valójában mit is cselek-
szik.

Dr. Kellermayer Miklós
(Új Ember, 2000. június 4.)

OLVASTUK
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A káosz: Európa hanyatlása, Hesse
véleménye szerint a nyugati kultúra
alkonya. Her mann Hesse elõ ször 1920-
ban „pil lantott bele” ebbe, akkor je lent

meg a fenti cím-
mel az elsõ ta -
nul mány kötete,
ami három ta  -
nulmányt tartal-

mazott, köztük a jelen válogatásban is
szereplõ két esszét Dosztojevszkijnek
A félkegyelmû és A Karamazov test  -
vérek címû regényeirõl.

Dosztojevszkij miszticizmusát Hesse
mintegy a kifáradt nyugati kultúra
keletrõl érkezõ újjáélesztõjének tekin-
tette. Miskin herceg, A félkegyelmû
hõse számára a Gecsemáné kertben
magára maradt ember, aki képes az élet
egészét átlátni, s elfogadni, megérteni
a jót, a rosszat egyaránt.

Dosztojevszkijénél többet csak

Goethe alakja és munkássága fog lal -
koztatta. A kötetben számos mûvérõl
értekezik, leghangsúlyosabban talán A
Wilhelm Meister tanulóéveirõl, melyben
a XVIII. század, szerinte, mint Európa
utolsó nagy korszaka jelenik meg.
Goethe, mint írja, leküzdötte az önfe-
ladás krízisét, elérte a tökéletességet, s
valóságos megvilágosodott szentté vált. 

A gyûjtemény esszéi 1911 és 1956
között keletkeztek. Három csoportba
oszthatók: amelyekben Hesse az elsõ
világháború idején kialakult „kultúr-
pesszimizmusának” ad hangot ,  a
Goethe jobb megismertetésére tö rek -
võkre, végül a szerzõ személyes hit-
vallását  tartalmazókra,  melyekben
kifejti, mit jelent az: „Vallásos életem-
ben a kereszténység ugyan nem ki -
zárólagos, mégis uralkodó szerepet
játszik…”

- nád -

Hermann Hesse: Pillantás a káoszba

Június 8–14, 1800

Ember a Holdon
Fsz.: Jim Carrey, Danny DeVito

Június 8–14, 2030

Hurrikán
Fsz.: Denzel Washington

Június 10–11, 1530

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

M Û S O R
MOZI

Kultúrpesszimizmus Márai Sán dor
Ami a nap ló ból ki ma radt, 1948
Márai Sán dor 1948-ból va ló nap ló ja önál ló -
an meg ál ló ré sze az 1945-tõl 1957-ig ter je -
dõ idõ szak tel jes hossz met szet ét be mu ta tó
na gyobb kor szak áb rá zo lás nak. A nap ló ban
minociózus pon tos ság gal le jegy zett min dent,
ami eb ben az esz ten dõ ben tör tént kö rü löt te,
ve le; ol vas má nya it, gon do la ta it, a ha zai és
nem zet kö zi élet po li ti kai ese mé nye it. A nap ló
író ját azon ban min den nél job ban és szen ve -
dé lye seb ben ér dek li az iro da lom és a kul tú ra,
a pol gá ri (szel le mi) ér té kek sor sa, je le ne és
jö võ je. (To ron to, 1998, Vörösváry)

Leacock, Stephen
Rosszcsirkeff Má ria és tár sai
Az an gol szü le té sû ka na dai köz gaz dászpro -
fesszor, Stephen Leacock hal ha tat lan sá gát
min den bi zonnyal hu mo reszk je i nek kö szön he ti,
ame lyek im már az ol va sók har ma dik-ne gye dik
nem ze dé ké nek sze rez nek nem mú ló gyö nyö rû -
sé get. Ha zánk ban Ka rinthy Fri gyes „fe dez te
fel”. A kö tet írá sa i nak mint egy fe le „ha gyo má -
nyos” hu mo reszk, bár ezek egy ré geb bi kor ké -
nyel me sebb élet tem pó já nak és na gyobb köz lé -
si te ré nek meg fe le lõ en a ma i ak nál ter je del me -
seb bek. Pom pás fi gu rá kat al kot hu mo ros szi tu -
á ci ó kat idéz fel el sõ sor ban fa ar cú, ver bá lis hu -
mor ral fû sze rez ve. Az írá sok má sik ré sze iro -
dal mi pa ró dia. (Bp., 2000, Eu ró pa)

Ko lozs vá ri Grandpierre Emil
Pol gá ri sze re lem
A Nyu gat har ma dik nem ze dé ké hez tar to zó
Ko lozs vá ri Grandpierre Emil vá lo ga tott no vel -
lá i nak fog la la ta a kö tet. Pá lyá já nak in du lá sa -
kor el sõ sor ban a pol gá ri kö zép osz tály élet ér -
zé se it fo gal maz ta meg: „Azon ipar kod tam,
hogy az egyén sor sán át va la mi lyen ké pet
fes sek a tár sa da lom ról, pon to sab ban a két vi -
lág há bo rú kö zöt ti Ma gyar or szág kö zép osz tá -
lyá ról, amely hez tar to zom”. A gyûj te mé ny
szé les hat árok kö zött raj zol ja meg azt a majd
mind ig le ve gõt len tár sa dal mi kör nye ze tet,
amely ben hõ sei hol gro teszk, hol sza ti ri kus,
hol drá mai hely ze tek ben ver gõd nek vagy vá -
gya koz nak a ma guk iga zi éle te után. Ki tû nõ en
egyé ní tett fi gu rák ezek, hi te les hát tér rel, jel -
lem zõ en meg vá lasz tott cse lek ménnyel, és ál -
ta luk is mét iga zo lód ni lát szik, hogy a ha gyo -
má nyos re a lis ta áb rá zo lás ban szin te ki me rít -
he tet len le he tõ sé gek rej le nek. A köny vet fe le -
sé ge ha lá lá ról szó ló, meg rá zó vissza em lé ke -
zé se, A ha mis di ag nó zis zár ja; ez az el be szé -
lés kö tet ben most elõ ször je lent meg. (Bp,
2000, Osiris) g

KÖNYVTÁR
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Pén te ken dél után a Vá ros há za elõt ti té -
ren könyv na pi so ka da lom mal kez dõ -

dött az ün ne pi köny vét, a Ju hász Gyu la
Vá rosi Könyv tár szer ve zé sé ben.

Ün ne pel ni nagy dol go kat szok tunk –
mond ta a ren dez vény so ro za tot meg nyi tó
Six Edit al pol gár mes ter –, er re gon dol -
junk a könyv ün ne pén. Úgy ta ní tot tak
ben nün ket, hogy ke nye ret és köny vet
nem sza bad el dob ni so ha sem. Mert ha
ne künk már nem ér ték egy könyv, más -
nak még fon tos le het. Saj nos a könyv
drá ga, meg kell be csül nünk ezért is. Jár -
junk könyv tár ba, de vá sá rol junk is köny -
vet, hi szen ma ra dan dó ér ték.

Czigány György író ar ra hív ta fel a fi -

gyel met, hogy vá ros unk nak egy re je len -
tõ sebb a sze re pe az or szág kul tu rá lis éle -
té ben. Mind ez nem vé let len, hi szen
Gödöllõn mind ig sok em ber szá má ra volt
fon tos, hogy pezs gõ szel le mi éle tet te -
remt sen. A vá ros ban ott hon ra lelt az iro -
da lom és a ze ne csak úgy, mint a kép zõ -
mû vé sze tek. Nem min den hol ren del kez -
nek ilyen örök ség gel, épp ezért a gödöl-
lõieknek meg kell be csül ni ük ezt, és hét -
köz na pi mun kál ko dá suk kal to vább kell
erõ sí te ni ük a ne mes ha gyo mányt.

A meg nyi tót asz falt rajz-ver seny kö vet -
te: az ap róbb és na gyobb szor gos ke zek
mun ká ja nyo mán szá mos me se és re gény
sze rep lõ je ele ve ne dett meg az igen csak át -
for ró so dott asz fal ton. Majd sor ke rült a
könyv tár gyer mek rész le ge ál tal meg hir de -
tett, Me se fo lya mok óce án ja cí mû pá lyá zat
ered mény hir de té sé re is. A könyv sát rak nál
az ün ne pi könyv hét ki ad vá nya it vá sá rol -
hat ták meg az ér dek lõ dõk, mi köz ben a
Va rázs Fu vo la ze ne kar nép sze rû klasszi kus
dal la mok ból adott tér ze nét. A je len lé võ
gödöllõi írók de di kál ták mû ve i ket.

Va sár nap es te a könyv tár ol va só ter mé -
ben Heltai Je nõt idéz te meg Kulka Já nos
szín mû vész, hét fõn pe dig is mert gödöl-
lõiek – Remsey Fló ra, Bárdy Pé ter, Vass
Károlyné, Blázy Ár pád, Ger gely Ber na -
dett, Mravik Ta más, Princz Eme se, Len -
csés Ba lázs, Bakonyiné Schubert Éva és
Krassay Lász ló – osz tot ták meg iro dal mi
él mé nye i ket az ér dek lõ dõk kel.

R. G.
Fo tó: a szer zõ

A könyv ün ne pe Gödöllõn

Ke nye ret és köny vet… Na pon ta mennyit ol vas Ön?

Volentics Gé za
Ál ta lá ban min den es te ke -
zem be fo gok egy köny vet,
de ami biz tos, az az, hogy
a na pisaj tót ol va som.

Hertel Krisz ti na
Idõ hi ány mi att saj nos na -
gyon ke ve set ol va sok. A
hí re ket is a té vé bõl tu -
dom.

Moh ácsi Éva
Rend sze re sen a ked venc
köny ve im va la me lyik ét
bú jom, né ha még egy lan -
gyos kri mit is.

Tóth Jó zsef
So kat ol va sok na gyon,
mert van idõm, és azt va -
la mi vel el kell üt ni.

Szalay Ger gely
Nem szok tam ol vas ni, ki -
zá ró lag mû sza ki jel leg gel,
a mun kám mi att.

Var ga Má ria
Na gyon so kat ol va sok, fõ -
leg kri mit és ka land re -
gényt. A saj tót meg pró bá -
lom el ke rül ni.

Kép és szöveg:
Hacker

MEGKÉRDEZTÜK
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A szí nen egy vál la lat tit kár sá ga. Meg je le -
nik az igaz ga tó lá nya. Az igaz ga tó fia,

aki kü lön ben al igaz ga tó. A szép sé ges tit kár -
nõ. A he be hur gya, de ked ves fi a tal köny ve -
lõ. A hi va tal szol ga. Meg ma ga „az öreg”, az
igaz ga tó. Na és vé gül Má li né ni, a sze gény
ro kon. 

Jön nap ról nap ra, le ül, vár, vá ra ko zik,
mu száj, hi szen ne héz, már-már le he tet len a
meg él he tés a mai vi lág ban, és itt még is hát -
ha „le esik” ne ki va la mi.

Ül és fi gyel. És las san tisz tá ba jön a hely -
zet tel. Ki ki cso da? Mit akar? Mit tit kol?
Fel is me ri, hogy itt bi zony van mit ten nie. El
kell ren dez nie ezek nek a sze ren csét len, ta -
nács ta lan, te he tet len em be rek nek a sor sát. 

Ho gyan? Hát tud ja õ? Vissza is kér dez:
hát tu dom én? Meg: hát mond tam én?
Nem, iga zán nem tud sem mit, és nem
mond sem mit. Csak ép pen jól meg ke ve ri a
dol go kat. Mi kor már min den úgy össze ku -
szá ló dott, hogy job ban nem is le het ne, szé -
pen meg is ol dó dik. Ugya nis a sze rep lõk,
ezek a sze gény, hét köz na pi, pol gá ri em be -

rek se hogy se nyug sza nak be le, hogy nincs
sem er re, sem ar ra lo gi kus ma gya rá zat.
Hogy nincs sem en nek, sem an nak éssze rû
in do ka. Hát el kez de nek lo gi ku san meg
éssze rû en cse le ked ni. Ko ránt sem si ke rül ez
rög tön. Egy re-más ra zsák ut cá ba jut nak, de
vé gül is ki kec me reg nek be lõ le. Má li né ni
meg csak mo so lyog: lám, min den ki bol dog
lett. Hogy nem ér tik, mi ért? Ugyan, kell is
min dent ér te ni!

Füst Mi lán re mek da rab ját, Árkosi Ár pád
ki vá ló ren de zé sé ben, a mél tán Kos suth-dí -
jas Mol nár Pi ros ká val a cím sze rep ben nem
so kan él vez tük vé gig a mû ve lõ dé si köz pont
szín ház ter mé ben. Ta lán ha egy har ma du kig
tel het tek meg a szék sor ok. Mi ért? Má li né -
ni. Kit is ra gad meg ilyen cím? Nem egy is -
mert, jó ne vû szín ház jött el ven dég sze re -
pel ni, ha nem al kal mi lag össze szö vet ke zett
tár su lat. Eze kért vagy má so kért, de nem ro -
ha moz ták meg a pénz tá rat je gye kért. 

Kár. Saj nál hat ják. Min den eset re azért si -
ker volt. Vas taps. A sze rep lõk bol do gan mo -
so lyog tak. Lát ták-e, nem-e a fél ho mály ban
az üre sen kon gó ter met? Biz to san lát ták. De
mint vér be li szí né szek, nyil ván ma gá ban a
já ték ban lel ték örö mü ket, s nem azt mé re -
get ték, mennyi en vol tak kí ván csi ak rá. 

(n. a.)

Füst Mi lán: Má li né ni

Ki ha gyott szín ház Hangversenyek
a Gödöllõi Királyi

Kastélyban
2000

Jú ni us 20.
(dísz te rem):

Rága
– Va rázs lat In di á ból.

Klasszi kus in di ai ze ne
mes ter fo kon.

Nadkishore Muley
szantúrmûvész

kon cert je.
Köz re mû kö dik:

Szalai Csa ba – tabla
(Cal cut ta Trió),
Mol nár And rás

– tanpura.
A be lé põ jegy ára:

1000 Ft. Kon cert jegy,
va la mint be lé põ

az in di ai va cso ra est re:
5700 Ft.

Jú ni us 23., 26., 27.,
29–jú li us 2., 3.,

5., 7., 8.
(dísz ud var, dísz te rem)

19.30 óra:
Kas tély kon cer tek.

Ka ma ra ze nei fesz ti vál

Jú li us 22.
(dísz ud var)
19.00 óra:

A Bu da pes ti Vo nó sok
hang ver se nye.

Nép sze rû nyár es ti
ze ne ka ri mu zsi ka

Vi val di-, Bach-
és Mo zart-mû vek bõl.
Hang ver seny mes ter:

Bán fal vi Bé la
Mû vé sze ti ve ze tõ:

Botvay Kár oly.
A be lé põ jegy ára:

1500 Ft.



Hirdetés • 15Gödöllõi Szolgálat • 2000. június 8.

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

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

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

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

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

20-30% elõlegtõl részletre,
2 év garanciával!

Régi autóját beszámítjuk.
Nálunk is megtekintheti, kipróbálhatja és

megrendelheti az új Wagon R+-t!

Új Suzuki 2 éves ingyenes
Cascóval vagy ajándék

felszereltséggel.
Önre bízzuk a döntést.

Használt

Suzukik

Gödöllõn is!
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Ál lás 
g Jobb a pénz és az egész ség, mint a sze gény ség és a be -
teg ség. Tel.: (60) 315-891 v. (1) 210-70-79.
g Most In du ló ame ri kai ke res ke del mi cég, ma gyar or szá gi
há ló za tá nak ki épí té sé hez em be ri ér té kek kel bí ró mun ka tár -
sa kat ke res, má sod ál lás ban is. Tel.: (24) 412-203.
g Sze mély- és va gyon õri ok ta tás ked ve zõ áron! Rész let fi -
ze té si ked vez ményt, ál lás le he tõ sé get biz to sí tunk. Tel.: 415-
660.
g A Gödöllõi Kis okos ke res dol goz ni sze re tõ fi a tal agi lis fér -
fi a kat hir de tés szer ve zõi fõ ál lás ba. Tel.: 422-583 vagy (20)
9654-978, Lo var da u. 26.
g Simógipsz Kft (Gödöllõ, Kõrösi Cs. u. 40.) fel vé tel re ke -
res ADR vizs gá val ren del ke zõ te her gép ko csi so fõrt. Je lent -
kez ni le het Pa jor Gyulánénál. Tel.: 420-391. 
g Ház ve ze tõ nõt ke re sünk. Tel.: (20) 320-9313.
g Ház ve ze tõ nõt ke re sünk, kb. na pi 6 órás mun ká ra,
Gödöllõ bel vá ros ban. Tel.: 411-266. I.L.I. Nem zet kö zi Nyel -
vek In té ze te.
g A HM ARMCOM Rt fel vesz és ki ké pez ipa ri al pi nis ta
mun ká ra je lent ke zõ ket. Tel.: 422-119; 422-120; (30) 2409-
305.
g A HM ARMCOM Rt fel vesz au tó vil la mos sá gi sze re lõt,
mû sze részt, au tó sze re lõt, for gá cso lót, szer ke ze ti la ka tost,
kõ mû vest, te tõ fe dõt, se géd mun kást, ud va ri mun kást. Tel.:
422-119; 422-120; (30) 2409-305.
g Az ABN AMRO Biz to sí tó, áp ri lis ban in dí tott te rü le ti igaz -
ga tó sá ga ke res ve ze tõ ket és mun ka tár sa kat, kö zép- vagy
fel sõ fo kú vég zett ség gel. Tel.: (20) 9148-292.
g Mun ka tár sa kat ke re sek fel sõ fo kú vég zett ség gel ve ze tõ
mun ka kör be. Tel.: (20) 9273-671.
g Gödöllõi iro da vár ja azon 25 év nél idõ sebb, fel sõ fo kú
vég zett sé gû ek je lent ke zé sét, akik sales manageri, il let ve hu -
mán erõ for rás manageri ál lás iránt ér dek lõd nek. Tel.: (30)
213-2628.
g Dia per Hun ga ry Kft. fel vé tel re ke res 1 fõ tar gon ca ve ze tõi
jo go sít vánnyal ren del ke zõ rak tá rost. Tel.: Pa jor Gyuláné,
420-391.
g A Si ma gipsz Kft. fel vé tel re ke res tar gon ca ke ze lõi jo go sít -
vánnyal ren del ke zõ tar gon cást. Tel.: Pa jor Gyuláné, 420-
391.
g Jo go sít vánnyal ren del ke zõ nyug dí jas fér fit ke re sek, Wart -
burg Tourist ve ze té sé re va sár na pon ként. Tel.: 414-060 (17
órá tól).
g A Prompt Szá mí tás tech ni kai Kft. gödöllõi te lep he lyé re fõ -
ál lá sú hi va tal se gé det ke res (ta ka rí tás, ügy in té zés). Gödöllõ
és kör nyé kén la kók elõny ben. Tel.: 430-695.
g Gya kor lat tal ren del ke zõ dip lo más óvó nõ nyá ri szün idõ -
ben gyer mek fel ügye le tet vál lal bár mely idõ pont ban. Tel.:
494-592 (es te).
g Fi a tal óvó nõ gyer mek fel ügye le tet vál lal Gödöllõn és kör -
nyé kén. Tel.: 419-572.
g Gödöllõi Pe li kán Ta xi al kal ma zot ti mun ka vi szony ba ta xi
gk. ve ze tõ ket fel vesz. Tel.: (30) 9490-674.

In gat lan
g Szadán 450 nöl te lek bel te rü le ten el adó. Tel.: 422-402.
g Gödöllõn, a Kas tély hoz kö zel, fris sen fel újí tott 80 nm-es,
össz kom for tos, ré gi tí pu sú csa lá di ház, 70 nöl-es ud var ral
el adó. Iá.: 8,5 mil lió Ft. Tel.: (20) 317-3249.
g Gödöllõn a kert vá ros ban csa lá di ház kü lön be já ra tú,
eme le ti la ká sa, 3 + félszoba, ét ke zõs el adó. Tel.: (20)
9785-501.
g Gödöllõn a Szent Já nos ut cá ban IV. eme le ti két szo bás 50
nm-es la kás el adó. Iá.: 7 mil lió Ft, vagy na gyobb ra cse rél -
ném. Tel.: (20) 9864-613.
g A Szt. Já nos u-ban 2 szo bás, III. eme le ti, 50 nm-es, jó
ál la pot ban lé võ la kás (pin cé vel) el adó. Iá.: 7 mil lió Ft. Tel.:
(20) 9654-928.
g Gödöllõn gar zon la kást ke re sek meg vé tel re, ala csony re -
zsi vel, 3,8 mil lió Ft kp. fi ze tés sel. Tel.: (1) 3024-807 (mun -
ka idõ ben), vagy (1) 3392-236.
g Szada, Kisfaludy út 40 sz. alatt lé võ 998 nm bel te rü le ti
há zas in gat lan el adó. Ve ze té kes víz, vil lany, fúrt kút van, gáz
a ka pu elõtt, te le fon be köt he tõ. Iá.: 4,5 mil lió Ft. Ér dek lõd ni
egész nap.
g Gödöllõ kert vá ros ban 3 szo ba össz kom for tos csa lá di
ház 240 nöl tel ken el adó. Tel.: 42ö-435 (19 óra után).  
g El adó Gödöllõ kert vá ros ában 3 szo ba össz kom for tos,
120 nm-es csa lá di ház. Tel.: (30) 9992-742.
g El adó Gödöllõn a Kör ut cá ban IV. eme le ti, 69 nm-es,
1+2 fél szo bás, ét ke zõs la kás, jú li u si ki köl tö zés sel. Gáz kon -
vek tor, víz óra, ká bel TV, te le fon, tá ro ló van. Tel.: 411-636. 
g Gödöllõn az Amb rus köz ben I. eme le ti 57 nm-es la kás
el adó. Tel.: 418-694.
g El adó 59 nm-es, fsz-i fel újí tott la kás a Ka zin czy kör úton.
Al kal mas ren de lõ, iro da ki ala kí tá sá ra is. Te le fon, víz óra, ká -
bel té vé van. Tel.: 411-084 (du. 17-21 óra kö zött).
g El adó Gödöllõn a Kos suth La jos u. 60. szám alatt, egy
65 nm-es, össz kom for tos, te le fo nos, ká bel té vés, ma gas -
föld szin ti la kás. Ára: 7 mil lió 500 ezer Ft. Tel.: 412-565.
g El adó Gödöllõn a Szent J. ut cá ban IV. eme le ti, 2 szo bás,
gáz fû té ses, tel je sen fel újí tott örök la kás, azon nal be köl töz he -
tõ en el adó. Iá.: 7 mil lió Ft. Tel.: 413-427 (20 óra után); (20)
9811-132.  
g Gödöllõn el adó 2 és fél szo bás, ma gas föld szin ti la kás. Iá.:
7,8 mil lió Ft. Tel.: 430-697; (20) 326-6851.
g Gödöllõn 3 szo bás, 86 nm-es, föld szin ti, ká bel té vés, te le -
fo nos szö vet ke ze ti la kás ga rázzsal, be épít he tõ te tõ tér rel el -
adó. Tel.: 419-028; (30) 2867-152.
g Gödöllõ ker t vá ros ában sa rok tel ki 90 nm-es,
összközmûves 3 szo bás csa lá di ház, gon do zott kert tel el -
adó. Iá.: 15,2 mil lió Ft. Tel.: (20) 9356-490.
g El adó Gödöllõn, két csa lád nak al kal mas, két szin tes, kü -
lön be já ra tú csa lá di ház. Iá.: 21,5 mil lió Ft. Tel.: 410-066;
432-576.
g Gödöllõ Máriabesnyõn el adó 3 szo bás fel újí tott pa raszt -
ház+szo ba-kony ha, 360 nöl te lek kel. Iá.: 6,5 mil lió Ft.
Szadán 1 éve épült, ame ri kai stí lu sú, 95 nm-es la kó ház,
pin ce ga rázzsal, 220 nöl te lek kel el adó. Iá.: 1 mil lió Ft.
Gödöllõ Egye tem mö göt ti ré szen, 405 nöl-es, köz mû ve sí -
tett, 22 m szé les épí té si te lek egy ben el adó. Iá.: 10,5 mil lió
Ft.
Gödöllõn Egye tem mö göt ti ré szen, 100 nm-es össz kom -
for tos la kó ház, dup la ga rázzsal, 160 nm-es kom for tos mû -
hellyel, 435 nöl te lek kel el adó. Iá.: 22 mil lió Ft. Mér föld In -
gat lan iro da. Tel.: (20) 9814-043.
g El adó Gödöllõn, a Sztelek Dé nes ut cá ban 2 éves, 156
nm-es, 2 ga rá zsos csa lá di ház. Tel.: 421-655 (egész nap). 
g El adó Blaha für dõ nél 140 nm-es csa lá di ház, vagy el cse -
rél he tõ 2 db la kás ra. Tel.: 409-778; (20) 321-7634.
g Gödöllõn a Valkói út mel lett be ke rí tett te lek gyü mölcs fák -
kal, kút tal, kis fa ház zal, áram fej lesz tõ vel, WC-vel be teg ség
mi att el adó. Tel.: (20) 9670-439.
g Gödöllõn az Irt vány ban a Szent Ja ka bi ol da lon 1000 nm-
es te lek el adó. Tel.: (20) 9670-439.
g Ke re sek Gödöllõn 2 szo bás la kást, 3 eme le tig azon na li
kész pénz fi ze tés sel. Tel.: 06-57-402-466; (30) 2065-211.
g El adó Gödöllõn a köz pont hoz kö zel, csen des kör nye zet -
ben lé võ, 60 nm-es, 2 szo bás, er ké lyes, dé li fek vé sû, föld -
szin ti la kás, au gusz tu si köl tö zés sel. Ára: 7 mil lió 300 ezer

Ft. Tel.: (30) 268-8834.
g El adó Gödöllõn tel je sen füg get len, két la ká sos, 90 nm/70
nm, ga rá zsos csa lá di ház, 260 négy szög öles par ko sí tott te -
lek kel. Ára: 24 mil lió Ft. Tel.: (30) 268-8834.
g El adó Gödöllõn 2 és fél szo bás, 70 nm-es, fel újí tott csa -
lá di ház, 200 nöl-es  par ko sí tott te lek kel, gyü mölcs fák kal.
Ára: 7 mil lió 300 ezer Ft. Tel.: (30) 268-8834.
g A Pe res u-ban 2 szin tes csa lá di ház, kü lön be já ra tú al só
szint je, nap pa li + 3 szo bás, kert tel, ga rázzsal el adó. Iá.: 9
mil lió Ft. LIPCSEY In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey krt. 6.
Tel.: 415-316, (30) 9144-174.
g Az Õz u-ban ga lé ri ás nap pa li + 3 szo bás alá pin cé zett
dup la ga rá zsos csa lá di ház el adó. Iá.: 15 mil lió Ft. LIPCSEY
In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-316, (30)
9144-174.
g A Zombor u-ban 300 nöl-es tel ken, 3 szo bás csa lá di ház
nagy mû hellyel, vál lal ko zás ra is el adó. LIPCSEY In gat lan iro -
da, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-316, (30) 9144-174.
g A Rómer F. ut cá ban, mi nõ sé gi ki vi te le zé sû, nap pa li + 4
+ 2 fél szo bás új ház el adó. LIPCSEY In gat lan iro da,
Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-316, (30) 9144-174.
g 3 szo bás csa lá di ház, 299 nöl-es te lek kel 11,5 mil lió Ft-
ért el adó. LIPCSEY In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey krt. 6.
Tel.: 415-316, (30) 9144-174.
g Fel újí tan dó ház zal, 343 nöl te lek el adó. Iá.: 4 mil lió Ft.
LIPCSEY In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-
316, (30) 9144-174.
g Bel vá ro si, pol gá ri stí lu sú, mû em lé ki han gu la tú ház, 200
nöl összközmûves te lek kel el adó. LIPCSEY In gat lan iro da,
Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-316, (30) 9144-174.
g Ke re sek el adó, eset leg ki adó ga rázst, az Amb rus köz ben,
vagy kör nyé kén. Tel.: 432-240, vagy (30) 245-8277.
g El adó 69 nm-es la kás Gödöllõn a Szõ lõ u-ban, I. eme le ti,
1 + 2 fél szo bás, kon vek to ros, ká bel té vés. Tel.: (30) 9245-
239.
g El adó tég la épü let ben egy szo bás, kon vek to ros, I. eme le ti
la kás. Ára: 5 mil lió 300 ezer Ft. Tel.: 418-049 (19 óra után).
g A Szt. Já nos u-ban, 59 nm, I. eme le ti, két szo bás, gáz -
kon vek to ros, víz órás la kás el adó. Tel.: 411-831 (18 óra
után).
g Gödöllõn Pa lo ta ker ten, 2 szo bás, 57 nm-es, víz órás, ká -
bel té vés, te le fo nos la kás el adó. Tel.: 422-188.
g Gödöllõn az Ady End re sé tá nyon 1 szo bás, 52 nm-es,
ga lé ri áz ha tó, kon vek to ros ház rész, áron alul el adó. Tel.:
420-543 (es te).
g Gödöllõn a Pa lo ta ker ti la kó te le pen, 1 szo bás, VII. eme le ti
la kás, bú to ro zot tan is el adó. Iá.: 6 mil lió Ft. Tel.: 417-501,
vagy (30) 9662-302.
g Gödöllõn a Szõ lõ ut cá ban, IV. eme le ti, er ké lyes, 59 nm-
es la kást el adom, vagy ker tes ház ra cse rél ném, 7 mil lió
200 ezer Ft-ig. Tel.: 411-127 (18 óra után).
g Gödöllõn el adó 1200 nm-es, pa no rá más üdü lõ te lek, 72
nm-es alap pal, ér vé nyes épí té si en ge déllyel. L.I.I.-N13 Tel.:
(30) 272-8158.
g Er dõt ke re sünk te rü le ti kor lát nél kül. L.I.I.-N11 Tel.: (30)
272-8158.
g Gödöllõn, 200 nöl-es tel ken, le bon tás ra ítélt csa lá di ház,
4,8 mil lió Ft-ért el adó. L.I.I.-Ng Tel.: (30) 272-8158.
g Vál lal ko zás ra, sza bad idõ hasz nos el töl té sé re al kal mas
csa lá di ház, nagy te lek kel el adó. L.I.I.-N12 Tel.: (30) 272-
8158.
g Az Isaszegi hor gász tó nál, 250 nöl zárt kert el adó. Tel.:
430-311 (es te).
g Gödöllõn, Gép gyá ri la kó te lep 3 alat ti, 2 szo bás, össz -
kom for tos, gáz kon vek to ros la kás + kert, ud var, ga rázs, el -
adó. Iá.: 7 mil lió Ft. Tel.: 432-297.
g El adó Valkón 16 db épí té si te lek egy ben, köz mû ve sí tett
ut cá ban, ju tá nyos áron. Tel.: (30) 282-1717 (20 óra után).
g 300 ezer Ft-os köz ve tí tõi ju ta lé kot fi ze tek! 105 nm-es üz -
let, 1543 nm-es te lek kel Gödöllõn a 3-as fõ út mel lett, át ala -
kí tá si en ge déllyel el adó. Au tó sza lon nak ide á lis hely. Tel.:
(20) 910-9578.
g Mo gyo ród épü lõ la kó park já ban, 498 nm-es sa rok te lek,
mely re üz let hely ség is épít he tõ, el adó. Tel.: At lasz In gat lan -
iro da, Dr. Ko vács Ág nes ügy véd, 422-453.
g Blahán két szin tes, két ge ne rá ci ós ház, 3 ál lá sos ga -

Tájékoztatjuk kedves
Olvasóinkat,

hogy apróhirdetéseket
személyesen lehet feladni

a szerkeszõségben,
szerdán és csütörtökön 9 és 16

óra,
pénteken 9 és 15 óra között

A lakossági apróhirdetés ára 20
szóig

240 Ft + áfa;
a kereskedelmi apróhirdetés

ára
szavanként 32 Ft + áfa



Apró • 17Gödöllõi Szolgálat • 2000. június 8.

rázzsal, ipa ri áram mal re á lis áron el adó. Tel.: At lasz In gat -
lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes ügy véd, 422-453.
g Gödöllõ köz pont já ban, bel sõ ud va ri, 80 nm-es, 3 szo bás,
fel újí tan dó ház el adó. Iro dá nak, vál lal ko zás nak is al kal mas.
Tel.: At lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes ügy véd, 422-
453.
g Blahán igé nyes, nap pa li + 4 szo bás, két für dõ szo bás,
alá pin cé zett ház, szé pen par ko sí tott kert tel el adó. Tel.: At -
lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes ügy véd, 422-453.
g Más fél, két és há rom szo bás gödöllõi la ká so kat kí ná lunk
ügy fe le ink ré szé re, díj men tes köz ve tí tés sel, teljeskörû jo gi
ügy in té zés sel. Tel.: At lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes
ügy véd, 422-453.
g Egy szo bás la ká so kat, ga rá zso kat ke re sünk Gödöllõ bár -
mely te rü le tén, azon nal, kész pénz zel fi ze tõ ügy fe le ink ré szé -
re. Tel.: At lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes ügy véd,
422-453.

Al bér let
g Ga lé ria üz let ház eme le tén 20 nm-es he lyi ség ki adó. Tel.:
(20) 9364-292. 
g Hosszú táv ra 2 ágyas szo bák - 10ezer Ft / hó / szo ba –
ki adók. Jó köz le ke dés. Tel.: 409-778.
g Gödöllõ vá ros köz pont já ban 18 nm-es és 25 nm-es he lyi -
sé gek és te her au tó val jár ha tó nagy ud var ki adó. Tel.:
30/9717-337.
g Gödöllõn a Remsey krt. 3 szám alatt, tö ké le tes ál la pot -
ban lé võ, 2 szo bás la kás, bú to ro zat la nul hosszú táv ra ki adó
+ zár ha tó mély ga rázs is ki adó. Tel.: (20) 9571-036, vagy
419-756.
g Galgamácsán bú to ro zott, 1,5 szo bás la kás ki adó. Tel.:
436-234.
g Üres, 2 szo bás, I. eme le ti, egye di fû té sû la kás ki adó (Ka -
zin czy krt.) jú ni us 15-tõl. Tel.: 413-253 (19 óra után).
g Iro dá nak, be mu ta tó te rem nek, üz let nek is al kal mas hely-
iségegyüttes ki adó Gödöllõn a Bajcsy Zs. u-ban, a La dy
Moletti áru ház mel lett. Ér dek lõd ni az üz let ben, vagy a (30)
9528-920 te le fon szá mon.
g Gödöllõ köz pont já ban, 67 nm-es, igé nyes, bú to ro zat lan
bér le mény iro dá nak, la kás nak, jú li us 1-tõl hosszú táv ra ki -
adó. Tel.: 417-388, vagy (30) 9617-621.
g Gödöllõ köz pont já ban, más fél szo bás la kás, ga rázzsal ki -
adó. Tel.: At lasz In gat lan iro da, Dr. Ko vács Ág nes ügy véd,
422-453.

Szol gál ta tás
g Ér te sí tem ré gi és új be te ge i met, hogy a nõ gyógy ásza ti
ma gán ren de lé sem sza bad ság mi att szü ne tel: jú ni us 15-jú li -
us 5-ig. El sõ ren de lé sem idõ pont ja: jú li us 6-án (csü tör tök)
17-19 órá ig. Hely: Ren de lõ in té zet, Nõ gyógy ászat, be já rat a
pi ac fel öl. Dr. Sztavridisz Diagorász.
g Fû vá gás, kert épí tés, kert gon do zás rö vid ha tár idõ vel,
Gödöllõn és kör nyé kén. Tel.: (20) 344-2074.
g Köl töz köd ni sze ret ne vagy fu va roz tat na? Hív jon, meg -
egye zünk. Tel.: 412-903 vagy (30) 9406-665. 
g Új var ró mû hely nyílt! Szt. Já nos ut ca 1/C. Ru ha ké szí tést,
ja ví tást, mé ret re ala kí tást vál la lunk, el ér he tõ áron. Nyit va
tar tás: H-P-ig 9-18 órá ig, Szo. 8-12 órá ig. Tel.: 419-392
(18 óra után). 
g La ká sok, iro dák, nagy ta ka rí tá sát vál la lom. Tel.: (20)
3303-362.
g Ta nya tej bolt, Vá ros i Pi ac Gödöllõ: friss te hén tej, friss ke -
nyér és pék sü te mé nyek. Ak ci ós tej ter mé kek rend sze re sen. 
g Ka masz lány ku tya sé tál ta tást vál lal. Tel.:413-758.
g Gipsz kar ton, stuk kó zás, bur ko lás, szo ba fes tés, má zo lás,
ta pé tá zás és kõ mû ves mun kák ga ran ci á val, ta va lyi áron.
Tel.: 20/3387-365.
g Vál la lom min den fé le bú tor ja ví tá sát, át hú zá sát va la mint
aj tó kár pi to zást. Gar ni tú ra: 26000 Ft + szö vet, he ve rõ:
8000 Ft + szö vet, fran cia ágy: 18000 Ft + szö vet, aj tó kár -
pi to zás: 16000 Ft (anyag gal). In gye nes el- és vissza szál lí -
tás. Balogh Sán dor mû hely tel.: 70/311-14-00 vagy 485-
239.
g Gyógypedikûr, tyúk szem, sze mölcs, bõr ke mé nye dés,
bõr hám lás, vas tag, gom bás és be nõtt kö röm szak sze rû ke -
ze lé se, ápo lá sa. Tel.: 411-759.

g Nya ra lá si le he tõ ség Tó al má son 4-6 sze mély ré szé re, 2
szin tes nya ra ló ban. Tel.: 412-345 (üze net rög zí tõ re is).  
g Szedd ma gad (meggyet). Hagy ma 60 Ft/kg, krump li 40
Ft/kg el adó. A meggy sze dést kér jük egyez tet ni. Tel.: 430-
413. Cím: Gödöllõ, Bé ri Balogh Ádám u. 36. 
g Ági fod rá szat Gödöllõ, Pa lo ta kert 2. III. eme let. 31. szám
alatt, sze re tet tel vár ja ked ves ven dé ge it ked den és csü tör tö -
kön 8-13, szer dán és pén te ken13-19 és szom ba ton 8-13
órá ig. Be je lent ke zés a 417-729-es te le fo non.
g Var ró nõ mé ret utá ni var rást, ho zott anyag ból, ja ví tást, át -
ala kí tást vál lal. Tel.: 422-105, Gödöllõ, Csa nak u. 15.
g Gyom men te sí tést vál la lok Gödöllõn a rész arány tu laj do nú
és kár pót lá si föl de ken. Tel.: 413-963 (17-19, vagy 20-22
óra kö zött).

Adás-vé tel
g Két sze mé lyes IKEA, eme le tes gyer mek ágy el adó. Tel.:
411-558.
g Go be lin ké pek el adók. Tel.: 413-914 vagy (20) 3303-
362.
g 5 köb mé te res után fu tó ra sze relt hû tõ kam ra 220 V-os el -
adó. Iá.: 300000 Ft. Tel.: 20/324-0059.
g El adó egy 11 éves Zuk le járt mû sza ki val, és 1 db. fû rész -
gép. Tel.: 420-391, Pa jor Gyuláné.
g Mó zes ko sár, nem dönt he tõ gye rek ülés, négy ke re kû gör -
kor cso lya ol csón el adó. Tel.: 430-678. 
g El adó fel újí tott át fo lyós gáz boj ler. Iá.: 20 ezer Ft. Tel.: 417-
233 (es te 8-10-ig)
g El adó alig hasz nált mo so ga tó gép. Tel.: 432-240, vagy
(30) 245-8277.
g Ré gi tí pu sú, ru gós - ágy ne mû tar tós he ve rõ, 5 ezer Ft-ért
el adó. Tel.: 421-447.
g El adó: 1 db 1 sze mé lyes, ágy ne mû tar tós he ve rõ; 1 db 2
sze mély ré szé re szét nyit ha tó, ágy ne mû tar tó nél kü li he ve rõ;
1 db há rom égõ fe jes gáz tûz hely, pa lack kal. Tel.: 414-935.
g El adó, új ál la pot ban lé võ au tó pony va, gyer mek biz ton sá -
gi ülés, gyer mek bi cik lik. Tel.: 418-573.
g El adó 1 db szét szed he tõ, új ál la pot ban lé võ to ló ko csi, 2
db hasz nált aj tó, tok nél kül, 1 db 220 cm-es kar nis. Tel.:
418-791 ( H-Cs-ig 14-18 órá ig).
g Épít ke zés bõl meg ma radt 13 rak lap, NF porotherm tég la
el adó. Tel.: 412-396 (egész nap).
g El adó egy P II 333 MHz-es PC. MAG. DX 715T; 17”-os
mo ni tor ATI VGA CARD (4 MB-os); AWE SB 64 hang kár tya
+ hang szó ró; 55,6-os Acorp kül sõ modem; 6,4 GB HDD
Quantum; 32x CD ROM So ny; Alap lap Gigabyte BX 100
HHz; HP 1100-as Laserjet nyom ta tó (nyom ta tó kü lön is).
Tel.: (30) 9520-345.
g Junkers W 275 víz me le gí tõ (új, szám lá val el adó.);
Qadriga 40 GOKN ,víz me le gí tõ (alig hasz nált; jót ál lás sal) el -
adó. Tel.: 421-110, vagy (20) 9570-790.
g Üz le ti fõ vo nal, ked vez ménnyel el adó; iro dai író asz tal
szék kel; fém pol cok (nem Salgo) el adók. Tel.: (30) 9826-
337.
g Vág ni va ló tyúk kap ha tó. Gödöllõ, Asbóth u. 9. Tel.: 414-
424.
g El adó vas ka pu, drót ke rí tés, zuhanycsaptelep, 35 m réz -
csa tor na, 20 m le szál ló ág gal, ki egé szí tõk kel. Tel.: (20)
9139-869.
g El adó elõ szo bá ba va ló, lam bé ri á zott, vi lá gos szí nû szek -
rény, ci põ tar tó val és fo gas sal egy be sze rel he tõ. Tel.: 412-
197 (17 óra után).

Jár mû
g Tra bant fel újí tott, szép ál la pot ban el adó. 1982-es év já ra -
tú, mû sza ki 2001. feb ru ár 18-ig. Iá.: 100 ezer Ft. Tel.: (20)
327-1809.
g El adó Pe u ge ot Vogue 50 ccm-es mo ped, meg kí mélt ál la -
pot ban, ke vés km-rel. Iá.: 55 ezer Ft. Gyár tá si év: 1992.
Tel.: 430-253.
g Babetta (Jawa) se géd mo tor bu kó si sak kal 40 ezer Ft-ért
el adó. Tel.: 412-734.
g 11 éves, jó ál la po tú kis Polski, 160 ezer Ft-ért el adó. Tel.:
419-096.
g El adó egy Yamaha Champ-CX-es si sak tar tós 90-es Ro -
bo gó. Tel.: (30) 215-5536, vagy 419-395.

g 126-os Polski Fi at (‘88-as) el adó. Ga rázs ban tar tott. Tel.:
415-140.
g El adó 11 éves fe hér Sko da 120L, mo to ri ku san fel újít va,
ka rosszé ria nem meg kí mélt ál la pot ban, 135 ezer Ft-ért.
Tel.: (20) 9139-869.
g El adó La da Sa ma ra 1500-as, 5 aj tós, 3 és fél éves, sö tét
metálzöld, szer viz könyv vel, 44 ezer km-rel, indításgátlóval,
el sõ tu laj do nos tól. Gödöllõ, Köz tár sa ság út 53. Tel.: 420-
713 (es te).
g El adó meg kí mélt ál la pot ban egy Mitshubisi Colt; 1200
cm3, 13 éves múlt, 1-2 hó nap pal. Tel.: 418-480 (15 óra
után).
g Sko da 120 L meg kí mélt ál la pot ban, 1985-ös, 2001. 12
hó-ig ér vé nyes mû sza ki val, zöld kár tyá val el adó. Tel.: 416-
704 (17 óra után). 
g Sko da 120 L, 1983-as év já rat, el sõ tu laj do nos tól el adó,
100 ezer Ft-ért. Mû sza ki 2000. jú li us 28-ig, jó mo tor ral, fel -
újí tás ra szo ru ló ka rosszé ri á val. Tel.: 421-454 (19 óra után).
g Friss mû sza ki val Tra bant, el sõ tu laj do nos tól el adó. Tel.:
414-643.

Ok ta tás
g Né met nyelv ta nu lás nyelv ta nár nál. Min den szin ten, min -
den kor osz tály nak, egész nap. Egyé ni és kis cso por tos
(max. 4 fõ). Nyá ri in ten zív, nyelv vizs ga elõ ké szí tõ. For dí tás.
Tel.: 418-537, Kollarics.
g Gye re kek nek nyá ri nyel vi tá bor 2000 jú ni us 19-tõl he ti
tur nu sok ban, fél na pos, il let ve na pos szer ve zés ben. Tel.:
417-719, Astra-Ariadne Nyelv is ko la.
g Pót be irat ko zás: an gol, né met, fran cia, spa nyol, ma gyar
30, 60, 90 órás nyelv tan fo lyam ok ra, ame lyek jú ni us 13-
szep tem ber 30. kö zött lesz nek. Az ál ta lá nos és a szint fenn -
tar tó kur zu sok ra, va la mint az an gol Trinity (TLC) nyelv vizs -
gák ra pót be irat ko zás idõ pont jai: jú ni us 1-tõl jú ni us 17-ig, 9-
18.30-ig elõ ze tes be je lent ke zés alap ján! In gye nes gya kor ló
órák an go los és né me tes di ák ja ink nak! I.L.I. Nyelv is ko la,
Gödöllõ, Kõ rös fõi u. 2. Tel.: 411-266 vagy 411-556.  Az
I.L.I., 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! 

Egyéb
g El vesz tet tem 2 db köl csön zõ bõl ki vett videokazettát és
egy fém ke re tes szem üve get. A be csü le tes meg ta lá ló je lent -
ke zé sét, az Is ko la u. 2-be vá rom. Kö szö nöm!
g Mar csi Rá kos ke reszt úr ról Dömsödi nya ra ló ja kert jé be
ké ri Ist ván se gít sé gét. Nincs meg a te le fon szá mod! Kér lek,
ke res sél fel! Ezen a szá mon is hív hatsz: Tel.: (20) 333-
6502.

Mély fáj da lom mal tu dat juk mind -
azok kal, akik is mer ték és sze ret -
ték, hogy id. Szil ágyi La jos nyu -
gal ma zott órás mes ter, éle té nek
88. évé ben, 2000. jú ni us 5-én el -
hunyt. Sze re tett ha lot tun kat jú ni -
us 9-én, pén te ken 15 óra kor, a
gödöllõi te me tõ ben bú csúz tat juk.

A gyá szo ló csa lád

Sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni
mind azok nak, akik el jöt tek dr.
Keszt he lyi Kamillóné te me té sé re. 

A gyá szo ló csa lád
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– Színvonal – szépség – igényesség –

Barátságos kis galériánkban megtalálja
a kortárs, a régi, a magyar és külföldi

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

tárgyak megtekinthetõk,
megvásárolhatók

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

Nyitva: H–Szo.: 8–18, V.: szünnap
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Városi Parlagfû-ellenes Nap Programja
Gödöllõ 2000. június 17.

A rendezvény célja, hogy minél többen felfigyeljenek a már a lakosság 20%-át
érintõ betegségre, az allergiára, a kiváltó okokra, a megelõzés és védekezés
lehetõ-ségeire, és megismerkedjenek a parlagfûvel, ami a legtöbb allergiás meg-
betegedést idézi elõ.

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

10 és 14 óra között a Moziban
gyermekrajz bemutató, fotóbemutató a város szépen gondozott kertjeirõl, video-

film vetítés az allergiáról és parlagfûrõl

a Mozi elõtt és a Szabadság téren
a Zeneiskola tanulóinak figyelemfelhívó „örömzenéje”, információs hely (inf.
anyagok, az érdeklõdõk szóbeli tájékoztatása szakemberek és allergiás betegek
bevonásával, a parlagfû helyszíni bemutatása), 11.30 és 12 óra között középtávú
futóverseny a gyerek együtt futhatnak Gödöllõ legjobb futóival, például Pintér
Istvánnal vagy Szabó Istvánnal, aki maga is allergiával küzdve érte el eredményeit

Délután a Mozi a Vizipók csodapók c. rajzfilm kerül vetítésre

A rendezvény programjai felnõtteknek és gyerekeknek egyaránt szólnak.
Az aktívan résztvevõ gyerekekre jutalom vár.

KONTÉNER
RENDELÉS
A hét minden napján!

06-30/250-36-90
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Szeretettel várja régi és új vendégeit a

Nyerges Presszó
Szolid árak, kulturált környezet

Nyerõgép, Billiárd, Csocsó, Dart`s

Nyitva: 13-24 óráig (szerda szünnap)
Cím: Gödöllõ, Ligeti J. u. 29. (A Blaháné úton
Szada felé haladva a Napsugár étterem után az

elsõ utcán /Võfély köz/ jobbra)
Tel.: 416-239, (30) 271-4631

CIB

Gödöllõi Szolgálat
már az interneten is.
Látogasson el

weboldalunkra! 

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

újságba és a weboldalra a

30/2011-961-es30/2011-961-es
telefonon

Pályázati hirdetmény
A Tormay Károly Egészségügyi Központ (Gödöllõ, Petõ-
fi S. u. 1.) pályázatot hirdet az I. sz. rendelõintézetében

levõ büfé 5 éves bérleti jogának megszerzésére.

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

Az érdeklõdõk részére részletes tájékoztatást az Egészségü-

gyi Központ gazdasági vezetõje ad.  Tel.: 420-655

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Tormay Károly Egészségügyi Központ, Igazgatósága,
Gödöllõ, Petõfi s. u. 1.dr. Szabadfalvi András igazgató

fõorvosának, 2000. június 15-ig.
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A z ut cai ko sár lab dá zók Szent end rén
ran de vúz tak a hét vé gén. Az ötö dik

for du ló ban 44 csa pat lé pett pá lyá ra. A
fér fi nyílt kor cso port ban sze re pelt a leg -
több csa pat, össze sen ti zen egy. Az ál ta lá -
nos is ko lás kor osz tály ban saj nos
csak egy-egy csa pat in dult, ezért
õk a kö zép is ko lás ok el len ját szot -
tak. Az utol só for du ló elõtt né -
hány kor osz tály ban már el dõlt az
el sõ hely sor sa, és a töb bi he lyen
is na gyon le csök kent a do bo gós
he lyek re pá lyá zó együt te sek szá -
ma. A gödöllõi csa pa tok kö zül
Szent end rén egy gyûj töt te be a
gyõz tes nek já ró öt pon tot, ket tõ
lett há rom pont tal gaz da gabb, há -
rom vég zett a har ma dik he lyen. A
töb bi ek a rész vé tel ért egy pon tot
kap tak.

A fér fi egyes kor osz tály ban
csak a Du na ke szi Szé che nyi je -
lent meg a ver se nyen. Ne kik így
is meg ér te, mert az újabb öt pont -
tal biz tos má so dik ként vár hat ják
az utol só for du lót. A cso por tot a
Sír ásók (Monor) ve ze tik 20 pont -
tal (már meg nyer ték a baj nok sá -
got), a Streetbulls (Monor) 6
pont tal har ma dik. A gödöllõi
Worms holt ver seny ben a 4-5. he -
lyen áll 4 pont tal. 

A fér fi ket tes ben az esé lye sek
nagy ré sze pá lyá ra lé pett. A gyõ -
zel met ez út tal is az X-ray (Göd) nyer te,
és 20 pont tal szin tén meg nyer te a ver -
senyt. A gödöllõi Izom vic ces fa ter ja (10
pont) a szent end rei há rom pont nak kö -
szön he tõ en egy pont tal meg elõz te a
monori Lyuk ra tö rünk (9 pont) együt te -
sét. Az ötö dik for du ló ban do bo gós Szûz -
ol tók (Gödöllõ) 6 pont tal holt ver seny ben
az 5-6. he lyen áll nak a szin tén gödöllõi
Vac kor és a töb bi ek csa pa tá val. A
százhalombattai zá ró for du ló ban nagy
harc lesz a 2-6. he lye zé se kért.

A fér fi hár mas kor osz tály ban négy
csa pat küz dött a nagy me leg ben. Az Egy
le ütés zic cer (Monor) so ro zat ban har -
mad szor vég zett az élen és 15 pont já val
ve zet a ver seny ben. A má so dik Sa sok
(Du na ke szi) az össze tett ben is a má so dik
he lyen áll nak 13 pont tal. A gödöllõi

Szer tár kulcs ez út tal har ma dik lett, és hat
pont juk kal a ha to dik he lyen áll nak. Az
elõt tük lé võ há rom csa pat hét és nyolc
pon tot szer zett. A gyõ ze le mért és a har -
ma dik he lyért nagy küz de lem vár ha tó.

Az F 4-es cso port ban szent end rei és
esz ter go mi együt te sek is be kap cso lód tak
a ver seny be. A Nem pis kó ták (Du na ke -
szi) ne gyed szer gyõz tek, és a gödi X-
rayhez ha son ló an már meg nyer ték a baj -
nok sá got. A Yuhééééé (Esz ter gom) csa -
pa ta má so dik he lyen vég zett, és öt pont -
juk kal az ötö dik he lyen áll nak. A Kos -
suth KFSE (Szent end re) elõ ször sze re -
pelt, és rög tön bronz ér mes he lyen vég -
zett. A cso port ban százhalombattai Kefír
13 pont tal áll a má so dik he lyen, meg -
elõz ve a monori Öregdzsokikat, akik ed -
dig 8 pon tot gyûj töt tek. A gödöllõi Ki -
ver lek 5-6. 4 pont tal, a Star Ács és a Vá -
za 7-10. 3 pont tal.

A fér fi ötös ben négy csa pat iz zasz tot ta
egy mást a for ró asz fal ton. Most a
Filtermat (Nagykõrös) nyert, és 23 pont -

tal már meg nyer te a ver senyt. A Vá ci
Masszív együt tes há rom pon tot gyûj tött
be, így 7 pont tal a har ma dik he lyen áll -
nak. A for du ló ban a szent end rei Ár pád
Old Boys lett a har ma dik, meg elõz ve a
gödöllõi Gold Boys csa pa tát, akik 15
pont tal biz tos ezüst ér me sek a baj nok ság -
ban.

A nõi csa pa tok kö zül 11 lé pett pá lyá ra
az ötö dik for du ló ban. Az egyes kor osz -
tály ban a vá ci Worms meg kap ta az öt
pon tot és 15 pont tal a má so dik he lyen áll.

A gödöllõi Old Girls ez út tal nem
ját szott, en nek el le né re 16 pont tal
ve zet a ver seny ben. A baj no ki cím
sor sa a két csa pat kö zött dõl el az
utol só for du ló ban.

A nõi ket tes ben to vább ra is a
gödöllõi csa pa tok áll nak az élen.
Szent end rén is mét a Ro hadt Klub
nyert, és 15 pont tal má so dik az
össze tett ben. A Hoffnungslos
együt te se há rom pon tot szer zett,
de 16 pont tal õk áll nak az élen. A
szin tén gödöllõi Gyo mor görcs a
for du ló ban a har ma dik he lyet sze -
rez te meg, és az össze tett ben is
do bo gós he lyen áll 10 pont tal. A
for du lót ki ha gyó Ker ge csir kék
(Monor) 9 pont tal a ne gye dik he -
lyen áll nak. A ne gye dik gödöllõi
együt tes, a Má so dik rész 6 pont tal
az ötö dik.

A nõi hár mas kor osz tály ban a
Gye re be bu tik (Monor) nyert,
meg elõz ve a Ci cu sok (Bu da pest)
és az ELTE Ajtósi csa pa tát. Az
össze tett ben a monoriak 18 pont -
tal áll nak az élen a 16 pon tos Ci -
cu sok elõtt. A gödöllõi Vas macs -
kák 3 pont tal az ötö dik he lyen áll -

nak a százhalombattai for du ló elõtt.
A ve gyes kor cso port ban to vább me ne -

tel a Remix (Nagytarcsa) együt te se. Az
öt for du ló ban ed dig há rom szor nyer tek,
két szer má so di kak vol tak. Hu szon egy
pont juk kal már meg nyer ték a baj nok sá -
got, hi szen a má so dik he lye zett Dzsek
He rold (Monor) csak tíz pon tot gyûj tött.
Szent end rén a Föld mé rõk (Bu da pest) vé -
gez tek a má so dik he lyen, meg elõz ve a
vá ci Unisex csa pa tát. A gödöllõi Forever
Young együt te se ne gye dik lett, és 6 pont -
já val holt ver seny ben a 4-6. he lyen áll.
Százhalombattán a 2-6. he lye kért fo lyik
még a küz de lem, mert a meg szer zett
pon tok alap ján öt csa pat kö zött dõl el a
he lye zé sek sor sa.

-esztí-
Fo tó: Kresz Al bert

Streetball

Öt csa pat már baj nok ként ját szik
Százhalombattán
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A baj nok ság zárófordulójában az egyik
leg job ban fel ké szí tett gár da, az Ak ció FC
96 várt a Gödöllõi FC-re. Az ele jén meg -
il le tõ döt ten ját szot tak Ivanovicsék, és ezt
kö nyör te le nül ki hasz nál ták a bu da ör si ek,
akik mind két gól ju kat be gya ko rolt fi gu -
rá ból lõt ték. Hi á ba, ennyit je lent, hogy
ta vasz óta Ki rály Gá bor (nem a Hertha
ka pu sa) sze mé lyé ben hoz zá ér tõ em ber
fog la ko zik ve lük.

Mi u tán meg nyu god tak a GKFC-sek, a
játékosedzõ Ivanovics Kár oly uta sí tá sát kö -
vet ve szo ro sab ban fog tak em bert, ami nek
kö szön he tõ en nem tud tak olyan sza ba don
ját sza ni a ha za i ak. Tá ma dó já té ku kon is vál -
toz tat tak a gödöllõiek és en nek há la, szám -
ta lan hely ze tet dol goz tak ki, mely nek egyi -
ké bõl a 16. perc ben Gyé me si ré vén szé pí -
tet tek. Nem so kon mú lott, hogy „majd nem
név ro ko na” , Gé me si az egyen lí tõ gólt is
meg sze rez ze húsz má sod perc cel a szü net
elõtt. Hi á ba rú gott azon ban egy ki pat ta nó
lab dát a há ló ba a fi a tal fut bal lis ta, mert a
já ték ve ze tõ sza bály ta lan sá got vélt fel fe dez -
ni, és ér vény te le ní tet te a ta lá la tot.

Az el sõ fél idõ utol só per ce i nek já té kát
foly tat va, a má so di kat is ma ga biz tos, rá -
adá sul ered mé nyes pro duk ci ó val kezd te a

Gödöllõi KFC: egy szép tá ma dás vé gén
Ivanovics csa pa ta má so dik gól ját lõt te és
nem sok hi ány zott ah hoz, hogy a ve ze tést
is átvegyék a ven dé gek. Az ezen az es tén
nagy sze rû for má ban ját szó Gémesi há rom
em bert cse le zett ki, ám bal sze ren csé jé re a
ka pu fát ta lál ta el. Ez bi zo nyult a ta lál ko zó
for du ló pont já nak; hi szen a má sik ol da lon
egy vé de ke zõ já té kos ról le pat ta nó lab dá -
ból gólt lõt tek a bu da ör si ek és ezu tán már
nem is vál to zott a ko re og rá fia: a
gödöllõiek dol goz ták – és hagy ták – ki a
hely ze te ket, a ha za i ak pe dig gólt sze rez -
tek. Vé gül 4:2 arány ban gyõ zött az Ak ció
FC 96, de Ivanovicsékat csak di csé ret il -
le ti já té ku kért, helyt ál lá su kért.

Ivanovics Kár oly: „A baj nok ság vé gé -
re egész jól össze rá zód tunk. Ezen a mér -
kõ zé sen nem ér de mel tünk ve re sé get; úgy
ér zem, emelt fõ vel zár hat tuk a fél évet.”

Vá ros unk má sik csa pa ta, a Trident FC
ha zai kör nye zet ben bú csú zott az évad tól.
Fût het te õket a bi zo nyí tá si vágy – leg aláb -
bis azo kat, akik õsszel is ját szot tak – , mi vel
az a Bag lyok KLK volt a ven dé gük, mely
el len 5:0-ra ve zet tek az õsszel, még is ve re -
sé get szen ved tek. Az el sõ perc ben úgy tûnt,
si ke rül a vissza vá gás Mor vay éknak, hi szen
1:0-nál és 2-1-nél is ná luk volt az elõny.
Ám ak kor meg tor pan tak, és a szü net re már
a csö mö ri ek vo nul hat tak 5:2-es ve ze tés sel.
Rá adá sul pi he nõ után nö vel ték is a kü lönb -
sé get a ven dé gek, akik nem tet ték meg azt a
szí ves sé get, hogy hagy ják „ki éne kel ni a saj -
tot a szá juk ból”: esélyt sem ad tak a gödöllõi
gár dá nak, a vé ge 7:3 lett a ja vuk ra.

A te rem lab da rú gó baj nok ság má sod -
osz tá lyá ban így a Trident FC a biz ta tó
kez dés után a 11. he lyen zár ta az idényt,
míg a küz de lem so ro zat ba a té len be kap -
cso ló dott Gödöllõi KFC eggyel mö göt tük
vég zett. A baj nok a deb re ce ni Hajdu Vo -
lán lett, és az el sõ osz tály ba ju tott az
ezüst ér mes tö kö li De kád SC is.

Tóth Már ta

Te rem lab da rú gás

Két ve re ség, de mi cso da kü lönb ség!

Bu da örs; ve zet te: Sza bó G., Herbály P.
GKFC: Ban gó – Aszó di, Gyémesi, Bartalis,
Ivanovics. Cse re: Tóth M., Gémesi, Sza bó.
Gólszerzõ: Gyémesi, 16. p, Ivanovics, 25. p.
Jó: Ban gó, Gémesi, Aszó di, Gyémesi.

Trident FC – Bag lyok KLK 3:7 (2:5)
Gödöllõ, 100 né zõ; ve zet te: ifj. Vad, Vá -
mos T. (Er dõs)
Trident FC: Palocsay–Morvay, Csiszér,
Tóth L., Pfeffer. Cse re: Szûcs, Ná dor,
Földesi, Szüllõ.
Gólszerzõ: Tóth L. (2), Csiszér.

Ak ció FC 96–Gödöllõi KFC 4:2 (2:1)

A Ka to li kus Is ko lák Or szá gos Sport ver se -
nyét több mint öt ven is ko la rész vé te lé vel
Kecs ke mé ten ren dez ték meg. A Pre mont -
rei Szent Nor bert Gim ná zi um csa pa ta
Szö ré nyi Ist ván ve ze té sé vel ki emel ke dõ -
en sze re pelt, hi szen at lé ti ká ban nyolc,
asz ta li te nisz ben két baj nok sá got nyer tek.

Az arany ér me sek: IV–V. kor cso port ban
Tóth Ti bor ma gas ug rás 190 cm, De zsõ Ákos
ge rely ha jí tás 42,84 m, 4×100-as vál tó Jilly
Ber ta lan, De zsõ Ákos, Sza bó And rás, Szö ré -
nyi Zol tán 46,9. A II. kor cso port ban Var ga
Já nos 400 m 62,5 és tá vol ug rás 482 cm, Dús
Jetta ma gas ug rás 135 cm és 800 m 2:39,0, a
4×100 m-es vál tó Dombovári Ba lázs, Var ga
Já nos, Szö ré nyi Já nos, Tasnádi Ben ce.

Asz ta li te nisz IV–V. kor cso port I.
Szedmák Sza bolcs, I. Pon di Ju dit egy
ceg lé di lánnyal, III. Haj dú–Do hány pá -
ros. Úszás IV–V. kor cso port III. Karattúr
Dó ra, III. Ta nács Ger gely.

Vá gó Mó ni ka a leg gyor sabb gyer mek
at lé ta az or szág ban

Za la eger sze gen a va do na túj
rekortánpályán ren dez ték meg a KI a leg -
gyor sabb el ne ve zé sû ver seny dön tõ jét. A
gödöllõiek a sprint szá mok ban in dul tak na -
gyobb eséllyel, és a vá ra ko zás nak meg fe le -
lõ en ki tû nõ en sze re pel tek. Vá gó Mó ni ka
már az elõ fu tam ban is a leg jobb idõt fu tot ta,
majd a dön tõ ben vé gig ve zet ve nagy sze rû
idõ vel gyõ zött. 

Így Babrián Lorti után, aki az elõ zõ év ben
volt az or szág leg gyor sabb gyer me ke, Benkõ
Ákos má sik ta nít vá nya ad ta meg a vá laszt,
hogy eb ben az év ben ki a leg gyor sabb.

60 m 1. Vá gó Mó ni ka 8,42, 9. Izsó Már -
ta 8,98, 12. Ritecz Lil la 9.02. A ver se nyen
44 at lé ta in dult. A 800 mé te res fu tás jegy -
zõ köny ve még nem ké szült el, de az biz -
tos, hogy Ko vács Dó ra és Da nis Dó ra fu ta -
má ban 2. és 4. he lyen vég zett. Össze sí tés -
ben va ló szí nû leg a 8–12.he lyen vé gez tek.

Ezen a na pon Után pót lás ob-t és Fel -
nõtt Vi dék Baj nok sá got is ren dez tek Za -
la eger sze gen. A káosszerû ren de zés mi att
ered mé nyek csak a kö vet ke zõ szám ban.

At lé ti ka: KIDS

Gödöllõi si ke rek

Z Á L O G H Á ZZ Á L O G H Á Z
zálogkölcsönt nyújt azonnal, kedvezõ kamatrazálogkölcsönt nyújt azonnal, kedvezõ kamatra
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Szabóné Koleszár Edi ná ról ta valy hús -
vét kor ír tunk; ak kor 58 kilométeres nõi
sza bad táv-re kor dot re pült sik ló er nyõ -
vel. Szom ba ton dél után csak 37
kilométert re pült Kartal és Visonta kö -
zött az Amatõr Siklórepülõk
Egyesülésének versenyzõje, de ez zel
is re kor dot ál lí tott be: ún. cél tá vot tel je -
sí tett (ami elõ re ki írt cél el éré sét je len -
ti) nõ ként elõ ször ha zánk ban. A vissza -
ú ton írt gon do la ta i hoz nincs mit hoz zá -
ten nünk:

Na gyon ne he zen in dult a nap. Mûszaki
hibák, az ál lan dó an for du ló szél irány mi att
csak háromnegyed négykor tud tuk el kez -
de ni az üze met. Még ko ra dél után ki ír tam a
célt: Visontát. Pé ter ha tá ro zot tan, biz ton -
ság ban hú zott föl 330 mé te rig. Egy-két
sza ka do zott ter mik után a start hely fö lött
180 mé te ren vég re si ke rült egy erõ sebb
ma got ta lál nom. Gon dol koz tam, hogy ér -
de mes-e négy óra kor el in dul nom táv ra, az -
tán dön töt tem. Itt kez dõ dött a me se film…

Dol go zok a termikben, több mag vú és
do bá lós, na gyon oda kell fi gyel ni. 15-20
per cig is el tart, amíg ki emel ke dek 1500
mé te rig. Fi gye lem a mû szert, fi gye lek a
szû kí tés re-tá gí tás ra, ke re sem az eme lés
mag ját. A ma gas ban a ter mik ki si mul,
egyen le tes sé vá lik, ki szé le se dik és le gyen -
gül. Las san el érem a te te jét. Na gyon
gyen ge a szél, még Vers eget sem ér tem el.
El in du lok észak ke let fe lé. A ter mik szé lén
erõs le áram lás fo gad. Még van le he tõ ség
vissza for dul ni, ha na gyon so ká ig tart a
me rü lés. 400 mé ter ma gas ság vesz tés után
túl ju tok vég re a me rü lõ zó nán.

Nagy, bar na szán tó föld fö lé he lyez ke -
dek, mel let te rep ce táb la. Meg nyug ta tó,
hogy 900 mé te ren el csí pem a termiket,
amit a bar na föld küld ne kem. Egy hely -
ben emel ke dem, las san, de biz to san. Nyu -
god tan kö rö zök, rá bí zom ma gam a ku po la
üze ne te i re, au to ma ti ku san hú zom az irá -
nyí tó zsi nórt, be le dõ lök a he ve de rek be és
vég re ala po san kö rül né zek. Cso dá la tos a
lát vány. Lá tom a Pi list, a Du na szür ke
csík ját, a Bör zsönyt és a Cserhátot,
messze a Szlo vák Érc hegy ség elõ he gye it,
a Mát rát, a Bük köt, az Al föl det egé szen a
Jász sá gig. Mi lyen ki csi ez az or szág, és
mi lyen gyö nyö rû…

1600 mé te ren, mint ha ket té vág ták vol -
na, éle sen el kü lö nül a ró zsa szí nes-szür ke

al só lég ré teg a va kí tó kék ég tõl. Kb. 15
fok le het, nincs me le gem. 1800-on már
fö lé  lá tok, né hány go moly fel hõ hí zik be le
a kék ség be, át tör ve az in ver zi ót. Na gyo kat
lé leg zek a friss, hû vös le ve gõ bõl. Olyan,
mint ha egy kis idõ re az is te nek meg en -
ged nék, hogy be les sek az ott ho nuk ba. Az
el do bált cumulusoktól el te kint ve szép ren -
det és ra gyo gó tisz ta sá got tar ta nak. So ha -
sem fo gom meg szok ni ezt a lát ványt. Lent

a Mát ra olyan, mint egy te rep asz tal, a Nap
la po sab ban sü ti ilyen kor, és ez ki csit
össze mos sa a kon tú ro kat. Já ték há zak, já -
ték au tók, já ték vo nat. 

Már rég óta lá tom a célt, a visontai erõ -
mû hû tõ tor nyai messzi rõl mu tat ják az
utat, de úgy ér zem, kép te len ség el ér ni.
Ké sõ van, ke vés az eme lés és gyön ge,
nem se gí te nek a fel hõk, las san ha la dok, és
a len ti füs tök ol dal sze let mu tat nak. Szücsi
fö lött új ra nye rek né hány mé tert, ar ra elég
ta lán, hogy el ér jem Gyöngyöspatát. 200
mé te ren már ki né zem ma gam nak a le szál -
ló he lyet, de tit kon azért re mény ke dem,
hogy a szõ lõ táb la az utol só pil la nat ban
még ad egy ki csit a me le gé bõl.

És ad. Na gyon gyön ge, na gyon szûk,
de ter mik. Nem sok ma gas sá gom van,
ész nél kell len nem. Föl né zek a ku po lá ra,
és ak kor meg lá tom a Ma da rat. 4-5 mé ter -
re van az er nyõ tõl, szárny tol la it szét tár ja,
fi no man cent rí roz. Fi gye lem, mit csi nál,
el fog az iz ga lom, gyö nyö rû ma dár; na -
gyon nyu godt, ba rá tok va gyunk. Azt
mond ja: „Ked ves kol lé ga, nem is csi nál ja

olyan rosszul, ja vas lom, tá gít son jobb ra!”
És mo so lyog. Jobb ra tá gí tok, az eme lés
erõ sö dik, egy, más fél, ket tõ mé ter má sod -
per cen ként; együtt kö rö zünk, 300 mé ter,
400, a Ma dár – ké sõbb ki de rült, hogy ege -
rész ölyv – már rég le kö rö zött és el tûnt.
El sut to gok egy kö szö nö m-öt és 840 mé te -
rig emel ke dek. Az tán el fogy az eme lés,
to vább in du lok. Le het, hogy el érem a kö -
vet ke zõ fa lut? El érem, megint na gyon ala -
cso nyan va gyok. Mi lyen jó len ne egy ki -
csit oda fönn fáz ni!

Eme lés. Most már iz gu lok, mert kö zel
van Gyön gyös, és ha azt el érem, a vá ros
fö lött va ló szí nû leg lesz eme lé sem. A be ton

ilyen kor, es te fe lé su gá roz za
ki az egész nap tá rolt hõt.
Meg dol go zom min den mé te -
rért, a sok kis fi nom moz du -
lat tól el fá rad a ka rom, de si -
ke rül Gyön gyös szé lé ig el -
sik la nom. Már hat óra is el -
múlt, és a füs tök szem be sze -
let mu tat nak. Ez egyet len do -
log mi att jó, hogy a vá ros
szé lé re ki sod ró dik a be ton
me le ge és nem kell ala cso -
nyan be re pül nöm Gyön gyös
fö lé. Ahogy a tan köny vek
meg ír ják, a ter mik ott van.
Az már csak a sze ren csén
mú lott, hogy ép pen be le is
fu tot tam. Kez dem érez ni,
hogy el ér he tem a célt.

Át re pü lök a ta vak fö lött,
föl hal lat szik a ku ruttyo lás. Ez olyan ked -
ves, hogy so ká ig mo soly gok raj ta.
Visonta elõtt aján dék ba ka pok egy 0–0,3-
as eme lést, hogy ké nyel me sen meg néz -
hes sem a fa lut, és be ér jek a fo tó szek tor -
ba. Ki csi, vé kony fa lu; több ször is le fo tó -
zom; az em be rek ki ál toz nak, be he lyez ke -
dek a focipálya fö lé és le szál lok. Pon to -
san fél hét van. Ki csit meg ál lok, le pör ge -
tem a két és fél órás re pü lést, és tu da to -
sul, hogy a cél ban va gyok.

Ezt a vi gyor gást most egy ide ig nem
fo gom tud ni le tö röl ni az ar com ról…

A vissza ju tás már ru tin sze rû. te le fo ná -
lok Pé ter nek; egy fi a tal fa lu be li há zas pár
fel ajánl ja, hogy ki visz nek a busz meg ál -
ló ig. Gon dol nak egyet, és be vi sznek a
gyön gyö si busz pá lya ud va rig. Mint mind -
ig, nagy fel tû nést kel tek a nagy cso ma -
gom mal és a pi pa szár lá ba im mal. Vissza -
ú ton, mint mind ig, új ra át élem a re pü lést,
íro ga tok, raj zol ga tok, és köz ben vi gyor -
gok. Hat van ban a szo kott he lyen v árok,
Csa bi jön ér tem. Már be sö té te dett, mi re
vissza érünk a start hely re.

A Madár
Sik ló er nyõ: nõi céltávrekord

Fotó: Magyar Borbála
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június 6-ig küld he tik be
szer kesz tõ sé günkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.

A 20. szám rejt vé nyé nek meg fej té se:
„De jó len ne, de jó len ne, / Ha az öröm
út ra kel ne, / És el jut na min den ho va, /
Ahol nem járt ed dig so ha.”
A Fá ma Könyv ke res ke dés könyv utal vá nyát
nyer ték: Kál lai Mihályné, Esze Ta más u.
42. (1000 Ft); Ko vács Gáborné, Ka zin czy
krt. 21. Fsz. 3. (600 Ft); Me zei Istvánné,
Grassalkovich u. 14. (500 Ft); Mé szá ros
Ist ván, Beth len G. u. 35. (400 Ft).
A Vá rosi Film szín ház 2-2 db mo zi jegy ét
nyer  te: Ma ro si Be at rix, Al kony u. 4.,
Lados Ró bert, Ibo lya u. 29. g
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