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A Magyar Szabadság Napja
Ki lenc éve már, hogy ha zánk föld jét nem
ta pos sák el nyo mók csiz mái. Raj tunk áll,
hogy a globalizáció kö ze pet te szel le mi leg
se en ged jük el nyom ni ma gun kat; hogy ma -
gya rok ma rad junk mai és egy ko ri or szá -
gunk ha tá ra in in nen és túl. „Ez a mi mun -
kánk, és nem is ke vés” – és ezt a mun kát
olyan for mán vé gez zük jól, ahogy pél dá ul
múlt szom ba ton: ha meg lát juk, ha meg be -
csül jük sa ját ér té ke in ket. (2-4. oldal)

Magyar Polgármesterek
III. Világtalálkozója
2000. jú ni us 28-30. kö zött vá ros unk ad
ott hont a Ma gyar Pol gár mes te rek III. Vi -
lág ta lál ko zó já nak, amely re ha zánk ból és
a szom szé dos ál la mok ból több mint más -
fél ezer ven dé get vá runk. E se reg szem lé -
nek kü lö nös je len tõ sé get ad az a tény,
hogy az idén tíz éves a ma gyar ön kor -
mány za ti rend szer. A min den bi zonnyal
sok és sok fé le ta pasz ta la tot összegzõ, a
kö vet ke zõ évek re, ha zánk eu ró pai in teg -
rá ci ó já hoz is mu ní ci ót adó, im már ha gyo -
má nyos fó ru mot üd vö zöl ve vál lal koz tunk
ar ra, hogy váz la tot ké szít sünk a há zi gaz -
da te le pü lés múlt já nak tisz telt tra dí ci ó i ról,
nyi tott je le né rõl, meg cél zott jö võ jé rõl. Fel -
vil lant juk az ön kor mány zat tár sa dal mi
kör nye ze tét, azt a sa já tos sá gát is, hogy
az or szág egyik leg na gyobb egye te mé nek
a köz pont ja. (Melléklet)

Ráadások estéje
Pén tek es te a kas tély dísz ud va rán, a
Mendelssohn Ka ma ra ze ne kar és
Vásáry Ta más zon go ra mû vész fel lé -
pé sé vel vet te kez de tét a Kas tély Kon -
cer tek el ne ve zé sû ka ma ra ze nei fesz -
ti vál. (11. oldal)
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A Magyar Szabadság
Ti zed szer ün ne pel tük meg szom ba ton
a Ma gyar Sza bad ság Nap ját. Nem jel -
sza vak kal, nem transz pa ren sek kel; de
a ma gyar kul tú ra min den ágá nak mél -
tó be mu ta tá sá val, de egy kor élt és ve -
lünk élõ nagy ma gyar mû vé szek, gon -
dol ko dók gon do la ta i val. Mél tó ság gal.

Ki lenc éve már, hogy ha zánk föld jét
nem ta pos sák el nyo mók csiz mái. Raj -
tunk áll, hogy a globalizáció kö ze pet te
szel le mi leg se en ged jük el nyom ni ma -
gun kat; hogy ma gya rok ma rad junk mai
és egy ko ri or szá gunk ha tá ra in in nen és
túl. „Ez a mi mun kánk, és nem is ke vés”
– és ezt a mun kát olyan for mán vé gez zük
jól, ahogy pél dá ul múlt szom ba ton: ha
meg lát juk, ha meg be csül jük sa ját ér té -
ke in ket.

Cik ke ink ben e ti ze dik év for du ló ki tün -
te tett jei, ki ál lí tói, ven dé gei szó lal nak meg.
Ké pe ink pe dig igye kez nek meg mu tat ni
va la mennyit az ün nep nap mél tó be fe je zé -
sé bõl: Koltay Ger gely Ma gyar Pas sió cí -
mû ze nés já té ká ból, amely ben a ne ves
mû vé szek ele ink mu zsi ká ját, Wass Al ber -
tet, Jó zsef At ti lát, Tõ kés Lász lót idéz ve-
meg idéz ve kö zelmúl tunk szen ve dé se i vel
szem be sí tet ték a mintegy tízezer nézõt;
nem azért, hogy saj nál juk ma gun kat, ha -
nem, hogy okul junk a múlt ból a jö võ nek.

Hogy meg ma rad junk.
M. B.

Fotó: Magyar Bertalan

Fotó: Magyar BertalanFotó: Magyar Bertalan
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Eb ben az év ben ti ze dik al ka lom mal ün ne -
pel jük a Ma gyar Sza bad ság Nap ját. A

Nem ze ti Kon zer va tív Fó rum dí jat ala pí tott,
amit mos tan tól min den év ben olyan sze -
mély nek ítél nek oda, aki éle té vel, mun kás -
sá gá val Ma gyar or szág gaz da sá gi, po li ti kai,
ka to nai vagy ép pen szel le mi füg get len sé gét
szol gál ta. A Ma gyar Sza bad ság Nap ja Díj
el sõ át adá sá ra jú ni us 22-én, a kas tély dísz -
ter mé ben ke rült sor, a ki tün te tett Ne -
meskürty Ist ván.

A ben sõ sé ges ün nep ség a Ha za té rés cí mû
dal lal kez dõ dött, amit Var ga Mik lós éne kelt.
Az ün ne pel tet és a meg je len te ket kö szönt ve
Gémesi György ar ra hív ta fel a fi gyel met,
hogy gödöllõiek em lé kez tek meg elõ ször a
Ma gyar Sza bad ság Nap já ról. Az óta min den
év ben, jú ni us utol só szom bat ján, je les kul -
tu rá lis ese ménnyel ün ne pe lünk. To vább lé -
pést, a szán dé kok ki tel je se dé sét je len ti az a
tör vény ja vas lat, ami az utol só meg szál ló
ka to na tá vo zá sá nak nap ját, jú ni us 19-ét
nem ze ti em lék nap pá, jú ni us utol só szom -
bat ját pe dig a Ma gyar Sza bad ság Nap já vá
nyil vá nít ja.

Nemeskürty Ist ván a Mag ve tõ Ki adó nál
dol go zott szer kesz tõ ként, ké sõbb a Bu da pest
Film stú di ót ve zet te. Volt ta nár a Szín  mû vé -
sze ti Fõ is ko lán, a Ma gyar Film in té zet igaz -
ga tó ja, ezt kö ve tõ en a Ma gyar Te le ví zió el -
nö ke. Ak tív tu do má nyos te vé keny sé get
foly tat; az iro da lom tu do mány kan di dá tu sa,
majd dok to ra lett. Írt tör té nel mi ta nul má nyo -
kat, szín mû ve ket, for ga tó köny ve ket. Je len -
leg a Ma gyar Mil len ni um kor mány biz to sa.

Az ün ne pelt mun kás sá gát Ma da rá szi
Lász ló mél tat ta, majd Gémesi György át ad -
ta a Ma gyar Sza bad ság Nap ja Dí jat
Nemeskürty Ist ván nak. Az ün nep ség a
Hon fog la lás cí mû film Kell még egy szó cí -

mû da lá val ért vé get, amit
Géczi Eri ka és Tóth Re ná ta
adott elõ.

Nemeskürty Ist vánt a
díj át adás után kér dez tük.

– Ön „Med dig vár -
junk?” cí mû köny ve be ve -
ze tõ jé ben ír ja: „…ha zánk
ép pen a hu sza dik szá za dot
le zá ró és az új év ez re det
meg elõ zõ év ti zed ben
süllyedt ijesz tõ en mély re.
Ami kor pe dig sza bad dá

vál tunk.” Eb bõl a mély bõl fel kell jön nünk –
de mi lesz en nek az út ja?

– A fel emel ke dés már el kez dõ dött, 1998-
ban. A nem zet – leg aláb bis ak kor – meg sza -
ba dult a ma gát szo ci a lis tá nak ne ve zõ, szov -
jet ha gyo má nyú kor mány zat tól, és új utak ra
lé pett. Re mény ked he tünk, hogy ez az út
foly ta tó dik.

– Más or szá gok ban szé les kö rû en fog lal -
koz nak a nem ze ti múlt tal: is me ret ter jesz tõ
és szak tu do má nyos mun kák, re gé nyek, szín -
mû vek, fil mek ké szül nek eb ben a té má ban.
Ná lunk azon ban va la hogy még mind ig
nincs iga zi elõ re lé pés ezen a te rü le ten…

– A nem ze ti önér ze tet kell élesz te ni és
ne vel ni. Ezt a célt szol gál ják a mil len ni u mi
na pok, a zász lók át adá sa. Ezek egy re na -
gyobb ün nep pé vál nak, fel élesz tik az em be -
rek ha za fi as önér ze tét. Az el múlt év szá zad -
ok ban meg szok tuk, hogy mind ig más pa -
ran csol ne künk. Er re ala kult ki az a vé de ke -
zõ rend szer, hogy amit más mond, az zal
még ak kor is el len ke zik az em ber, ha ne tán
jó do log ról van szó. Ezt kel le ne le vet kõz ni.

– Ön több nem ze ti múl tun kat fel tá ró film -
for ga tó könyv és szín mû szer zõ je. Mi lyen
újabb ter vei van nak?

– Koltay Gá bor ba rá tom ren de zi azt a fil -
met, ami nek a Sacra Corona cí met ad tuk, és
lé nye gé ben Szent Lász ló ki rály tör té ne te.

– Ezt mi kor lát hat juk?
– Leg ha ma rabb az õsz fo lya mán. Nem

tá mo gat ták va la mi nagy lel ke se dés sel, de
re mél jük, si ke re lesz.

– Az új év ez red re van már va la mi lyen el -
kép ze lé se?

– Egye lõ re a mil len ni u mi év ese mé -
nye in dol go zunk. Köny ve ket adunk ki,
ze ne mû vek is ké szül nek. 

Kép és szöveg: Radó Gá bor

Ma gyar Sza bad ság Nap ja Díj jal tün tet ték ki Nemeskürty Ist vánt

A nem ze ti önér ze tet
akarjuk éleszteni…

g Napja
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– Nem könnyû meg idéz ni a ré gi ko -
ro kat, az itt lát ha tó ru hák azon ban
min den ki szá má ra hi te le sek. Hon nan
le het fel ku tat ni az eh hez szük sé ges is -
me re te ket?

– Több nyi re lé te zik írá sos anyag, és
áb rá zo lá sok is ma rad tak fenn. Az már az -
tán a ter ve zõ dol ga, hogy a mai anya go -
kat ho gyan ha zud ja át úgy, hogy il luszt -
rál ni tud ja a ré gi meg je le nést. Ma már
más tech no ló gi á val ké szül nek a tex tí li ák,
de azért tud juk biz to sí ta ni az il lú zi ót.

– A hon fog la lás ko rá nak öl tö zé két
ho gyan si ke rül meg idéz ni?

– Annyi tisz tá zott, hogy ke let rõl jöt -
tünk; an nak a kul tú rá nak a nyo mai lát -
ha tók a ma gyar vi se le ten. Az eu ró pai
ru há zat Szent Ist ván alatt kez dett ter -
jed ni. A ma gyar vi se let rõl a leg ré geb bi
le írá sok gö rög, va gyis bi zán ci for rá sok -
ban ma rad tak fenn.

– Eze ken a ré gi ko ro kat idé zõ ru há -
kon az is lát szik, hogy szív vel-lé lek kel
ké szül tek…

– Igen, ez szá mom ra nem egy ál lás,

in kább élet for ma. Nem tud nék mást csi -
nál ni. Nem is ér tek más hoz – de ezen
be lül sok min den hez kell ér te nie az em -
ber nek. Eze ket a ré gi ru há kat ugya nis
több fé le mes ter mun ká ja tet te mí ves sé.
Öt vös, bõ rös és min den faj ta más ipa ros
tu dá sa kel lett eh hez.

– Most mi lyen fel ada tai van nak?
– Az Ope rett szín ház né met meg ren -

de lés re újí tott fel két da ra bot. Az egyik
a Csár dás ki rály nõ, a má sik a Cir kusz -
her ceg nõ – ami ben há rom száz hat van ru -
ha sze re pel. A színház átépítése közben
mindez nem volt könnyû feladat, de sik-
erült megoldani. Va ló szí nû leg fel kér nek
két film jel me ze i nek el ké szí té sé re is.

Radó Gá bor
Fotó: a szerzõ

Kemenes Fan ni tör té nel mi jel me zei

Szív vel és lé lek kel
A Vá rosi Mú ze um idõ sza ki ki ál lí tó ter mé nek ava tá sa ként az ün nep nap ján nyílt
ki ál lí tás Kemenes Fan ni ér de mes mû vész tör té nel mi jel me ze i bõl. A te rem ben
vá ros unk tör té nel mi múlt ját egy Gödöllõ-mintás he ren di por ce lán kész let idé zi.
A ki ál lí tás a Silhouette Studio „Ko rok, Ru hák, Stí lu sok” cí mû tör té nel mi és
divatkulturális ren dez vény so ro za tá nak ke re té ben ke rült be mu ta tás ra. Kemenes
Fan ni csak nem fél ezer szín há zi pro duk ció, hat van film és nagy szá mú té vé já ték
jel me ze it ké szí tet te el. Õ al kot ta meg a kosz tü mö ket A kõ szí vû em ber fi ai, a Kí -
sér tet Lublón és a Hon fog la lás cí mû fil mek hez is. Kemenes Fan ni val a ki ál lí tás
meg nyi tá sa után be szél get tünk.

Oszt rák test vér vá ros un kat, La xen bur -
got Robert Dienst pol gár mes ter kép vi -
sel te az ün ne pen.

– Pol gár mes ter úr, ho gyan ala kul -
nak a test vér vá rosi kap cso la tok
Laxenburg és Gödöllõ kö zött?

– 1997 óta szá mos lá to ga tás ra ke rült
sor, Gödöllõrõl spor to lók és di á kok is
fel ke res tek ben nün ket. Köl csö nös tö -

rek vé sünk, hogy az élet min den te rü le -
tén erõ sít sük a két te le pü lés kö zöt ti
kap cso la to kat.

– A mos ta ni lá to ga tás nak mi a ho za -
dé ka?

– En nek a meg hí vás nak azért is örü -
lünk, mert lát hat tuk ezt a cso dá la tos
ki ál lí tást a Vá rosi Mú ze um ban,
Kemenes Fan ni tör té nel mi jel me ze i -
bõl. Le he tõ sé get kap tunk ar ra, hogy
né hány hó nap múl va a mi mú ze u -
munk ban is ki ál lít has suk eze ket a
kosz tü mö ket.

R. G.

Utaz nak
a tör té nel mi jel me zek

Kemenes Fan ni At ti la hun ki rály
és Ré ka ki rály né öl tö zé ké vel

Gödöllõ után Laxenburg
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Né met or szá gi test vér vá ros un kat, Giessent
né pes kül dött ség kép vi sel te a Ma gyar

Sza bad ság Nap ján vá ros unk ban. A de le gá ció
tag ja i nak fe le azon ban nem az au tó busszal
ér ke zett: Giessen egyik vá ros ré sze,
Kleinlinden ke rék pá ros egye sü le té nek tag jai
bi cik li vel tet ték meg az ezer két száz ki lo mé -
te res utat. A ven dé gek ré szé re a Margita Tu -
risz ti kai és Sport egye sü let ke rék pá ro sai is
szer vez tek prog ra mo kat, hi szen a két egye sü -
let már hosszabb ide je együtt mû kö dik. A
kleinlindeni ke rék pá ros-egye sü let rõl Heinz
Otto Baum urat kér dez tük.

– Az egye sü le tünk 1927-ben ala kult; ek -
kor két ke rék pá ros cso port tö mö rült egy
klub ba. Je len leg száz het ven öt ta gunk van,
ezek na gyobb ré sze nyug dí jas, il let ve di ák,
mi vel ez a két kor osz tály több sza bad idõ vel
és na gyobb el szánt ság gal ren del ke zik.

– Amint az al ka lom ra ké szült tri kó juk fel -
ira tá ból lá tom, vál lal ko zá suk a Ba rát ság Tú -
ra ne vet vi se li, és út juk so rán a Du nát kö vet -
ték. Ami ter mé sze tes, hi szen vé gig lejt a pá lya.

– Va ló ban, Regensburg, Passau, Bécs és
Bu da pest érin té sé vel ju tot tunk el Gödöllõre.
Bécs tõl azon ban nem a Du na men tén ha lad -
tunk. Olyan uta kat ke res tünk, ame lye ken
nincs nagy for ga lom. Volt olyan nap, hogy
két száz öt ven ki lo mé tert is meg tet tünk; ál ta lá -
ban na pi tíz órát töl töt tünk a ke rék pár nyer -
gé ben. Két spe ci á lis au tó kí sért ben nün ket,
ez ál tal a nap so rán biz to sít va volt az en ni- és
in ni va ló. Így volt le het sé ges, hogy Gies sen -

bõl hat nap alatt le te ker tünk Gödöllõre.
– Hány ilyen tú rát tesz nek meg az év

so rán?
– Úgy ti zen ket tõt-ti zen öt öt, de nem ilyen

hosszú a kat. Ál ta lá ban ko rán reg gel in du lunk,
és száz húsz-száz öt ven ki lo mé tert te szünk
meg. Ezen kí vül egy spe ci á lis já ték kal fog lal -
ko zunk, amit bi cik li fut ball nak ne vez he tünk.

– Ezt ho gyan játsszák?
– Egy meg fe le lõ en ki ala kí tott ke rék pár el -

sõ ke re ké vel. A lab da olyas mi, mint egy ké -
zi lab da, de va la mi vel ne he zebb. A mér kõ zést
két csa pat játssza egy más el len. A csa pa tok

két ta gú ak, de ha na gyobb a já ték tér, ak kor öt
fõ al kot egy csa pa tot. Most már vi lág baj nok -
ság is van eb ben a sport ág ban. Én vol tam if -
jú sá gi baj nok, de most már a sze ni or vá lo ga -
tot tat erõ sí tem.

– A hét köz na pi ke rék pá ros ok tö me ge i re
mi lyen fi gyel met for dí ta nak?

– A tú ra ke rék pá ros és a lab dás szak osz tá -
lyon kí vül van egy csa lá di szak osz tá lyunk is:
ha von ta egy szer olyan tú rát szer ve zünk, ami
nem erõl tet meg sen kit sem. Vé le mé nyem
sze rint ez a szak osz tály a leg fon to sabb, hi -
szen mi azt sze ret nénk, hogy mi nél töb ben
ér dek lõd je nek a ke rék pá ro zás iránt.

Kép és szöveg:
Radó Gá bor

Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta és a
Ma gyar Sza bad ság Nap ja Ala pít vány ku -
ra tó ri u ma ren de zé sé ben nyílt meg szom ba -
ton a mû ve lõ dé si köz pont ban Losonci Lil -
la fes tõ mû vész Ma gyar Szá za dok cí mû ki -
ál lí tá sa. A meg je len te ket – köz tük a Csík -
szereda, Giessen és Laxenburg kép vi se le -
té ben ér ke zett ven dé ge ket – Gémesi
György pol gár mes ter kö szön töt te, majd
Kri zsovenszky La jos, a Pest Me gyei Köz -
gyû lés al el nö ke nyi tot ta meg a ki ál lí tást.
Moldován Ste fá nia ér de mes mû vész szív -
hez szó ló ének kel emel te a lel ke ket a ki ál -
lí tott fest mé nyek gon do la ti és ér zel mi vi lá -
gá ba.

– Ho gyan ke rült ilyen kö zel ön höz a tör -
té ne lem? – kér dez tük Losonci Lil lát.

– Mind ig sze ret tem a ha zá mat, azt, hogy
ma gyar va gyok. Be jár va a vi lá got, lát tam
or szá go kat, né pe ket – de mind ig na gyon jó
volt ha za jön ni. Itt hon ba ran gol va mind ig
nagy örö met je len tett szá mom ra egy temp -
lom, vár vagy egy ré gi kas tély rom ja, mert
ne kem ezek a ro mok a múlt ról me sél nek.

El kép zel tem a rég volt em be re ket, azt az
éle tet, amely nek sod rá sa nyo mán ma itt le -
he tünk. So kat fog lal koz tam nem ze tünk tör -
té ne té vel, és ha az el tû nõ épü le tek kap csán
meg fes tem gon do la ta i mat, az zal má so kat is
hoz zá se gít he tek az el mé lyü lés hez.

– Eze ket a ké pe ket néz ve va la mi nyu ga -
lom hat ja át az em bert…

– Min den ké pem fes té se kor va la mi nagy
bel sõ nyu gal mat és bol dog sá got ér zek.
Örül nék, ha ezek a ké pek ugya nezt a jó ér -
zést éb resz te nék a szem lé lõ ben. Ka pok
ilyen vissza jel zé se ket le ve lek bõl, ven dég -
köny vi be írá sok ból.

– Most mi lyen mun ká kon dol go zik?
– Foly ta tom ezt a té mát; több fel ké ré sem

van. Ár pád-ko ri temp lom, il let ve rom há -
rom száz van az or szág ban. Így ta lá lok még
mind ig sok olyan he lyet, amit meg szen telt
a tör té ne lem. Úgy ér zem, eze ket kell meg -
men te nem a jö võ nek.

Kép és szöveg: R. G.

Hat nap a ke rék pár nyer gé ben

Ma gyar Szá za dok
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Szom ba ton es te tra gé dia tör tént vá -
ros unk ban. Le zu hant és ször nyet halt
egy ej tõ er nyõs, aki – a re pü lõ tér spor -
to ló i nak fel aján lá sa képp – egy ma gyar
zász lót vitt vol na az Al só park ba, a Ma -
gyar Sza bad ság Nap ja tisz te le té re. 

– A prog ram ré sze volt az ug rás? – kér -
dez tük Gémesi György pol gár mes tert.

– Nem. A vá ros unk ban spor to ló re pü -
lõk és ej tõ er nyõ sök idén már har mad szor
aján lot ták föl, hogy az ün nep es té jén, az
al só par ki elõ adás elõtt egy ma gyar zász -
lót hoz nak le a Vi lág fá nál fel ál lí tott sza -
bad té ri szín pad hoz. Mi ezt kö szö net tel
fo gad tuk, mint fel aján lást; de a hi va ta los
prog ram ba nem vet tük fel, egy részt, mert
nem mi szer vez tük meg, más részt, mert
nem le he tett tud ni, hogy az idõ já rás le he -
tõ vé te szi-e az ug rást.

– Ön mi kor tud ta meg, mi tör tént?
– Már csak az elõ adás után. Ne gyed

ki lenc kö rül meg je lent egy kis re pü lõ gép
az Al só park fö lött. Nem lát tunk ki ug ra ni
be lõ le sen kit; ezért úgy gon dol tuk, va la -
mi tech ni kai prob lé ma jött köz be. Így a
meg hir de tett idõ ben, ter mé sze te sen, el -
kez dõ dött a te le ví zi ó ban egye nes ben
köz ve tí tett mû sor.

– A saj tó ban az je lent meg, hogy nem
volt en ge dély er re a be mu ta tó ug rás ra.

– Er rõl sem mit nem tu dok – mint
mond tam, nem mi szer vez tük. Je len leg is
vizs gál ják a tra gé dia kö rül mé nye it; va ló -
szí nû leg ha ma ro san töb bet le het majd
tud ni ró la. Én ma gam is mély sé ge sen
saj ná lom a sze ren csét le nül járt fi a tal em -
bert, rész vét tel és együtt ér zés sel gon do -
lok hoz zá tar to zó i ra. En nél töb bet, saj nos,
nem te he tek.

A tra gé di á ról meg kér dez tük a hely szín
kö ze lé ben la kó Nagy Ot tó nyug ál lo má -
nyú ej tõ er nyõst.

– Ho gyan em lék szik vissza a tör tén tek re?
– A té vét néz tem, ami kor a szom -

széd asszo nyom ko po gott és be szólt,
hogy egy ej tõ er nyõs le esett az ut cá ra.
Elõ ször ezt nem vet tem ko mo lyan, de a
hely szí nen szem be sül tem a ténnyel: egy
ál ta lam is mert, ta pasz talt ej tõ er nyõs
vesz tet te éle tét a Körösfõi ut cá ban, az
ÁFÉSZ-szel szem közt. Az il le tõ el hunyt
a földetérés pil la na tá ban; mel let te volt
egy olyan ej tõ er nyõ-nagy ság, ami nem

tar tot ta meg a nagy se bes sé gû zu ha nást.
Meg íté lé sem sze rint kö rül be lül 150-170
km/h se bes ség gel ért föl det. Ahogy én
lát tam, ha nyatt fe küdt, na gyon va ló szí -
nû, hogy így is zu hant vé gig, nem ész -
lel te a föld kö zel sé gét, mert ak kor va la -
mi lyen hang jel zés jött vol na ki a tor kán,
amit az ut cá ban min den ki hal lott vol na,
aki lát ta õt zu han ni. Utóbb te le fo non tá -
jé koz tat tak, és el mond ták, hogy a fel -
sze re lés kor az al ka lom ra vitt zász ló és a
nyi tó er nyõ zsi nór jai ga ba lyod tak össze,
úgy, hogy a nyi tó er nyõ nem tud ta nyit ni
a fõ ej tõ er nyõt. Ug rás elõtt nem el len -
õriz ték kel lõ ala pos ság gal a fel sze re lést,
mert ezt ész re kel lett vol na ven ni. Az
ér vé nyes lég ügyi elõ írá sok ér tel mé ben
min den ug rás nál szol gá lat nak kell len ni.
Eze ket a fel sze re lé se ket er re jo go sí tott,
meg fe le lõ kép zett sé gû szak em ber nek
kell el len õriz ni.

– A vizs gá lat ed dig mit ál la pí tott meg?
– Amit ne kem el mond tak: az il le tõ,

mi u tán ész lel te, hogy a fõ er nyõ nem
nyí lik, meg pró bál ta a men tõ er nyõ jét
al kal maz ni. Az hosszabb vizs gá la tot
igé nyel, hogy ki de rül jön, mi ért nem
lob bant be a men tõ er nyõ. Ez egy jó
konst ruk ció; ed dig még Ma gya ror szá -
gon nem je gyez tek fel kü lö nö sebb nyí -
lá si rend el le nes sé get ve le kap cso lat -
ban. Amennyi ben az il le tõ a men tõ er -
nyõt nem meg fe le lõ hely zet ben nyi tot -
ta, ak kor az er nyõ szá má ra nem volt
meg a nyí lás le he tõ sé ge. A tí pus függ -
vé nye, hogy mi lyen test hely zet ben kell
nyit ni a men tõ er nyõt. Va ló szí nû leg ek -
kor tör tén he tett va la mi, az er nyõ nek
kö rül be lül a har minc szá za lé ka lé pett
nyí lá si fo lya mat ba – a töb bi ré sze nem
ak ti vi zá ló dott.

– Az nem le het, hogy túl ké sõn nyi tot ta
az er nyõt; túl kö zel már a föld höz és így
nem volt ide je ki nyíl ni az er nyõ nek?

– A kör nyé ken la kó szem ta núk, akik -
kel be szél tem, elég ma gas nak ítél ték
meg azt a pon tot, ahol a men tõ er nyõt ak -
ti vi zál ta. Az il le tõ nek, aki ezt az ug rást
vég re haj tot ta, és saj nos meg halt, az el -
len õr zé si mun ká ja va la hol nem volt tö ké -
le tes. A kö rül mé nyek rõl más a vé le mény,
és ott már konk ré tu mok is el hang zot tak:
hogy bi zo nyos, a lég ügyi tör vény ál tal
elõ írt en ge dé lyek nem vol tak be sze rez ve.
Eh hez jön még, hogy az il le tõ Auszt rá li -
á ban vég zett ok ta tói te vé keny sé get, és
bár az ot ta ni pa pír jai ér vény ben vol tak,
de ezek ha zai ér vé nye sí té se nem tör tént
meg.

R. G.

Ejtõernyõs tragédia
Csak a mûsor után tudták meg

Szü let tek:
Mayer Dá ni el
Si mon Be at rix
Krizsanyik Ale xand ra Szil via
He gyi Ta más
Pin tér Kris tóf At ti la
Hanzl Lil la Zsó fia

Há zas sá got kö töt tek:
Mácsár Ba lázs és Ger gely Eri ka Er zsé bet
La dá nyi Kár oly és Er dé lyi Szil via
Hemmert Mik lós és Vi rág Haj nal ka
Csizmeg Ri chárd és Butor Hel ga
Ger gely La jos és Morvai Mó ni ka
Fogarasi Mik lós és Far kas No é mi
Bernadettt
Filip Zol tán és Vaj da And rea

El huny tak:
Ve res Bé la, Szent Já nos u.25/C
Rácz Károlyné Fe hér Ma tild, Ady E.st.56.
De res Ist ván Gyu la, Szõ lõ u.30.
Szil ágyi La jos, Pa csir ta u.2.
Bot lik Já nos, Szé che nyi u.66.
Tóth Sándorné Balogh Ju li an na, Pa lo ta-kert
Kusnyarik Jánosné Busai Er zsé bet,
Bat thyá ny u.57.
Ju hász Ist ván, Dó zsa Gy. u. 65.
Sorger Lajosné Nagy An na,
Vá ros ma jor u. 8.
Póti Gé za, Kazinczi u.l8.
Léber Jó zsef, Munkácsy M.u.5/B. g

ANYAKÖNYV

A kö vér ség el len
A túl súly tól sza ba dul ni vá gyók csak hosszú
tá vú, mér sék le tes test súly-csök ken tés tõl re -
mél het nek tar tós ered ményt: na pi, fér fi ak nál
1500-1800 kcal, nõk nél 1200-1500 kcal tar -
tal mú ét rend, és az egyén adott sá ga i ra sza -
bott moz gás prog ram. A drasz ti kus fo gyó kú ra
ve szé lye ket rejt ma gá ban. Ha va la ki túl gyor -
san fogy le, be in dul az úgy ne ve zett jojo-
hatás: a le adott ki ló kat azon nal vissza híz za az
il le tõ. Ezért a kulcs szó a „tü re lem”: az ide á lis
a he ti 0,5-1 kg kö zöt ti fo gyás. Szá mol ni kell
a ka ló ri á kat. De azt is tud ni kell, hogy el tün te -
té sük höz mi lyen so kat kell mo zog ni!

A gyógy szer ipar ma már tud se gí te ni  a
test sú lyuk csök ken té sé vel küsz kö dõk nek. A
gyógy sze rek al kal ma sak le het nek a fo gyó kú -
rá zók ki tar tá sá nak tá mo ga tá sá ra. Hasz ná la -
tuk kal, a di é ta és moz gás mel lett 5-10 szá za -
lé kos súly csök ke nést le het el ér ni. 

Dr. Kiss Éva

AZ ORVOS SZEMÉVEL
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Jú ni us 21-én a bon ni CDU kép vi se le té -
ben har minc öt ta gú kül dött ség ke res te
fel vá ros un kat. A ven dé ge ket Gémesi
György pol gár mes ter és Fá bi án Zsolt al -
pol gár mes ter fo gad ta a vá ros há zán.
Gémesi György a ma gyar ön kor mány za -
ti rend szer rõl, majd Fá bi án Zsolt az Eu -
ró pai Uni ó val ki ala kí tott kap cso la tok ról
tá jé koz tat ta a kül dött ség tag ja it. A meg -
be szé lé se ket sé ta kö vet te a vá ros ban,
mely nek so rán a lá to ga tók fel ke res ték a
pi a cot, a mú ze u mot és a kas télyt. A lá to -
ga tás ról Marlene Lenz asszonyt, a kül -
dött ség ve ze tõ jét kér dez tük.

– Bonn ból, az egy ko ri Nyu gat-Né met -
or szág fõ vá ros ából ér kez tünk. Kül dött sé -
günk tag jai nem po li ti ku sok, ha nem
olyan szak em be rek, akik ér de kel tek a po -
li ti ká ban is. Nem csak tu risz ti kai szem -
pont ból akar ják meg is mer ni Ma gya ror -
szá got, a min den na pi élet re kí ván csi ak.

– Ho gyan ke rül tek kap cso lat ba
Gödöllõvel?

– A de le gá ci ó ban részt ve võ ba rá ta im
már ko ráb ban fel hív ták a fi gyel me met az
önök vá ros ára. Is mert volt elõt tük, hogy
Gödöllõ len dü le te sen fej lõ dõ, je len tõs
kul tu rá lis ér té kek kel ren del ke zõ egye te -
mi vá ros, amit ér de mes kö ze lebb rõl
meg is mer ni.

– Mos ta ni lá to ga tá suk so rán mi lyen
ta pasz ta la to kat sze rez tek Ma gya ror szá -
gon?

– A ko ráb ban ide lá to ga tók ta pasz ta la -
ta i hoz ké pest na gyok a vál to zá sok. Fõ leg
a lát vá nyos dol gok tûn nek szem be; az út -
épí té sek és a mû em lé kek hely re ál lí tá sa.

– Ho gyan lát ja az uni ós csat la ko zá si
esé lye in ket?

– Bi zo nyos, hogy Ma gyar or szág az el -
sõk kö zött lesz. A töb bi or szág gal azon -
ban bo nyo lult tár gya lá sok foly nak, ezért
nem tar tom jó nak, hogy fix dá tum hoz ra -
gasz ko dunk.

R. G.
Fo tó: a szer zõ

CDU-küldöttség Bonnból

Az elsõk közt leszünk

Jú ni us 22-én nyílt meg a Szent Ist ván
Egye tem köz pon ti, gödöllõi te rü le tén
az Agriexpo Ag rár gaz da sá gi, Kör nye -
zet gaz dál ko dá si, Élel mi szer ipa ri Ki ál -
lí tás és Vá sár. A négy na pos ren dez -
vényt Mucsi Im re, az FVM he lyet tes ál -
lam tit ká ra, Gémesi György or szág gyû -
lé si kép vi se lõ, Gödöllõ pol gár mes te re
és Szendrõ Pé ter, a Szent Ist ván Egye -
tem rek to ra nyi tot ta meg. A meg je len -
te ket kö szön töt te Ka to na Ist ván, az
Agriexpo-t ren de zõ Gödöllõi Ag rár -
köz pont Kht. igaz ga tó ja.

Mucsi Im re az Eu ró pai Unió sza bá lyo zá -
sá val össz hang ban ki ala kí tott kor sze rû
élel mi szer jog je len tõ sé gét emel te ki. A
tár ca a kör nye zet vé de lem és a hul la dék -
gaz dál ko dás kér dé sé ben is elõbb re kí ván
lép ni, ugya nígy el sõd le ges szem pont az
energiafelhasználás ha tás fo ká nak ja ví tá -
sa. A gaz dál ko dás so rán szem elõtt kell
tar ta ni a biodiverzitás fenn tar tá sát; az
élõ vi lág sok szí nû sé gé nek meg õr zé sét. A
ma gyar me zõ gaz da ság nak ér de ke a mi -
nõ ség biz to sí tás be ve ze té se; a HCCP
rend szer ki épí té se 2002-tõl kö te le zõ lesz.
A ma gyar élel mi szer-ta nú sí tá si rend szer -

ben ed dig száz har minc hat élel mi szer
nyer te el a mi nõ sí tést.

Gémesi György ar ra hív ta fel a fi gyel -
met, hogy eb ben az év ben nem könnyû a
me zõ gaz da ság hely ze te: az ár víz és a
bel víz pusz tí tá sa után az aszállyal kell
szem be néz nünk. Az ága zat ban dol go zó
szak em be rek nek ezért az idén az át la gos -
nál is ke mé nyebb fel ada tok kal kell meg -
küz de ni ük. Az Agriexpo-ról szól va el -
mond ta: ez a ki ál lí tás és vá sár már évek
óta kap cso ló dik Gödöllõhöz, il lesz ked ve
a vá rosi tö rek vé sek hez. Gödöllõ egy re
in kább kul tu rá lis és kon fe ren cia-köz -
pont tá vá lik, amit az ilyen ren dez vé nyek
is szol gál nak.

Szendrõ Pé ter há zi gaz da ként szólt az
egy be gyûl tek hez. Mint el mond ta, ezek a
ren dez vé nyek ta lál ko zá sok ra ad nak le he -
tõ sé get, és fel hív ják a fi gyel met a vi dé ki
élet kér dé se i re. A ki ál lí tás nak ott hont
adó Szent Ist ván Egye tem nagy le he tõ -
ség ak kor, ami kor az or szá got a 21. szá -
zad ba kell át ve zet ni. Az élet nem csak
mun ka, az élet mi nõ ség is – ezért fá ra do -
zunk – fe jez te be Szendrõ Pé ter.

R. G.
Fo tó: a szer zõ 

Le he tõ ség a ta lál ko zá sok ra
Az Agriexpo ré sze a vá rosi tö rek vé sek nek
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Az ECOS Ouverture Prog ram Eu ró pai
Kas tély Út pro jekt je ke re tén be lül,
szak ér tõk hat ta gú cso port ja (Fá bi án
Zsolt al pol gár mes ter és Mar ján Mik -
lós pro jekt me ne dzse rek ve ze té sé vel
Bárd Ist ván, Bátovszky György, J.
Berencz Ibo lya és Kálna Ti bor) lá to ga -
tott el jú ni us 17-18-án az olasz or szá gi
L’Aquilába, hogy a so ron kö vet ke zõ
mun ka-meg be szé lé sen részt ve gyen. 

A pro jekt ben 1999 no vem be re óta hat eu -
ró pai vá ros dol go zik együtt hat té ma kör -
ben, me lyek kö zös cél ja a ré gió fej lesz té se.
Eb be a pá lyá zat ba Gödöllõ Vá ros Ön kor -
mány za ta, a Gödöllõ és Kör nyé ke Re gi o -
ná lis Tu risz ti kai Egye sü let és a Gödöllõi
Ki rá lyi Kas tély tá mo ga tá sá val ke rült. A há -
rom szer ve zet kö zös fel ada ta, a pá lyá za ti
cél meg va ló sí tá sa a kül föl di part ne rek –
egy spa nyol, két oszt rák és két olasz vá ros
– szer ve ze tei és szak ér tõi együtt mû kö dé sé -
vel. A nem zet kö zi pá lyá zat költ ség ve té se
kü lön ke re tet biz to sít a part ne rek utaz ta tá -
sá ra, mi vel a pá lyá za ti ki írás sze rint, az
összes részt ve võ hely szí nén tar ta ni kell
egy-egy ta lál ko zót – a gödöllõi vár ha tó an
ez év ok tó ber kö ze pén lesz. 

Az egyes meg be szé lé sek elõ re ki je lölt
fõ té mák kö ré cso por to sul nak. Ki-ki a
ma ga ál tal még ott hon ki dol go zott szak -
ér tõi ered mé nyét fel tár ja a töb bi részt ve -
võ elõtt, akik meg vi tat ják és tá mo gat ják
a mun ka ered mé nyes vé gig vi te lé ben. A
té ma kö rök: a kastély-management, a pi -
ac ku ta tás, az épí té szet-res ta u rá lás, a véd -

jegy, az Internet, a kép zé si prog ra mok,
tu risz ti kai prog ram cso ma gok és a kis vál -
lal ko zás ok. Ezek kö zül az olasz or szá gi
ta lál ko zón a ré gi ók kö zös, il let ve egy -
más hoz kap cso ló dó internetes ol da lá nak
ki ala kí tá sa és egy „Kas tély Út”-véd jegy
ki dol go zá sa volt a fõ té ma. A be mu ta tott
ja vas la to kat meg vi tat tuk, elõ se gít ve ez -
zel a té ma fe le lõ sé nek to váb bi mun ká ját
a vég cél el éré sé hez. Igen pa rázs han gu -
lat ban zaj lot tak a meg be szé lé sek, de
mind ez csak a le he tõ leg jobb ered mény
el éré sé hez szük sé gel te tett. 

A ta lál ko zó hely szí ne egy han gu la tos
kö zép ko ri olasz vár – Pettorano Sul
Gizio – volt, ami nek a fel újí tá sa két éve
fe je zõ dött be. A cso dás kör nye zet ben,
ké te zer mé ter ma gas he gyek köz ti völgy -
ben nem ez volt az egyet len ilyen va rázs -
la tos hely. Itt ta lál ha tó töb bek kö zött az a
vá ros ka is, ahon nan a ma gyar tör té ne -
lem bõl is mert Kapisztrán György szár -
ma zik. Ez a hely Capestrano, ne vét is in -
nen kap ta, s em lé két ma a St. Giovanni
Mo nos tor õr zi, ahol egy kis ki ál lí tás is
meg em lé ke zik ró la.

L’Aquila tar to mány bõ vel ke dik ter mé -
sze ti és tör té nel mi ér té kek ben. Ven dég lá tó -
ink a mun ka mel lett igye kez tek eb bõl is
íze lí tõt ad ni, ezért két meg be szé lés kö zött
az ét ke zé sek re akár 60-70 km tá vol ság ra is
el vit tek ben nün ket. Így volt al kal munk az õ
ré gi ó juk ról be nyo mást sze rez ni, amit pom -
pá san ko ro ná zott az olasz gaszt ro nó mia.

jbi
Fotó: a szerzõ

Találkozó L’Aquilában
Beszámoló a Kastély út projekt harmadik összejövetelérõl

EU-csúcs –
kér dõ je lek kel
Az el múlt hé ten fél év zá ró csúcs ta lál ko zó
kap csán gyûl tek össze az Eu ró pai Unió 15
tag ál la má nak ál lam- és kor mány fõi a por -
tu gál Feirában. Az ér  te kez let volt hi va tott
le zár ni a hat hó na pos por  tu gál el nök ség
idõ sza kát. A ta lál ko zó két leg na gyobb ér -
dek lõ dést ki vál tó té má ja en nek el le né re
még sem a hi va ta los na pi ren di pon tok kö zül
ke rült ki. Az egyik té ma az Auszt ri át érin tõ
szank ci ók fel ol dá sá nak, il let ve to váb bi
fenn tar tá sá nak kér dé se volt, a má sik az EU
ke le ti irá nyú bõ ví té se.

Az uni ót al ko tó or szá gok Jörg Haider ve -
zet te Oszt rák Sza bad ság párt kor mány ra ju -
tá sa után hir det tek szank ci ó kat a szin tén
tag Auszt ria el len. Az in dok lás az volt, hogy
a po pu lis ta ként, szél sõ jobb ol da li ként és
ide gen gyû lö lõ ként aposzt ro fált pár t nem
kép vi se li a de mok ra ti kus Eu ró pa el vá rá sa it.
Ezért a bé csi kor mány tag ja it gya kor la ti lag
meg pró bál ták ki kö zö sí te ni. A meg tor ló in -
téz ke dé sek azon ban nem hoz ták meg a
várt ered ményt: mind az oszt rák, mind a
töb bi eu ró pai or szág köz vé le mé nye egy re
in kább el le ne van a szank ci ók nak. So kan
kép mu ta tás sal vá dol ták meg az Unió ve ze -
tõ it, ami ér t még aze lõtt íté le tet mond tak
egy de mok ra ti ku san meg vá lasz tott kor -
mány fe lett, mi e lõtt az bár mi lyen el íté len -
dõt tett vol na. (Az óta sem le het sem mi fé le
szél sõ sé ges cse le ke de tek re uta ló ele me ket
ta lál ni a bé csi kor mány zat te vé keny sé gé -
ben.)

Má ra már az uni ós or szá gok több sé ge
is sze ret né ezt a kí nos prob lé mát meg ol da -
ni, azon ban Bel gi um és Fran cia or szág kér -
lel he tet le nül a szank ci ók to váb bi fenn tar tá -
sa mel lett van. Sú lyos bít ja a hely ze tet,
hogy jú li us 1-jével Pá rizs fog ja át ven ni az
EU el nö ki tiszt sé gét, így az ezt kö ve tõ fél
év alatt el moz du lás ezen ügy ben nem vár -
ha tó. Nem vé let len, hogy Auszt ria is azt
kö ve te li, hogy még s por tu gál el nök ség le -
jár ta elõtt fo gad ják vissza a ti zen ötök kö zé,
el len ke zõ eset ben nép sza va zást fog nak ki -
ír ni a szank ci ók kal kap cso lat ban, sõt bur -
kolt fe nye ge té sek is el hang zot tak az unió
ha tá ro za ta i nak meg vé tó zá sá ról is. Ez a vi ta
Ma gya ror szá got, és az összes töb bi fel vé -
tel re vá ró or szá got is ér zé ke nyen érint he ti,
mi vel így to vább kés het az amúgy sem vil -
lám gyors csat la ko zá si fo lya mat. A be bo -
csá tás ra vá ró or szá gok a csúcs után is tel -

KITEKINTÕ
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jes bi zony ta lan ság ban van nak csat la ko zá -
suk idõ pont ját te kint ve, mi vel Feirában, né -
hány ál ta lá nos és biz ta tó szón kí vül, nem
hang zott el sem mi lyen konk ré tum , igaz ezt
elõ ze te sen nem is vár ta sen ki. Hi á ba vált
gya kor la ti lag min den tag je lölt or szág tár -
gya ló or szág gá, ez a tény a pesszi mis ták
sze rint csak a bõ ví tés las sí tá sát je len ti, ami
a leg fej let tebb or szá gok, köz tük Ma gyar or -
szág vá ra koz ta tá sát fog ja je len te ni. Egyes
saj tó cik kek sze rint 2005-nél elõtt nem szá -
mít ha tunk ar ra, hogy be lül ke rü lünk az EU
ka pu in (a kor mány to vább ra is tart ja az ál -
ta la meg ha tá ro zott 2002-es idõ pont hoz,
ami kor az or szág nak kész nek kell áll nia a
csat la ko zás ra). Ez zel kap cso lat ban el hang -
zott egy frap páns vé le mény is, mely sze rint
az unió „örök re öt év re tart ja a tér sé get a
csat la ko zás tól”. Ez a sar kos meg nyil vá nu -
lás is bi zo nyít ja a fel vé tel re vá rók bi zony ta -
lan sá gát, amely ab ból adó dik, hogy
Brüsszel nem ne vez meg konk rét idõ pon to -
kat. Nem vé let len, hogy az év vé gi nizzai
csú cson min den ki pon tos tár gya lá si- vagy
csat la ko zá si dá tu mo kat vár vég re az EU-
tól. En nek azon ban van egy elõ fel té te le is:
a ti zen ötök nek ad dig meg kell ol da ni uk bel -
sõ prob lé má i kat, köz tük az Auszt ri át súj tó
szank ci ók kér dé sét is.

fabus

KITEKINTÕ

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

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Ala pí tá sá nak el sõ évé ben, ha gyo mány -
te rem tõ szán dék kal ren de zi meg au -
gusz tus 22. és 26. kö zött a Szent Ist ván
Egye te mi Na po kat Gödöllõn, Bu da pes -
ten, Gyön gyö sön, Jász be rény ben és
Kompolton az ál lam ala pí tó ki rá lyunk ról
el ne ve zett uni ver zi tás. A prog ram so ro -
zat ki emel ke dõ ré szét ké pe zi majd a
nyá ri egye tem, amely a gödöllõi au lá -
ban ple ná ris ülés sel kez dõ dik. 

Ez a nyu gat-eu ró pai és ten ge ren tú li
egye te me ken már meg szo kott
felnõttképzési prog ram az egyes ka rok
szak te rü le te in nyújt le he tõ sé get egy-há -
rom na pos kur zu sok meg tar tá sá ra a leg -
idõ sze rûbb szak mai-tu do má nyos té ma -
kö rök ben. A gaz da ság- és tár sa da lom tu -
do má nyi, a mû sza ki és táj épí té sze ti, a
me zõ gaz da sá gi és kör nye zet gaz dál ko dá -
si, va la mint a ker té sze ti és élel mi szer-
ipa ri szek ci ók ban össze sen 22 sze mi ná ri -
u mot hir det tek meg. 

A sze mi ná ri u mo kon va ló rész vé tel is -
ko lai vég zett ség re és elõ kép zett ség re va -
ló te kin tet nél kül nyi tott va la mennyi ér -
dek lõ dõ szak em ber ré szé re. Az elõ adók
el sõ sor ban az ag rár gaz da ság mo der ni zá -
ci ó já val és szerkezetátalakításával, az ag -
rár-kör nye zet gaz dál ko dás sal és vi dék fej -
lesz tés sel, va la mint az eu ró pai uni ós

csat la ko zás sal össze füg gõ leg fon to sabb
té ma kö rök meg is mer te té sé re és meg vi ta -
tá sa vál lal koz nak. Ver seny ben cím mel az
ez red for du lós Ma gyar or szág gaz da sá gá -
nak és pol gá ro so dá sá nak át fo gó kér dé se -
i vel is szem be sül het nek majd a hall ga -
tók. A nyá ri egye tem részt ve või meg lá to -
gat hat ják az in téz mény Gödöllõn, Bu da -
pes ten, Gyön gyö sön és Jász be rény ben
mû kö dõ tan szé ke it és in té ze te it. 

A Szent Ist ván Egye te mi Na pok hoz
szak mai és tu do má nyos ta nács ko zá sok,
tan szé ki és in téz mé nyi be mu ta tók, kul tu -
rá lis és szó ra koz ta tó prog ra mok csat la -
koz nak. A gödöllõi campus dísz ud va rá -
ban ad ják elõ pél dá ul au gusz tus 22-én
es te Kisfaludy Kár oly Ké rõk cí mû szín -
já té kát. Más nap sport hor gász ver seny
lesz a babati ta von. A fes tõi babati
völgy be lovastúrát szer vez az egye tem
Ló te nyész té si tan üze me au gusz tus 25-
26-án. A sport sem hi ány zik a pa let tá ról.
Au gusz tus 23-án ext ra li gás nõi röp lab da
mér kõ zést vív Jász be rény Gödöllõvel.
Au gusz tus 25-27-ig a Ve te rán Ví vó Vb-
nek ad ott hont az au la és a sport csar nok.

To váb bi fel vi lá go sí tást a (28) 521-
132-es te le fo non, a (28) 521-139-es fa -
xon és az eutk(gtk.gau.hu e-mail cí men
le het kér ni.

G. B. 

Tanulás, sport, mûvészet…
Nyári napok a Szent István Egyetemen

Szeretettel várják Önt és barátait
a Lokálpatrióta Klub tagjai!

Gödöllõtõl New York-ig
Egy magyar színész Amerikából

Czinkota Mihály elõadóestje

Idõpont: 2000. július 3. (hétfõ), 17 óra
Helyszín: a Városháza nagyterme

Házigazda, és a beszélgetést vezeti:
dr. Gémesi György

Az egye te mi Nyug dí jas Klub jú li us-au -
gusz tus hó nap ban nyá ri szü ne tet tar t.
Leg kö ze leb bi ülé se: szep tem ber 1-én pén -
te ken, 14 óra kor lesz a Föld szin ti Rek to ri
Ta nács te rem ben. Kér jük a ta gok rész vé tel -
ét, mert a csopaki há rom na pos ki rán du -
lás meg be szé lé se ek kor tör té nik.

Dr. Hernádi Lászlóné ügy ve ze tõ

KÖZLEMÉNY
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A For rás Szo ci á lis Se gí tõ és Gyer mek -
jó lé ti Szol gá lat az idén is meg ren dez te
nyá ri nap kö zis tá bo rát jú ni us 19-tõl
23-ig, me lyen el sõ sor ban a For rás Ti -
ni-klub já ba já ró fi a ta lok vet tek részt

A tá bor nyi tó nap já nak ven dé ge Ko vács
Ferencné volt, aki elõ adá sá ban az ön is me -
ret rõl, ön ma gunk és má sok tisz te le té rõl,
sze re te té rõl szólt, majd a nap ki rán du lás sal
foly ta tó dott, mely nek so rán a fi a ta lok a
veresegyházi med ve par kot te kin tet ték meg,
aho vá Babinszky Bé la biz to sí tot ta
különbusza fel aján lá sá val az uta zást. A kö -
vet ke zõ nap iga zi tá bo ri han gu lat ban zaj -
lott, ahol a gye re kek kü lön bö zõ tá bo ri já té -
kok kal és a sá tor ké szí tés rej tel me i vel is -
mer ked het tek meg Ferenczi Gyõ zõ és a
Royal Rangers ke resz tény if jú sá gi csa pat
ve ze té sé vel. Nagy ér dek lõ dést vál tott ki a
harc mû vé sze ti be mu ta tó is, mely re kedd
dél után ke rült sor. Sai Ba ba tisz te lõ i nek
kistarcsai cso port ja szá mos fi nom ság gal és
aján dék kal lep te meg a tá bo ro zó kat, majd

vi dám éne kek kel és
já té kok kal a leg fon to -
sabb em be ri ér té kek re
hív ta fel a fi gyel met.

A csü tör tö ki nap
elõ adó ja, So mo gyi
Dá ni el pszi cho ló gus,
a fi a ta lo kat ve szé lyez -
te tõ drog-prob lé má ról
tar tott elõ adást és vá -
la szolt a hoz zá in té zett kér dé sek re. Ez zel a
prog ram mal a For rás egy ben az or szá gos
drog-el le nes fel hí vás hoz is csat la ko zott.

Ter mé sze te sen az idén sem ma rad hat -
tak el a gye re kek ál tal köz ked velt kéz mû -
ves fog lal ko zá sok, mint a gyöngy fû zés, a
ba ti ko lás, a raj zo lás és a fes tés.

Az idei tá bor meg szer ve zé sét a Mo bi -
li tás If jú sá gi Szol gá lat ál tal meg hir de tett,

és a For rás ál tal el nyert „Csa lá di és
tár sa dal mi ér té kek köz ve tí té se” cí mû pá -
lyá zat fi nan szí roz ta. En nek kö szön he tõ en
az egy re nép sze rûbb tá bor az idén sok kal
több je lent ke zõt fo gad ha tott.

A prog ram szer ve zõi a tá bo ro zó gye re -
kek ne vé ben is sze ret nék meg kö szön ni
mind azok se gít sé gét, akik le he tõ vé tet ték
a For rás-tá bor meg szer ve zé sét így kü lön
kö szö net il le ti még a meg hí vott elõ adó -
kat, ven dé ge ket, ön kén tes se gí tõ ket, a
Ka ló ria mun ka tár sa it, a Vö rös ke reszt
Gödöllõi Szer ve ze tét, a Fe le-más Egye -
sü le tet, to váb bá mind azo kat a ma gán sze -
mé lye ket, vál lal ko zó kat, egye sü le te ket,
in téz mé nye ket, akik se gí tet ték a csa lád -
gon do zók mun ká ját.

Szauzer Il di kó
Fo tó: Kiss Ka ta lin

Játékos értékközvetítés
A Forrás napközis tábora

Ha gyo má nya ink hoz hí ven az is ko lai tan -
év vé gé nek kö ze led té vel a 3. sz. Nap -
köziotthonos Óvo dá ban is bú csút ve -
szünk egy más tól. Idén jú ni us 15-én dél -
után bú csúz tunk el nagy cso por to sa ink -
tól. Szü lõk, nagy szü lõk, test vé rek vár ták
iz ga tot tan is ko lá ba ké szü lõ gyer me ke -
ink „év zá ró-bal la gó” mû so rát.

Már he tek kel ez elõtt lá zas ké szü lõ dés be
kezd tünk. Óvo dánk anya nyel vi és kom mu -
ni ká ci ós ne ve lés prog ram mal mû kö dik, így
ne ve lé si esz kö ze ink kö zött sze re pel a dra -
ma ti zá lás, szi tu á ci ós já té kok szer ve zé se s
mi vel gyer me ke ink amúgy is sze ret tek cir -
ku szost, la ko dal mast, szín há zast ját sza ni,
fel kí nál tuk ne kik a le he tõ sé get, hogy év vé -
gén egy me se já ték kal ked ves ked het né nek
szü le ik nek. Mi vel ar ra tö re ked tünk, hogy
min den ki nek szö ve ges sze rep jus son, a sok -
sze rep lõs „Tün dér szép Ilo na és Ár gyé lus”
cí mû klasszi kus ma gyar nép me se meg ele -
ve ní té se mel lett dön töt tünk a gye re kek kel.
Ahogy tel tek a na pok úgy bõ vült az esz köz-

, és dísz let tá runk. A kö zös
mun ka, ké szü lõ dés össze -
ko vá csol ta kis csa pa tun kat,
s pró bá ink így egy re ér de -
ke seb bek, öröm te lib bek
let tek.

Ama bú csú zás nap ján
du. 5 óra kor a tri an gu lum
csen gõ hang ja után fel gör -
dült a kép ze let be li füg göny.
A te le ví zi ó ból is mert ma gyar nép me sék fu -
ru lya dal la má val el kez dõ dött az „elõ adás”.
A gyer me kek ked ves já té ka el re pí tett ben -
nün ket Me se or szág ba, ahol együtt cso dál -
hat tuk Ár gyé lus ki tar tá sát és hû sé gét, amiv-
el végül rátalált Tündér Ilonára.

A szép me se já ték után, egy kis sé ki me le -
ged ve és fá rad tan, a bú csú zás ra ke rült a sor.
A nagy cso por to so kat bú csúz ta tó kö zép sõs
gye re kek vers sel és aján dék kal ked ves ked -
tek gyer me ke ink nek, majd az óvo dá tól ver -
sek kel és éne kek kel bú csú zó na gyok vé gül
meg kap ták úti ta risz nyá ju kat a „ha mu ba
sült po gá csá val”, az el sõ tol lal és ce ru zá val.

Né hány gon do lat tal el bú csúz tunk a szü lõk -
tõl és a gyer me ke ink tõl. Biz tat tuk õket:
„..vissza vá runk Ben ne te ket, lá to gas sa tok el
bár mi kor hoz zánk…”. Va jon há nyan hall -
ják meg a jö võ ben, kis szí vük ben a hí vó
szót, s fel nõtt ko ruk ban, ami kor gyer me ke -
ik lesz nek, va jon me sél nek-e majd az óvo -
dás él mé nye ik rõl, ját szó tár sa ik ról?

Nem tud juk, de bí zunk ben ne, hogy az
egy kor ránk bí zott em ber-pa lán ták szí ve sen
idé zik fel em lé ke ik ben óvo dán kat és az itt
el töl tött éve i ket.

Unginé. Bende Ber na dett
Fotó: a szerzõ

Ma van a búcsúzás napja…
Mesejátékkal búcsúztak az óvodások



Melléklet • IGödöllõi Szolgálat • 2000. június 29.

Gödöllõ a ve le azo nos ne vû táj egy ség, a
Gödöllõi-dombság meg ha tá ro zó te le pü -
lé se, von zás köz pont ja. Ren del ke zik
azok kal az adott sá gok kal és fel té te lek kel,
ame lyek al kal mas sá te szik eme sze rep -
kör ének a be töl té sé re. Köz úton, au tó pá -
lyán és vas úton is könnyen meg kö ze lít -
he tõ, alig fél órá ra van a fõ vá ros tól. Ter -
mé sze ti kör nye ze te gyö nyö rû. Fon tos
üze mek, ku ta tó he lyek, in té ze tek köz -
pont ja. Szá mos em ber ke re si itt a ke nye -
rét. A vá ros egye tem és is ko la köz pont.
Há rom gim ná zi u ma a tá vo lab bi lak he -
lyek rõl is vonz za a di á ko kat. Gödöllõ ke -
res ke del mi köz pont. A nem ré gen át adott
kor sze rû pi ac már az új év ez red for du ló
igé nye i nek a fi gye lem be vé te lé vel épült.
A szak bolt-há ló zat sû rû, az áru há zak ban
min den kap ha tó. Mû ve lõ dé si há za, mú -
ze u ma, könyv tá ra, ze ne is ko lá ja szol gál ja
a ta nul ni, mû ve lõd ni vá gyók igé nye it. A
vá ros gya kor ta szín he lye or szá gos vagy
or szá gos je len tõ sé gû szim pó zi u mok nak,
tu do má nyos, kul tu rá lis ren dez vé nyek -
nek, en nél fog va kon fe ren cia köz pont je -

gye ket is fel vesz. Gödöllõ is mert ki ál lí tás
és vá sár fo ga dó cent rum. Fõ ként a mo -
dern ag rár ter me lé si ered mé nyek be mu ta -
tó he lye. Köz éle te élénk.

Ami kor va la ki Gödöllõrõl be szél, le -
gyen ci vil pol gár, po li ti kus, vagy szak -
em ber, ma gá tól ér te tõ dik, hogy leg több -
ször a je len re te szi a hang súlyt. A mai, a
mos ta ni, a mo dern ál la po to kat hoz za szó -
ba, ezek rõl nyil vá nít vé le ményt. Ez va ló -
já ban így is van rend jén. Az em be rek a
má ban él nek, nem szük ség sze rû, hogy
tör té nel mi íven és össze füg gé sek be ál lít -
va mér le gel jék az ered mé nye ket, a hi á -
nyos sá go kat, s ek ként, mint egy tu do má -
nyos igénnyel ala kít sák ki mon da ni va ló -
ju kat. Ha ilyen el vá rá so kat tá masz ta na
bár ki, igen csak kor lá toz ná a köz éle ti ak -
ti vi tást. Ugya nak kor tud va lé võ, a de mok -

Gödöllõ: múlt, jelen és jövõ
2000. jú ni us 28-30. kö zött vá ros unk ad ott hont a Ma gyar Pol gár mes te rek III. Vi -
lág ta lál ko zó já nak, amely re ha zánk ból és a szom szé dos ál la mok ból több mint
más fél ezer ven dé get vá runk. E se reg szem lé nek kü lö nös je len tõ sé get ad az a
tény, hogy az idén tíz éves a ma gyar ön kor mány za ti rend szer. A min den bi -
zonnyal sok és sok fé le ta pasz ta la tot összegzõ, a kö vet ke zõ évek re, ha zánk eu -
ró pai in teg rá ci ó já hoz is mu ní ci ót adó, im már ha gyo má nyos fó ru mot üd vö zöl ve
vál lal koz tunk ar ra, hogy váz la tot ké szít sünk a há zi gaz da te le pü lés múlt já nak
tisz telt tra dí ci ó i ról, nyi tott je le né rõl, meg cél zott jö võ jé rõl. Fel vil lant juk az ön kor -
mány zat tár sa dal mi kör nye ze tét, azt a sa já tos sá got is, hogy a település az or -
szág egyik leg na gyobb egye te mé nek a köz pont ja. 

szolgálat
GÖDÖLLÕI
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rá cia fe le lõs sé get is je lent, így hát jo gos,
sõt fon tos kí vá na lom se gí te ni az em be re -
ket, az itt élõ ket és má so kat a múlt ér -
tõbb meg is me ré sé ben. Csak így jut hat -
nak el ugya nis azok nak a ta pasz ta la tok -
nak, ta nul sá gok nak a fel is me ré sé hez,
ame lyek nél kü löz he tet len épí tõ ele mek a
tu da tos cse lek vés hez, to váb bá ori en tá ló,
el iga zí tó, ér ték ki vá lasz tó erõt je len te nek,
szi lár dab bá te szik a la kó he lyi kö tõ dést,
ösz tön zik a fe le lõs, fel ké szült, lo kál pat ri -
ó ta ér zü let tõl át ha tott cse lek vést.        

A köznemesbõl lett herceg
Gödöllõt, le het mon da ni, emel te is,

meg súj tot ta is, ami sor sá ban egye di, ami
kü lö nös, ami spe ci fi kus volt. Az iga zi in -
du lás a nagy szer ve zõ és szer zõ,
Grassalkovich I. An tal ne vé hez kö tõ dik.
Nem is az a rend ha gyó, hogy a te le pü lés
va ló di tör té ne te egy for má tu mos nagy úr
al ko tó mun ká já val ve szi kez de tét, s ami
ko ráb ban volt, en nek in kább csak az elõz -
mé nye. Er re má sutt is van nak pél dák. Kü -
lö nös el len ben ma ga a hõs, Grassalkovich
An tal, aki a sa ját ko rá ban iga zán egye di
je len ség. Kis sor sú köz ne mes, akit te het sé -
ge, ta nult sá ga, mû velt sé ge, szé les lá tó kö -
re, el iga zo dó ké pes sé ge, iga zod ni tu dá sa,
fi gyel mes sé ge, ál do zat kész sé ge, nagy vo -
na lú sá ga, szé les ér te lem ben vett jó íz lé se,
or szág rész nyi va gyo nok urá vá tesz, s akit
az ural ko dói kegy szol gá la ta ju tal má ul a
bi ro da lom sor sá ra is be fo lyás sal bí ró fõ úri
ma gas ság ba, gró fi, majd her ce gi mél tó -
ság ba emel.

Grassalkovich ko rá nak gyer me ke és
tény leg ko vá csa volt a sor sá nak. Ki tû nõ -
en ér tett az igaz ga tás hoz, a szer zés hez,

de a ma szá má ra nem ez, ha nem fõ ként
az te szi em lé ke ze tes sé, hogy a va gyo nát
mû köd tet ni is tud ta, az ak ko ri vi szo nyok
kö zött kor sze rû en. Ere jé bõl ne mes cé lo -
kat, a tu do mányt, az egy há zat is tá mo gat -
ta. Er re is tel lett. Gödöllõt bir to ka, az ide
épí tett nagy sze rû ba rokk kas tély, a mária-
besnyõi za rán dok hely, s az itt emelt im -
po záns ka to li kus temp lom tet te leg ko ráb -
ban is mert té. 

Nem túl zás te hát azt mon da ni, hogy
Grassalkovich ve tet te meg Gödöllõ to -
vább épí te ni al kal mas alap ja it, és hogy
his tó ri ai ér te lem ben Gödöllõ vég sõ so ron
Grassalkovich ha gya té ka.

Petõfitõl Habsburg Ottóig
Gödöllõ sor sa azon ban még sem lett si -

ker tör té net. A Grassalkovich-utó dok ban

ugya nis nem akadt foly ta tó ja a nagy re -
mé nyû, nagy ívû kez det nek. El len ke zõ -
leg. Ami lyen pá rat lan volt az ala pí tó
emel ke dé se, ugyan olyan gyors lett az
örö kö sök, a csa lád ha nyat lá sa. Gödöllõt
úgy ta lál ta a re form kor, a 48-as for ra da -
lom és a sza bad ság harc, hogy az a fej lõ -
dés vo nal, ami a XVI II. szá zad ban el in -
dult, ek kor ra már meg tört. Kul túr tör té ne -
ti leg per sze ér de kes, hogy meg for dult itt
Pe tõ fi Sán dor, itt ír ja az Etel ka ver se ket,
és a nem ze ti his tó ri á ba tar to zik Kos suth
és tá bor no ka i nak ta nács ko zá sa a kas tély -
ban. Gödöllõ jö võ jé re meg ha tá ro zó je -
len tõ sé ge volt an nak a kö rül mény nek,
hogy ami kor az or szág 1867-tõl el in dul
és nagy len dü let tel ha lad a leg több te kin -
tet ben sze ren csés csil lag ál lás ban meg -
kez dõ dött pol gá ri át ala ku lás út ján, a köz -
ség nem tud rá csat la koz ni er re az egye -
dül ál ló len dü let tel ro bo gó sze rel vény re,
nem iga zán ké pes fel ven ni a rit must; leg -
fel jebb csak át té te le ken ke resz tül kap cso -
ló dik eh hez, in kább egy fé le ál lag õr zõ ké -
pet mu tat. A te le pü lés a fõ vá ros hoz va ló
kö zel sé ge és ter mé sze ti adott sá gai mi att
in kább a Hév vel fris sen össze kö tött ki -
rán du ló és üdü lõ öve zet lesz, sem mint a
bel sõ fel haj tó erõk bõl épít ke zõ pol gár vá -
ros. A kas télyt a meg bé kélt, ki egye zett
nem zet az ural ko dó nak aján dé koz za, aki
va ló ban több ször is meg for dul ben ne,
iga zá ból azon ban a ki rály né, a ma gya -
rok nak ked ves Er zsé bet ked ve li e kör -
nye ze tet, s ala kít ja a sa ját jó íz lé se sze -
rint szép pé a ha tal mas par kot. A kas tély
1918-ban még egy szer tör té nel mi szín -
hely lesz. Ma gyar föl dön itt tar tóz ko dik
utol já ra IV. Kár oly, a meg ko ro ná zott ki -
rály és csa lád ja, Zi ta ki rály né, a gyer mek
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Ot tó, a Pán eu ró pai Unió mai el nö ke, akit
Gödöllõ 1996-ban dísz pol gá rá vá ava tott.
Gödöllõt még a szá zad for du lón is fõ ként
kas tély né pek, il let ve hi va tal nok ér tel mi -
sé gi ek lak ják. Ebbéli ka rak te re a két vi -
lág há bo rú kö zött sem igen mó do sult.
Kul tu rá lis sze re pe vi szont nõtt. Mert -
hogy a pre mont re i ek egyik ma gyar or szá -
gi köz pont ja lesz, mi u tán a rend 1926-
ban gim ná zi u mot ala kít a köz ség ben. Az
épü let szo mo rú ne ve ze tes sé ge, hogy a
má so dik vi lág há bo rú ban a ma gyar or szá -
gi csa ták ide jén ha di fo goly tá bor nak ren -
de zik be.

A várossá válás
buktatói

A má so dik vi lág há bo rút
kö ve tõ év ti ze dek ben Gödöllõ
tör té ne te újabb, új tí pu sú
aszinkronitásokat mu tat. Két
fõ nyom vo na lon ha lad, s ma -
gán vi se li a kí sér le ti mo dell, a
szo ci a lis ta mo der ni zá ció va la -
mennyi, e kor ból is mert jel -
lem zõ it. Több ki sebb-na gyobb
ipa ri lé te sít ményt hoz nak lét -
re. Ku ta tó he lye ket, in té ze te ket
is ala pí ta nak. Sok mun kás kéz -
re van szük ség. Rész ben er re
az igény re vá la szol va in dul
meg a nagy ará nyú épít ke zés,
ami át ala kít ja, eme le tes sé,
meg át te kint he tet len né, ka o ti -
kus sá te szi Gödöllõ épí tett
kör nye ze tét, lát vány ké pét, te -
le pü lés szer ke ze tét. A fris sen
be te le pí tet tek ré vén ra di ká li -
san mó do sul a hely ség tár sa -
dal mi struk tú rá ja is. A fe lül rõl
irá nyí tott, kon di ci o nált fej lõ -
dés alig is kö tõ dik va la mi lyen
szá lon a tra dí ci ók hoz. Új irá -
nyo kat és for du lá so kat, kez de -
mé nye zé se ket je le nít meg.
Gaz da go dik ugyan a vá ros sá
emelt te le pü lés anya gi-szel le -
mi po ten ci ál ja, de a hir te len fel fut ta tott
köz sé get nem iga zán si ke rül tény le ges
communitas-sá ten ni, vá ros kö zös ség gé
szer vez ni. Mu tat ja ezt az is, hogy az
1950-tõl az ál la mi tu laj don ba vett pre -
mont rei gim ná zi um épü le té ben mû kö dõ
Ag rár tu do má nyi Egye tem gödöllõi el ne -
ve zé se el le né re sem il lesz ke dik iga zán a
vá ros éle té be. Ha tá sa or szá gos, de itt
csak a sí ne ken túl ér vé nye sül. Pe dig en -
nek a har mo ni zá ci ó nak a ki ala kí tá sát
mind két fél, a vá ros és az egye tem is fo -
lya ma to san igé nyel te. Kü lön bö zõ mi nõ -

sé gek rõl, el té rõ lép té kek rõl és nagy ság -
rend rõl van azon ban szó, így hosszú ide -
ig in kább az egy más mel lett élés, mint -
sem az együtt élés jel le mez te az egye tem
és a vá ros vi szo nyát. Az e té ren kí vánt
szinkronitás meg te rem té se, va gyis egy
olyan ál la pot el éré se, hogy a Szent Ist ván
Egye tem meg ala ku lá sá val a ko ráb bi nál is
mé re te sebb egye tem ott hon le gyen a vá -
ros ban és a vá ros az egye te men, hogy
kap cso la tuk több le gyen, mint for má lis
egy más ra utalt ság, nem csak a ma fel ada -
ta, hol nap is ér vé nyes cél. 

Örökség és megújulás
A rend szer vál tás ter mé sze te sen

Gödöllõ tör té ne té ben is ra di ká lis for du -
la tot je len tett. Eb ben a fo lya mat ban
Gödöllõ nem csak hogy élen járt, ha nem
túl zás nél kül mond ha tó, bi zo nyos te kin -
tet ben va ló sá gos de to ná to ri sze re pet is
be töl tött. Egyik pél da volt rá, mi ként
kell a gya kor lat ban lét re hoz ni a bé kés
rend szer vál tás fel tét ele it, s ho gyan kell
azok kal él ni. Az át me net jel le gé bõl, egy -
ben Gödöllõ fej lõ dé si sa já tos sá ga i ból

kö vet ke zett, hogy a vál to zá sok szük sé -
ges sé gét az ek kor elõ ször szín re lé pett és
köz éle ti sze re pet vál lalt vá rosi ér tel mi sé -
gi ek fo gal maz ták meg, s nagy részt ve zé -
nyel ték is le. Per sze na gyob bak vol tak a
fel ada tok, de ki vált ezek gödöllõi ele me -
it néz ve, meg le he tõ sen egy ér tel mû ek is.
A de mok ra ti kus erõk, s az ál ta luk meg al -
ko tott új ha tal mi cent rum, a vá rosi ön -
kor mány zat szá má ra nem volt két sé ges,
a fel szín re ju tott ener gi á kat úgy kell ak -
ti vi zál ni, hogy az erõ vo na lak ere dõ je
egyet len irány ba mu tas son: Gödöllõ iga -
zi, mo dern vá ros sá for má lá sát szol gál ja.

Ez volt a prog ram, amit azu tán
vé gig gon dolt fel ada tok kal kel -
lett konk re ti zál ni. Vé gül is ar ra
a kér dés re kel lett vá laszt ta lál -
ni, vá lasz vál to za to kat meg fo -
gal maz ni, hogy mi ként le het a
kü lön bö zõ tör té nel mi idõk ben
egy más ra la polt Gödöllõkbõl
szer ves, a sa ját fel haj tó-ener gi -
á ból táp lál koz ni ké pes, ön fej -
lõ dés re al kal mas cent ru mot,
pol gár vá rost for mál ni. Szá -
mol ni kel lett az örök ség gel, a
po zi tív tra dí ci ók kal, az el -
akadt, el akasz tott, de foly tat ni
ér de mes fej lõ dés vo na lak kal, s
min de nek elõtt a meg vál to zott
ha zai gaz da sá gi-tár sa dal mi
kör nye zet tõl szár ma zó új sze rû
kö ve tel mé nyek kel, az ezek ben
rej lõ, ki ak náz ni ér de mes nek
mu tat ko zó le he tõ sé gek kel, te -
kin tet tel or szá gunk nak az Eu -
ró pa-cent rum hoz va ló csat la -
ko zá si szán dé ká ra is. 

Az el múlt év ti zed be bi zo -
nyí tot ta, hogy az ön kor mány -
zat, mind de mok ra ti kus ha ta -
lom gya kor lá si for ma, al kal mas
a cé lok, a pri o ri tá sok ki je lö lé -
sé re, az ezek meg va ló sí tá sá hoz
nél kü löz he tet len fel té te lek
meg te rem té sé re, össze han go lá -

sá ra, a ra ci o ná lis cse lek vés szer ve zé sé re
és irá nyí tá sá ra. 

1. Ered mé nye ket ho zott az örök ség gel
va ló kö rül te kin tõ gaz dál ko dás. A szin te
már jó vá te he tet le nül le pusz tult nak lát szó
kas tély rész ben is mét a ré gi fé nyé ben ra -
gyog. Bir tok ba vet te a vá ros kö zön sé ge
és szá mos, or szá go san is je len tõs ese -
mény nek ad rend sze re sen ott hont. Szer -
ves ré sze lett a vá ros mû ve lõ dé si inf rast -
ruk tú rá já nak, in téz mény rend sze ré nek,
amely nek olyan tar tó osz lo pai van nak,
mint az igen ked velt mû ve lõ dé si ház, a
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ze ne is ko la, és a vá rosi könyv tár, amely -
nek a kö zeljö võ ben új, mél tóbb épü le tet
emel nek. 

2. Mind tar tal ma sabb, mert a tény le -
ges igé nyek re és köl csö nös elõ nyök re
épít ke zik a vá ros és az egye tem kap cso -
la ta. A vá ros a ma ga le he tõ sé ge i vel se gít
ab ban, hogy si ke re sek legyenek az egye -
tem ren dez vé nyei. Az ön kor mány zat
szak mai hold ud va rát, kü lön bö zõ bi zott -
sá ga it gaz da gít ja, szé le sí ti az egye te men
meg lé võ szel le mi ka pa ci tás. Szerve -
sülõben van, ami hosszú ide ig in kább
csak egy más mel lett lé te zett. Mind ezek a
vál to zá sok, a jó irány ba mu ta tó el moz du -
lá sok re á lis ígér vényt je len te nek ar ra,
hogy Gödöllõ von zó tu risz ti kai cél lá, mi -
nõ sé gi kul tú rát aján ló köz pont tá, s mind
na gyobb je len tõ ség gel bí ró nem zet kö zi
kon fe ren ci ák ked velt fo ga dó he lyé vé fej -
lõ dik. Eb be a ke ret be, il let ve táv lat ba il -
leszt he tõ a Ma gyar Pol gár mes te rek Vi -
lág ta lál ko zó ja, me lyet im már har ma díz -
ben lát ven dé gül a vá ros. 

3. A kor sze rû vá ros sá emel ke dés kül -
sõ, jól lát ha tó bi zo nyí té ka a te le pü lés
köz pont já nak igé nyes át ala kí tá sa a mo -
dern kö ve tel mé nyek szem elõtt tar tá sá val
és a tra dí ci ók meg õr zé sé vel.  Az ön kor -
mány zat nagy erõ fe szí té se ket tesz azért
is, hogy a vá rost te her bí ró, eu ró pai szin tû
inf rast ruk tú ra szol gál ja. Ezek olyan
nagy ság ren dû fel ada tot je len te nek, ame -
lye ket rész ben csak fo ko zott ál la mi sze -
rep vál la lás sal le het meg ol da ni. A sa ját
for rá sok ugya nis an nak el le né re szû kö -
sek, kor lá to zot tak a sok fé le te en dõ höz
ké pest, hogy az el múlt tíz év ben a vá ros
gaz da sá gi alap jai je len tõ sen szi lár dab bak
let tek.

4. Le het mon da ni, Gödöllõ pol gá ro so -
dá sá nak, gaz da sá gi és tár sa dal mi emel -
ke dé sé nek a leg szé le sebb for má ját és ga -
ran ci á ját a he lyi és a kül sõ vál lal ko zá sok
je len tik. Az ön kor mány zat tö rek szik rá,
hogy a gaz dál ko dók jól érez zék itt ma gu -
kat, von zó vá tegye szá muk ra a te le pü -
lést. En nek a stra té gi á nak, kö rül te kin tõ
elõ zé keny ség nek kö szön he tõ, s nem csak
a ked ve zõ föld raj zi hely zet nek, hogy
olyan mul ti na ci o ná lis cé gek te le ped tek
le, mint a So ny vagy a Lear, ame lyek a
jö võt kép vi se lik, sok szá lon kö tik a vá -
rost a vi lág gaz da ság hoz, Eu ró pá hoz;
mun ka he lye ket te rem te nek, új mun ka -
kul tú rát és szem lé le tet ho no sí ta nak meg.
S köz ben per sze bõ ví tik az ön kor mány -
za ti gaz dál ko dás for rá sa it. A vá ros kö rül -
te kin tõ va gyon gaz dál ko dá sa nél kül nem

épül he tett vol na új, vá ros ké pi je len tõ sé -
gû, a ha gyo mányt meg õr zõ, ugya nak kor
mo dern pi ac a köz pont ban, ami re mél he -
tõ en to váb bi ins pi rá ci ót ad a gaz dál ko -
dás nak, nö ve li, erõ sí ti Gödöllõ von ze re -
jét, re gi o ná lis je len tõ sé gét.

A jövõ útjai
Gödöllõt az el múlt év ti ze dek ben per -

ma nens ön kor mány za ti kez de mé nye zé -
sek so ra, a di na mi kus, len dü le tes fej lõ -
dés jel le mez te. Ez se gí tet te a rész-elõ re -
lé pé sek egy sé ges, elõ re mu ta tó fej lõ dés -
vo nal lá ren de zõ dé sét, ami be be épül tek a
va la mi kor meg sza kadt, de foly tat ha tó -
nak bi zo nyult po zi tív vo nu la tok, idõ ál ló
ér té kek és ne mes tra dí ci ók. A sok te rü -
le ten meg in dult fej lõ dés a lé te zõ igé -
nyek re adott re á lis vá lasz ként és im már
a bel sõ ener gi ák ak ti vi zá ló dá sá val va ló -
sult meg, mér he tõ ered mé nye ket ho zott.
Har mo ni ku sabb egy ség gé for mál ta a te -
le pü lést, mi köz ben új, a nö ve ke dés ki in -
du ló pont ját ígé rõ súly pon to kat, cson to -
so dá si ma go kat is ered mé nye zett, ki vált
a gaz da ság kor sze rû szek to ra i ban. A vá -
ros ked velt, ke re sett lak hellyé vál to zott.
A mi nõ sé gi nép moz ga lom irá nya meg -
vál to zott. Mind töb ben te le pül nek ide
azok kö zül, akik nek je len lé te gaz da gít ja
a hely ség ma te ri á lis és in tel lek tu á lis tõ -
ke ál lo má nyát, vál lal ko zói po ten ci ál ját,
ki su gár zó szel le mi mu ní ci ó ját. A jö võ be
ve tett bi za lom, a fenn tart ha tó nak ítélt
pros pe ri tás cá fol ha tat lan je le, hogy
mind több és egy re igé nye sebb ott hon
épül a vá rost öve zõ dom bo kon. g

Fotók: Balázs Gusztáv
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A Magyar Polgármesterek III. Világtalálkozójának programjából

A rendezvények fõszponzora a Raiffeisen Bank Rt.

Nézzen bele Ön is az önkormányzatok életébe!

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

Június 28.
14 óra: nyitó plenáris ülés a Szent István Egyetem aulájában
Petrás Mária iparmûvész-népdalénekes elõadása
Dr. Gémesi György polgármester, országgyûlési
képviselõ köszöntõje
Dr. Orbán Viktor miniszterelnök ünnepélyes megnyitója
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter elõadása
Dr. Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank Rt. vezérigaz-
gatójának köszöntõje
Tíz éves a magyar önkormányzati rendszer.
Szászfalvi László Csurgó polgármesterének elõadása
Magyarország külpolitikája, az Európai Unióhoz
történõ csatlakozás önkormányzati feladatai 
16 óra: önkormányzati szakkiállítás megnyitó
20 óra: Györe Zoltán „ Magyar századok ” címû
oratóriumának elõadása a Gödöllõi Királyi Kastélyban

Június 29.
Szekcióülések
I. szekció: Regionalizmus, önkormányzati társulá-
sok, település- és térségfejlesztés
Szekcióvezetõ: Dr. Szegvári Péter, a Miniszter-
elnöki Hivatal titkárságvezetõje
Szekciótitkár: Dr. Nánási Éva, Gödöllõ Város jegyzõje

Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ

II. szekció: Humán szolgáltatások a településeken

(szociálpolitika, foglalkoztatottság, oktatás-kultúra)
Elnök: Dr. Õry Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal
társadalompolitikai államtitkára
Titkár: Six Edit, Gödöllõ alpolgármestere
Helyszín: Városháza

III. szekció: A települések infrastruktúrális ellá-
tottságának problémái és fejlesztésének lehetõségei
Elnök: Manninger Jenõ politikai államtitkár, KVM
Titkár: Dr. Fábián Zsolt, Gödöllõ alpolgármestere,
Helyszín: Szent István Egyetem

IV. szekció: Idegenforgalom- turisztika
Szekcióvezetõ: Dr. Rubovszky András a Gellért Szálló
Igazgatója, a Magyar Szálloda Szövetség elnöke.
Titkár: Dr. Bacsó Mihály a Magyar Önkormányza-
tok Szövetségének fõtitkára.
Helyszín: Királyi Kastély

Június 30.
10 óra: Záró plenáris ülés
Helyszíne: Szent István Egyetem Aulája
A világtalálkozó zárónyilatkozatának elfogadása
Összefoglaló: Dr. Gémesi György a Magyar
Polgármesterek Egyesületének elnöke 
Ünnepi zárszó: Dr. Dávid Ibolya igazságügy-
miniszter, az MDF elnöke.
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Június 29–július 2, 1800

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

Június 29–július 5., 2030

Magnóliák
Amerikai film

Fsz.: Tom Cruise

Július 1–2. 1530

Babe 2.
Szinkr. amerikai  ifjúsági film

Július 3–5., 1800

Jadviga párnája
Magyar film

A Gladiátor címû filmet
július 6–12 között vetítjük.

Jegyek elõvételben már kaphatók.

MOZI
MÛSO R

Pén tek es te a kas tély dísz ud va rán, a
Mendelssohn Ka ma ra ze ne kar és
Vásáry Ta más zon go ra mû vész fel lé pé -
sé vel vet te kez de tét a Kas tély Kon cer -
tek el ne ve zé sû ka ma ra ze nei fesz ti vál.
A hang ver seny so ro za tot még 1995-
ben, a keszt he lyi Festetics-kastélyban
ala pí tot ta meg Sza ba di Vil mos he ge -
dû mû vész; 1997 óta az ala pí tó fel ké ré -
sé re, a Deltaconcert Ze ne mû vé sze ti
Ma na ger Iro da szer ve zi év rõl-év re az
ese ményt, amely nek idén Gödöllõ ad
ott hont.

Gémesi György pol gár mes ter meg nyi -
tó já ban ar ra em lé kez te tett: hogy Gödöllõ
az el múlt évek ben a kör nyék kul tu rá lis
cent ru má vá vált, azt an nak is kö szön het -
jük, hogy a ma gyar mû vé szek szí ve sen
tesz nek ele get a vá ros unk ba szó ló meg -
hí vás nak. A mai nyi tó kon cert, mond ta a
pol gár mes ter, mél tó be ve ze té se a szom -
ba ti, ti ze dik Ma gyar Sza bad ság Nap ja
ren dez vé nye i nek.

És fel hang zott a ze ne. Nincs az a
hang ver seny te rem, ami mél tóbb he lye
len ne Mo zart fen sé ges, és Bar tók fel ka -
va ró mu zsi ká já nak, mint a ma is mét haj -
da ni pom pá já ban tün dök lõ dísz ud var. S
lám, nincs szük ség a ste ril csend re sem:
a ká ni ku lát el söp rõ hi deg front sze lé ben
zú gó pla tá nok fes tet ték alá szé pen a he -
ge dû, a zon go ra hang ját. Ele mé ben volt
te hát a ze ne; s ez szár nya kat adott a

nagy sze rû mu zsi ku sok nak, de a dísz ud -
vart tel je sen meg töl tõ hall ga tó ság nak is.

A kon cert el sõ fe lé ben Mo zart C-dúr
zon go ra ver seny ét hal lot tuk, még hoz zá
két szer: a vas taps ra Vásáry Ta más elõbb
csak egy-egy té telt is mé telt meg, majd
iga zán ki me rí tõ rá adás ként, új ra elõ ad ta
a Mendelssohn Ka ma ra ze ne kar ral a mû -
vet.

Míg a kö zön ség fel fris sült a szü net -
ben, ad dig el szál lí tot ták a szín pad ról a
zon go rát. Vásáry Ta más im már „csak”
kar mes ter ként tért vissza a ze ne kar ral,
hogy a ba rokk ud va ron, a ta lán leg na -
gyobb bé csi klasszi kus után az egyik leg -
na gyobb ma gyar mo dern ze ne szer zõ:
Bar tók mu zsi ká já val gyö nyör köd tes sen.
A fel ka va ró Di ver ti men to után a sze lí -

debb Ro mán né pi tán cok ih le tett tol má -
cso lá sa mél tó be fe je zé se volt a hosszú
es té nek; és, ta lán a szim met ria ked vé ért,
rá adás ként az utób bit még egy szer meg -
hall gat hat tuk.

A kon cert után a szer ve zõk ál ló fo ga -
dást ad tak a mû vé szek tisz te le té re. A
kon cert so ro zat jú li us 8-áig tart, a mû -
sort la punk szá ma i ban is rend sze re sen
kö zöl jük. A szer ve zõ és a tá mo ga tók
jó vol tá ból, a gödöllõiek ked vez mé nye -
sen, 800 fo rin tos áron jut hat nak hoz zá
a je gyek hez. Ezen kí vül, a vá ros unk -
ban élõ ze né szek 20 szá za lék kal ked -
ve zõbb dí jért ve het nek részt a kon cert -
so ro zat ide je alatt Sza ba di Vil mos he -
ge dû-, és Christa Bülow zon go ra-mes -
ter kur zu sán.

M. B.
Fo tó: a szer zõ

Ráadások estéje
Kastély Koncertek – nyitány
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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

CIB
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Ál lás
g Mogyoródi sö rö zõ be kö zel ben la kó, gya kor lott fel szol -
gá ló lányt ke re sünk. Tel.: (70) 217-0699.
g Cé günk jó zan éle tû fes tõ ket, gipsz kar ton sze re lõ ket
fel vesz, azon na li be lé pés sel. Tel.: (20) 9785-501.
g Gim ná zi u mi, har ma dik osz tá lyos ma te ma ti ká ból, pót -
vizs gá ra fel ké szí tõ ta nárt ke re sek. Tel.: 422-402.
g 7 éves kisfiam mel lé he ti 2-3 al ka lom ra lo go pé dust
ke re sek. Tel.: (20) 9785-501.
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 Gödöllõn a Szi get ven dég lõ be sza ká csot, fel szol gá lót
és mo so ga tó nõt fel ve szünk. Tel.: 414-262.
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 Újon nan nyí ló fod rász üz let be fod rászt és koz me ti kust
ke re sek. Tel.: (30) 9056-240.
g Kõ mû ve se ket, bri gá do kat, azon na li be lé pés sel fel ve -
szek. Tel.: 419-587.
g El adó nõt ke re sünk 35-45 éves ko rig, szak kép zet tet.
Tel.: (20) 9654-928, vagy sze mé lye sen az Át ri um üz let -
ház eme le tén lé võ Kí nai üz let ben. 
g Önál ló an dol goz ni tu dó, gya kor lat tal ren del ke zõ, ka to -
na ide jét le töl tött au tó sze re lõt fel ve szek, 25 éves ko rig.
Tel.: 410-242.
g Gödöllõi sö rö zõ be fi a tal pul tos lányt fel ve szünk. Tel.:
(20) 323-3445.

In gat lan
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 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 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.: 408-009; (20) 321-7634.
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 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 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 El adó Gödöllõn a Ka zin czy la kó te le pen egy 57 nm-es,
IV. eme le ti, 2 szo bás, er ké lyes la kás. Iá.: 6,8 mil lió Ft.
Tel.: (30) 243-2210.
g Gödöllõn a kert vá ros ban, 3 szo bás csa lá di ház, 300

nöl-es par ko sí tott tel ken el adó. Iá.: 17,5 mil lió Ft. Tel.:
(30) 9227-157, vagy 432-784 (es te).
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), ma gán sze mély tõl
sür gõ sen el adó. Ára: meg egye zés sze rint. Tel.: (20)
9654-928.
g Az M3-as, és a 30-as Hévízgyörki ke resz te zõ dé sé nél,
5 hek tár szán tó el adó. Tel.: 436-234.
g Gödöllõ leg szebb he lyén, fel újí tott, 2 szo bás, össz -
kom for tos, er ké lyes, szép fek vé sû la kás, sür gõ sen el -
adó. Tel.: (30) 2688-834.
g Blaha-fürdõnél 350 négy szög öl (öt mé ter szé les, két
ut cá ra nyí ló) nem épí té si, nad rág szíj te lek el adó.
Összközmû be köt he tõ. Ára: 1,2 mil lió Ft. Tel.: 432-934,
vagy (30) 9527-006.
g Gödöllõn a Kos suth La jos ut cá ban, 2 szo bás, tel je sen
fel újí tott la kás, 58 nm, el adó, tég la épü let ben, III. eme le -
ten. Tel.: 411-494, vagy (30) 9841-352.
g El adó Gödöllõ köz pont já ban lé võ, 2 szo ba +  2 kony -
hás, összközmûves pa raszt ház, 4×7 m-es sze re lõ ak -
nás mû hellyel, 106 nöl-es tel ken. Ára: 10 mil lió Ft. Tel.:
432-059, vagy (20) 9129-087.
g Gödöllõn, szép kör nye zet ben, 3 szin tes csa lá di ház,
al só szin ten 100 nm-es üz let tel el adó. Tel.: 419-587.
g Gödöllõ köz pont já ban, 76 nm-es, II. eme le ti la kás, ki -
tû nõ ál la pot ban el adó. Iá.: 11,5 mil lió Ft. Tel.: 412-290.
g 2 szo ba, kom for tos csa lá di ház, nagy te lek kel, az
Akác fa u. 43. szám alatt el adó. Iá.: 9,5 mil lió Ft. Érd.:
Gödöllõ, Akác fa u. 43. (egész nap)
g Ház el adó: 2 szo ba össz kom fort + szo ba, kony ha,
speiz (je len leg mû hely), + ga rázs, 285 nöl-es tel ken.
Érd.: Gödöllõ, Ki rály te lep, Al kot mány u. 4. Tel.: 422-660
(18 óra után).
g El adó a Feny ves ben köz mû ves, 760 nm-es épí té si te -
lek, 30 nm-es alá pin cé zett téliesíthetõ fa ház zal. Iá.: 4,5
mil lió Ft. Ugya nitt 2400 nm épí té si te lek, 8 mil lió Ft-ért.
Tel.: 421-101.
g Gödöllõn a kert vá ros ban 3,5 szo bás (100 nm-es)
csa lá di ház, 250 nöl te lek kel, mel lék épü le tek kel. Tel.:
417-345. (dél után)
g Gödöllõn 1 szo bás, kon vek to ros la kást ven nék. Tel.:
421-778.
g Gödöllõ köz pont já ban, II. eme le ti, 2 szo bás, víz órás,
ká bel té vés, re dõ nyös la kás el adó. Ára: 7 mil lió Ft. Tel.:
411-048.
g Antalhegyen, 796 nm-es, pa no rá más te lek el adó.
Alat ta lé võ ut cá ban köz mû van. Tel.: (30) 9846-546.
g Gödöllõ köz pont já ban, 77 nm-es, fel újí tott tár sas há zi
la kás el adó, azon na li be köl tö zés sel. Ára: 125 ezer
Ft/nm. Tel.: (46) 391-512, vagy (30) 9837-937.
g Gödöllõ Paál Lász ló köz ben, I. eme le ti, 1,5 szo bás,
(fel újí tott, gáz kon vek to ros, te le fo nos) szö vet ke ze ti la ká -
so mat na gyobb ra cse rél ném. Csa lá di ház is ér de kel.
Érd: Szilágyiné, Gödöllõ, Paál Lász ló köz 7. I/3. Tel.:
410-891. (16 órá tól). 
g Ven nék ga rázst az Amb rus köz ben, vagy kör nyé kén.
Tel.: 432-240, vagy (30) 2458-277.
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 Gödöllõ Pa lo ta ker ti, 57 nm-es, 2 szo bás, VII. eme le ti,
össz kom for tos la kást cse rél nénk, 1 szo ba össz kom for -
tos ra, ér ték egyez te tés sel. Tel.:432-210 (18 órá tól).
g Te lek el adó Gödöllõn, a Perczel Mór ut cá ban. Tel.:
413-682 (nap köz ben), vagy 417-842 (es te).
g Gödöllõn a Gár do nyi Gé za ut cá ban, 305 nöl-es te lek,
ré gi ház zal el adó. Tel.: (1) 262-5736 (8-18 órá ig).
g A Valkói út bal ol da li ré szén hob by tel ket ven nék, re á -
lis áron, azon na li kész pénz fi ze tés sel. (Marikatelep nem
ér de kel). Tel.: (30) 9904-563, vagy 411-878 (üze net -
rög zí tõ).
g El adó Gödöllõn a Szt. Ist ván té ren, 56 nm-es, IV. eme -
le ti, te le fo nos, víz órás, ká bel té vés, 2 szo bás la kás. Iá.: 7
mil lió Ft. Tel.: 418-254 (19 óra után).
g Gödöllõ köz pon ti ré szén, a Dó zsa György úti tár sas -
ház ban (a te me tõ vel szem ben), I. eme le ti, 1 + 3 fél szo -

bás, 82 nm-es, te le fo nos, ká bel té vés, ét ke zõs, kony hás
la kás el adó. Iá.: 12 mil lió Ft. Tel.: 412-275.
g Ka zin czy kör úton 4. eme le ti, 2 szo bás, fel újí tan dó
örök la kás (54 nm) el adó, 115 ezer Ft/nm áron. Tel.:
419-966, es te.
g Te her men tes, 44 nm-es, 2 szo bás örök la kás, Gödöllõ
köz pont já ban el adó, (te le fon, víz óra, ká bel té vé van), re á -
lis áron, nyá ri köl tö zés sel el adó. Tel.: 422-037 (17 óra
után).
g A Szõ lõ ut cá ban er ké lyes, te le fo nos, víz órás, gáz kon -
vek to ros, ká bel té vés (HBO is), 1 + 2 fél szo bás, ma gas -
föld szin ti la kás el adó, 7,8 mil lió Ft-ért. Tel.: (30) 9493-
326, vagy (17 óra után) 432-140.
g Sür gõ sen el adó, áron alul, az Ál lo más út 18. szám
alatt, egy 37 nm-es, 1 szo bás, fél kom for tos tár sas há zi
la kás. Tel.: 417-238, vagy 413-655.
g Gödöllõn a Paál Lász ló köz ben, 47 nm-es, jó ál la pot -
ban lé võ, gáz kon vek to ros, te le fo nos, ká bel té vés, 1,5
szo bás la kás, va la mint Szt. Já nos ut cai, 54 nm-es, fel -
újí tott, er ké lyes, tég la, dé li fek vé sû la kás el adó (vagy
cse re is ér de kel, ker tes ház, a köz pont kör nyé kén). Tel.:
417-238.
g Gödöllõn a Kos suth La jos ut cá ban, két és fél szo bás,
65 nm-es, föld szin ti la kás sür gõ sen el adó,  7 mil lió 800
ezer Ft-ért. 
g Gödöllõn a Kas tély hoz kö zel, ré gi tí pu sú, 3 szo bás,
ve ran dás, te le fo nos, ker tes csa lá di ház el adó. Ár: meg -
egye zés sze rint. Tel.: 418-186.
g Gödöllõn a Láz ár V. ut cá ban csa lá di ház el adó. Tel.:
416-143.
g Gödöllõn, a Pa lo ta ker ti la kó te le pen, Kas tély ra né zõ, lift
nél kü li, 59 nm-es, 2 szo bás, IV. eme le ti la kás el adó. Iá.:
7,1 mil lió Ft. Tel.: 421-101.
g Gödöllõn a Szt. Já nos u-ban, 2 szo bás, 50 nm-es, IV.
eme le ti la kás (egye di fû té ses), sür gõ sen el adó. Tel.:
(30) 2688-834.
g Gödöllõn, az Al ma ut cá ban, 1 szo bás ház, 918 nm-es
te lek kel el adó. Ára: 8,2 mil lió Ft. Tel.: 421-101.
g Gödöllõn a So ny cég szom széd sá gá ban, erõ sen fej lõ -
dõ kör nye zet ben, el adó 384 nöl sa rok te lek. Tel.: 416-
458. (es te, vagy hét vé gén).
g Gödöllõn, a Ka zin czy kör úton, 2 szo bás, 60 nm-es,
egye di fû té ses, fsz-i la kás el adó. Tel.: (30) 2688-834.
g El adó Gödöllõ kert vá ros ában egy gaz dál ko dás ra al kal -
mas 2500 nöl-es te lek, kis ház zal. A tel ket a Rá kos pa -
tak fe le zi. Tel.: 404-489.
g Szadán a Margita u. 16 szám alatt el adó szép fek vé -
sû, gon do zott 1850 nm-es épí té si te lek. Raj ta bon tás ra
ítélt kis ház ban vil lany, te le fon, az ud va ron ásott kút van.
Víz, gáz az ut cá ban. Tel.: 413-655 (18 óra után).
g Gödöllõn el adók I. - II. eme le ti, Szt. Ist ván té ri la ká sok.
Fõ nix In gat lan iro da. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn az Amb rus Z. köz ben 76 nm-es, 3
szo bás, er ké lyes, re dõ nyös, víz órás, dé li fek vé sû, rep re -
zen ta tív meg je le né sû, igé nyes ki vi te le zé sû,
vadonatújonnan fel újí tott örök la kás. Iá.: 11,3 mil lió Ft.
Fõ nix In gat lan iro da. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõ pa no rá más ré szén, nap pa li + 3 szo -
bás, 2 für dõ szo bás, 2 kocsibeállásos ga rázzsal, par ko -
sí tott tel ken csa lá di ház. Iá.: 18,5 mil lió Ft. Fõ nix In gat -
lan iro da. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn a Dó zsa Gy. úton, II. eme le ti, fel újí tott,
igé nye sen ki ala kí tott, 76 nm-es, 3 szo bás la kás. Iá.:
11,5 mil lió Ft. Fõ nix In gat lan iro da. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn a Kos suth La jos u-ban, 2,5 szo bás,
65 nm-es, föld szin ti la kás. Iá.: 7,5 mil lió Ft. Fõ nix In gat -
lan iro da. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Szadán, 902 nm-es ke rí tett épí té si te lek, meg -
kez dett alap pal. Víz, Vil lany, de rí tõ van a tel ken. Iá.: 3,5
mil lió Ft. Fõ nix In gat lan iro da. Tel.: (20) 9194-870.
g Isaszegen, tó kö ze li, 250 nöl zárt kert el adó. Ár: 800
ezer Ft. Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey krt. 6.
Tel.: 415-316, vagy (30) 9144-174.
g Gödöllõn az Er zsé bet kör úton, II. eme le ti, 2 szo bás la -
kás el adó. Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey krt.
6. Tel.: 415-316, vagy (30) 9144-174.

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
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g Szadán 156 nöl épí té si te lek el adó. Ár: 1,9 mil lió Ft.
Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey kr t. 6. Tel.:
415-316, vagy (30) 9144-174.
g Köz pont hoz kö zel, 90 nm alap te rü le tû te tõ te res ház,
80 szá za lé kos ké szült ség gel el adó. Ár: 8,5 mil lió Ft.
Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey kr t. 6. Tel.:
415-316, vagy (30) 9144-174.
g A Valkói út bal ol da lán, 288 nöl te lek el adó. Lipcsey
In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey krt. 6. Tel.: 415-316,
vagy (30) 9144-174.
g Az Antalhegyi úton, két szin tes, fel újí tan dó ház, sür gõ -
sen el adó. Iá.: 8,5 mil lió Ft. At lasz In gat lan iro da, dr. Ko -
vács Ág nes ügy véd, Gödöllõ, Remsey krt. 3. Tel.: 422-
453.
g A Köz tár sa ság úton, két ge ne rá ci ós, két szin tes, 5 szo -
bás ház, 200 nöl tel ken el adó. At lasz In gat lan iro da, dr.
Ko vács Ág nes ügy véd, Gödöllõ, Remsey krt. 3. Tel.:
422-453.
g Az Al vé gen, HÉV-hez kö ze li csen des ut cá ban, 120
nm-es, 5 szo bás, jó ál la po tú csa lá di ház el adó. At lasz
In gat lan iro da, dr. Ko vács Ág nes ügy véd, Gödöllõ,
Remsey krt. 3. Tel.: 422-453.
g A Pe res ut cá ban, két la ká sos, 3-3 szo bás, kü lön be já -
ra tú csa lá di ház el adó. At lasz In gat lan iro da, dr. Ko vács
Ág nes ügy véd, Gödöllõ, Remsey krt. 3. Tel.: 422-453.
g A Ka zin czy kör úton, föld szin ti, jó ál la pot ban lé võ, 2
szo bás la kás, õszi köl tö zés sel el adó. At lasz In gat lan iro -
da, dr. Ko vács Ág nes ügy véd, Gödöllõ, Remsey krt. 3.
Tel.: 422-453.
g Más fél szo bás, vá ros köz pon ti la kás, egy szo bás ra
cse ré len dõ. At lasz In gat lan iro da, dr. Ko vács Ág nes ügy -
véd, Gödöllõ, Remsey krt. 3. Tel.: 422-453.
g A Szõ lõ ut cá ban, kon vek to ros, 1 + 2 fél szo bás, ma -
gas föld szin ti, 61 nm-es la kás el adó. At lasz In gat lan iro -
da, dr. Ko vács Ág nes ügy véd, Gödöllõ, Remsey krt. 3.
Tel.: 422-453.
g A Sza bad ság té ren, 59 nm-es, 2 szo bás, É - D-i fek vé -
sû, I. eme le ti la kás el adó. At lasz In gat lan iro da, dr. Ko vács
Ág nes ügy véd, Gödöllõ, Remsey krt. 3. Tel.: 422-453.
g A Dó zsa Gy. úton, II. eme le ti, 76 nm-es, igé nye sen
fel újí tott la kás el adó, vagy ház ra cse ré len dõ, ér ték egyez -
te tés sel. At lasz In gat lan iro da, dr. Ko vács Ág nes ügy véd,
Gödöllõ, Remsey krt. 3. Tel.: 422-453.
g Zsámbokon el adó 180 nm-es, igé nyes, bel sõ épí té sze -
ti meg ol dá sok kal ki ala kí tott csa lá di ház. Tel.: N18 (30)
272-8158.
g Veresegyházon el adó 522 nm-es tel ken, 93 nm-es
csa lá di ház, a ta vak hoz kö zel. Ér de mes meg néz ni! Tel.:
N17 (30) 272-8158.
g Gödöllõn el adó 6 la ká sos tár sas ház ban, 41 nm-es,
igé nye sen fel újí tott la kás. Tel.: N16 (30) 272-8158.
g 8000 nm-es tel ken, gyö nyö rû pa no rá má val, csa lá di
ház el adó. Tel.: N14 (30) 272-8158.
g El adó Gödöllõn egy 65 nm-es, 2,5 szo bás, te le fo nos,
víz órás, ká bel té vés, 1 éve ta pé tá zott la kás. Tel.: 432-
016 (18 óra után), vagy (30) 9967-616 (egész nap).
g Egy szo bás, gáz kon vek to ros la kást ven nénk, II. eme -
le tig, kész pénz fi ze tés sel. Tel.: (30) 984-6670.
g El adó az Egye tem hez kö zel, egy össz kom for tos, tel je -
sen fel újí tott la kás. Tel.: 415-299 (egész nap).

Al bér let
g Hosszú táv ra 2 ágyas szo bák - 10ezer Ft / hó / szo ba
– ki adók. Jó köz le ke dés. Tel.: 408-009.
g 64 nm-es la kás, a vá ros köz pont ban, bú to ro zot tan,
hosszú táv ra ki adó. Tel.: (20) 3303-396, vagy (20)
9512-764.
g Ki adó: 20 + 10 nm-es üz let hely ség Gödöllõ köz pon ti
ré szén, iro da, ren de lõ, egyéb cél ra. Tel.: 411-661.
g Gödöllõn a Kos suth La jos ut cán, 21 nm-es üz let hely -
ség - boj le res kéz mo só val, WC-vel ki adó. Az alap te rü let
igény sze rint ké sõbb 42 nm-re nö vel he tõ. Tel.: 430-503
(es te).
g Gödöllõn a Szt. Já nos u-ban, a „Csí kos” bolt tal szem -
ben, 48 nm alap te rü le tû ga rázs ki adó. Rak tár nak, üz let -
nek is al kal mas, víz, vil lany van. Tel.: (20) 9108-442. 

g Gödöllõn a Ka zin czy kör úton ga rázs ki adó. Tel.: (20)
9108-442. 
g Biz ton sá gi nyí lás zá rók kal, fo lya ma tos fel ügye let tel, 1
és 3 fá zi sú csat la ko zó for rá sok kal, 80 nm-es hely ség,
kör nye zet kí mé lõ te vé keny ség re ki adó. Tel.: 421-779.
g Ba la to ni nya ra ló ki adó, he tes tur nu sok ban, max. 8 fõ
ré szé re. Tel.: 414-611.
g Fi a tal pár bú to ro zott, 1 + 2 fél szo bás la kást bé rel ne,
I-II. eme le tig. Er zsé bet  krt. elõny ben. Tel.: 420-502.
g Fi a tal pár bú to ro zott la kást bé rel ne. Tel.: (30) 2229-
411.
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 vá ros köz pont já ban, 70 nm-es üz let hely ség
rak tár ral, nagy ud var ral ki adó. Tel.: (30) 9717-337.

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 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 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 Ta nya tej bolt, Vá rosi 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 Gyógy tor na, gyógymasszázs a nyár fo lya mán is szü -
net nél kül, a hét min den nap ján az SZTK II-es szá mú
ren de lõ in té zet ében. Igény ese tén ház hoz is ki me gyünk.
Tel.: 414-068, vagy (20) 9511-138.
g Egyé ni, cso por tos gyógy tor na, ba ba-ma ma tor na,
ter hes tor na, alak for má ló tor ná val össze kö tött nõi in tim
tor na, szak kép zett gyógy tor nász ok ve ze té sé vel a BIO-
FITT Cen ter ben, a nyár fo lya mán szü net nél kül. Tel.:
414-068, vagy (20) 9511-138.
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 Vár juk gyer me két! Nyá ri nap kö zi ott ho nunk ba, szak -
kép zett óvó nõ fel ügye le té vel, jú ni us 19-au gusz tus 18-ig.
Je lent kez ni le het: (20) 331-3976, vagy 414-318-as te le -
fon szá mon. 
g Var ró nõ! Ru ha ké szí tést ho zott anyag ból, ja ví tást, át -
ala kí tást, mé ret re iga zí tást vál lal, el ér he tõ áron. Tel.:
422-105, Gödöllõ, Csa nak u. 15.

Adás-vé tel
g 300 db, épít ke zés bõl ki ma radt Bramac cse rép (ant ra -
cit szí nû, ho mok szórt) a gyá ri ár 70 szá za lé ká ért el adó.
Tel.: 432-934, vagy (30) 9527-006.
g El adó (be teg ség mi att) uni ver zá lis ma ró gép tar to zé -
kok kal, fú ró gép, ke re tes fû rész gép, saj to ló gép - hid ra u li -
ka, rak lap eme lõ bé ka, esz ter ga pad, csap ágyak, csa va -
rok, vil lany mo tor ok. Tel.: 421-781.
g El adó 2 db 3 utas So ny HI-FI hang fal, Iá.: 17 ezer Ft;
va la mint 2 db Pioneer au tó hang szó ró, 120 W/db, 5 ezer
Ft. Érd.: Gödöllõ, Pa lo ta kert 10. X/2.
g El adó alig hasz nált mo so ga tó gép és grill sü tõ. Tel.:
432-240, vagy (30) 2458-277.
g 7700 Ft-ért el adó Cse pel-Apol ló ver seny bi cik li, fel nõtt
mé ret. (10 se bes ség gel, el sõ-hát só lám pá val, kró mo zott
sár vé dõ vel, jó ál la pot ban.) Tel.: (30) 2463-047.
g MTB 20” ke rék pár, meg kí mélt ál la pot ban el adó. Tel.:
416-143.
g El adó egy db nagy mé re tû, bar na bõr ka bát (aján dék ba
ka pott), tel je sen új, hasz ná lat lan ál la pot ban, va la mint 1
db 42-es, fe hér Adi das sport ci põ. Tel.: 410-271.
g El adó egye di ké szí té sû fe nyõ kis ágy + pe len ká zó,
svéd fe nyõ zsúr ko csi, ba ba ko csi. Tel.: 413-129.

g El adó 1 db 420 l-es fa gyasz tó lá da, 1 db szí nes TV
(táv irá nyí tó nél kül), 1 db 2 la pos gáz tûz hely, 1 db 4 sze -
mé lyes ki húz ha tó ágy. Tel.: 415-299 (egész nap).
g El adó: Montaun bike ke rék pár, 5 ágú csil lár, új ál la po tú
nagy bõ rönd, fo tel hez do hány zó asz tal, ra ké ta por szí vó.
Tel.: 410-943 (es te).
g Sür gõ sen el adó 125 l-es, 3 fi ó kos Le hel fa gyasz tó -
szek rény. Tel.: 410-200/1343 (nap pal), vagy 412-805
(es te).

Jár mû, al kat rész
g Polski Fi at, új mo tor ral, friss mû sza ki val, zöld kár tyá -
val, felnizve el adó. Tel.: (30) 2106-474.
g Két üte mû Tra bant Com bi jó ál la pot ban el adó. Tel.:
421-404.
g 12 éves Da cia 1310 TLX jó ál la pot ban, vo nó ho rog gal
280 ezer Ft-ért, SZKIF sát ras után fu tó 80 ezer Ft-ért el -
adó. Tel.: 422-108.
g Re na ult-19 I.4 80 LE ‘95-ös, sok ext rá val, mû sza ki
2002-ig, el adó. Ext rák: légkondi, kp. zár, elekt ro mos ab -
lak eme lõ, ri asz tó, köd lám pa, szí ne zett üve gek. Tel.: (20)
9391-968.
g El adó La da 2101, 1978-as,  + zöld kár tya, le járt mû -
sza ki vizs ga. Iá.: 80 ezer Ft. Érd: Gödöllõ, Pa lo ta kert 6.
I/1. Masz la gi At ti la (es te 19 óra után).
g El adó Sko da Forman Com bi, 1992-es év já rat. Tel.:
(30) 2247-584.
g El adó Opel Kadett (csepp) 1,3 ‘85-ös, meg kí mélt, jó
mû sza ki ál la pot ban. Vizs ga: 2 év. Tel.: 432-908.
g El adó egy Opel Kadett 1.3-as, 1988-as. Iá.: 595 ezer
Ft. Tel.: (20) 3240-042, vagy 417-645.
g Két üte mû Tra bant Com bi jó ál la pot ban el adó. Tel.:
421-414.
g El adó Re na ult 5 1990-es, 3 aj tós, 1100 cm3, friss
mû sza ki vizs gá val. Iá.: 550 ezer Ft. Tel.: (20) 323-3445.

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 Szá mí tó gép ke ze lõi tan fo lyam ok in dul nak Gödöllõn a
vá ros köz pont ban. Alap fo kú, kö zép fo kú és internet tan fo -
lyam ok. Egy hét vizs gá val 9000 Ft. Egyé ni fog lal ko zá -
sok, kor re pe tá lá sok óra dí ja: 650 Ft. Tel.: (30) 9314-202.
g Ál ta lá nos is ko lai ta nár ma te ma ti ká ból, fi zi ká ból ja ví tó -
vizs gá ra fel ké szít. Tel.: 422-578.
g Kineziológiai stressz ol dó tan fo lyam in dul Gödöllõn.
Nem zet kö zi ok le vél lel zá rul. I. tan fo lyam: 2000. jú li us 8-
9; szep tem ber 21-22-én. II. tan fo lyam: ta nu lá si prob lé -
mák té má val jú li us 10-12-ig; szep tem ber 28-30-ig. (9-
17 órá ig) Na pon ta 6000 Ft. Ta ná rok nak, óvó nõk nek,
csa lá dok nak ked vez mény. Tel.: Szi li Krisz ti na, 416-978,
vagy (20) 3231-856.
g Nyá ri: An gol, Né met, fran cia, spa nyol, ma gyar 30, 60,
90 órás nyelv tan fo lyam ok in dul nak jú ni us 13 - szep tem -
ber 30-a  kö zött. Az ál ta lá nos, in ten zív és a szint fenn tar -
tó kur zu sok ra be irat ko zás hét köz nap: 9.00-18.30-ig.
Szint fel mé rés 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! 
g An gol szó be li kö zép fo kú nyelv vizs gá ra va ló fel ké szí tés
in dul, au gusz tus 3-22 kö zött, he ti 4×3 órá ban (36 óra).
H, K, Cs, P (6 fõ). Tel.: Takárné Ba csó Már ta 430-229.

Egyéb
g Ked ves, já té kos félperzsa és há zi ci cá kat el aján dé koz -
nánk ki mon dot tan jó hely re. Tel.: (30) 238-6533.
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.
g Há zi kis ci cák aján dék ba el vi he tõk. Tel.: 415-413.
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Felhívás
Tisztelt gépjármû

tulajdonosok!

A Gödöllõi Városi Piac

területén mûködõ mély-

parkolóban – megköze-

líthetõ a Petõfi utca felõl –

az alábbi feltételekkel

parkolási terület igénybe

vehetõ, bérelhetõ:

A parkoló óradíjas nyit-

vatartási ideje: 

H–P: 6–19-ig, Szo: 6–13-ig

Parkolási díj: 60 Ft/óra/jármû

A bérletek nappalra és éjsza-

kára egyaránt vonatkoznak

Bérletek idõtartama és ára:

heti bérlet:

2 500 Ft+áfa/jármû
havi bérlet:

8 000  Ft+áfa/jármû
féléves bérlet:

30 000  Ft+áfa/jármû
éves bérlet:

50 000  Ft+áfa/jármû

További információk:

Gödöllõi Piac Üzemeltetõ

és Szolgáltató Kft.

irodáján, Gödöllõ,

Szabadság út 3. 

Tel.: 422-019

KONTÉNER
RENDELÉS
A hét minden napján!

06-30/250-36-90

Gödöllõi munkahelyre
keresünk fõállású

kõmûvest és
szobafestõ-mázolót.

A felvétel során több
éves szakmai gyakorlat

követelmény.

Részletes információt a
28/520-700-as telefonszá-
mon kérhetnek Rébayné

Burka Évától.



Hirdetés • 17Gödöllõi Szolgálat • 2000. június 29.

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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– 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

A Vüszi Kht.
(2100 Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 69.) bérbe

adja raktározás és egyéb ipari
tevékenység céljára 110 nm

alapterületû helyiségét.

Érdeklõdni lehet: Zágoni Györgynél
vagy Solti Jánosnál a 410-988/152-es

telefonszámon.
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A lé nyeg már is mert: ezüst ér met szer -
zett az NB III-as lab da rú gó baj nok ság -
ban a Gödöllõi LC gár dá ja. Ér de mes
azon ban ele mez get ni a rész le te ket, szá -
mol gat ni egy ki csit.

Az idény so rán szer zett 14 gyõ zel mé vel, 11
dön tet len jé vel és 5 ve re sé gé vel 53 pont hoz
ju tott a csa pat, ami 59 szá za lé kos tel je sít -
ményt ta kar. A két fél év kö zött alig volt kü -
lönb ség, hi szen õsszel 26, míg ta vasszal 27
pont tal gaz da go dott a GLC. A pon tok na -
gyobb ré szét, 28-at ha zai pá lyán sze rez tek
Krónerék. Ér de kes, hogy az õszi sze zon
után még épp az el len ke zõ jét mu tat ták a
szá mok. Az év el sõ fe lé ben ugya nis itt hon 6
meccs bõl 9 (50 szá za lé kos tel je sít mény),
míg ide gen ben 9 mér kõ zé sen 17 pon tot (70
szá za lék) gyûj töt tek a gödöllõiek. Ta vasz ra
az tán épp el len té tes re for dult a mér leg: ha -
zai kör nye zet ben a 9 ta lál ko zó 19 pon tot
ho zott (71 szá za lé kos mér leg), a ven dég -

ként meg ví vott 6 össze csa pá son pe dig 8
pon tot (44 szá za lék) si ke rült sze rez ni.

A gól kü lönb ség vo nat ko zá sá ban is óri á si
vál to zás kö vet ke zett be: míg õsszel 18-13
volt az arány, ta vasszal 30-17. Ide gen ben
nem volt vál to zás (10-7), itt hon vi szont jó -
val ered mé nye sebb nek bi zo nyul tak
Wendlerék (õsszel 8, ta vasszal 20 gólt lõt -
tek). Igaz, a ka pott ta lá la tok szá ma is je len -
tõ sen nö ve ke dett (6-ról 10-re). Mint az
edzõ, Vö rös At ti la el mond ta, ez el sõ sor ban
an nak tu laj do nít ha tó, hogy ha zai pá lyán át -
tér tek a há rom csa tá ros já ték ra, ez azon ban a
fel ja vult ered mé nyes ség mel lett a vé de ke zés
né mi ne mû fel la zu lá sá val is járt. Míg az év
el sõ fe lé ben 8 ta lál ko zón nem kel lett ma ga
mö gé nyúl nia a gödöllõi ka pus nak, ad dig ta -
vasszal csak 2-szer si ke rült meg õriz ni ka pu -
ju kat a gól tól. Igaz, eköz ben az ered mény te -
len meccsek szá ma 4-rõl 2-re csök kent.

A gólt szer zõk kö zött a leg na gyobb ja vu -
lást Wendler mu tat ta, aki az õszi 1-gyel
szem ben ta vasszal 9-szer vet te be az el len fél
ka pu ját, kö szön he tõ en el sõ sor ban re mek rú -
gó tech ni ká ja ki hasz ná lá sá val, sza bad rú gás -
ból szer zett ta lá la ta i nak. Ez zel – vé dõ lé té re
– ta va szi há zi gól ki rály lett és össze sí tés ben

is má so dik a ta lá la ta it egyen lõ en el osz tó (6-
6) Kiss Zol tán mö gött. A má sik na gyot ja -
vu ló Vizler, aki az idény el sõ fe lé ben szer -
zett 2 gól ját ta vasszal 6-tal tol dot ta meg.
Em lí tés re mél tó a gödöllõi ne ve lé sû, még if -
jú sá gi ko rú Kerecsényi tel je sít mé nye, aki
nyolc mér kõ zé sen 2-szer volt ered mé nyes.

Mind két idõ szak ban, így ter mé sze te sen
az egész évet te kint ve is Króner Pé ter pro -
du kál ta a leg jobb tel je sít ményt, de So mo -
gyi val, Wendlerrel és Stolcz-cal, az az lé -
nye gé ben a tel jes vé de lem mel is ma xi má li -
san elé ge dett volt Vö rös At ti la edzõ.
Labanics tech ni ka i lag ma xi má li san fel ké -
szült, de fej ben sok szor nem tud ott len ni,
ezért szak mai ve ze tõ je vé le mé nye sze rint
csak 60-70 szá za lé kát hoz ta tu dá sá nak. Ber -
ta az év utol só fe lé ben nyúj tott ki emel ke -
dõt. A töb bi kö zép pá lyás át la go sat pro du -
kált. A tá ma dók kö zül a té len iga zolt Zsol -
dos csa ló dást oko zott; Kiss Zol tán tel je sít -
mé nyét mi nõ sí ti a tény, hogy gól ki rály lett,
de edzõ je még több fu tást, üres te rü let re va -
ló be moz gást vár tõ le. „Vizler a nyers erõ –
jel lem zi já té ko sát Vö rös At ti la. – Ta vasszal
vég re a gól lö vés is job ban ment ne ki.”

Tóth Már ta

Jú ni us 17-18-án ren dez ték Bu da pes ten a
Góliát McDonald’s FC „Mi ni Euro 2000”
el ne ve zé sû or szá gos lab da rú gó tor na
dön tõ jét. A kö zel 1500 csa pat kö zül kor -
cso por ton ként  32 ke rült a dön tõ be. A
Gödöllõ Góliát mind há rom kor osz tály ban
kép vi sel tet te ma gát.

1991-es kor osz tá lyú csa pa tunk a se lej te zõk -
ben Sió fo kot 6:0-ra, Szent end rét 7:0-ra, Aj -
kát 8:1-re, Balassagyarmatot 4:0-ra gyõz te
le, így csoportelsõként ju tott a leg jobb 16 kö -
zé, ahol már a nor vég nem ze ti vá lo ga tott me -
zé ben ját szot tak to vább. A nyolc kö zé ju tá -
sért egy bu da pes ti csa pat, a Va sas fi ók csa pa -
tá val 1:1-es dön tet lent ját szott, de bün te tõ -
kkel 2:1-re nyer tünk.

A négy kö zé ju tá sért Bé kés csa bát 4:1-re
ver tük. A dön tõ be ju tá sért Balassa gyarmat
csa pa tá val ját szot tunk és az utol só perc ben
Si mon K. gól já val 1:0-ra nyer tünk. A dön tõ -
ben, ahol Vas me gye csa pa ta várt ránk,
rosszul kezd tünk, hi szen már a har ma dik
perc ben 2:0-ra ve ze tett az el len fél. Ezu tán
ma guk hoz tér tek a gödöllõi fo cis ták és
Lovrencsics és Nagy D. gól ja i val a fél idõ

2:2-re zá rult. A má so dik fél idõben ki ha gyott
hely ze tek és a ka pott gól meg tör te a gye re -
kek ked vét, és egy újabb gól után 4:2-re el -
vesz tet tük a dön tõt. En nek el le né re a
Gödöllõi Góliát DSE ed di gi leg na gyobb si -
ke rét ér te el. A csa pat tag jai: Lovrencsics Ba -
lázs, Si mon Krisz ti án, Nagy Dá ni el, He ve si
Mi lán, Csányi Vik tor, Ger gely Renátó,
Blaubacher Ger gõ, Ru dolf Má té, Tóth Ben -
ce. Edzõ: Nagy Dá ni el.

Az 1989-es kor osz tá lyú csa pa tunk a cso -
port mér kõ zé se ket há rom gyõ ze lem mel ját -
szot ta vé gig: Eger csa pa tát 8:1-re, Bp. Ho -
mok tö vist 7:0-ra, Pécs II-t 3:1-re ver te. Egy
dön tet len is be csú szott Nyír egy há za el len
(3:3). Ezen ered mé nyek alap ján
csoportelsõként vá gott ne ki az egye nes ki -
esé ses for du ló nak. Itt Né met or szág szí ne it
kép vi sel ve a leg jobb nyolc kö zé ju tá sért Aj -
ka csa pa tát igen ne héz mér kõ zé sen 4:3-ra le -
gyõz te. Kö vet ke zett a leg ne he zebb mér kõ -
zés: Pécs I csa pa tá val nem bír tunk és 4:2-es
ve re sé get szen ved tünk. Bán kó dás ra sem mi
oka a csa pat nak, hi szen a tornagyõztes gyõz -
te csak le õket. A csa pat tag jai: Papp Gá bor,
Busai At ti la, Hol ló Ta más, Ho mo ki Gá bor,
Se re gi Dá vid, Szira At ti la, Nagy Ro land,
Var ga Ro land, Bátori Ba lázs, Szelecki Alex,
Hor váth Mar tin, Blaubacher Bá lint. Edzõk:
Lovrencsics Lász ló, Pó lya György.

1987-es csa pa tunk a cso port mér kõ zé se it a

nép li ge ti Fra di pá lyán ját szot ta. Ered mé -
nyek: Moh ács el len 0:0, Karcag el len 1:0-s
ve re ség, Mis kol cot le gyõz ték 3:1.re és az
utol só meccsen Pá pát 5:0-ra ver ték.

Csoportmásodikként fran cia szí nek be öl -
töz ve vár ták az egye nes ki esés mér kõ zé se it.
A nyolc kö zé ju tá sért a bp-i Eöt vös Is ko la
Góliátosaival ke rül tek össze, de a ren des já -
ték idõ nem ho zott gólt. Kö vet kez tek a he te -
sek, ami ben job bak vol tunk, és 5:4-re nyer -
tünk. A leg jobb négy kö zé ju tá sért kö vet ke -
zett a Cse pel. Egy gól esett és azt mi rúg tuk,
így a dön tõ be ju tá sért vár hat tuk a za la eger -
sze gi e ket. A 2:0-s ve re ség szá munk ra a
bronz érem meg szer zé sé nek le he tõ sé gét je -
len tet te. A har ma dik he lyért Bé kés csa bá val
a 0:0-s vég ered mény után bün te tõk kel sem
bír tunk. Csa pa tunk ne gye dik he lye, il let ve
az 1989-es kor osz tály leg jobb nyolc ba ke rü -
lé se és az 1991-esek ezüst ér me  ta lán az or -
szág leg jobb kör ze ti tel je sít mé nyé nek ne -
vez he tõ. 

A ne gye dik he lye zett 87-es kor osz tály
tag jai: Ha lász At ti la, Andrejcsik Dá vid, Ill
Ger gely, Nyá ri Ger gõ, Hussze in Le ven te,
Énisz Pé ter, Labáth Már ton, Sza bó Dá vid,
Lovrencsics Ger gõ, Gó lya Ta más, Bá na ti
Ben ce, Winkler At ti la, Mak rai Pé ter, Hollósi
Zsolt. Edzõk: Lovrencsics Lász ló, Gó lya
György

(cs)

„Eb-döntõben”
Gyermek-labdarúgás

Beszédes számok
Labdarúgás, NB III.
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Rejt vé nyünk meg fej té sét
nyílt le ve le zõ la pon,
július 4-ig küld he tik be
szer kesz tõ sé günkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.

A 23. szám rejt vé nyé nek meg fej té se:
„Szö vi ko szo rú ját / Az örök ter mé szet,
Teg nap csu pa vi rág, / Ma ka lász,
ha né zed.”

A Var ga Ga lé ria aján dé kát nyer ték: Straub
Péterné, 2116 Zsámbok, Pe tõ fi u. 17.; Ta -
nács Lászlóné, Tögyfa u. 2.; Tóth Já nos,
Hõs u. 18.; Gonda Lászlóné, Er zsé bet krt.
21. II/5.
A Vá rosi Film szín ház 2-2 db mo zi jegy ét
nyer te: Buza Jánosné, Er zsé bet krt. 19.;
Mol nár Esz ter, Ti sza u. 18. g
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