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Nincs fel vé te li kö ve tel mény. Sen kit nem kül dök el. A gyer me kü ket kí sé rõ szü lõk nek mind ig mon -
dom: nyu god ja nak meg, itt min den ki bõl tán cos lesz, csak ki bõl elõbb, ki bõl ké sõbb. Ami re iga zán
szük ség van, az az aka rat erõ. A sport ban sem ab ból vá lik baj nok, aki nek a leg job bak az adott sá -
gai, ha nem aki nek leg na gyobb az aka rat ere je. Nincs ez más ként a tánc ban sem.  (12. oldal)

Hét éves a Gödöllõ Tánc együt tes

Fotó: Magyar Bertalan



Vá ros unk ön kor mány za ta 1,2 mil li árd
fo rin tot for dít hat az idén kü lön bö zõ
be ru há zá sok ra, ami több mint ne gyed
ré sze a ter ve zett, 4,5 mil li árd fo rin tos
be vé tel nek. A leg na gyobb té tel, 413
mil lió fo rint – kö zel 100 mil li ós ál la mi
cél tá mo ga tás-há nyad dal szá mol va – a
szenny víz csa tor ná zás fõ mû ve i nek
meg épí té sé re hasz nál ha tó fel a kép vi -
se lõ-tes tü let feb ru ár 24-i ülé sén el fo -
ga dott költ ség ve té si ren de let sze rint. 

Ez a kör nye ze tet vé dõ és élet mi nõ sé get
ja ví tó be ru há zás a te le pü lés egyes ré szei
kö zöt ti kü lönb sé ge ket is csök ken ti. Lát -
ha tó nyo ma lesz an nak a 84 mil lió fo rint -
nak – és né hány év alatt meg is té rül –
amit a köz vi lá gí tás kor sze rû sí té sé be fek -
tet Gödöllõ. A vá rosi könyv tár és in for -
má ci ós köz pont épí té sé re 35 mil lió fo rin -
tot tar tal maz a bü dzsé. A biz ton sá gos
mû kö dés és a fej lõ dés fel tét elei te hát az
idén is adot tak, fûz te elõ ter jesz té sé hez
Gémesi György pol gár mes ter.

Köz tu dott, hogy a te le pü lé si ön kor -
mány zat ok jó ré sze sze ré nyebb le he tõ sé -
gek kel, vagy ép pen pénz hi ánnyal küzd.
Gödöllõn az adó be vé te lek arány ban áll -
nak a be ru há zá sok ra és fel újí tá sok ra for -
dít ha tó fo rin tok kal, mû köd nek az óvo dák,
is ko lák, köz in téz mé nyek, a köz al kal ma -
zot tak sze mé lyi jut ta tá sai emel ked nek. Ez
azon ban nem je len ti azt, hogy nincs szük -
ség vál toz ta tá sok ra az egyes fel ada tok
gaz da sá gos meg ol dá sa ér de ké ben. Az ön -
kor mány zat pél dá ul nem ter vez lét szám -
le épí tést, de az zal szá mol, hogy az Er kel
is ko lá ban, a mú ze um ban és a szo ci á lis
ott hon ban a ta ka rí tá si fel ada to kat vál lal -
ko zók meg bí zá sá val vé gez te ti el, akik
min den eset ben to vább fog lal koz tat ják a
je len le gi in téz mé nyi ta ka rí tó kat.

He lyi adók ból egy mil li árd 443 mil lió
fo rint be vé telt ter vez a vá ros, ami nek túl -
nyo mó ré sze, 1,3 mil li árd fo rint az ipar -
ûzé si adó ból vár ha tó. Épít mény adó ból
139 mil lió fo rint tal szá mol tak a költ ség -
ve tés ké szí tõi, míg in gat lan ér té ke sí tés bõl
157 mil lió fo rint be vé tel lát szik tel je sít -
he tõ nek. A ta va lyi nál 156 mil lió fo rint tal
ke ve sebb pénzt, 136 mil lió fo rin tot kap
vissza Gödöllõ az ál lam tól a te rü le tén
1998-ban be val lott sze mé lyi jö ve de lem -
adó ból. Bár a nor ma tív ál la mi tá mo ga tás
össze ge emel ke dik a múlt évi hez ké pest,

az elõ zõ ek kel össze vet ve Gödöllõ összes
ál la mi tá mo ga tá sa egy mil li árd 213 mil lió
fo rint ról egy mil li árd 164 mil lió fo rint ra
csök ken – mi köz ben egy re több kö te le zõ
ál la mi fel ada tot há rí ta nak a te le pü lés re.

Gödöllõ hi tel ké pes sé ge az idén el éri a
744 mil lió fo rin tot. A köz vi lá gí tás kor -
sze rû sí té sé re ked vez mé nyes, 7,5 il let ve
10 szá za lé kos ka ma to zá sú köl csön ve he tõ
fel. Ezen kí vül 605 mil lió fo rint ru gal ma -
san igény be ve he tõ hi tel lel is szá mol az
ön kor mány zat, amely nek ré sze a ta va lyi
ke ret bõl fel nem vett 255 mil lió fo rint is.

A fel hal mo zá si  ki adá sok je len tõ sebb
té te lei kö zé tar toz nak az írá sunk ele jén
em lí tet te ken túl a Munkácsy ut cai is ko la
par ko ló já nak ki épí té se, a vá rosi mú ze um
bel sõ épí té sze ti mun ká ja, az Er kel is ko la
bõ ví té sé nek má so dik üte me, a szenny víz -
csa tor na-há ló za tok mel lék mû ve i nek a
feny ve si, a máriabesnyõi, a kert vá ros i, a
rögesi és a Rét ut cai vá ros ré sze ket érin tõ
meg épí té se. A csa tor ná zás hoz szük sé ges
cél tá mo ga tás el nye ré se ese tén in dít ha tók
majd a köz be szer zé si el já rá sok, s a ki vi -
te le zés akár már szep tem ber ben el kezd -
he tõ. Az el ké szült ki vi te li terv alap ján a
Kos suth La jos ut ca Dó zsa György út és
Pe tõ fi tér kö zöt ti sza ka szán rész ben zárt,
rész ben fo lyó kás csa pa dék víz-el ve ze tõ
rend szer épí té se vár ha tó.

Az in téz mé nyek fel újí tá sá ra – a múlt
év bõl át hú zó dó 18,6 mil lió fo rin ton túl –
60 mil lió költ he tõ az idén. Az összes mos -
dó-, für dõ- és kony hai he lyi sé gek tisz ta sá -
gi fes té sé re 7,4 mil lió fo rin tot ter vez tek. A
je len tõ sebb té te lek kö zé tar to zik a Ka zin -
czy kör úti óvo da és a II. szá mú ren de lõ in -
té zet la pos te tõ-szi ge te lé se i nek tel jes fel újí -
tá sa, a Pa lo ta-ker ti óvo da fû té si sze rel vé -
nye i nek cse ré je, a Montágh is ko la te tõ -
szer ke zet ének, a Ha jós is ko la Lég szesz ut -
cai épü let-együt te se fû té si rend sze ré nek
fel újí tá sa, a Tö rök Ig nác Gim ná zi um 90,
egye di leg gyár tott ab lak szer ke ze té nek fe -
lül vizs gá la ta, ja ví tá sa il let ve szük ség sze -
rin ti cse ré je, a mû ve lõ dé si köz pont szel lõ -
zé si rend sze ré nek kor sze rû sí té se. 

Tíz mil lió fo rin tot for dít hat a Tormay
Kár oly Egész ség ügyi Köz pont mû szer- és
esz köz be szer zés re, míg a vá rosi mú ze um
4,4 mil lió fo rin tot ki ál lí tá si esz kö zök, di -
o rá ma, di gi tá lis fény ké pe zõ gép és fény -
má so ló, te le fax, pénz tár gép vá sár lá sá ra.

G. B.
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Csatorna a Fenyvestõl a Rét utcáig 
Költségvetés: ezerkétszázmillió fejlesztésre

Nö vel ték a sport tá mo ga tá sát 
Az idei vá rosi költ ség ve tés 15 mil lió
fo rin tot for dít sport cé lok ra, ami ép pen
15 szá za lék kal ha lad ja meg a múlt évi
össze get. Eb bõl el sõ sor ban a vá ros
sport szak osz tá lya i nak után pót lás ne ve -
lé sét kell tá mo gat ni, amely alap ját ké -
pez he ti a si ke res ver seny sport nak. A
ke ret fe le hasz nál ha tó fel er re a cél ra. 

A má sik ki emelt tá mo ga tást él ve zõ
te rü let a di ák sport. Az ok ta tá si tör -
vény ér tel mé ben az is ko lák kö te le sek
meg te rem te ni a ta nu lók min den na pi
test edzés éhez és ver se nyez te té sé hez
szük sé ges fel té te le ket. Ezen fel ada tuk
el lá tá sát a vá ros nor ma tív jel le gû,
egy sze ri pénz be li tá mo ga tás sal,
össze sen 4,2 mil lió fo rint tal se gí ti.

Tá mo ga tott kul tú ra 
A szo ká sos té te le ken túl a gödöllõi
költ ség ve tés szá mos ér de kes sé get tar -
tal maz. Sok fé le köz ok ta tá si és köz mû -
ve lõ dé si fel adat ra költ het kö zel 47
mil lió fo rin tot a vá ros. A pe da gó gu sok
to vább kép zé sé re, tá bo roz ta tó ne ve lõk
tisz te let díj ára, nyug dí jas és pá lya kez dõ
ta ní tók, tan árok, jól ta nu ló és jól spor -
to ló di á kok kö szön té sé re több mint 3
mil lió fo rin tot hasz nál hat nak fel.

A mil len ni u mi év for du ló mél tó ün -
nep lé sé re 13 mil lió fo rin tot fo ga dott
el a kép vi se lõ-tes tü let. A prog ram ke -
re té ben ter ve zett ze nei, iro dal mi és
más ren dez vé nyek, ami ket ko ráb ban
la punk ban már is mer tet tünk – ma guk -
ban hor doz zák a nem ze ti és he lyi
örök sé günk meg õr zé sé nek és meg újí -
tá sá nak a szán dé kát is.

A kép vi se lõ-tes tü let több éve nyújt
kü lön tá mo ga tást ki emel ke dõ kul tu rá -
lis és mû vé sze ti te vé keny sé get vég zõ
egye sü le tek nek, mû vé sze ti cso por tok -
nak. Kö zé jük tar to zik – a tel jes ség
igé nye nél kül – a vá rosi fú vós ze ne -
kar, a vá rosi vegyeskar, a vá rosi le -
ány kar, a Fi a tal Mû vé szek Egye sü le -
te. Az idén e kö zös sé gek szá má ra 6
mil lió fo rint jut. 

G. B.

HÍREK
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Gödöllõnek si ke rült meg elõz nie a kor -
mányt a fi a ta lok és a nagy csa lá dos ok
la kás hoz ju tá sá nak elõ se gí té sé ben.
Per sze, nem is az el sõ ség a fon tos; bár
jól tud juk, két szer ad, ki gyor san ad. A
kép vi se lõ-tes tü let a múlt év már ci u sá -
ban al ko tott ren de le tet a volt ál la mi tu -
laj do nú la ká sok ér té ke sí té sé bõl szár -
ma zó be vé te lek fel hasz ná lá sá ról. A cé -
lok kö zött fo gad ták el a la kás épí té si és
la kás vá sár lá si tá mo ga tás nyúj tá sát. A
ren de let ben meg ha tá ro zott sza bá lyok
sze rint a múlt év ben 40 mil lió fo rin tot
hasz nál ha tott fel az ön kor mány zat. A
feb ru á ri ülé sen az el sõ év ta pasz ta la ta it
te kin tet ték át.

Az ön kor mány za ti ren de let sze rint la kás
épí té sé hez vagy la kás vá sár lás ra igé nyel het
tá mo ga tást vá ros unk ban a vá ros tól fi a tal,
gyer me kes és gyer mek te len há zas pár, va la -
mint a há rom, vagy en nél több gyer me ket
ne ve lõ há zas pár, il let ve egye dül ál ló szü lõ. 

A jog sza bály szi go rú fel té te le ket ha tá roz
meg az igény jo go sult ság hoz. At tól va ló el -
té rés re, mél tá nyos ság gya kor lá sá ra nin csen
mód. Kö te le zõ vé te szi vi szont a tá mo ga tás
meg ál la pí tá sát ab ban az eset ben, ha az igé -

nyek meg fe lel nek min den ala ki és tar tal mi
kö ve tel mény nek.

A köl csön be ve ze té se óta fo lya ma to san
ma gas az ér dek lõ dõk szá ma. Ké rel met 56
igény lõ nyúj tott be. Kö zü lük 27-et el uta sí -
tott a bi zott ság, mert az igény lés nem fe lelt
meg a ren de let ben elõ ír tak nak. Ilyen el uta -
sí tás ra okot adó, sû rûb ben elõ for du ló kö -
rül mény volt pél dá ul az, hogy az igény lõ
há zas pár egyi ké nek sem volt 5 éves
gödöllõi mun ka he lye vagy la kó he lye; épít -
ke zés ese tén nem ren del kez tek sa ját tu laj -
do nú épí té si te lek kel; a ren de let ál tal nem
tá mo ga tott cél ra, la kás bõ ví tés re, te tõ tér-be -
épí tés re igé nyel ték a tá mo ga tást.

A 27 el uta sí tott ké rel me zõ kö zül 6 olyan
há zas pár is volt, akik – mi u tán pó tol ták az
el uta sí tás ra okot adó hi á nyos sá go kat – má -
sod szor ra el nyer ték a tá mo ga tást. A nagy -
csa lá dos igény lõk kö zül öten la kás vá sár lá -
sá ra, né gyen épí té sé re kap tak tá mo ga tást
az ön kor mány zat tól. A húsz if jú há zas
igény lõ há rom ne gyed ének a la kás épí tés ét,
a töb bi nek a la kás vá sár lá sát se gí ti a vá ros
az zal a 26 mil lió 880 ezer fo rint tal, amit a
ta va lyi négy ülé sén osz tott el az ese ti bi -
zott ság.

(g)

Két szer ad, ki gyor san ad
Fé szek ra kás ön kor mány za ti se gít ség gel

1 százalék
Az ORA Gond vi se lés Ala pít vány
(Gödöllõ-Máriabesnyõ, Kpaucinusok
te re 1.; ala pí tó ja: Ma gyar Ka pu ci nus
Rend tar to mány, taromány fõ nök:
Nagy Lász ló Ta más Máriabesnyõi
Plé bá nos) kö szö ne tet mond mind -
azok nak, akik a ta va lyi év ben sze mé -
lyi jö ve de lem adó juk egy szá za lé ká val
tá mo gat ták az ala pít ványt.

Az ala pít vány cél ja: Sze gé nyek,
moz gás sé rül tek, be te gek le he tõ ség
sze rin ti sok ol da lú tá mo ga tá sa az ala -
pít vány le he tõ sé gei sze rint, az ar ra rá -
szo ru ló em be rek ter mé szet be ni se gí té -
se, em be ri szük ség le te ik ki szol gá lá sa
min den meg kü lön böz te tés nél kül.
Kér jük, idén is ren del kez ze nek ja -
vunk ra adó juk 1 szá za lé ká ról! Az
ORA Gond vi se lés Ala pít vány adó szá -
ma: 18670873-1-13. g

Olasz–ma gyar
Az „Inno alla Vi ta” Falconara Marit -
tima olasz or szá gi és gödöllõi ba rá ti
kör tag jai tu dat ják a vá ros unk ban élõ
ola szok kal és Olasz or szág ba rá ta i val,
hogy ha csat la koz ni akar nak a cso -
port hoz, 17-19 óra kö zött te le fo nál -
hat nak a 411-114-es te le fon szám ra. A
rész vé tel in gye nes, elég a jó szán dék
és az õszin te ba rát ság. A cso port te vé -
keny sé gé rõl és prog ram já ról a be lé -
pés kor dön tünk. Szer ve zõ: Olivi
Azeglio. g

La kos sá gi fó rum
A Ma gyar Igaz ság és Élet Párt ja
Gödöllõ Vá rosi Szer ve ze te már ci us 10-
én, pén te ken 18 órai kez det tel la kos sá -
gi fó ru mot tart Gödöllõn, a II. sz. ren -
de lõ in té zet elõ a dó ter mé ben (Sza bad -
ság tér). Elõ adók: prof. dr. Gi dai
Erszébet or szág gyû lé si kép vi se lõ, La -
ka tos Pál a Va sár na pi Új ság fõ szer -
kesz tõ je. Tárgy kör: Ak tu á lis gaz da ság -
po li ti kai kér dé sek, a mé di ák hely zet ér -
té ke lé se. Min den ér dek lõ dõt tisz te let tel
meg hí vunk és sze re tet tel vá runk. g

HÍREK

Daruval emelik a helyére a kastélybeli Orangerie új rézkupolájának zárósapkáját
Fotó: Magyar Bertalan

Narancsház réztetõvel

Feb ru ár 28- már ci us 5-ig
Medicína Patika,

Dózsa György út 12, Telefon: 410-251

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET



Pén te ken es te ren dez te meg ez évi jó té -
kony sá gi bál ját a Nagy csa lá dos ok
Gödöllõi Egye sü le te. Kö zel száz ven dég
gyûlt össze a Mû ve lõ dé si Köz pont au lá já -
ban, amit az in téz mény in gyen bo csá tott
ren del ke zés re; mi több, a bü fé is föl aján -
lot ta be vé tel ének tíz szá za lé kát az NGE-
nek. Ezen kí vül mint egy nyolc van
gödöllõi ma gán sze mély és cég tá mo gat ta

anya gi ak kal vagy tom bo la tár gyak kal a
ren dez vényt, amely nek vé gén, a je gyek
árá val együtt, 121 ezer fo rint be vé tel gya -
ra pí tot ta a nagy csa lá dos ok cél ja it szol gá ló
kasszát – tud tuk meg Czímer Nán dor el -
nök tõl. A bált – és az ügyet – tá mo ga tó
ön kor mány zat kép vi se le té ben Gémesi
György pol gár mes ter és Six Edit al pol gár -
mes ter volt je len Fo tó: M. B.

Szer dán a vá ros há zán a Thai föl di Ki -
rály ság bu da pes ti nagy kö ve te volt
Gémesi György ven dé ge. Pradap
Pibulsonggram a tár gya lá so kat kö ve -
tõ en nyi lat ko zott la punk nak.

– Nagy kö vet úr, ön ha ma ro san tá vo zik
ha zánk ból. Az itt töl tött évek so rán ho -
gyan vál toz tak a két or szág kap cso la tai?

– Az utób bi évek ben je len tõs fej lõ dést
ta pasz tal hat tunk a gaz da sá gi kap cso la tok -
ban. Thai föld ugyan köz ben egy ki sebb
vál sá gon ment ke resz tül, de má ra ki lá balt
eb bõl: a két or szág kö zöt ti ke res ke del mi
for ga lom a ko ráb bi öt szö rö sé re emel ke dett,
most már meg ha lad ja a két száz mil lió dol -
lárt éven te. Fej lõd tek a kul tu rá lis kap cso la -
tok is; ma már Gödöllõ ne ve is is mert
Thai föld ön. Az utób bi négy év fej le mé nyei
kö zé tar to zik, hogy meg ala kult a Thai-
Magyar Ba rá ti Tár sa ság és a Thai-Magyar
Üz le ti Klub. Az ELTE-n ma már ta nít ják a
thai nyel vet. Utol já ra száz év vel ez elõtt
volt ennyi re kö ze li kap cso lat ban a két or -
szág, ami kor Thai föld ki rá lya Gödöllõre
lá to ga tott. Eb ben az év ben a thai föl di her -
ceg nõ fog ja fel ke res ni az önök vá ros át.

R. G.
Fo tó: a szer zõ
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Jön a hercegnõ is
Gödöllõn a thai nagykövet

Nagycsaládosok bálja

To vább ra sincs bé ke Ko szo vó ban, pedig a
túl nyo mó több sé gé ben al bá nok lak ta szerb
tar to mány mi att a NA TO ta valy még Ju -
gosz lá via bom bá zá sát is vál lal ta, csak
hogy ne kö vet kez zen be egy genocídium.
A szerb fegy ve res ala ku la tok a
légicsapások ha tá sá ra vé gül tá voz tak, az
al bán me ne kül tek százezrei vissza tér het tek,
a te rü let fe let ti el len õr zést pe dig nem zet kö -
zi csa pa tok vet ték át (KFOR). Ko szo vó hi -
va ta lo san to vább ra is Szer bia ré sze, de
gya kor la ti lag tel je sen önál ló éle tet él. A
nyu ga lom és a bé ke azon ban nem kö szön -
tött be az itt la kók ra, ugya nis most a
bosszú szom jas al bá nok kezd tek tisz to ga tó
ak ci ók ba, ami a nem al bán la kos ság pá nik -
sze rû me ne kü lé sé hez ve ze tett. A nem ze ti -
sé gi el len té tek leg in kább a tar to mány észa -
ki ré szén öl te nek lát vá nyos for má kat. En -
nek a ré gi ó nak a köz pont ja Kosovska
Mitrovica vá ros, amely az utób bi idõ szak -
ban ál lan dó tün te té sek, össze csa pá sok
szín te re volt. A vá rost ket té osz tó Ibar fo lyó
szin te jel ké pe lett az et ni kai meg osz tott ság -
nak, ugya nis at tól észak ra fõ leg szer bek,
dél re pe dig al bá nok lak nak, a fo lyón át íve lõ
hi da kat pe dig a KFOR csa pa tai tar t ják
meg száll va. Az el múlt he tek ben azon ban
el sza ba dult a po kol, a za var gá sok nak több
ha lá los ál do za ta és több tu cat nyi se be sült -
je volt. A KFOR csa pa tok is harc ba ke ve -
red tek orv lö vé szek kel. A fõ leg NA TO ala ku -
la tok (ame ri kai, fran cia, né met, olasz, brit
és ka na dai) vá lasz kép pen ki já rá si ti lal mat
ve zet tek be és meg kezd ték a vá ros tel jes
át fé sü lé sét, el rej tett fegy ve rek után ku tat va.
Az erõ tel jes in téz ke dé sek meg hoz ták az
ered ményt: je len pil la nat ban csend van a
te le pü lé sen. Ez a nyu ga lom azon ban csa -
ló ka, hi szen a bé ke te rem tõk távoztával is -
mét egy más nak ug ra ná nak a szer bek és az
al bá nok. A NA TO tá bor no kok to váb bi erõ sí -
tés kül dé sét kér ték, mi vel a je len le gi kon -
tin gens lét szá mát nem te kin tik elég sé ges -
nek a prob lé mák le küz dé sé re. A hely zet
ilye tén ala ku lá sa ko moly di lem ma elé ál lít -
ják a szö vet ség ve ze tõ it, ugya nis új ra meg
kell fo gal maz ni uk a bé ke fenn tar tók cél ja it,
ugya nis a több nem ze ti sé gû, de mok ra ti kus
Ko szo vó egy re in kább il lu zó ri kus sá vá lik.
Le het sé ges meg ol dás ként fel me rült a te rü -
let meg osz tá sa egy al bán és egy szerb
enklávéra vagy a tö me ges la kos ság cse re.
Tu laj don kép pen egyik meg ol dás sem ne -
vez he tõ a nyu ga ti de mok ra ti kus ér ték ren -

Feszültség Koszovóban

KITEKINTÕ
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dek nek meg fe le lõ lé pés nek, de va la mit
min den kép pen kell ten nie a NATO-nak, mi -
vel azt nem en ged he ti meg, hogy az or ra
elõtt mé szá rol ja le egy mást a két szem -
ben ál ló nem ze ti ség, vi szont a vég te len sé -
gig sem ál lo má soz hat itt több tíz ezer bé ke -
fenn tar tó.

KITEKINTÕ

Szü let tek
Rab Ta más
Szalai Vi vi en
Pász tói Pan na
Sze ke res Ka ta
Szõgyényi Babett
Kris tály Esz ter
Ber ki Iza bel la
Ha mar Zsom bor
Otyehel Ta más
Nagy An na
Seemann Krisz ti na
Tóth Dzsesszika
Gás pár Le ven te
Nyester An na
Ber ki Sán dor
Far kas Krisz ti án 
Szar ka Nor bert

Há zas sá got kö töt tek
Far kas Lász ló és Szepsy Ág nes
For gács Im re  és Balogh Mag dol na Er zsé -
bet
Har mat Szil vesz ter és Mersány And rea
Tün de
Pin tér At ti la és Flórika Krisz ti na
Tol na At ti la és Bá lint And rea
Nagy Ba lázs és Galántai Ve ro ni ka Eme se

El huny tak
Balogh Pálné Pal kó Má ria
Var ga Já nos
Balogh Mihályné Ta kács An na
Ha rasz ti Jó zsef
Ludrovszky Gyuláné Kobrehel Mar git
Ke resz ti Fe renc
Maczkó Sán dor
Kiss Sán dor Zol tán
Gagyi-Pálffy Gyuláné Karsai Etel ka
Mezõ-Bukta Ist ván
Szék he lyi Pálné Pé ter Ro zá lia
Ta más Ist ván
Kákonyi Istvánné Sán dor Er zsé bet
Sa mu Mi hály
Garát Pé ter Pál

ANYAKÖNYV

Idén már ne gyed szer ren dez ték meg
szom ba ton es te az Er kel is ko lá ban a
Szü lõk Bál ját. A las san ha gyo mánnyá
vá ló mu lat ság ban év rõl-év re több szü lõ
és ven dég vesz részt, a be lé põ je gyek
árá val, fel aján lá sok kal, a bü fé és a tom -
bo la be vé te lé vel gya ra pít va az Er kel Is -
ko lánk Jö võ je Ala pít vá nyá nak kasszá -
ját, hogy pén zük idõ vel a di á kok és az
in téz mény elõ re ha la dá sát se gít se.

Idén mint egy két száz hú szan jöt tek el; a tu -
laj do nos ön kor mány za tot Six Edit és Fá bi -
án Zsolt al pol gár mes te rek, va la mint több
vá ros atya kép vi sel te. A ne bu lók a tor na te -
rem be ren de zé sé ben se gít ve és fel szol gá -
lás sal já rul tak hoz zá a bál hoz; a ven dé gek
szó ra koz ta tá sá ban szü lõk is részt vet tek.
Ven dég mû vé szek is föl lép tek; töb ben idén
már má sod szor. Há rom ne gyed hét kor La -
ka tos Györgyné igaz ga tó kö szön töt te a
ven dé ge ket, majd Guth Lász ló, az Is ko -
lánk Jö võ je Ala pít vány ku ra tó ri u má nak el -
nö ke szá molt be a szer ve zet múlt évi te vé -
keny sé gé rõl. Ezu tán, a gyo mor ned ve ket
fe laj zan dó, a disz nó to ros va cso ra fõböllére
szólt az egy be gyûl tek hez; mi több, ké sõbb
da lolt és tán colt is – ez utób bit ha mar
meg ér tik, akik egy szer is lát ták már mun -
ká ban Kubatov Já nos, a szü lõi mun ka kö -
zös ség el nö ke lá ba it.

A bu da pes ti Jumpers tánc kar idén is
meg tisz tel te mû so rá val a nagy ér de mût.
Ezu tán pa ra ván ke rült a va cso rát elõ ké pe -
zõ „disz nó ól” elé: Kál lai Ani kó, Mauricio

Miranda és fe le sé ge Kucsák Ju li an na,
Háfra Ma ri ka, va la mint Czindrity Ist ván
és fe le sé ge moz gat ta mö göt te a Muppet-
show fi gu rá it. Mauricio két an da lí tó spa -
nyol dalt is elõ a dott, mint egy át ve ze té sül
Igar Ti bor tár sas tánc-csa pa tá nak vér pezs -
dí tõ rit mu sa i hoz és bá ja i hoz. A drá ma sza -
bá lyai sze rint itt el len pont nak kel lett kö -
vet kez nie, amit vas ko san kép vi selt
Kuffersteinné Pál Ka ta lin igaz ga tó he lyet -
tes és Umené Kecs ke mé ti Zi ta ta nár nõ, az
ere de ti nél va la mi vel jobb PaDöDö-
paródiája. Rö vid szü net után asz tal hoz te -
le ped tek a ven dé gek (kü lön di csé ret a
szer ve zõk nek azért, hogy ma gyar éte le ket
kí nál tak ezen az es tén…).

A va cso ra után, szo kás sze rint, tánc haj -
na lig a Han gu lat ze ne kar mu zsi ká já ra,
tom bo la, il let ve éj fél kö rül ki sze báb-ége -
tés volt a prog ram.

M. B.
Fo tók: a szer zõ

Fõ böl lér, ki sze báb
Szü lõk Bál ja az Er kel ben
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Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta (Gödöllõ, Sza bad ság tér 7.) pá lyá za tot hir det a Gödöllõn, a Táncsics Mi hály ut ca 5. szám alatt fek võ
in gat lan tu laj don jo gá nak meg szer zé sé re

Az in gat lan is mer te té se:
A Táncsics M. u. 5. szám alatt fek võ, 644 hely raj zi szá mú, sport te lep meg ne ve zé sû, 5236 m2 te rü le tû te her men tes in gat lan

Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta ki zá ró la gos tu laj do nát ké pe zi.
Az in gat lan összközmûves te rü le ten fek szik. A Táncsics M. ut cá ban víz, elekt ro mos ener gia, gáz, szenny víz és te le fon köz mû vek ta lál ha tó ak.

Az in gat lan ra csak a víz köz mû ke rült be kö tés re.
Az in gat lan irányára: (sport, rek re á ci ós, va la mint ezt ki egé szí tõ ven dég lá tás vál lal ko zá si cé lú fel hasz ná lás ese tén: 21 000 000 Ft, (sport szer -

ve zet Gödöllõ Vá ros Sport kon cep ci ó já ban tá mo ga tott nak el fo ga dott te vé keny sé ge ese tén: 13 000 000 Ft.
A pályázat benyújtásának feltétele: a vé te li aján lat nak a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban elõ ír ta kat kell tar tal maz nia

Az írá sos pá lyá za ti tá jé koz ta tó a Vá ros há za II. eme let 227. szá mú he lyi sé gé ben ve he tõ át.
Az ér dek lõ dõk ré szé re rész le tes tá jé koz ta tást ad: Tol nai Ka ta lin (Vá ros há za II. eme let 227. sz. he lyi ség).

Te le fon: 28/420-411/153, 28/410-245, te le fax: 28/410-186
Az in gat lan meg te kin té sé re idõ pont egyez tet he tõ Koós Al bert tel a 28/420-411/146 te le fon szá mon.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye és ha tár ide je: Gödöllõ, Vá ros há za (Sza bad ság tér 7.), Va gyon gaz dál ko dá si Iro da, 227. szá mú he lyi ség ben,
Tol nai Ka ta lin fõ mun ka társ nak,
2000. áp ri lis 26. 15.00 órá ig

Pályázati hirdetmény

Gödöllõ Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak La kos ság szol gá la ti Iro dá ja ér te sí ti a vá ros la kos sá gát,
hogy a kör ze ti ál lat or vos Gödöllõ vá ros ban az ebek 2000. évi ve szett ség el le ni vé dõ ol tá sát az aláb bi idõ pont ok ban vég zi.

Eboltási idõ pont ok 

2000. már ci us 4. szom bat, 8–10 órá ig, Vá sár tér
2000. már ci us 7. kedd, 15–17 órá ig, Ka zin czy kör úti ál lat or vo si ren de lõ
2000. már ci us 21. kedd, 15–17 órá ig, Ka zin czy kör úti ál lat or vo si ren de lõ
2000. már ci us 25. szom bat, 8–10 órá ig, gr. Te le ki tér
2000. áp ri lis 4. kedd, 15–17 órá ig, Köz tár sa ság u. és Pre mont rei sa rok
2000. áp ri lis 8. szom bat, 8–10 órá ig, Blahai strand
2000. áp ri lis 11. kedd, 15–17 órá ig, Prés ház
2000. áp ri lis 15. szom bat, 8–10 órá ig, Máriabesnyõ–Klapka u. sa rok

A pót ol tás idõ pont ja és he lye: 2000. áp ri lis 29. szom bat 8–10 órá ig Vá sár tér. Az ol tás dí ja: 500 Ft.

Tá jé koz tat juk a vá ros la kos sá gát, hogy az eboltások al kal má val az
ebtartók le ad hat ják azon ebe ket, ame lye ket tar ta ni to vább nem akar nak.
A le adott ebek ál lat ott hon ba szál lí tá sá ról a VÜSZI Kht. gon dos ko dik.

Fel hív juk az ebtulajdonosok fi gyel mét, hogy – a tu do má nyos-ku ta tá si
és la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti cél ból tar tott ál la tok ki vé te lé vel – a tu laj do nos
vagy tar tó ja kö te les éven ként – a há rom hó na pos kort el ér te ket har minc
na pon be lül, majd hat hó na pon be lül is mé tel ten – a sa ját költ sé gé re ha -
tó sá gi ál lat or vos sal ve szett ség el len be ol tat ni.

A nagy tes tû ebe ket pó rá zon és száj ko sár ral kell az össze vont
eboltásokra elõ ve zet ni, en nek hi á nyá ban az ál lat or vos az ol tást meg fog -
ja ta gad ni.

Az eboltás – az ál lat tu laj do nos kü lön sze mé lyes meg ren de lé sé re –
az ál lat tar  tá si he lyén is el vé gez he tõ, az ol tás és ki szál lás költ sé ge it
az ebtulajdonosnak az ál lat or vos ré szé re meg kell fi zet ni. Ugyan csak
az ál lat tu laj do nos kö te les fi zet ni az eboltás tel jes költ sé ge it, amennyi -
ben az eb ve szett ség el le ni kö te le zõ vé dõ ol tá sa a fen ti ek ben meg je -
lölt idõ pont ok ban és he lyen il let ve leg ké sõbb a pót ol tás so rán szer -
ve zet ten nem tör  té nik meg, vagy az eb a há rom hó na pos kor t év köz -
ben töl töt te be.

A vá rosi gyep mes ter a vé dõ ol tás alól el vont ebet – mint em ber re
egész ség ügyi szem pont ból ve szé lyes, va la mint az ál lat ál lo mány egész -
sé gét ve szé lyez te tõ be teg, vagy be teg ség re gya nús ál la tot – kár ta la ní tás
nél kül össze fog ja gyûj te ni, és el fog ja pusz tí ta ni.

Az eboltás al kal má val az ál lat tar tó ré szé re sor szám mal és Gödöllõ fel -
irat tal el lá tott bi lé tát adunk át, amely iga zol ja a ve szett ség el le ni ol tás
meg tör tén tét. Ezt a bi lé tát az eb nyak ör vén kell el he lyez ni. Az 1999. év -
ben ki adott li la bi lé ták 2000-re már nem ér vé nye sek. Az ebek nyil ván tar -
tá sa a Pol gár mes te ri Hi va tal ban a bi lé ta sor szá ma alap ján tör té nik. Bi lé ta
nél kül köz te rü let re ju tott ebet a gyep mes ter be gyûj ti és a gyep mes te ri te -
lep re szál lít ja.

Ha az eb el ve szett, el pusz tult, vagy más tu laj do nos hoz ke rült, kér jük,
hogy ezt az ál lat tar tó je lez ze a Pol gár mes te ri Hi va tal La kos ság szol gá la ti
Iro dá ján. 

A sor szám mal el lá tott bi lé ta el vesz té se ese tén is az el vesz tés té nyét kér -
jük je lez ze az ál lat tar tó azért, hogy új bi lé tá val lás suk el az ebet.

Akik már 1999. év ele jén be ol tat ták ve szett ség el len a tu laj do nu kat ké -
pe zõ ebet, azok szin tén a La kos ság szol gá la ti Iro dán ve he tik át a bi lé tát
az ol tá si iga zo lás be mu ta tá sát kö ve tõ en.

Kér jük, hogy a ve szett ség el le ni vé dõ ol tás ra az ebtulajdonosok hoz zák
ma guk kal az eboltási iga zo lást.

Az eboltás költ sé ge össze te võ dik: az eboltás dí já ból, az ol tó anyag árá ból,
az ol tás hoz fel hasz nált tûk, fecs ken dõk, fer tõt le ní tõ szer, va la mint a ki szál lás
hi va ta los költ sé gé bõl és a dí jat, ol tó anya got ter he lõ 12%-os áfá-ból.

Homa Ibo lya
La kos ság szol gá la ti Iro da ve ze tõ je

Gödöllõ, 2000. feb ru ár hó.

Felhívás
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Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta (Gödöllõ, Sza bad ság tér 7.)  pá lyá za tot hir det
a Sza bad ság tér 5. szám alatt (mû em lék Hamvay-kúria épü le té ben) lé võ 

nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi ség cso port öt éves bér le ti jo gá nak és to váb bi öt év re szó ló elõbérleti jo gá nak
meg szer zé sé re.

A nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi ség cso port is mer te té se: 
A 493,58 m2 alap te rü le tû he lyi ség cso port a Hamvay-kúria (296 hrsz.) mû em lék épü le té ben he lyez ke dik el.

A he lyi ség cso port ban a bér lõ a vá ros i film szín há zat kö te les mû köd tet ni. Ezen te vé keny sé gi kör meg vál toz ta tá sa ti los.
A bér lõ a bérbeadó hoz zá já ru lá sá val – az alap te vé keny ség ki egé szí té se ként – to váb bi kul tu rá lis jel le gû

ki egé szí tõ szol gál ta tá so kat is nyújt hat.
A he lyi ség cso port ban a bér lõ ki zá ró lag sa ját költ sé gén, a bérbeadó elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val vé gez het ér ték nö ve lõ be ru há zá so kat.

A mû em lék épü le ten sem mi ne mû át ala kí tá si mun ká lat nem vé gez he tõ.
A mi ni mum net tó bér le ti díj: 82 000 Ft/hó.

A pályázatok benyújtásának feltételei:
A bér be vé te li aján lat nak a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban elõ ír ta kat kell tar tal maz nia. 

Az írá sos pá lyá za ti tá jé koz ta tók át ve he tõk a Vá ros há za (Gödöllõ, Sza bad ság tér 7.) Va gyon gaz dál ko dá si Iro dá ján a II. eme let 232.
szá mú he lyi ség ben.

Rész le tes tá jé koz ta tást ad: Tóthné Pervai Ka ta lin (te le fon: 28/420-411/148, 28/410-245/148, te le fax: 28/410-186)
A he lyi ség cso port meg te kin té sé re idõ pont egyez tet he tõ Koós Al bert tel a 28/420-411/146 te le fon szá mon.

A pá lyá za tok Vá ros há za Va gyon gaz dál ko dá si Iro dá já ra tör té nõ be nyúj tá sá nak he lye és ha tár ide je:
232. szá mú he lyi ség, Tóthné Pervai Ka ta lin fõ mun ka társ nak,

2000. már ci us 13. 12.00 órá ig

Árverési hirdetmény

Tisz telt Adó zók!
2000. ja nu ár 1-tõl meg vál toz tak a he lyi adóbefizetési szám lák. Min den adó nem re, pót lék ra és bír ság ra kü lön-kü lön szám lá ra kell

a be fi ze té se ket tel je sí te ni. A gép jár mû adó és az ipar ûzé si adó szám la szá ma nem vál to zott.
Kér jük, hogy az elõ zõ év rõl eset leg meg lé võ 12001008-00155407-00100009 szá mú Adó be sze dé si szám lát már ne hasz nál ják.

Az új szám lák: Épít mény adó 12001008-00335125-00100002
Te lek adó 12001008-00335136-00100008
Ké se del mi pót lék 12001008-00335147-00100004
Bír ság 12001008-00335158-00100000

A 2000. I. fél évi épít mény adó, te lek adó, ipar ûzé si adó elõ leg és gép jár mû adó be fi ze té si ha tár ide je már ci us 15. Az el múlt év ben meg kül dött
ha tá ro zat, fi ze té si meg ha gyás, il let ve szám la egyen leg ér te sí tõ alap ján szí ves ked je nek a kö te le zett sé ge ket tel je sí te ni.

Vá sá ri hir det mény
Gödöllõ Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal La kos ság szol gá la ti Iro dá ja ér te sí ti a la kos sá got, hogy 

2000. már ci us 12-én or szá gos ser tés- és ki ra ko dó vá sárt tart.
A vá sár ra ér vé nyes mar ha le vél lel – ló ki vé te lé vel – min den ne mû ál lat fel hajt ha tó.

La kos ság szol gá la ti Iro da

Pá lyá za ti fel hí vás
Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta pá lyá za tot hir det a vá ros köz éle ti, kul tu rá lis egye sü le tei, egye sü let sze rû en mû kö dõ kö zös sé gei tá mo ga tá sá ra.

Pá lyá za ti adat lap be sze rez he tõ: Pol gár mes te ri Hi va tal Ügy fél szol gá la ti Iro da; Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont ban az in for má ci ós pult nál.
Be kül dé si ha tár idõ: 2000. már ci us 14.
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Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta tisz te let tel meg hív ja a vá ros pol gá ra it 2000. már ci us 15-én 10 órá ra a Gödöllõi Vá rosi Mú ze um elõt ti tér re,
a Mil len ni u mi Ün nep sé gek vá rosi nyi tó ren dez vé nyé re, a Mil len ni u mi zász ló fo ga dá sá ra és a Vá rosi Mú ze um ün ne pé lyes át adá sá ra. 

Ün ne pi kö szön tõt mond dr. Gémesi György pol gár mes ter, or szág gyû lé si kép vi se lõ.

Mil len ni u mi zász ló fo ga dá sa:

Át ad ja: dr. Gógl Ár pád egész ség ügyi mi nisz ter. Át vesz i: dr. Gémesi György pol gár mes ter, or szág gyû lé si kép vi se lõ,
dr. Nánási Éva jegy zõ. Zász ló anya: Kiss Éva ny. kö zép is ko lai ta nár.

A Mil len ni u mi zász lót öku me ni kus szer tar tás ke re té ben a gödöllõi egy há zak ve ze tõ sze mé lyi sé gei szen te lik fel és áld ják meg.
Mú ze um ava tó ün ne pé lyes be szé det mond: dr. Ka to na Ta más tör té nész. A mú ze um ala pí tó né hai Heltai Mik lós ra Fá bi án Gyu la író em lé ke zik.

Köz re mû kö dik: Bánffy György elõ adó mû vész, Maczkó Má ria nép dal éne kes, a Gödöllõi If jú sá gi Fú vós ze ne kar. Ve zé nyel: El la At ti la.
Az ün ne pi prog ra mot Gaálné dr. Merva Má ria, a Gödöllõi Vá rosi Mú ze um igaz ga tó ja ve ze ti.

A Gödöllõi Vá rosi Mú ze um ál lan dó ki ál lí tá sai:
Gödöllõ, a nyi tott vá ros (hely tör té ne ti ki ál lí tás)

A Sze cesszi ós Gödöllõi Mû vész te lep (1901–1920; kép zõ- és ipar mû vé sze ti ki ál lí tás)
Csu por Zol tán Mi hály gyûj te mé nye – Vá lo ga tás (mû vé szet tör té ne ti ki ál lí tás)

Zsi vaj gó ter mé szet (ter mé szet raj zi ki ál lí tás)
Óce á nia vi lá ga – Ignácz Fe renc gyûj te mé nye (ter mé szet raj zi és nép raj zi ki ál lí tás)

Már ci us 15-én es te a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont ban át ad ják a Gödöllõ Vá ros áért dí jat

Mil len ni u mi fa ül te tés Gödöllõn

Gödöllõ be ne ve zett a Vi rá gos Ma gyar or szág ért ver seny be, ame lyet a szer ve zõ bi zott ság a mil len ni u mi ren dez vé nyek hez kap csol va ja va sol
meg szer vez ni, s a terv sze rint e prog ram ke re té ben 2000 db em lék fát ül tet nek el az or szág ban.

A fá kat min den ver seny be be ne ve zett te le pü lés 2000. már ci us 7-én ün ne pé lyes ke re tek kö zött ül te ti el.

Ná lunk a Gödöllõ Vá rosi Mú ze um át adá sá ra irá nyít va a la kos ság fi gyel mét, a Sza bad ság tér nek az in téz mény elõt ti ré szén
dé le lõtt 10 óra kor ke rül föld be a mil len ni u mi em lék fa. A múlt és a jö võ év ez red kör nye zet szé pí té sé re em lé kez ve vá ros unk pol gár mes te re

dr. Gémesi György ül te ti el a mú ze um fel újí tá sá ra és meg nyi tó já ra em lé kez te tõ fát.
Az ese ményt a Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói rö vid kö szön tõ mû sor ral te szik ün ne pé lyes sé.

A szer ve zõk e vá rosi ün ne pi prog ram ra sze re tet tel vár nak min den ér dek lõ dõt, a Gödöllõ Vá rosi Mú ze um elõt ti tér re.

Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta tisz te let tel meg hív ja Önt 2000. már ci us 14-én (ked den) 17.30 órá ra az 1848/49-es
for ra da lom és sza bad ság harc tisz te le té re ren de zett ün nep ség re a Pe tõ fi tér re.

Fák lyás fel vo nu lás, ko szo rú zás.

Ün ne pi be szé det mond: Koncz Krisz ti án, a Pre mont rei Szent Nor bert Gim ná zi um di ák ja.
Ün ne pi mû sor: „Üdv né ked, if jú ság!” – a Gödöllõi Fi a tal Mû vé szek Egye sü le te elõ adá sa. Ze nei ren de zõ: Len csés Ba lázs.

Össze ál lí tot ta: Hor váth Zol tán.
18 óra kor a Dó zsa György úti te me tõ ben tisz te let adás és ko szo rú zás az Isaszegi csa ta em lék mû vé nél.

Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za ta tisz te let tel meg hív ja Önt 2000. már ci us 14-én (ked den) 18.30 órá ra a mû ve lõ dé si köz pont szín ház ter mé ben
ren de zen dõ prog ram ra.

Be szél ge tés ezer éves ál la mi sá gunk ról. Dr. Gémesi György pol gár mes ter, or szág gyû lé si kép vi se lõ ven dé gei:
dr. Nemeskürty Ist ván, a Ma gyar Mil len ni um kor mány biz to sa és Koltay Gá bor film ren de zõ.

Köz re mû kö dik: Hanula Gá bor (vers).
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Günther, Agnes: A szent és a ra jon gó ja
Egy anderseni ih le té sû me se fél ezer ol dal ra
fel duz zaszt va, a fõ úri kör nye zet ben szin te
mor bid sze rel mi tör  té net té ala kít va – így
jel le mez he tõ Agnes Günther haj dan, a szá -
zad for du lón világbestsellerré vált re gé nye a
kü lö nös szent sé gû her ceg kis asszony ról, ri -
deg her ce gi aty já ról és go nosz mos to há já -
ról, va la mint ra jon gó já ról, az õsi gró fi csa -
lád ból szár ma zó zse ni á lis fes tõ rõl. Ma
nem csak, sõt ta lán nem is el sõ sor ban az
édes bús „me sé ket” ked ve lõk lel he tik ben ne
örö mü ket, ha nem szuperérzékeny ér  tõk
tör té ne ti – kul túr tör té ne ti ér dek lõ dé sét elé -
gít he ti ki. A re gény 1926-ban már meg je -
lent ma gya rul, ez út tal új– és jobb – for dí -
tás ban ad ták ki. (Bp., 1999, Mó ra)

Desai, Kiran: Ri bil lió a gyü möl csös ben
A sza ti ri kus in di ai re gény alak jai ka ri ka tú ra -
sze rû en el raj zol tak, gro tesz kek. A tör té net
egy dek lasszá ló dott csa lád kü lö nös his tó ri -
á ját mond ja el, kö zép pont já ban egy fi a tal
em ber rel, Szampáth Csaulával. Bár szü le -
té sét kü lö nös elõ je lek kí sé rik, a fiú, úgy tû -
nik, sem mi re kel lõ lesz – is ko lá it ha nya gul
vég zi, és ké sõbb se igen jut sem mi re. Ám
a lom ha ság, az ál mo do zás után egy szer re
kü lö nös dön tés re szán ja el ma gát: fel köl tö -
zik egy ma gas guajáva fá ra, és ott a ma da -
rak kal, maj mok kal együtt re me te élet be
kezd. Ez a kü lö nös dön tés nagy ri bil li ót
okoz a kis vá ros ban – kí ván csi tö me gek ke -
re sik fel, ap ja pe dig a kar ri er le he tõ sé gét
sej ti meg a hely zet ben. Desai re me kül al -
kal maz za a rész le tek ki na gyí tá sá nak, a sza -
ti ri kus alak rajz ok ból ál ló tár sa dal mi kör kép
ef fek tu sa it, és köz ben az in di ai élet sok-sok
folk lo risz ti kus vo ná sát fes ti meg. Szó ra -
koz ta tó, el més re gény. (Bp., 1999, He li -
kon)

Ka rinthy Fri gyes: Egy ügyû le xi kon
A Ka rinthy-fé le le xi kon írás lé nye ge, hogy
egy-egy köz is mert fo gal mat a le he tõ leg tu -
dá lé ko sabb, le xi kon sze rûbb mó don ha tá roz
meg, ter mé sze te sen úgy, hogy mind a fo -
gal mat, mind a ve le kap cso la tos köz na pi
el kép ze lé se ket, mind a for má lis-le xi kon -
sze rû tu do má nyos sá got a le he tõ leg na -
gyobb mér ték ben ki csú fol ja, le he tet len né
te szi. E cél ér de ké ben bõ sé ge sen él a pa -
ra do xon, a szó sze rint vé tel, az eti mo ló gia,
va la mint a primitivitásig va ló le egy sze rû sí -
tés esz kö ze i vel. A spe ci á lis Ka rinthy-hu -
mor leg szebb pél dái e szó cik kek. (Ha son -
más ki adás, Bp., 1999, Hát tér) g

KÖNYVTÁR

Ha fél a gyerekünk, készítsünk neki egy
oroszlánt. Fontos, hogy oroszlánszerû
oroszlán legyen: kicsi, dús sörényû – és
piros. Egy kicsi, piros oroszlán tár-

saságában már
nem létezik félni.
Azt mindenhová
magával viheti
az ember –

hiszen elfér a zsebében –, és megvédi, ha
baj van. Ilyen és ehhez hasonló
játékokkal népesítsük be a világot – per-
sze, a hozzájuk fûzött mesékkel, mag-
yarázatokkal együtt –, hogy boldoggá,
gondoktól, akadályoktól mentessé varáz-
soljuk gyermekünk életét.

Polcz Alaine pszichológus, terapeuta a
bábokban, a bábjátékokban rejlõ
lehetõségeket felfedezve nyújt tanácsokat
könyvében a szülõk, a pedagógusok
számára. Milyen helyzetekben, mire
használható a báb? Hogyan építhetõ fel
vele egy egész világ? Hogyan kelthetõk
fel, és hogyan gyõzhetõk le a segítségév-
el érzések?

Olvashat is a gyermek viselkedésében
a bábokon keresztül, s gyógyíthat is
velük az utódokért felelõsséget érzõ fel-
nõtt. Hogyan? A módszerekért bizalom-
mal fordulhat a spontán tapasztalatokra, s
tudatos kísérletekre épülõ kötethez.

- reed -

Polcz Alaine: Világjáték

Piros oroszlán a zsebben

Március 2–8.,15:30

Háborgó mélység
Fsz.: Samuel L. Jackson, Thomas Jane

Március 2–8., 17:45

Börtönpalota
Fsz.: Claire Danes, Kate Beckinsale, Bill Pullman

Március 2–8.,20:00

A napfény íze
Fsz.: Ralph Fiennes, Rosemary Harris, William Hurt, Törõcsik Mari

M Û S O R
MOZI

Gödöllõi Kró ni ka
A helyi televízió min den pén te ken 18 óra kor

új mû sor ral je lent ke zik a ká bel há ló za ton.
Is mét lé s: kedden, 18 órakor.

REGIONÁLIS
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„A kis nem ze tek egyet len le he tõ sé ge
a mi nõ ség.” Klebelsberg Kunó gon do -
la ta a könyv tá rak vo nat ko zá sá ban is
igaz. Egy „kis” vá rosi könyv tár ban is a
mi nõ sé gi szol gál ta tá sok a leg fon to -
sab bak, ami csak ma gas szín vo na lú,
jól ko or di nált hát tér mun ká val te remt -
he tõ meg.

A „mi nõ ségbiz to sí tás” kö ve tel mé nye és
el vá rá sa mind gyak rab ban kap han got
könyv tá ros szak mai fó ru mo kon. Az eu -
ró pai uni ó hoz kö ze le dõ ma gyar könyv -
tár ügy ben el vá rás lesz a mi nõ ség biz to sí -
tá si nor mák tel je sí té se.

A szak ma erõ tel jes ösz tön zé sén túl
van még va la mi, ami ugya neb be az
irány ba mu tat, amit na pon ta meg ta pasz -
tal a könyv tá ros a „pult” mö gött.

Az ol va sók egy te kin té lyes ré sze, nem
cél ta la nul, vagy va la mi „jó ol vas ni va ló”
re mé nyé ben ér ke zik a könyv tár ba. Ha tá -
ro zott, konk rét kér dés sel jön nek, ami re a
le he tõ leg rö vi debb idõ alatt vár ják el az
ép pen oda il lõ, le he tõ leg rö vid vá laszt.
Ha ezt meg kap ják jó vé le mé nyük lesz a
könyv tár ról, gyak ran és szí ve sen vissza -
tér nek. Ha nem tu dunk ki elé gí tõ vá laszt
ad ni, le gyin te nek és töb bet nem pró bál -
koz nak.

A ta va lyi év ben 2107 do ku men tum mal
gya ra po dott a könyv tár ál lo má nya. A
leg na gyobb mennyi ség a könyv, de vá sá -
rol tunk ze nei CD-ket, videokazettákat,
CD-ROM-okat is.

Az idei gya ra po dás leg ér de ke sebb da -
rab jai az a 11 mik ro film, amely Gödöllõ
ré gi, a szá zad el sõ fe lé ben ki adott na pi-
és he ti lap ja it tar tal maz za, azo kat ame -
lyek az Or szá gos Széc hé nyi Könyv tár ál -
lo má nyá ban meg ta lál ha tók vol tak.

Ré gi gödöllõi anya gok ban sok szor ku -
tat nak ol va só ink, a Gödöllõi Hír lap,
Köz löny mik ro film má so la tá nak el ér he -
tõ sé ge könnyí ti a ku ta tó mun kát.

Azért a hely zet nem olyan tö ké le tes.
Saj nos, a könyv tár mik ro film-le ol va só já -
ról a te ker csek to váb bí tá sá hoz hi ány zik
egy spe ci á lis „adap ter”, amit a könyv tár
ez ide ig nem tu dott be sze rez ni. Öröm mel
ven nénk, ha va la ki eb ben se gí te ni tud na.

Fo lyó irat ok, na pi lap ok kö zül 128 fé lét
ren de lünk, el sõ sor ban azo kat, ame lye ket

leg töb ben for gat nak. A fo lyó irat ok
össze té te le, ha igény van rá év köz ben is

vál to zik, ter mé sze -
te sen egy ke vés bé
nép sze rû lap le -
mon dá sa árán vá -
sá rol ha tunk új fo -
lyó ira tot. Az el -
múlt évek ben gya -
kor lot tá vált, hogy
ol va sók elõ fi zet tek
egy-egy fo lyó irat -
ra a könyv tár szá -
má ra. Bi zony jól
jön a se gít ség, ami
szí ne sí ti a saj tó kí -
ná la tot.

A könyv tár összes do ku men tum-ál lo -
má nya az idén el ér te a 96 ez ret. A köny -
vek szá mí tó gé pes adat fel dol go zá sa jó
ütem ben ha lad. Mint egy 50 ezer könyv
ada ta it ír tuk be a sa ját adat bá zi sunk ba.
Mi vel ezek a leg fris sebb ki ad vány ok, így
még hi á nyos ál la po tá ban is al kal mas a
tá jé koz ta tás ra.

Az ol va só is könnyen meg ta lál ja a ke -
re sett köny vet, ha az interneten a www
sziren. com cí men, a gödöllõi könyv tár
adat bá zi sá ban ke res gél. Saj nos, ami az
interneten el ér he tõ, a könyv tár ol va só -
szol gá la tos könyv tá ro sai szá má ra nem
ilyen egy sze rû. A he lyi szá mí tó gé pes há -
ló zat az ol va sói te re kig nem ér el, mert
hi ány zik egyet len server-gép, amely ko -
or di nál ná az ol va sói mun ka ál lo má so kat.

Az el múlt idõ szak sztár szol gál ta tá sa
volt az in gye nes internet-hozzáférés,
ame lyet a So ros Ala pít vány tól nyert bé -
relt vo na lon és szá mí tó gé pe ken bo nyo lí -
tot tunk.

Az idei év ben a Gödöllõi Ön kor mány -
zat és a So ros Ala pít vány tá mo ga tá sá val
is mét in gye nes lett a szol gál ta tás. Az
internet-használók na gyob bik há nya da
ko ráb ban nem járt könyv tár ba. Az új
tech ni ka ked vé ért irat koz tak be,l és ta -
pasz ta la ta ink sze rint ezek bõl a lá to ga tók -
ból is ak tív könyv tár hasz ná ló vá lik.

A „MásArc” videotéka for gal ma is je -
len tõ sen emel ke dett. A szi go rú mi nõ sé gi
szem pont ok sze rint vá lo ga tott gyûj te -
mény 706 da rab ból áll, s a ta va lyi év so -
rán 3350 ka zet tát köl csö nöz tek a vi de o -
fil mek ked ve lõi.

Az ol va só ter mi köny vek kö zül is
majd nem 1000 db-ot kér tek el hét vé gé re
az ol va sók. A ze nei CD-k iránt nem

csök kent a ke res let, 2800 db köl csön zé -
sét re giszt rál tuk. Ter mé sze te sen ezek a
szá mok nem ver se nyez het nek a köny vek
köl csön zé sé vel, ta valy 75 ezer köny vet
köl csö nöz tek ol va só ink.

Egyik leg na gyobb ered mény ként tart -
juk nyil ván a gyer mek ol va sók szá má nak
gya ra po dá sát. A 14 év alat ti kor osz tály -
ból 1143 gye rek irat ko zott be, 157 fõ vel
több mint 1998-ban. A szá mí tó gé pes já -
té kok, is me ret ter jesz tõ CD-ROM-ok
nagy vonz erõ vel bír nak a gye re kek re, de
bi zo nyos, hogy nagy szá mú is ko lai és
óvo dai cso por tos lá to ga tá sok, spe ci á lis
könyv tá ri órák, já té kos ve tél ke dõk is ide -
szok tat ják a fi a ta lo kat. A
gyermekkönyvtáros kol lé ga sze rint a
gye re kek a szép, és új köny ve ket sze re -
tik.

A könyv tár szer ze mé nye zé sé ben ki -
emelt he lyet kap tak a gyer mek köny vek.
Igaz a pél dány szám el ma rad az el vá rá -
sok tól, de a sok fé le ség te kin te té ben mi -
nél szé le sebb kí ná la tot biz to sí tunk.

Né hány szá mot ra gad tam ki csu pán,
amin ke resz tül sze ret tem vol na a könyv -
tár el múlt évé nek mun ká ját be mu tat ni. A
szá mok vi szont nem ad hat ják vissza pon -
to san ami kor a ru ha tár ban el fogy a fo gas,
a fo lyó irat-ol va só ban nincs üres szék. A
szá mok sem mit sem mond hat nak el an -
nak a sütinek az ízé rõl, amit egyik ol va -
sónk ho zott, ami kor éj jel-nap pal nyit va
volt a könyv tár, vagy ar ról az ér dek lõ dõ
sze re tet rõl, ami a zsú fo lá sig meg telt ol -
va só te rem ben a könyv tá ros ok fel ol va só
est jét kí sér te. Mind er rõl nem a szá mok,
ha nem a könyv tá ros ok be szél nek… és
re mél jük, az ol va sók is.

Fü löp Attiláné

Könyv tá ri kis trak ta
Internetezni jön nek, ol va só ként men nek
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A Frédéric Cho pin Ze ne is ko la
ren dez vé nyei
Márc. 13-án 14,00: Mély vo nós ka ma ra ze -
nei ta lál ko zó.
Márc. 14-én 18,00: Fú vós tan szak ka ma -
ra ze nei hang ver se nye.
Márc. 16-án 17,30: Vo nós tan szak ki csi -
nye i nek hang ver se nye.
Márc. 21-én 15,00: If jú sá gi hang ver seny a
Mû ve lõ dé si Ház ban.
Márc. 22-én 17,00: Ro mán Eni kõ nö ven -
dé ke i nek ka ma ra est je.
Márc. 23-án 18,00: J. Matus Jo han na ta -
nár nõ hang ver se nye.
Márc. 26-án 19,00: A Gödöllõi Szim fo ni -
kus Ze ne kar hang ver se nye a Mû ve lõ dé si
Ház ban.
Márc. 27-én 18,00: Ma gán ének tan szak
hang ver se nye I.
Márc. 28-án 18,30: Ma gán ének tan szak
hang ver se nye II.
Márc. 30-án 15,30: Bali Já nos elõ adá sa a
fu ru lyá ról.
Márc. 31-én 18,00: Dr. Far kas Iván elõ -
adá sa (ope ra).
Ápr. 3-án 17,30: A Nagyrõcére in du ló nö -
ven dé kek mû so ra.

GATE Live Music Pub
(Egye tem vá ros, Pin ce klub. Nyit va: hét fõ,
szer da, pén tek, szom bat 20–04-ig,
pizzéria sö rö zõ 14–01-ig).
Már ci us 3., pén tek: haj na lig tar  tó bu li
Crazy Tég lá val.
Már ci us 4., szom bat: Cool Head Clan kon -
cert. Hét fõn ként: bu li BanD. J.-vel, szer -
dán ként: mu lat ság min den ki nek. A szom -
ba ti kon cer tek után zúz da D. J. At ká val.
Már ci us 11., szom bat: Takáts Ta más
Dir ty Blu es Band kon cer t. Ezen kí vül
pizzéria és sö rö zõ a hét min den nap ján
14-tõl haj na li 2-ig. g

Kas tély
Már ci us 12., 18 óra, Dísz te rem: Class Jazz
Band, Hor gas Esz ter (fu vo la) és a Vukán jazz -
trió est je. Mû sor: De bus sy–Vukán: Suite,
Mike Mower: Opus di Jazz, La tin sonata, D.
Ellington–Vukán, S. Rol lins–Vukán, O.
Pettiford–Vukán-R. Burns–W. Herman–Vukán
mû vei. Je gyek kap ha tók a Gödöllõi Ki rá lyi
Kas tély és a Gödöllõi Mû ve lõ dé si Köz pont
jegy pénz tá rá ban. To váb bi in for má ció a 410-
124 és a 420-131-es te le fo non.
Áp ri lis 23., 19 óra: Grassalkovich Vo nós -
né gyes Hús vé ti kon cert je a Kas tély dísz ter -

MEGHÍVÓ

Folytatás a 13. oldalon

Föl dön-égen ott hon cím mel ren dez te
meg iro dal mi tea dél után ját a vá rosi

könyv tár feb ru ár 23-án, szer dán. A meg hí -
vott író, aki édes ap já val ér ke zett, va la ha
vá ros unk ból szár ma zott el Pest re, hogy az -
tán Szadára vissza tér jen. Az író vég zett sé -
ge ze ne tör té nész; sza bad ide jé ben ír, vagy
ál lat or vo si mû té tek nél se géd ke zik; fog lal -
ko zá sát te kint ve pe dig pi ló ta. Mi több, a
Ma lév el sõ nõi utas szál lí tó pi ló tá ja.

„Két dol got nem hit tem vol na – kezd te
lá nya be mu ta tá sát Czigány György ze ne -
tör té nész, köl tõ, rá di ós mû sor ve ze tõ –, azt,
hogy Il di kó ír ni fog, és azt, hogy re pül ni
fog.” Per sze, az el sõn egyál ta lán nem le het
cso dál koz ni; ám a re pü lés ben is „bû nös -
nek” ér zi ma gát az apa, aki hat éves lá nyát
igen sok szor vit te el a re pü lõ té ri cuk rász dá -
ba fagy lal toz ni; s bi zony, egy nagy apa is
fel de rí tõ pi ló ta volt még a ré gi bõr sap kás,
két fe de lû idõk ben. Il di kón azon ban so ká ig
nem lát szott e két von za lom, hi szen ze ne -
tör té ne tet ta nult, és gyer mek ko rá tól szen ve -
dé lye sen von zó dott a ter mé szet hez, az ál la -
tok hoz. Az tán még is csak a du na ke szi vi tor -
lá zó rep té ren ta lál ta ma gát (ott is mer te meg
utas szál lí tó ka pi tány, ok ta tó fér jét is); ahon -
nan meg sem állt Fe ri he gyig.

Négy, lát szat ra egy más tól igen csak el té -
rõ von za lom. Ami össze kö ti õket – mond ja
er rõl Czigány Il di kó –, az az élet tisz te le te.
„Fi xa ide ám, hogy tönk re tesszük ma gunk
kö rül a vi lá got.” Ezen sze ret ne vál toz tat ni,
és en nek esz kö ze it ta lál ta meg az írás ban és

az ál la to kon va ló se gí tés ben. A re pü lés pe -
dig – mi sem ter mé sze te sebb en nél – a
szen ve dé lyé bõl lett a mun ká ja, és ma radt a
szen ve dé lye. Ám bár az sem mind ig öröm,
„hi szen baj tár sa ink te me té sé re is já runk”.

Az ol dott be szél ge tés be tor kol ló könyv -
be mu ta tón „ter mé sze te sen” a re pü lés volt a
fõ té ma – egy kí vül ál ló nak olyan hi he tet -
len, hogy ez a tö ré keny fi a tal asszony ló -
erõk ez re i nek pa ran csol tíz ezer mé ter ma -
ga san… Pe dig Czigány Il di kó, a Z-füzetek
so ro zat ban most meg je lent har ma dik
köny ve, a Négy ezer nap ja a nyár nak,
egyál ta lán nem csak er rõl szól. „Nap ló sze -
rû, de nem ez a lé nye ges” – fogl al ja össze
fél mon dat ban az író, hoz zá té ve azt is,
hogy nem sza bad egy szer re vé gig ol vas ni.
Nem is. Pe dig lát szat ra nem ne héz ol vas -
mány az egy-egy dá tum mal meg cím zett,
fél flek kes kon fesszi ók gyûj te mé nye. Egy
pil la na tot, pár órát, egy na pot fog össze
egy írás; ké pek tün dö köl nek föl egy pil la -
nat ra: „fe lém zu han az ég”; „kút mély ma -
gyar nyár”; ra gyog va ég a víz”; „mus -
kátlipiros ön tu dat tal”. S az igé nye sen egy -
sze rû sza vak mö gött meg sej tett tö mör, ha -
tal mas mély ség olyan, mint a lég óce án: ha
„nem lát juk” is, több száz ton nás gé pe ket
bír meg a há tán erõl kö dés nél kül.

A Czigány Il di kó hoz ha son ló kat ne ve zik
elõ sze re tet tel „re ne szánsz em be rek nek”.
Meg le het, õ is az. De aki a tel jes sé get nem
ön ma gá ért, ha nem a tel jes sé gért ke re si.

Ma gyar Ber ta lan

Czigány Il di kó: Négy ezer nap ja a nyár nak

Fe lém zu han az ég

Fotók: Magyar Bertalan
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N agy  je len tõ sé gû szü le tés nap a he -
te dik. Egy em ber éle té ben is, hát
még egy együt te sé ben, me lyet ta -

lán min den kép pen ne he zebb élet ben tar -
ta ni, mint a gyer me ket, az em bert. 

Jól em lék szem a be szél ge té sünk re
Iglói Évá val, mi kor még csak ké szült rá,
hogy néptáncegyüttest hív lét re Gö -
döllõn. Be szélt a ter ve i rõl, a vá ra ko zá sá -
ról, mind ar ról, ami ösz -
tön zi, meg ar ról is, ami
gon dot je lent a szá má ra.

Ugya nott ülünk le most
is be szél get ni, mint ak kor.
Köz ben több mint hét esz -
ten dõ telt el. Hi he tet len, hi -
szen mint ha sem mi sem
vál to zott vol na. De ér zé se -
ink nek el le ne mon da nak a
té nyek: meg ala kult az
együt tes. Akik a tag jai so -
rá ba lép tek, meg ta nul tak
tán col ni. Meg is mer ked tek
a kul tú rá já val, még hoz zá
tá jak sze rint vál to zó kul tú -
rá já val a nép nek, amely bõl
szár maz nak, amely hez tar -
toz nak. Kis gyer me kek bõl
nagy fi úk ká, nagy lány ok ká
cse pe red tek. S el sa já tí tot -
ták a vi sel ke dést is, mely
eb ben a ha zá ban év szá zad -
okon át szo ká sos volt a fel -
nõtt kor kü szö bén. 

– Több száz gye rek for dult már meg eb -
ben a te rem ben, vett részt a pró bá kon –
mond ja Iglói Éva. – Ami kor kezd tünk, az
ál ta lá nos is ko la ta go za ta i nak meg fe le lõ al -
sós meg fel sõs cso por tot in dí tot tunk. A kö -
vet ke zõ év ben óvo dás, il let ve if jú sá gi cso -
port is szer ve zõ dött. Az utób bi nak a tag ja it
a gim ná zi um ból to bo roz tam, de az a hely -
zet, hogy 15–16 éves kor ban már na gyon
ne héz ala kí ta ni a moz gást. A mos ta ni if jú -
sá gi cso port szin te már tel je sen csak olyan
gye re kek bõl áll, akik itt az együt tes ben nõt -
tek fel. Be le szok tak az it te ni mód sze rek be,
fe gye lem be. Tud ják és el fo gad ják, hogy
na gyon so kat kell dol goz ni uk ah hoz, hogy
ki me hes se nek szín pad ra, tap sol ja nak ne kik. 

– Mennyit pró bál nak az együt tes tag jai?
– Az óvo dá sok he ten te egy, az al só sok

két órát. A fel sõ sök és az if jú sá gi ak he ten te
két szer két órát. Per sze, eze ket az al kal ma -
kat nem egye dül én irá nyí tom. Az if jú sá gi
cso port ve ze tõi Mosóczi Lí via és if j. Ró nai
La jos. A fel sõ sök kel raj tam kí vül Szép hal -
mi Zol tán fog lal ko zik. Az al só sok kal csak
én. Az óvo dá sok Dolányi An na turai óvó nõ

gond ja i ra van nak bíz va. Össze sen száz har -
minc ta gunk van évek óta.

– Mi lyen fel té te lek nek kell meg fe lel nie
an nak, aki a fel vé tel ét ké ri?

– Nincs fel vé te li kö ve tel mény. Sen kit
nem kül dök el. A gyer me kü ket kí sé rõ szü -
lõk nek mind ig mon dom: nyu god ja nak meg,
itt min den ki bõl tán cos lesz, csak ki bõl
elõbb, ki bõl ké sõbb. Ami re iga zán szük ség
van, az az aka rat erõ. A sport ban sem ab ból
vá lik baj nok, aki nek a leg job bak az adott sá -
gai, ha nem aki nek leg na gyobb az aka rat ere -
je. Nincs ez más ként a tánc ban sem.

– De mi in dít hat ja rá a gye re ket, hogy
a sok faj ta kö te le zett sé gén kí vül még egy
fel ada tot vál lal jon?

– So kat je lent het szá má ra az it te ni kö zös -
ség hez tar to zás. Az tán a si ker él mény, amit
itt el ér het. Hogy meg mu tat hat ja, mi re ké -
pes. Egy szer cso dál ko zott egy anyu ka: az õ
gye re ke szó lót éne kel? Õ még so se hal lot ta,
hogy ott hon éne kelt vol na. Egyéb ként csak
azok kal a gye re kek kel le het so ká ig dol goz -
ni, ahol a szü lõk is ér té ke lik a te vé keny sé -
gün ket. Az együt tes ben va ló rész vé tel a
szü lõk tõl is ál do za tot kí ván. Hogy mást ne
mond jak: jó részt rá juk há rul a ru hák rend -
ben tar tá sa, er re se gít ség nél kül nem len ne
ké pes Udvardi Jánosné, a ru ha tá ro sunk.

– Ejt sünk szót a si ke rek rõl. Úgy tu dom, az
együt tes is sok fe lé el vi szi vá ros unk jó hí rét.

– Rend sze re sen já runk kül föld re is, ha -
zai fesz ti vá lok ra is. Ta valy ja nu ár ban már
har mad szor sze re pel tünk az Er kel Szín ház -
ban ren de zett Tánc an to ló gi á ban, mely be a

leg jobb együt te se ket hív ják meg. A szar va -
si gyermektáncfesztiválon há rom ta gunk
nyert el cí met, Vég sõ Zsolt Bok ré tás, Völ -
gyi Csík Ka ta lin és Ke le men Csí ki Mag -
dol na pe dig Pánt li kás tán cos lett. Bé kés csa -
bán a fel nõtt tán co sok meg mé ret te té sén
Mosóczi Lí via ért el Arany gyön gyös he lye -
zést. Kül föld ön ta valy Lit vá nia nem zet kö zi
folk lór fesz ti vál ján vett részt az if jú sá gi cso -
por tunk meg két gye rek pá ro sunk. Olyan
sze rep lé se ket is igyek szünk vál lal ni, ame -
lyek anya gi ha szon nal jár nak, va la mennyi -
vel mi is hoz zá já rul has sunk a költ sé gek hez,
me lye ket fenn tar tó ink, az ön kor mány zat és
a mû ve lõ dé si köz pont for dí ta nak ránk.

Szöveg: N. A.

Hét éves a Gödöllõ Tánc együt tes

Itt min den ki bõl
tán cos lesz

Fotó: Radó Gábor
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Készül a háttér a Zsivajgó természet címû kiállításhoz: Anti Szabó János keze nyomán a
környékre jellemzõ táj elevenedik meg a falon Fotó: Radó Gábor

mé ben. A vo nós né gyes tag jai: Jász Pál,
he ge dû; Szõ ke Ni ko lett, brá csa; Gi dai Ani -
kó, he ge dû; Dvorák La jos, gor don ka. A
kon cer  ten köz re mû kö dik Lip tai Gab ri el la,
gor don ka. Mû sor: Schubert: c-moll vonós-
négyestétel; Schubert: c-dúr vonóskvintett
op. 163. Je gyek kap ha tók a kas tély ban és
a mû ve lõ dé si köz pont pénz tá rá ban. g

Mû ve lõ dé si köz pont 
Már ci us 1., 19 óra: Ke le ti tánc. Has tánc -
tan fo lyam in dul. Ve ze ti: Ke mény Lé na tán -
cos. 40 év kö rü li nõk nek szel le mi, tes ti
ener gi ák fris sí té se, a nõ i es ség hang sú lyo -
zá sa, az ön bi za lom meg erõ sí té se. Rész vé -
te li díj: 6000 Ft/10 al ka lom.
Már ci us 3., 16 óra: Gödöllõi Aka dé mia:
Egy va dász íjász ka lan do zá sai. Elõ adó:
Ambrózy Ár pád va dász, író.
Már ci us 3., 18 óra: Imp resszi o niz mus. A
be nyo má sok igé ze té ben – Monet, Manet,
Renoir, Degas.
Már ci us 6., 19 óra: Kor társ film klub: Az al -
ki mis ta és a szûz. Ren dez te: Kamondi Zol -
tán.
Már ci us 17., 16 óra: Gödöllõi Aka dé mia:
Per zsa ha gyo má nyok és ün ne pek. Elõ adás és
be szél ge tés a Gödöllõn élõ Lofti csa lád dal. g

Õk is tán col tak…
Saj ná la tos mó don, a múlt hé ten a Tö rök
Ig nác gim ná zi um sza lag ava tó já ról meg je -
lent cik kem bõl a XII/E osz tály osz tály tán ca
ki ma radt. Ter mé sze te sen õk is fel lép tek: az
E osz tály szvin get tán colt. N. L.

Trafo Club
(Gödöllõ, Pa lo ta ker t, nyit va 19–04-ig;
Internet: http://www.directinfo.hu/Trafo).
Már ci us 2., csü tör tök: Csocsóbajnokság.
Már ci us 3., pén tek: 17–21 óra kö zött Ti ni
Disco (featuring D. J. Tég la, D. J. Wen, K
Bo ris). Es te Funky Big Be at, Acid Jazz és
más… Lá nyok nak 23 órá ig a be lé pés in -
gye nes!
Már ci us., szom bat: Soup Shop (Auszt ria)
és az egyik legjobb magyar punkzenekar,
az Alvin és a Mó ku sok kon certje.
Már ci us 9., csü tör tök: 100-as Punk club:
fel lép a The Snobs, a 06–90, a Csitt és az
Ez Már Más.
Már ci us 11., szom bat: az újkígyósi Baby
Bone és a budapesti Black-Out zenekar ad
kon cer tet. Ezen kí vül a Trafo min den nap
haj na li két órá ig tar t nyit va. Ker telyiség:
nyitás március 31-én. g

MEGHÍVÓ

Folytatás a 11. oldaról

Amegújuló Városi Múzeum egyik
állandó kiállítása a Gödöllõi Mû -

vésztelep munkásságát mutatja be. A mag-
yarországi szecesszió egyetlen szervezett
csoportosulása 1901-ben alakult, és minte-
gy húsz éven át mû ködött városunkban. A
nemzetközileg is jelentõs alkotómûhely
tevékenységét bemutató tárlatot Õriné
Nagy Cecília és Gellér Katalin mû vé -
szettörténészek rendezték, lapunknak
Õriné Nagy Cecília nyilatkozott.

– Ez a kiállítás elsõsorban a Gödöllõi
Városi Múzeum saját gyûjteményére
támaszkodik. Természetesen kértünk kölcsön
mûveket gödöllõi ma gán gyûj teményekbõl; a
Nagy Sándor-házból és a Remsey családtól
is. A bemutató során elõtérbe kívánjuk
helyezni az 1981 óta vásárolt alkotásokat.

– Melyek ezek?
– Köztük van egy gipszmodell Kö rös -

fõi-Kriesch Aladártól, azután Juhász
Árpádtól a Fehérvári úti iskola fres -
kójához készült olajvázlat, és említenem
kell három frissen restaurált szõnyeget.
Ezek alkotója Nagy Sándor, Körösfõi-
Kriesch Aladár, illetve Mihály Rezsõ.
Megújultak a kiállításon látható üveg-
ablakok is, a Remsey család birtokában
lévõ madaras gobelintervet pedig
pályázat segítségével restauráltattuk.

– Van még egy nevezetes Nagy Sándor-
mû, ami újra látható lesz…

– Az 1908-ban épült velencei magyar
pavilon homlokzati üvegablakát Nagy
Sándor tervezte, Attila lakomája címmel.
Ennek a kartonjai megmaradtak a Nagy
Sándor-házban. Az alkotásokat meg fe -
lelõ mûtárgyvédelemmel tudtuk ellátni,
így szállíthatók és kiállíthatók lesznek
most már másutt is. Mindezt nem volt
egyszerû megoldani, hiszen egy egész
falat betöltõ mûrõl van szó.

Kép és szöveg: Radó Gábor

A Városi Múzeum kiállításai

A Gödöllõi Mûvésztelep

Moiret Ödön: Feltámadás (1920 körül)

Egy kiállítás háttere
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Ál lás
g 3B Ke res ke dõ ház Rt. fel vesz hi va tá sos gép ko csi ve -
ze tõ (nyug dí jast is) fõ ál lás ba. Ön élet raj zot a 2100.
Gödöllõ, Pf: 292. vagy Fax: 430-707. kér jük le ad ni.
g Sze mély- és va gyon õri ok ta tás ked ve zõ áron!
Rész let fi ze té si ked vez ményt, ál lást biz to sí tunk. Tel.:
415-660.
g USA tá mo ga tó cé günk most ke res 11 W-F-H man-
agert és 19 prog ram ta nács adót fõ és mel lék fog lal ko -
zás ban, kor ha tár nél kül. In for má ció: (30) 9844-
268/26. Kód szám: 5699. (Most re a gál jon, mert a biz -
tos pénz kor lá to zott!)
g 26 éves, ok le ve les ag rár mér nök, vad gaz dál ko dá si
szak mér nök, kül ke res ke del mi ügy in té zõ, il let ve lo vas
spor t ok ta tó, szak ké pe sí tés sel, kö zép szin tû an gol
nyelv is me ret tel, ál lást ke res. 2101 Gödöllõ, Pf. 103.
g Élel mi szer bolt ba Szadán szak kép zett, vagy gya kor -
lat tal ren del ke zõ el adót fel ve szünk. Tel.: (20) 314-
6235.
g Az ABN Amro Biz to sí tó gödöllõi te rü le ti igaz ga tó sá -
gá nak ki ala kí tá sá hoz, fris sen nyi tott iro dá já ba ke res
fi ók ve ze tõ ket és mun ka tár sa kat, kö zép- vagy fel sõ fo -
kú vég zett ség gel. Tel.: (20) 9273-671.
g A Szõ lõ út - Já nos u. sar kán lé võ Csí kos ABC-be
bol ti el adót fel ve szek. Je lent kez ni sze mé lye sen a
hely szí nen, vagy te le fo non le het. Tel.: 420-022.
g El adót fel ve szünk Kí nai üz le tünk be. Cím: Gödöllõ,
Dó zsa György út 1-3. Tel.: (30) 2326-037.
g Gödöllõn üze me lõ pizzériába piz za sü tõ, sza kács,
kony ha lány és szó ró la pos je lent ke zé sét vár juk. Tel.:
(30) 9509-396.
g Gödöllõi gyógy nö vény bolt ba 4 órás mun ka kör be
el adót fel ve szünk. Tel.: (30) 223-9801.
g Fel vé tel re ke re sünk gödöllõi la kost, ra ko dói mun ka -
kör be fõ és má sod ál lás ba, 40 éves ko rig (ne héz fi zi -
kai mun ka). Je lent ke zés hét vé gén, Gödöllõ, Eperjes
u. 8/a.
g Né met nyelv tu dás sal ren del ke zõ iro dai dol go zót ke -
re sünk fel vé tel re. Tel.: 420-391, Pa jor Gyuláné.
g Ke vés se gít sé get igény lõ édes anyám mel lé, egye -
dül ál ló höl gyet ke re sek, bent la kás sal. Tel.: 419-456.
g A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Rész -
vény tár sa ság gödöllõi te le pén lé võ Ér té ke sí té si Osz tá -
lya mun ka tár sa kat ke res, áru for gal mi elõ adó - ren de -
lés fel ve võ mun ka kör be. Al kal ma zá si fel té te lek: kö zép -
is ko lai érett sé gi, gyógy szer tá ri asszisz ten si vég zett -
ség, szá mí tó gé pes fel hasz ná lói is me ret. Je lent ke zés
ese tén az ön élet  raj  zo kat kér jük be kül  de ni  a
Hungaropharma Rt. Hu mán erõ for rás Osz tá lyá ra. Cím:
1368 Bu da pest, Pf.: 243.

In gat lan
g Domonyvölgyben a II-es tó nál, 900 négy szög öles,
meg oszt ha tó, tó par ti, hét vé gi te lek el adó. (Vil lany, víz,
te le fon be kö té si le he tõ ség biz to sí tott.) Tel.: (18-21
órá ig) 411-439.
g El adó a Batsányi J. u. 15. szám alatt 6 szo ba, 2
für dõ szo ba, 2 WC, kony ha, ga rá zsos, két szin tes csa -
lá di ház, 200 négy szög öles tel ken. Tel.: 420-142,
vagy (20) 9660-438.
g Gödöllõn el adó egy 4 szo bás csa lá di ház, 776 nm-
es te lek kel és ga rázzsal. Iro dá nak, üz let nek is al kal -
mas. Tel.: (1) 456-3443, vagy 422-249.
g El adó Gödöllõn a Kos suth La jos ut ca 60., fsz. 3.-
ban, 1 + 2 fél szo bás, 65 nm-es, ma gas föld szin ti,
össz kom for tos la kás. Iá.: 7 mil lió 700 ezer Ft. Tel.:
412-565 (Gál Béláné).
g El adók Gödöllõn 300-400 négy szög öles épí té si tel -
kek - köz mû ve sí tés elõtt, 3-4 mil lió Ft-ig. Tel.: 430-
890 (Ház és Vár Bt. In gat lan Iro da.)
g El adó 300 négy szög öles te lek, fél kész pin cé vel,
ásott kút tal Gödöllõn. Iá.: 1 mil lió 900 ezer Ft. Tel.:
419-735. (18 óra után)
g El adó a Kos suth La jos u-ban 2 szo bás, 62 nm-es
örök la kás. Tel.: (30) 2222-951, vagy 410-010.
g Ke res ke del mi cél ra  al kal mas pin ce hely sé get ke re -

sek Gödöllõn. (Fel újí tan dó is ér de kel) Tel.: (30) 9703-
160.
g Gödöllõn, a Dió fa u-ban, 540 négy szög öl, mû ve lés
alatt ál ló Szõ lõ el adó. Iá.: 1 mil lió 200 ezer Ft. Tel.:
(60) 358-798, vagy (es te) 417-518.
g Hévizgyörkön, 300 négy szög öles épí té si te lek, ter -
mõ gyü möl csös sel el adó. (víz be ve zet ve, vil lany, gáz,
te le fon a te lek elõtt) Tel.: (20) 335-9639.
g Gödöllõ köz pont já ban, 74 nm-es la kás el adó. Tel.:
(20) 9593-777.
g Gödöllõn, csen des he lyen, kü lön be já ra tú, kom for -
tos, kon vek to ros ház rész, kis kert tel, ér té ken alul el adó.
Tel.: Far kas, (nap köz ben) 420-411, (es te) 415-184.
g Gödöllõn a Valkói út bal ol da li ré szén, kül te rü le ti
hob by tel ket ven nék, sa ját cél ra. Min den ér de kel, fi ze -
tés kéz pénz ben. Tel.: (30) 9904-563, vagy 411-878
(üze net rög zí tõ).
g El adó Jász apá ti ban csa lá di ház a fõ té ren, a strand -
hoz kö zel( 3 szo ba, össz kom for t, te le fon, gáz). Iá.:
2,5 mil lió Ft. Tel.: (57) 440-505.
g Gödöllõn a Ka zin czy la kó te lep kö ze pén 25 nm-es
üz let el adó. Tel.: 420-022.
g Gödöllõn a Hunyadi úton épí té si te lek el adó. Ára: 4
mil lió 700 ezer Ft. Tel.: 415-569.
g Gödöllõn 520 nöl tel ken, 56 nöl fel újí tan dó ház el -
adó, 5 mil lió Ft-ért. Tel.: 415-569.
g Gödöllõ köz pont já ban1,5 szo bás, fel újí tott örök la -
kás, 52 nm-es (tég la épü let, II. eme let), 6,3 mil lió Ft-
ért el adó. Tel.: 417-238.
g Zsámboki csa lá di há zam el adom, vagy gödöllõi
kon vek to ros la kás ra cse ré lem. Tel.: (70) 2151-666,
vagy (70) 310-9515.
g Gödöllõn az Amb rus Zol tán köz ben, I. eme le ti, 64
nm-es, 2,5 szo bás la kás el adó, au gusz tu si ki köl tö -
zés sel, 125 ezer Ft/nm. Tel.: 410-821, vagy (30)
9966-116.
g Gödöllõn a Pa lo ta ker ti la kó te le pen 64 nm-es, 1 +
2 fél szo bás la kás igé nye sek nek el adó. Tel.: 414-751.
(18 óra után)
g El adó Gödöllõn a Ki rály te le pen, 300 nöles tel ken,
100 nm-es, 3 szo bás csa lá di ház. Iá.: 12,8 mil lió Ft.
Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõ leg szebb ré szén, 26 m ut ca fron tos,
50 gyü mölcs fá val te le pí tett, 400 nöles tel ken, 130
nm-es csa lá di ház. Iá.: 15 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-
870.
g El adó Szadán, pa no rá más, 220 nöles épí té si te lek.
Víz a tel ken. Iá.: 2,2 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn, 160 nm-es, je len leg iro da ház ként
mû kö dõ, tel jes köz mû vel el lá tott épü let, 300 nöles
tel ken. Iá.: 17 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g Gödöllõn öreg pa raszt ház el adó, kü lön ál ló új épü -
let tel. La kás és ga rázs cse re is ér de kel. Iá.: 9 mil lió
Ft. Tel.: 410-633.
g Szadán a Kisfaludi ut cá ban 806 nm épí té si te lek el -
adó. Iá.: 1,8 mil lió Ft. Tel.: (30) 2100-087.
g El adó a Feny ve si ré szen köz mû ves ut cá ban, ket tõ
téliesíthetõ fa ház te lek kel, 3,1 és 4,6 mil lió Ft-ér t.
Ugya nitt 4100 nm-es, meg oszt ha tó épí té si te rü let,
15,5 mil lió Ft-ért. Tel.: 421-101.
g El adó két szo bás, össz kom for  tos csa lá di ház,
Gödöllõ, Szil ágyi E. u. 40. Tel.: 415-528. (16 óra
után)
g Szadán az üdü lõ öve zet ben 200 nöl te lek el adó. Tel.:
410-520 (egész nap).
g Bp-tõl 7 km-re Ke re pe sen, összközmûves, 110
nm-es, 3 szo bás csa lá di ház, 380 nöl-es, nagy te lek -
kel el adó. Tel.: 415-553, vagy 490-220.
g Jászfényszarun 2 szo bás pa raszt ház, 1 mil lió 200
ezer Ft-ért el adó. (gáz, víz van) Tel.: 420-758.
g Gödöllõn a Dó zsa György úti tár sas ház ban, I. eme -
le ti, 82 nm-es, 1 + 3 fél szo bás, te le fo nos la kás el -
adó. (a te me tõ vel szem ben) Tel.: 412-275.
g Gödöllõn ven nék 3-4 szo bás csa lá di há zat, 8 mil lió
Ft-ig. Tel.: 414-613, vagy 419-735.
g El adó a Blaháné út 204-ben egy 968 nm-es bel te -

rü le ti nya ra ló, amely tar tal maz: egy 15 nm-es fa há -
zat. (víz, vil lany van, az ud va ron gyü mölcs fák) Iá.:
1,7 mil lió Ft. Tel.: (30) 2542-949.
g Hob bykert el adó Gödöllõn (200 nöl),  gyü mölcs -
fák kal, szõ lõ vel, épí tés re nem al kal mas. Iá.: 800 ezer
Ft. Tel.: 416-783.
g Gödöllõn, a Hegyesi Ma ri u-ban, 300 nöles,
összközmûves te lek, meg kez dett épít ke zés sel el adó.
Tel.: 415-316.
g Hat van ban 120 nm-es, föld szin tes, 1960-ban
épült, majd ‘90-ben át épí tett, fel újí tott ház, nagy kert -
tel, 5 ga rázzsal ol csón el adó. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn az Ár pád u-ban, 6 szo bás ház, 205 nöl
tel ken el adó. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn a Pe res u-ban, 3-3 szo bás, két la ká sos
ház, kü lön mé rõ órák kal fel sze rel ve, 186 nöl tel ken el -
adó. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn a Klapka u-ban, ‘96-ban épült, 216 nm-
es, két szin tes ház el adó, vagy Bp-i ki sebb ház ra cse -
ré len dõ. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn a bel vá ros ban, csen des he lyen, 210 nm-
es, két szin tes, 5 szo bás ház el adó. Tel.: 415-316.
g Más fél, két szo bás la kást ke re sek Gödöllõn. Tel.:
(30) 9976-941.
g Gödöllõn a Já nos u-ban, 2 szo bás, 50 nm-es, II.
eme le ti, kon vek to ros, par ket tás, fel újí tott örök la kás
el adó. Iá.: 6,6 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-870.

Al bér let
g Le in for mál ha tó, ak tív, kö zép ko rú há zas pár, két kö -
zép is ko lás lánnyal, la kás le he tõ sé get ke res, kert gon -
do zá sá ér t és ház tar  tás ve ze té sér t, Gödöllõn és kör -
nyé kén. Igény: 1-2 szo bás, für dõ szo bás lak rész. Min -
den meg ol dás ér de kel. Tel.: 420-791.
g Gödöllõ bel vá ro sá ban hosszú táv ra bér be adó, öt
hely ség bõl ál ló, 80 nm-es, szép, ker tes ház rész, ko -
csi be já ró val, nagy ud var ral, ut cai be já rat tal, iro dá nak,
üz let nek, óvo dá nak, vál lal ko zás nak, stb. Tel.: (60)
329-676.
g Gödöllõ köz pont já ban, 67 nm-es, bú to ro zat lan bér -
le mény iro dá nak, la kás nak, hosszú táv ra ki adó. Tel.:
(30) 9617-621, vagy 417-388.
g 2 szin tes ház fel sõ szint je ki adó (60 nm),  kü lön
be já ra tú. Ugya ne zen az ud va ron, egy 75 nm-es kis
ház, ki adó. Cím: Ker tész köz 6. Tel.: (30) 225-9926.
g Szõ lõ u. 14-ben 46 nm-es, iker ga rázs fe le, feb ru ár
1-tõl ki adó. 12 ezer Ft. Tel.: 420-511, 411-008, vagy
(20) 910-8442.
g Gödöllõn a Valkói út bal ol da lán, 1000 nm-es zárt
ker  te met oda ad nám mû ve lé si cél ra, hob by ker t nek,
már ci us 1-tõl. Tel.: 410-828 (es te).
g Pa lo ta ker ten, park ra né zõ, 2 szo bás, fel újí tott, bú -
to ro zott la kás, igé nyes nek ki adó. Tel.: (nap köz ben)
(1) 373-6427, vagy (es te 8 óra után) 417-685.
g Ki adó egy kü lön be já ra tú, össz kom for tos lak rész,
egy sze mély, eset leg ket tõ ré szé re. Tel.: 415-611.
g Egye tem tõl 5 perc re, 1 fi a tal em ber ré szé re, kü lön
be já ra tú, 1 szo ba, össz kom for tos lak rész ol csón ki -
adó. Tel.: 417-125.

Szol gál ta tás
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 Gyógypedikûr, tyúk szem, sze mölcs, bõr ke mé nye -
dés, vas tag gom bás kö röm szak sze rû ke ze lé se és
ápo lá sa. Tel.: 411-759.
g Nem ha gyo má nyos, Centifaló fo gyó kú ra! Egész sé -
ge sen, ered mé nye sen. Tel.: (30) 9142-873. Hi vat ko -
zá si jel: F8.
g Decor-Fes Bt,: vál lal juk la ká sok, iro dák, kö zü le tek
fes té sét-má zo lá sát, ta pé tá zá sát (fo lyé kony tex til ta pé -
tá zá sát), gipsz kar to no zá sát, mû anyag gipsz de ko rá -
lá sát, mû gyan ta pad ló be vo nat fel hor dá sát. Tel.: (20)
9505-199.
g Szö veg szer kesz tést, szkennelést, nyom ta tást vál la -
lok. (An gol, né met nyel ven gé pe lés) Tel.: 415-056.



g La ká sok, iro dák nagy ta ka rí tá sát vál la lom. Fes tés
után is. Tel.: (20) 3303-362, vagy (es te) 413-914.
g Gödöllõn és von zás kör ze té ben szer szám gép ja ví tást
és ál ta lá nos kar ban tar  tást vál la lunk! Gép cso por  tok:
for gá cso ló au to ma ták, esz ter gák, ma ró gé pek, kö szö -
rû gé pek, vé sõ és gya lu gé pek, mû anyag fröccsön-
tõgépek stb. Szer zõ dés ese tén ügye le ti rend szer is
meg old ha tó. To váb bi in for má ci ót (20) 9217-295-ös
te le fo non kér het nek.
g Szo lá ri um! 35 csö ves, 3 arc bar ní tós, 160 Wat tos,
új fény csö vek kel. Tíz perc: 160 Ft, 15 perc: 240 Ft.
(bér let igény sze rint, ked vez ménnyel). Ugya nitt koz -
me ti ka, smink te to vá lás, fül lu kasz tás. Gödöllõ, Sza -
bad ság tér 23. (Ga lé ria Üz let ház, a HÉV Sza bad ság
té ri meg ál ló ja mel lett). Tel.: 412-098.
g 50 éves nyug dí jas öz vegy nõ (gya kor ló nagy ma -
ma), gyer mek vagy idõs hölgy fel ügye let ét, tár sal ko -
dó nõi mun kát, il let ve ház tar  tás ban be se gí tést vál lal,
na pi 2-4 órá ban. Tel.: 421-762.
g Köl töz te tés, áru szál lí tás (bel föl di és nem zet kö zi)
meg le pe té sek nél kül, ga ran ci á val. Bár mit, bár mi kor,
bár ho vá. Tel/fax: 418-203, vagy (30) 9243-216.
g Ági fod rá szat Gödöllõ, Pa lo ta kert 2. III. eme let. 31.
szám alatt, sze re tet tel vár ja ked ves ven dé ge it ked den
és csü tör tö kön 8-13, szer dán és pén te ken13-19 és
szom ba ton 8-13 órá ig. Be je lent ke zés a 417-729-es
te le fo non.
g Meg bíz ha tó, egye dül ál ló nõ, el tar tá si, vagy élet já ra -
dé ki szer zõ dést köt ne idõs sze méllyel, ottlakással.
Tel.: 495-574 (es te 6 után).
g Ta ka rí tást, be já ró nõi mun kát vál la lok Gödöllõn. Tel.:
495-574.
g Két üte mû Wart burg sze re lé si ta nács adás. Tel.: (20)
331-3976.
g Gödöllõi fitness köz pont sza bad idõs sport prog ram
sze re tõk (ae ro bic, jó ga, tánc, stb.) je lent ke zé sét vár -
ja. Tel.: 414-068, vagy (20) 9511-138.
g Gyer mek fel ügye let, csa lá di kör nye zet ben, 8000
Ft/hó, tel jes el lá tás sal. Al kal man kén ti fel ügye let is
(be vá sár lás, egyéb; is ko lai, óvo dai szü net stb.). Tel.:
411-661.
g Calanetics (alak for má ló, kar csú sí tó) tor na in dul az
Er kel is ko lá ban. Min den hét fõn, szer dán: 17-18 órá ig,
va la mint 18-19 órá ig. 1 óra ára: 250 Ft.
g Dip lo ma köt te tés egy mun ka nap alatt, fe ke te mû bõr,
arany nyo más sal. 1600 Ft/db. Érd.: Borbélyné B. Ma -
ri an na, Gödöllõ, Ka zin czy kör út 4. Tel.: 412-383. (19-
20 óra kö zött)
g Épü let bá do gos mun kát vál la lok. Csa lá di há zak:
eresz csa tor na, ké mény sze gély, ab lak pár kány ok, le fo -
lyók, le mez fe dé sek, to rony fe dé sek, ja ví tá sok és szé -
les kö rû le mez mun kák. Tel.: (30) 2601-944, vagy (20)
9160-292.
g Köny ve lõk nek adat rög zí tést és tel jes kö rû bér szám -
fej tést, va la mint tb. ügy in té zést vál la lok. Tel.: 415-553.

Adás-vé tel
g Ké zi kö tés, hím zett te rí tõ a ké szí tõ tõl. Tel.: 415-
056.
g Ké zi mun ka elõ nyo más, 2 so ros gé pi cak ko zás,
elõ nyo mott te rí tõk, hím zõ fo nal el adó. Tel.: 412-119.
g Ol csón el adó 2 db két aj tós gye rek szek rény, mó zes -
ko sár, fel nõtt he ve rõ, mát rix nyom ta tó. Tel.: 430-678.
g El adó: 1 db hor doz ha tó cse rép kály ha 13 ezer Ft, 1
db 80 l-es vil lany boj ler 13 ezer Ft, 1 db 3x2, 5x8
csem pe nagy sá gú cse rép kály ha 22 ezer Ft, 1 db ki -
húz ha tó ágy, 2 db fo tel lel. Tel.: (20) 3210-076.
g El adó: BH 03-as árok ásó gép, T 25-ös eke, T 2 4
K 14 B vált va for ga tós eke, kis pót ko csik, vas vá gó
fû rész gép, 380 V-os komp resszor, Disszu- és nit ro -
gén pa lac kok, va ko ló gép, fék dob esz ter ga, Babetta
kis mo tor, 220 V-os ter mény da rá ló. Tel.: 416-819.
g Ré gi fa ra gott pi pát ven nék. Tel.: (30) 9717-337.
g Ré gi fa ra gott há ló szo ba bú tor t ke re sek, le he tõ leg
fel újí tás elõt ti ál la pot ban. Tel.: (30) 9717-337.
g El adó 120 cm szé les fran cia ágy (20 ezer Ft) és
spa nyol für dõ szo ba mos dó szek rény (40 ezer Ft) alig
hasz nált ál la pot ban. Tel.: (20) 9380-911.
g El adók komp lett fó lia vá zak (10 x 40 és 6 x 30 mé te -
re sek). 1 co los hor gony zott csõ bõl, kö tõ csö vek kel,
ven til lá to rok kal, gáz ka zá nok kal. Kü lön is! Tel.: 484-234.
g Ve ze té kes gáz tûz hely el adó. Tel.: (20) 321-3362.
g Csa lá di ház tel jes bú tor za ta ala csony áron el adó.
Tel.: (20) 9691-459.
g El adó komp lett kony ha szek rény (pi ros), rozs da -
men tes két mo so ga tós + gáz tûz hely. Iá.: 55 ezer Ft.,
va la mint he ve rõ: 5 ezer Ft., elõ szo ba fal + ci põs
szek rény: 7 ezer Ft.  Tel.: 413-803.
g Be teg nek va ló to ló ko csi el adó. Tel.: 419-456.
g 3 x 2,5 m-es, gyor san össze rak ha tó el áru sí tó sá -
tor, víz és szél ál ló, el adó. Tel.: (20) 9155-950.
g El adó: 1 db 5 ágú csil lár; 1 db új, nagy mé re tû bõ -
rönd; 1 db szét  nyi t  ha tó kony hai  asz ta l ;  1 db
Energomat mo só gép; 2 db nagy te her bí rá sú két ke re -
kû ké zi ko csi; 1 db el aka dás jel zõ; 8 fm (új) vas ke rí -
tés. Tel.: 410-943.
g Swatch Scuba 200 Loomi na rancs sár ga óra 5 ezer
Ft-ér t el adó. Tel.: 421-494.
g El adó: masszív lakatosipari mun ka asz tal, sa tu val.
254 x 126 x 87 cm. Lv: 6 mm. Ár: 40 ezer Ft. 220 V-
os asz ta li kör fû rész. Ár: 16 ezer Ft. Tel.: 412-536.
g El adó Gödöllõn egy Hajdu Energomat au to ma ta
mo só gép (4 éves), 30 ezer Ft-ér t. Tel.: (dél után)
(20) 9772-301.
g El  adó: do hány zó asz ta l  (130 x 65),  Sega
Megadrive II., grill sü tõ, fal vé dõ, Ikeás ro ló, lám pa -
tes tek, sa tu pad, vad disz nó bõr. Tel.: 432-240, vagy
(60) 2458-277.
g Ré gi gödöllõi és kör nyék be li te le pü lé se ket áb rá zo -
ló ké pes la po kat ke res gyûj tõ. Tel.: (20) 9587-506,
vagy 422-289.

Jár mû, al kat rész
g Kéz pén zes gép ko csi vá sár lás! 2 mil lió Ft-ig ke re -
sünk hasz nált gép jár mû ve ket. Ház hoz me gyünk.
Tel.: (20) 9715-992.
g 1981-es Opel Kadett 1.3-as, mo to ri ku san tel je -
sen fel újít va, 2001. jú li u sig vizs gá val, el adó. Iá.:
200 ezer Ft. Tel.: (egész nap) 415-315.
g Di e sel Aleko el adó, gyá ri lag sze relt 1,8-as Ford
mo tor ral. Iá.: 500 ezer Ft. Tel.: 494-114 (18-20 óra
kö zött).
g 11 és ZUK te her gép ko csi (pony vá zott) el adó,
2000. Má jus 18-ig ér vé nyes mû sza ki val. Tel.: 420-
391. Pa jor Gyuláné.
g El adó: VW. Poló kom bi 88-as, 1.3i, ka ta li zá to ros,
fe hér szí nû. Iá.: 525 ezer Ft. Opel Corsa 90-es,
1.4i, ka ta li zá to ros, pi ros szí nû. Iá.: 650 ezer Ft.
Tel.: (20) 9150-296, vagy 411-289.

Ok ta tás
Egye te mis ta lány, ál ta lá nos is ko lás gyer me kek kor -
re pe tá lá sát váll al ja, ház hoz men ve. Tel.: 416-853.
g Olasz nyelv ok ta tást, nyelv vizs gá ra fel ké szí tést,
kor re pe tá lást vál la lok, kez dõ tõl, ha la dó szin tig (ház -
hoz is me gyek). Tel.: 432-143.
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Szív bõl mond junk kö szö ne -
tet mind azok nak, akik sze -
re tett édes apánk, Danku
Mik lós te me té sén ko szo rú -
juk kal, je len lét ük kel tisz te -
leg tek drá ga ha lot tunk em -
lé ké nek. Együtt ér zé sü ket
örök re meg õriz zük.

A há lás Danku csa lád

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki
mind azok nak, akik Pálffy
Károlyné,  drá ga Csi  -
bikénk te me té sén részt
vet tek, ko szo rút, vi rá got
he lyez tek sír já ra, fáj dal -
munk ban ve lünk osz toz -
tak.

A gyá szo ló csa lád

Az ESZI (Gödöllõ, Ady sétány 56.) 
felvételt hirdet az alábbi álláshelyekre:

1 fõ varrónõ – kisegítõ
2 fõ ápolónõ, feltétel: szociális gondozó és ápoló,
felnõtt szakápoló, HÍD.
1 fõ szakács, feltétel: szakirányú végzettség vagy
vendéglátó-ipari szakközépiskola.

Bérezés a KJT szerint.
Részletes tájékoztatás az intézményvezetõtõl kérhetõ

a 420-600 telefonszámon.
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Világszám
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– Színvonal – szépség – igényesség –

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

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

tárgyak megtekinthetõk,
megvásárolhatók.

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

Nyitva: H–Szo.: 8–18, V.: szünnap

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

Minden használt Suzukira 
KAMATMENTES HITEL!
Így használt Suzukiját 150.000 – 200.000
Ft-os megtakarítással veheti meg! (2 év

garanciával)

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

ÚJ SUZUKI
100 – 150 ezer Ft kedvezménnyel

A Városüzemeltetõ és Szolgáltató Kht.
Gödöllõ, Dózsa Gy. út 69. sz.

alatti telephelyére
kertész szakmunkásokat keres,

parkfenntartói munkára!
B, C kategóriás jogosítvánnyal,

gépkezelõi vagy motorfûrész-kezelõi vizsgával
rendelkezõk elõnyben!

Jelentkezni a fenti címen,
Jenei Lászlónál lehet
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A Nagycsaládosok Gödöllõi Egyesülete,

“KÜLDJETEK SZÉP RAJZOKAT”
címmel rajzpályázatot hirdet.

Minden: óvodás, alsó és felsõ tagozatos iskolás
munkáját várjuk.

Tanév közben készült képet is küldhettek. 
A pályázat hátuljára írjátok fel a következõket: név, cím,

születési év, óvoda/iskola neve, óvónõ/raiztanár neve.
Rajzoljatok magatokról, 

környezetetekrõl, Gödöllõrõl
szabadon választott méretben és technikával.

Díjazás: Korosztályonként az elsõ három helyezett
jutalomban, negyediktõl nyolcadik helyig oklevélben

részesül.

Beküldés határideje: 2000. március 31.
helye: JUHÁSZ GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR

GYERMEKKÖNYVTÁRA

A beküldött alkotásokból kiállítást rendezünk.
A rajzkiállítás megnyitójára és a díjak kiosztására:
a II. sz. ORVOSI RENDELÕ NAGYTERMÉBEN

ÉS GYERMEKVÁRÓJÁBAN kerül sor

1999. április 14-én (pénteken) 16,30-kor, melyre min-
den kedves pályázót szeretettel várunk.

A díjazottaknak erre az alkalomra meghívót küldünk.
A KORÁBBI MÛVEK A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN VEHETÕK ÁT!

SEGÍTSÉGSEGÍTSÉG
KÖZALAPÍTVÁNYKÖZALAPÍTVÁNY

GÖDÖLLÕGÖDÖLLÕ
Az alapítvány célja:Az alapítvány célja:

természetbeni és pénzbenitermészetbeni és pénzbeni
támogatást nyújtani a Gödöllõntámogatást nyújtani a Gödöllõn
élõ, átmenetileg válságba kerültélõ, átmenetileg válságba került

embereknek, családoknak,embereknek, családoknak,
veszélyben élõ embereknek.veszélyben élõ embereknek.

Várjuk mindazok segítõkészVárjuk mindazok segítõkész
támogatását, akik e nemes céllaltámogatását, akik e nemes céllal

azonosulni tudnak!azonosulni tudnak!

Az alapítvány adószáma:Az alapítvány adószáma:

19191176860-1-1376860-1-13
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CIB

A Lear Corporation 34 or szág 340 gyár tó te lep he lyén több mint 106 000
mun ka tár sat fog lal koz tat. Cé günk a vi lág egyik leg na gyobb gép jár mû -
ülés, bel sõ fel sze re lé si rend sze rek és au tó vil la mos sá gi be ren de zé sek
gyár tó já nak ma gyar vál la la ta ként az au tó ipar el is mert part ne re.
Gödöllõi te lep he lyünk erõ sí té sé hez ke re sünk mielõbbi belépéssel

Feladata:
– a fõkönyvelõ irányítása alatt a folyamatos fejlõdés
támogatása a készletgazdálkodási tevékenység
ellenõrzésével,
– közremûködés a vevõ- és szállítóállománnyal kapcso-
latos pénzügyi és számviteli folyamatokban.

Elvárásaink:
– felsõfokú szakirányú végzettség,
– mérlegképes könyvelõi képesítés,
– kommunikációs szintû angolnyelvtudás,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– 2–3 éves termelõvállalatnál szerzett tapasztalat elõnyt jelent.

Ha szeretne tagja lenni egy  sikeres csapatnak, és részt venni a  21. 
század kihívásaiban, akkor  küldje be címünkre fényképes magyar és
angol nyelvû önéletrajzát a megjelenéstõl számított egy héten belül!

Lear Corporation, emberierõforrás osztály

2100 Gödöllõ, Haraszti út 4.
A  borítékra kérjük, írja rá:  „KÖNYVELÕ–GÖDÖLLÕ”

KÖNYVELÕT.

„A sikereinkben való részvétel nem

az egyetlen általunk kínált ösztönzés”
A Magyar Vöröskereszt gödöllõi
szervezete a következõ árucik-
keket forgalmazza:

Szírisz tusfürdõ.................110 Ft
Szírisz mosogató...............100 Ft
Taft hajlakk.......................430 Ft
Hajhab, 400 ml..................350 Ft
Szappanok..........................60 Ft
Bac tusfürdõ.....................300 Ft
Biopon, 8 kg....................1600 Ft
Szírisz sampon.................110 Ft
Toalett papír, 8-as............160 Ft
Borotvahab, 400 ml..........350 Ft
Hajlakk, 400 ml................350 Ft
Lux tusfürdõ....................250 Ft
Fa tusfürdõ.......................350 Ft
OMO, 3,6 kg....................1150 Ft

Címünk:
Gödöllõ, Testvérvárosok útja 2.

Telefon: 420-372
Nyitva: kedd–szerda 9–13-ig
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ISDN
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GE-Hungary
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A Gödöllõi Lokálpatrióta
Klub értesíti a tisztelt
érdeklõdõket, hogy az

AAjjáánnddéékkkkoossáárr
eellssõõssoorrbbaann  hhööllggyyeekknneekk

c. színházi elõadást
– technikai okok miatt –

húsvét után rendezik meg

Az új idõpontról lapunkban
beszámolunk

Pályázati felhívás
A Gödöllõi Lokálpatrióta Klub pályázatot hirdet
általános és középiskolás tanulók számára a millenniumi
év alkalmából.

1. A pályázat címe:
I. kategória, 10–14 éves korosztály számára: 

„Gödöllõ kulturális emlékei, hagyományai”
II. kategória, 14–18 éves korosztály számára: 

„Mit jelent nekem Gödöllõ?”
2. A pályázat tartalma:
I. kategóriában Gödöllõhöz kapcsolódó történelmi
esemény, történet, tárgyi emlék vagy hagyomány leírása.
II. kategóriában Gödöllõ múltjából és jelenébõl kiindulva
egy lehetséges jövõkép bemutatása.

3. A pályázat terjedelme:
I. kategóriában maximum 5 oldal 
II. kategóriában maximum 10 oldal

4. A pályázat formai követelményei:
az írásmû készülhet kézzel, írógéppel vagy számítógéppel.
Jól olvashatónak kell lennie. Elõlapot is kell készíteni,
amelyen az alábbiakat kell feltüntetni

Cím, dátum, aláírás, lakcím
5. A pályázat leadása:
Városháza. I. emelet. Sajtóiroda. Emõkey Katalinnál.

6. A pályázat benyújtásának határideje: 2000. június 1.
Eredményhirdetés idõpontja: 2000. június negyedik hete.
Az eredményhirdetés pontos helyérõl és idejérõl minden
pályázót személyesen értesítünk.
7. Pályadíjak: kategóriánként külön
l. díj: 6000 Ft, 2. díj: 5000 Ft , 3. díj: 4000 Ft

A Gödöllõi Királyi Kastély Kht. 
RENDÉSZT keres.

Feltételek:
érettségi, szakirányú végzettség, alapfokú nyelvvizsga.

Jelentkezni önéletrajzzal Ócsai Ferenc rendészeti vezetõnél lehet.

Tel.: 430-864
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A Ma gyar Ku pa nyolcaddöntõ vissza vá -
gó ján há rom-null ra nyert az AGRC csa pa -
ta a Mis kol ci VSC el len. A gödöllõi csa -
pat, így két gyõ ze lem mel ju tott to vább.

Re me kül kez dett a ha zai együt tes. Ké -
sõbb ki csit össze szed te ma gát a Mis kolc,
de 9:7-es ál lás után már csak nyo moz ták a
lab dát a ven dé gek. A sok szer vát ron tó,
sok gyen ge nyi tás fo ga dást be mu ta tó mis -
kol ci csa pat tíz perc alatt el ve szí tet te az el -
sõ játsz mát. 

A foly ta tás ban a min den te kin tet ben
jobb Gödöllõ kü lö nö sebb meg erõl te tés nél -
kül sze rez te meg a gyõ zel met. A si ma há -
rom-nul lás ered mény – a hat-nul lás össze -
sí tés – jó aján ló le vél az osz tá lyo zó elõtt. A
Ma gyar Ku pá ban a leg jobb nyolc kö zött a
lis ta ve ze tõ Nyír egy há za lesz az el len fél.

A gödöllõi csa pat lap zár tánk után Bu da -
pes ten ját szot ta el sõ mér kõ zé sét az ext ra-li -
gás he lyért a Pul zus csa pa tá val. A má so dik
meccset pén te ken 18 óra kor játsszák a Tö rök
Ig nác Gim ná zi um tor na ter mé ben. Az ext ra-
li gá ba ju tás hoz két gyõ ze lem re van szük ség.

-ta más-

F eb ru ár 26-án és 27-én ren dez ték
meg a 2000. évi „Nosz tal gia” te rem -

lab da rú gó ku pa mér kõ zé se it a GATE
sport csar nok ban. Mint az el ne ve zés is
mu tat ja, itt most nem a fi a ta lo ké volt a
fõ sze rep, ha nem a 40 éven fe lü li e ké.

A já té ko sok, ko ru kat meg ha zud tol va,
ma gu kat nem kí mél ve fu tot tak, haj tot -
tak és idõn ként klasszis meg ol dá so kat
al kal maz va küz döt tek a gyõ ze le mért, a

gó lo kért. A ke vés né zõ, aki ki lá to ga tott,
él ve ze te sebb és pörgõsebb össze csa pá -
so kat lát ha tott, mint ha a pro fesszi o ná lis
ma gyar baj nok ság akár me lyik mér kõ zé -
sét vá lasz tot ta vol na. Igaz, az nagy pá -
lya, ez meg csak ki csi. De ak kor is:
vég re nem volt üres já rat egy fut ball -
meccsen.

A tor nán jól vet te az aka dá lyo kat a
GLC öreg fi úk csa pa ta. A Boda Já nos,
Ta kács Kár oly, Bán he gyi Bé la, Gedei
Sán dor, Rácz Jó zsef, Rab Pé ter, Rab
Ti bor, Rab Já nos, Sza bad Ist ván, Ta -
más Fe renc, Lõrincz Fe renc össze té te -
lû gár da hat mér kõ zé sé bõl négy szer
gyõz te  sen hagy ta  e l  a  pá lyát  (a
Zsófialiget el len 2:1, a No ked li FC el -
len 4:1, a Nis san el len 7:2, a Szada
Öreg fi úk el len 3:1), egy szer dön tet lent
ért el (a Ju ni or ral szem ben 1:1), és
egy szer ki ka pott (a G. Áfésztól, 0:1).
Üde szín fol  tot  je  len te t t ,  hogy a
gödöllõi csa pat ban a há rom Rab test -
vér együtt sze re pelt. Fény ko ruk ban ezt
nem te het ték meg, de most, az idõ elõ -
re ha lad tá val már igen.

A tor na ez zel még nem ért vé get: már -
ci us 5-én, va sár nap dél után ren de zik meg
a „Nosz tal gia” ku pa dön tõ jét, ugyan csak
a GEAC sport csar nok ban.

chris

Röp lab da

Két meccsbõl kettõ

Meg ren dül ten ér te sül tünk ar ról, hogy Po zsony ban szom ba ton es -
te, egy nap pal ti zen he te dik szü le tés nap ja elõtt, tra gi kus hir te len -
ség gel el hunyt Gémesi Ma ri an na.

Gémesi Csa bá nak, a GEAC ví vó szak osz tá lya el nö ké nek lá nya,
a Re for má tus Lí ce um ta nu ló ja a ta va szi kadett-világbajnokság
elõt ti vá lo ga tó ver se nyen vett részt, ami kor egész na pos im po ná ló
ví vás után, a dön tõ be ju tá sért ví vott asszó köz ben, 13:5-ös ve ze -
tés nél hir te len rosszul lett, és meg halt. A ha lál oka: egy or vo si lag
elõ re nem lát ha tó ér fal-gyen ge ség mi att meg re pedt aor ta. Egy
órán át pró bál ták új ra élesz te ni, saj nos hi á ba.

Vá ros unk nagy re mé nyû, if jú ví vó já nak ha lá la mé lyen meg ráz ta
a gödöllõieket és az egész or szá got egya ránt. Gémesi Ma ri an nát
a Ma gyar Ví vó szö vet ség, a Benkõ Ti bor Ala pít vány, és sport egye -
sü le te, a GEAC, sa ját ha lott já nak te kin ti. Te me té se, a re for má tus
egy ház szer tar tá sa sze rint, pén tek dél után fél négy kor lesz a
gödöllõi te me tõ ben. g

Sze ni or fut ball

Há rom Rab egy csa pat ban

Fotó: Magyar Bertalan

AGRC: Pus kás, Jaczkó, Tóth Zs., Tóth M.,
GELLÉR KLÁ RA, SZENDRÕI. Cse re: Bol di -
zsár (libero), Gellér Ka ta lin, Szur kos,
Kurucz, Ár pás. Edzõ: Do bos Já nos

AGRC–MVSC 3:0 ( 13, 20, 15)

Meghalt Gémesi Marianna
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Min den so ro zat meg sza kad egy szer – szok -
ták mon da ni. A Trident FC-nél saj nos már
be is kö vet ke zett ez az ese mény: a jól raj to -
ló csa pat el sõ iga zán ide gen be li mér kõ zé sén
(az idény nyi tón ugyan nem õk vol tak a pá -
lya vá lasz tók, de ha zai kör nye zet ben,
Gödöllõn ját szot tak) ve re sé get szen ve dett a
köz vet len ve tély társ nak szá mí tó Reálprint
FC-tõl. Pe dig nem úgy in dult, hogy ne kik
kell szo mor kod ni uk a vé gén.

A kez dés után rög tön tá ma dó lag lé pett fel
a Gacsályi-gárda, ami alig több, mint más fél
perc el tel té vel egy Kiss-ka pu fát ered mé nye -
zett. Ezt kö vet te egy át eme lé si kí sér let, amit
a ma gas ha zai ka pus há rí tott, hi deg zu hany -
ként pe dig jött egy szer ve zett el len tá ma dás,
amely nek vé gén Gá bor Lász ló sze rez te meg
a ve ze tést a Reálprintnek. A já ték ké pe ezu -

tán sem vál to zott: Szûcs, Pfeffer és Ná dor ré -
vén to vább ra is a gödöllõieknek akad tak le -
he tõ sé ge ik, csak épp a ka pu ba nem si ke rült
be ta lál ni uk. Egé szen a ti zen ha to dik per cig,
ami kor Kiss Ri chárd sar ka lá sá ba Var ró
ugyan be le ért, de vé de ni nem tud ta. Szü net -
ben még is a bu da pes ti ek le het tek nyu god tab -
bak, mert nem sok kal az egyen lí tõ gól után
egy jól ki vi te le zett sza bad rú gás-kom bi ná ció
ered mé nye képp új ra ná luk volt az elõny.

A má so dik féildõ el sõ per ce i ben úgy tûnt,
a Reálprint vál toz tat ad di gi fel fo gá sán, amit
jel zett is, hogy rög tön az ele jén Palocsay
szép vé dé sé re volt szük ség egy tá vo li lö vés -
nél. Ez út tal az tán a Trident volt, amely élt az
adó dó al ka lom mal, és így Sztriskó ta lá la ta
után új ra egál volt az ál lás. Sõt, Ná dor be -
adá sát kö ve tõ en Csiszér – a mér kõ zés fo lya -
mán elõ ször – ve ze tés hez is jut tat ta csa pa tát.
So ká ig nem örül het tek Ná dor ék, mert mind -
össze ti zen há rom má sod perc múl tán a ha za i -
ak is meg sze rez ték har ma dik gól ju kat. Az
egy hét tel ko ráb bi hoz ha son ló an ez út tal is
iz gal mas ra si ke rült a mér kõ zés vé ge. Sem az
el len fél nél tör tént jo gos ki ál lí tás, sem a kis -
bün te tõ (sor fal nél kü li sza bad rú gás egye lõ re
még ti zen két, de már ci us el se jé tõl tíz mé ter -
rõl) kí nál ta eséllyel nem tu dott él ni a
Trident, mely tõl a sze ren cse is el pár tolt ezen
az es tén. Mind össze fél perc volt ugya nis
hát ra, ami kor elõbb a ka pu fa (akár csak a
kez dés után), majd a ka pus há rí tot ta Sztriskó
gól szer zé si kí sér le tét. A má sik ol da lon ugya -
nak kor ti zen há rom má sod perc cel (is mét a
ta lál ko zón egy szer már sze ren csét en nek mi -
nõ sült bû vös szám) a vé ge elõtt egy bal ol -
da li be adás Len gyel rõl irá nyí tás nél kül is a

há ló ba pat tant. Nem cso da hát, ha a meccs
után dü hö sek vol tak Po lyák Csabáék, hi szen
a Trident já té ka alap ján rá szol gált vol na leg -
alább az egyik pont ra, még is vesz te sen kel -
lett el hagy nia a pá lyát.

Bi zo nyá ra min den gödöllõi fut ball ba rát
örült vol na, ha nem az õ gyõ zel mi, ha nem a
má sik he lyi gár da, a GKFC pont nél kü li sé gi
so ro za ta ért vol na vé get. Saj nos azon ban a
té len az el sõ osz tály ban is sze re pelt lab da -
rú gók kal meg erõ sí tett De kád gödöllõi ven -
dég já té kán két sé get sem ha gyott a gyõz tes
ki lé té rõl. Az el sõ fél idõ ben még di csé re te -
sen helyt áll tak Fazekasék a jó ké pes sé gû
el len fél lel szem ben, ám a má so dik já ték -
rész ele jén nem volt el len szer ük a ven dé -
gek le tá ma dá sos tak ti ká ja el len, és öt perc
alatt öt gólt kap tak. Az együt tes kü lön bal -
sze ren csé je volt, hogy épp ak kor kel lett a
baj no ki cí mért küz dõ Tököliek el len ját sza -
ni uk, ami kor sé rü lés és be teg ség mi att több
já té ko su kat nél kü löz ni ük kel lett, az e mi att
mély víz be do bott fi a ta lok pe dig – a ka pus
Lo vast és a gól szer zõ Gémesit le szá mít va –
ki csit meg il le tõ döt tek vol tak. Ivanovics
Kár oly, a csa pat ve ze tõ je a ta lál ko zó leg -
fon to sabb ta nul sá gá nak azt ne vez te, hogy
min den képp erõ sí tés re van szük ség, hogy
ha son ló sé rü lés, be teg ség, ne ta lán tán
eltiltáshullám ese tén is legyenek meg fe le lõ
he lyet te sek. A tár gya lá sok ered mé nyei, az
az új iga zo lá sok már jö võ hét fõn, a Spurs
el le ni össze csa pá son játsz hat nak.

Kö vet ke zõ mér kõ zé sek: már ci us 6.:
Trident FC-Kispest, Gödöllõ, Egye te mi
sport csar nok, 19 óra, il let ve Spurs FC-
GKFC, Cse pel, 20.30.

Baj no ki rajt az NB III-as baj nok ság -
ban: Gödöllõi LC-Heves, már ci us 5., if -
jú sá gi 11 óra, fel nõtt 13 óra.

Tóth Már ta

Bu da pest, Lõ rin ci sport csar nok
Ve zet te: Vi lá gi B., Száva F. (Sza bó Zs.)
Trident FC: Palocsay–Morvay, Kiss R.,
Sztriskó, Tóth L. Cse re: Nagy L. (ka pus),
Csiszér P., Földesi, Szûcs, Ná dor, Pfeffer.
Edzõ: Gacsályi At ti la
Gól szer zõ: Kiss R., Sztriskó, Csiszér
Gödöllõ, Egye te mi sport csar nok, 150 né zõ

Ve zet te: Sza bó G., Kömpf Gy. (Herbály P.)
GKFC: Lo vas–Sza bó Zs., Fa ze kas, Mar kó -
czi, Tóth M. Cse re: Ko vács M., Kerecsényi,
Gémesi. Edzõ: Ivanovics Károly.
Gól szer zõ: Gémesi

Reálprint FC–Trident FC 4:3 (2:1)

Gödöllõi KFC–De kád 1:8 (0:2)

Te rem lab da rú gás

Iga zo ló dott a pa pír for ma

Február 26-án Dunakeszin rendezték
meg a 7. Alagi egyéni nyílt sakk versenyt,
mely az utolsó felkészülési állomás volt a
március 5-i megyei diákolimpia elõtt. A
GEAC hat fiatal sakkozója remekül
helytállt a rangos tornán. Igen értékesnek
mondható Romhányi Viktor 3. helyezése.

Végeredmény: 1-2. osztály: Sipos
Ádám (Szigetmonostor) 6,5 pont; 2.
Szabó Zoltán (Statisztika) 6 pont; 3.
Romhányi Viktor (GEAC) 4,5 pont. 3-4.
osztály: 1. Bíró Máris (Tungsram) 5,5

pont; 2. Trajber Dániel (Vác) 5,5 pont; 3.
Fischer András (BEAC) 5, pont… gödöl-
lõi eredmények: Tóth Márk 3,5 pont; Joó
Levente 2 pont; Poós Krisztián 1,5 pont.
5-8. osztály: 1. Gulyás Attila (Nagykáta)
6 pont; 2. Ravasz László (Nyírbátor) 5,5
pont; 3. Bíró András (Tungsram) 5
pont… gödöllõi eredmények: Takács Pál
3,5 pont; Som Lajos 3 pont.

Február 27-én a 8. fordulóval folytató-
dott az nemzeti csapatbajnokság. NB I/B-

s csapatunk nem bírt a fiatalokkal kiálló
Kecskeméttel, míg II. csapatunk szoros
mérkõzésen maradt alul Jászberényben.

NB I/B, 8. forduló, Kecskeméti
Széchenyi SE–Gödöllõi EAC 7,5:4,5

Gyõzött: Karácsony, Tóth, Török.
Döntetlen: Hardicsay, Harmatosi,
Pálvölgyi. Vesztett: Sleisz, Bakó, dr.
Farkas L., Nagyajtai, Bándy, Koczó.

NB II., 8. forduló, Jászberényi
Szekuritas SK–Gödöllõi EAC II 6,5:5,5.
Gyõzött: Ruttkay, Benyó, Bajnóczi,
Somodi. Döntetlen: Veréb, Sillye, dr.
Tallós. Vesztett: Romhányi, Németh, dr.
Farkas J., Rigó, Borsos.

Tímár Zsolt

Sakk

Kettõs vereség a 8. fordulóban 
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A z Or szá gos Ju ni or Fe dett pá lyás At -
lé ti kai Baj nok sá gon a 15 és 19 év

kö zöt ti kor osz tály tag jai ve het tek részt.
A szak em be rek nagy örö mé re rend kí vül
né pes me zõny jött össze er re a meg mé -
ret te tés re. A GEAC edzõi jó ered mé nye -
ket vár tak ta nít vá nya ik tól. Ver seny zõ ik
szin te va la mennyi en az el vá rá sok nak
meg fe le lõ en sze re pel tek. Egye dül Kis
Gyön gyi oko zott kel le met len meg le pe -
tést, aki tõl a fel nõtt OB 5. he lye után,
mi ni mum ezüs töt várt a szak ve ze tés. Ta -
valy õ volt a baj nok. Az idén vi szont óri -
á si tak ti kai hi bák mi att csak ötö dik ként
ért cél ba.

A gödöllõi at lé ták az el múlt év ben két
ju ni or baj nok sá got nyer tek – Kis Gyön -
gyi és Pék And rea –, és idén is ez volt a
cél. A 400 mé te res sík fu tás ban Pék And -
rea szen zá ci ós haj rá val, egyé ni Fedett
pályás csúccsal, meg véd te elõ zõ évi baj -
no ki cí mét. Rá adá sul a négy száz elõtt,
200 mé te ren nagy sze rû en si ke rült fu tás -
sal az ér té kes ne gye dik he lyet sze rez te
meg. Er dé lyi Esz ter az 1500 mé te res sík -
fu tás ban ala po san el ver te a me zõnyt.
Köz vet le nül a rajt után az él re állt, és re -
mek rajt-cél gyõ zel met ara tott.

A 15 éves, te het sé ges Durkó Eliána a
60 mé te res gát fu tás ban szo ros be fu tó ban
har ma dik ként ért cél ba. A nagy sze rû

ered mény mel lé 60 m sí kon szer zett egy
ha to dik he lye zést is. A szin tén 15 éves
Szö ré nyi Zol tán a rúd ug rás ban re me kelt.
A meg szo kott nál ke mé nyebb rúd dal ver -
seny zõ at lé ta jól sze re pelt, hi szen eb ben
a me zõny ben is bronz ér mes lett.

Ered mé nyek:
Lá nyok: 60 m: 6. Durkó Eliána, 7,97.

60 m gát: 3. Durkó Eliána 8,93; 9.
Szeleczki Xé nia, 10,22. 200 m: 4. Pék
And rea, 26,45. 400 m: 1. Pék And rea,
58,22 (edzõ: Benkõ Ákos); Gácsi Ju dit,
60,43 (a 6. hely rõl pá lya el ha gyás mi att
ki zár ták); Sze ke res Vik tó ria, 61,05; Fá bi -
án Bor bá la, 62,93. 800 m: 5. Kis Gyön -
gyi 2:20,6; 11. Eördögh Ré ka, 2:30,8.
1500 m: 1. Er dé lyi Esz ter, 4:38,03 (edzõ:
Babinecz Jó zsef, ne ve lõ edzõ: Kirch -
hofer Jó zsef). 3000 m: 6. Szta renszki
Mag dol na. Rúd ug rás: 4. Har ma ti Ka ta lin,
280 cm. 4×1 kö rös vál tó: 4. GEAC A
(Sze ke res, Durkó, Gácsi, Pék), 9. GEAC
B (Fá bi án, Eördögh, Szeleczki, Hüse).

Fi úk: 800 m: 11. Szüki Nor bert,
2:05,58. Rúd ug rás: 3. Szö ré nyi Zol tán,
360 cm, 4. Jaeger Ákos, 340 cm.

*
A gödöllõi „öre gek” sem ad ták alább a

fi a ta lok nál, hi szen õk is két baj no ki cí -
met sze rez tek és be gyûj töt tek há rom
ezüs töt is a Fedett pályás Sze ni or Or szá -

gos Baj nok sá gon. A sze ni or baj nok ság -
ban 35 év a nõi, 40 a fér fi al só kor ha tár.
A sze ni or at lé ták öt éves sá vok ban ver se -
nyez het nek. 

A két arany ér met Szö ré nyi Ist ván – a
GEAC edzõ je – és Csin ta lan Andrásné
at lé ta szü lõ sze rez te. Szö ré nyi Ist ván
meg nyer te a rúd ug rást és ezüst ér mes lett
ma gas ug rás ban. Csin ta lan Andrásné az
1500 mé te res sík fu tás ban bi zo nyult a
leg jobb nak. Há rom ezer mé te ren két
ezüst ér met nyert a GEAC. A 40 éve sek
kö zött Sza bó Ist ván, az 55 éve sek ver se -
nyé ben pe dig id. Kiss György vég zett a
má so dik he lyen.

*
A Fra di nyílt or szá gos gyer mek ver -

senyt ren de zett a hét vé gén. A gödöllõi at -
lé ta pa lán ták most is si ke re sen sze re pel -
tek. A Gadanecz György ve zet te GEAC-
os kü lö nít mény há rom el sõ he lye zést és
hét do bo gós he lyet szer zett. A gye re kek
el sõ sor ban 60 mé te ren nyúj tot tak nagy -
sze rû tel je sít ményt.

Ered mé nyek: Lá nyok, 60 m: 10 év: 2.
Pá lya And rea, 9,50. 11 év: 1. Izsó Már ti,
8,75!; 2. Ritecz Lil la, 8,89; 4. Fa ze kas
Ni ki 9,18. 12 év: 1. Vá gó Mó ni ka, 8,40!
60 m gát: 4. Fa ze kas Ni ki, 13,75; 2. Vá -
gó Mó ni ka, 10,73. Tá vol ug rás: 3. Ritecz
Lil la, 362 cm; 4. Fa ze kas Ni ki, 345 cm.

Fi úk 60 m: 10 év: 1. Cindrity At ti la,
9,15. 11 év: 3. Se re gi Dá vid, 9,10. 60 m
gát: 3. Se re gi Dá vid, 12,45. 12 év: 2. Szi -
bil la Ba lázs 10,81.

-esztí-

At lé ti ka

Er dé lyi és Pék is mét baj nok

Az or szá gos ser dü lõ össze tett se reg szem -
lét az FTC fu tó fo lyo só ján ren dez ték meg,
a kör be fu tó és a do bó szá mok nél kül. A
se reg szem lén so kan in dul tak, és kü lö nö -
sen az él me zõny ben igen jó szín vo nal
jel le mez te a ver senyt. A gödöllõi csa pat
di csé re te sen sze re pelt. A gye re kek re mek
fi zi kai ál la po ta saj nos nem min den eset -
ben ér vé nye sült. Az edzé se ken nem tud -
nak 80 vagy 100 m gá tat fut ni, ugya nak -
kor a sík fu tó szá mok ban rend kí vül jó
ered mé nye ket ér tek el. Saj nos nincs le he -
tõ sé gük tá volt ug ra ni, en nek el le né re vi -
szony lag jók az el ért ered mé nyek. Az
edzõk összes sé gé ben elé ge det tek vol tak a
gye re kek tel je sít mé nyé vel.

Ered mé nyek: 13 éve sek: 1. Babrián
Lorti, 80 m gát 13,3; 80 m 10,3; tá vol

418 cm; 2018 pont. 5. Mé szá ros Krisz ti,
13,9; 11,0; 418 cm; 1654 pont. 14 éve -
sek: 2. Fá bi án Bog lár ka. 80 m gát 13,9;
100 m 12,8; tá vol 456 cm; 2094 pont. 8.
Bolbás Gyön gyi, 14,6; 13,5; 403 cm;
1734 pont. 14 éve sek: 2. Szi bil la Lász ló,
100 m gát 14,6; 100 m 11,8; tá vol 533
cm.

Ezen a hé ten Du na új vá ros ban fe je zõ -
dik be egy nem zet kö zi ser dü lõ ver -
sennyel a fe dett pá lyás sze zon. A leg -
jobb gödöllõi at lé ták kö zül né há nyan
nem in dul nak ezen, mert egy lé nye ge sen
na gyobb sú lyú „ver se nyen” igye kez nek
dön tõ be ke rül ni. Bolbás Gyön gyi, Hüse
Ni ki, Szi bil la La ci és tár sa ik fel vé te liz -
nek a Tö rök Ig nác Gim ná zi um ba.

Benkõ Ákos

At lé ti ka

Ser dü lõ ink az össze tett ben is az élen A GEAC Asz ta li te nisz Szak osz tá lya és a GAK
Kht. kö zös szer ve zé sé ben már c. 19-én
mun ka he lyi kol lek tí vák ré szé re 2 fõs csa pa -
tok rész vé te lé vel asz ta li te nisz-baj nok sá got
ren de zünk Gödöllõ Ku pa el ne ve zés sel. Min den
sport ba rát „ama tõr és pro fi” egya ránt részt
vehet ren dez vé nyün kön, a Szent Ist ván Egye -
tem Sport csar no ká ban fel ál lí tott 12 asz ta lon.

A mér kõ zé se ket 14 óra kor be mu ta tók
sza kít ják csu pán meg. Meg cso dál hat juk az
olim pi á ra ké szü lõ Tóth Krisz ti na (két sze res
fel nõtt Eu ró pa-baj nok, VB bronz ér mes, a Ju -
ni or VB 2. he lye zett je)játékát, Fa há zi Já nos
asz ta li te nisz-vir  tu óz (VB bronz ér mes, két -
sze res EB bronz ér mes) be mu ta tó mér kõ zé -
sét par ket ta és egyéb spe ci á lis asz ta li te nisz
„esz kö zök” se gít sé gé vel. Más ne ves sport -
ági részt ve võk is meg tisz te lik prog ra mun kat.

Ka to na Ist ván

PINGPONGGÁLA
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AGödöllõi Sport Ala pít vány és a GEAC
szer ve zé sé ben nyol ca dik al ka lom mal

ren dez ték meg a gödöllõi spor to lók bál ját.
A Szent Ist ván Egye tem Au lá já ban ün ne -
pé lyes ke re tek kö zött ad ták át a dí ja kat az
el múlt év leg jobb spor to ló i nak, edzõ jé nek,
kö szön töt ték a jö võ re mény sé ge it, va la mint
át ad ták a Gödöllõ Sport já ért élet mû dí jat. 

A bált dr. Szendrõ Pé ter rek tor és dr.
Gémesi György pol gár mes ter nyi tot ta meg.
Elõ ször a GEAC arany ko szo rús jel vénnyel
ki tün te tett spor to ló kat kö szön töt ték:
Asbóth Il di kó, Babityné Kiss Lil la, Bucsai
Zol tán és Rúzs-Molnár Ákos (ko sár lab da),
Bor szé ki Pé ter (ké zi lab da), dr. Far kas Jó -
zsef (sakk), Kelenvölgyi Zol tán (lab da rú -
gó), Majzik Jó zsef (röp lab da), Pecze Dá ni -
el, Pocsai Zol tán (at lé ta), Princz Kor nél (ví -
vó) dr. Szendrõ Pé ter tõl ve het te át a dí jat.

Az or szá gos szö vet sé gi baj nok sá gon és
a di ák olim pi ai dön tõ kön do bo gó ra ke rült
spor to lók dí ja it dr. Gouth Lász ló, a
GEAC el nö ke ad ta át: szö vet sé gi baj nok
Kis Gyön gyi, Szö ré nyi Zol tán, Szi bil la
Lász ló, Hüse Ni ko lett, Sze ke res Zsolt (at -
lé ta), di ák olim pi ai baj nok Nagy Ta más
(at lé ta), szö vet sé gi baj nok ság ban ezüst ér -
mes Kerecsényi Fo dor Ge or gi na (kard ví -
vó, edzõ: Subert Lász ló), Sze ke res Vik tó -
ria, Ka to na Má té (at lé ta), bronz ér mes
Durkó Eliána, Fá bi án Bog lár ka, Jaeger
Ákos, Har ma ti Ka ta lin (at lé ta). Az at lé ták
edzõi: Benkõ Ákos és Szö ré nyi Ist ván.

A csa pa tok ver se nyé ben csak or szá gos
baj no ki cím mel le he tett nyer ni. A Tö rök
Ig nác Gim ná zi um di ák olim pi án gyõz tes
csa pa ta: Bajnóczi Pé ter, Rádóczki At ti la,
Somodi Ba lázs, Tö rök Sán dor, Tö rök Zol -
tán, edzõ: Tí már Zsolt. A gim ná zi um le ány
4×400 és 4×800 mé te res vál tó ja szin tén el -
sõ lett a di ák olim pia dön tõ ben, va la mint a
GEAC szí ne i ben 4×x400, 4×800 és gát fu -
tó csa pat ban szö vet sé gi baj no kok: Er dé lyi
Esz ter, Eördögh Ré ka, Gácsi Ju dit, Kis
Göngyi, Pék And rea, Sze ke res Vik tó ria.

A te het sé ges fi a tal spor to lók kö zül eb ben
az év ben öten kap tak el is me rést. A dí ja kat
Benkõ Ákos, a Sport Ala pít vány el nö ke ad -
ta át: Ritecz Lil la, Vá gó Mó ni ka (at lé ta),
Lovrencsics Gergó (lab da rú gó), Papp Lil la
(röp lab dá zó), Koczó Kris tóf (sakk).

Luk ács And rás to ló szé kes pár baj tõr ví vó,
ma gyar baj nok a bál ide jén kül föl di ver se -
nyen vett részt. Az õ kü lön dí ját Batizi Sán -
dor edzõ vet te át. Luk ács And rás nem zet -

kö zi és ha zai ver se nye ken - egyé ni ben és
csa pat ban is - kva li fi kál ta ma gát a Syd ney -
ben meg ren de zés re ke rü lõ paralimpiára. 

Szin tén kü lön dí jat ka pott Babrián
Lorti at lé ta az egész éves ki emel ke dõ tel -
je sít mé nyé ért (100 arany érem, 519 cm
tá vol ug rás ban). 

A har ma dik kü lön dí jat a Ha jós is ko la
le ány ké zi lab da csa pa ta kap ta a di ák -

olim pi án el ért ne gye dik he lye zé sért. A
dí jat Ma jo ros Gusz táv edzõ, és há rom ifi
vá lo ga tott já té ko sa - Iványi Ve ro ni ka,
Mayer Emí lia, Tí már Pet ra - ve het te át.

Az év spor to ló ja és az év edzõ je dí jat
az idén is csak szá mos or szá gos baj no ki
cím mel és do bo gós he lye zé sek kel le he -
tett ki ér de mel ni. A ki tün te té se ket dr.
Gémesi György pol gár mes ter ad ta át.

Az év spor to ló já nak Er dé lyi Esz ter at lé -
tát vá lasz tot ták. Két sze res or szá gos kö zép -
is ko lai baj nok, há rom szo ros szö vet sé gi
baj nok, if jú sá gi vá lo ga tott, részt vett a 18
éven alu li ak vi lág baj nok sá gán, in dul hat az
ifi me zei EB-n. Edzõ jét Kirch hofer Jó zse -
fet az egye tem és a vá ros is kö szön töt te.

Má so dik hely re ke rült Pék And rea at -
lé ta. Két sze res kö zép is ko lás or szá gos
baj nok, két sze res ifi baj nok, há rom szo ros
szö vet sé gi baj nok, if jú sá gi vá lo ga tott,
fel nõtt OB-n ötö dik he lye zett.

Har ma dik he lye zett Timkó Il di kó röp lab -
dá zó lett, aki az idei baj nok ság ban az NBI-
es csa pat meg ha tá ro zó já té ko sa volt. Pél da -
mu ta tá sá val, szor gal má val és nagy sze rû já -
té ká val so kat tett a csa pat re mek sze rep lé sé -

ért. Az ak tív já té kot har ma dik gyer me ké nek
ér ke zé se mi att kel lett ab ba hagy nia. 

Az év edzõ je ki tün te tõ cí met Benkõ
Ákos at lé ta edzõ kap ta. A ta va lyi év ben ta -
nít vá nyai a sza bad té ri és fedettpályás szö -
vet sé gi és kö zép is ko lás baj nok sá go kon 12
or szá gos baj no ki cí met, 3 má so dik és 4
har ma dik he lye zést ér tek el. Öt ver seny zõ -
je be ke rült az után pót lás vá lo ga tott ba.
Szak mai irá nyí tó ja volt an nak a Pest me -
gyei nõi ifi vá lo ga tott nak, amely or szá gos
baj nok ként részt vett a pá ri zsi If jú sá gi Csa -
pa tok Eu ró pa Ku pá ján. A múlt év ben az
összes sport ágat fi gye lem be vé ve meg vá -

lasz tot ták Pest me gye leg jobb edzõ jé nek.
Az est utol só dí ját – a Gödöllõ Sport já ért

Élet mû Dí jat – Kõ rös fõi Lász ló mér nök-ta -
nár, a Ma gyar Röp lab da Szö vet ség el nö ke
ve het te át dr. Gémesi György tõl. Kõ rös fõi
Lász ló több sport ág ban volt if jú sá gi, majd
fel nõtt baj nok Pest me gyé ben. Tag ja an nak
a röp lab da csa pat nak, amely 1951-57 kö -
zött NB-II-es baj nok sá got nyert. 1961-tõl
edzõ ként is dol go zik, 1980-ban lét re hoz za
a Gödöllõi SC nõi röp lab da szak osz tá lyát.
Já té ko sai kö zül Pethõ Ani ta a leg is mer tebb,
aki tag ja a vá lo ga tott ke ret nek, és ta valy
strand röp lab da baj nok sá got nyert. 1996 óta
a Ma gyar Röp lab da Szö vet ség el nö ke.

A díj áta dó ün nep ség után va cso rá val foly -
ta tó dott a bá li prog ram. A bá lo zók nak Jóna
Ádám és Vágvölgyi Zsu zsa tar tott be mu ta tót
a kü lön bö zõ stí lu sú tán cok ból. A ze né rõl a
Har mó nia együt tes – Far kas Jó zsef, Szénási
At ti la és Vincze Má ria – gon dos ko dott,
amely éj fé lig szó ra koz tat ta a spor to ló kat. A
tom bo lán több, mint száz ezer fo rint ér ték ben
sor sol tak ki dí ja kat.

-esztí-
Fo tók: Ba lázs Gusz táv

Sport bál az egyetemen

Versenyzõk, edzõk elismerése
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Ko sár lab da. Négy meccs bõl há rom szor
nyert a GEAC fér fi csa pa ta. Az egye te mi NB
II-es baj nok ság ban ha zai pá lyán ki kap tak a
szen zá ci ó san ját szó sze ge di JGYTF csa pa -
tá tól, majd ide gen ben le gyõz ték a Közgáz
együt te sét. GATE–JGYTF 58:88, Köz -
gáz–GATE 84:88. 

A Pest me gyei fel nõtt baj nok ság ban a
GEAC I. nagy sze rû já ték kal 94:73-ra le -
gyõz te a szent end rei Kos suth KFSE csa pa -
tát. A GEAC II. együt te se pe dig iz gal mas,
rend kí vül szo ros csa tá ban tud ta csak le -
gyõz ni a Monor Old el ne ve zé sû csa pa tot. A
vég ered mény 65:64.

Az V. kor cso por tos Pest Me gyei Ko sár -
lab da Di ák olim pia dön tõ i nek részt ve võ je
a Re for má tus Lí ce um nõi és fér fi if jú sá gi
csa pa ta is. Feb ru ár 28-án, hét fõn a fi úk
mér kõz tek a baj no ki cí mért és az or szá -
gos 24-es dön tõ be va ló to vább ju tá sért. A
Lí ce um csa pa ta elõbb Monortól szen ve -
dett ve re sé get, majd a bronz meccsen
ma rad tak alul a Du na ke szi el len, így a ne -
gye dik he lyen vé gez tek. Már ci us 1-jén
(lap zár ta után) a lá nyok lép tek pá lyá ra a
me gye dön tõ ben, re mél he tõ leg a fi úk nál
na gyobb si ker rel. Az el sõ he lye zett egy -
bõl be jut a leg jobb 24 kö zé, a má so dik
he lye zett nek se lej te zõt kell vív nia a to -
vább ju tá sért.

Lab da rú gás. A Gödöllõi Góliát DSE et tõl az
év tõl fo gad hat ja a sze mé lyi jö ve de lem adó -
ból fel aján lott 1 szá za lé kos tá mo ga tást.
Akik sze ret né nek se gí te ni az 5–16 éves fo -
cis ták fel ké szü lé sé ben, 1 szá za lé kos fel -
aján lá sa i kat meg te he tik a 18680779-1-13
adó szá mon.

Már ci us 15-én nyolc csa pa tos tor nát ren -
dez a Gödöllõi Góliát DSE a Ha jós is ko la
tor na csar no ká ban 8.30-tól. A meg hí vott
1988-as szü le té sû csa pa tok kö zött sze re -
pel töb bek kö zött a Va sas, Hon véd, a Szol -
nok és a Vác.

HÍREK

Adi ák olim pi ai kör ze ti úszó ver senyt a Ha -
jós is ko lá ban ren dez ték meg a múlt hé -

ten. A há rom kor cso port küz del me it há rom
dél után bo nyo lí tot ták le. A kü lön bö zõ ver -
seny szám ok ban dön tõ több sé gé ben azok a
gye re kek nyer tek; akik rend sze re sen úsz nak
Gödöllõn; Kistarcsán és Bu da pes ten. A kör -
ze ti ver se nyen a a Damjanich (D); az Er kel
(E); Ha jós (H); a Pe tõ fi (P); Pre mont rei (N);
a Szent Im re (I); Tö rök (T) és a kistarcsai
Köl csey (K) is ko la úszói vet tek részt. 

Az el sõ kor cso port ban va la mennyi
szá mot a há zi gaz dák nyer ték; öt szám ban
csak a Ha jós is ko la ver seny zõi áll hat tak
fel a do bo gó ra.

A kö vet ke zõ kor osz tály ban a fi úk nál a Pe -
tõ fi két; a Tö rök egy szám ban di a dal mas ko -
dott. A lá nyok ver se nyé ben to vább ra is csak
a há zi gaz dák örül het tek a gyõ zel mek nek. 

A leg na gyob bak nál is mét a Ha jós is -
ko la úszói ta rol tak. A töb bi is ko la kö zül a
Pe tõ fi sze re pelt a leg job ban hi szen ver -
seny zõi ki lenc szer vé gez tek ér mes he -
lyen. A há rom kor osz tály vál tó ver se nye -
in csak Ha jós gyõ ze lem szü le tett.

Ered mé nyek: 
1. kcs.: 40 m mell – 1. Klement Bet ti na

(H) 37,9; 2. Fibecz Ad ri enn (H) 38,0; 3.
Nagy Esz ter (H) 39,4. 1. Mátrahegyi
Lász ló (H) 35,6; 2. Haj dú Ben ce (H) 38,0;
3. Litauszky Já nos (H) 38,3. 40 m hát – 1.
Fibecz Ad ri enn (H) 33,0; 2. Ki rály Pál ma
35,7; 3. Fo dor Or so lya 37,1. 1.
Mátrahegyi Lász ló (H) 37,1; 2. Haj dú
Bencu (H) 37,3; 3. Hefró Ta más (H) 37,8.
40 m pil lan gó – 1. Fibecz Ad ri enn (H)
33,3; 2. Me zei Tí mea (K) 38,6; 3. Tóth
Ani ta (K) 47,9. 1. Haj dú Ben ce (H) 38,8;
2. Pus kás Pé ter (K) 48,6; 3. Dá vid Zsolt
(I) 52,5. 40 m gyors – 1. Fibecz Ad ri enn
(H) 29,1; 2. Klement Bet ti na (H) 30,3; 3.
Me zei Tí mea (K) 33,1. 1. Mátrahegyi
Lász ló (H) 29,5; 2. Haj dú Ben ce (H) 31,7;
3. Szalai Ger gõ (I) 33,3. 6×40 m vál tó –
lá nyok 1. Ha jós 3:14,7; 2. Szent Im re

4:40,7. Fi úk 1. Ha jós 3:26,3; 2.
Damjanich 4:18,1; 3. Szent Im re 4:53,5.

2. kcs: 40 mell – 1. Buj do só Dó ra (H)
36,5; 2. Herczeg Zsu zsa (N) 37,9; 3. Gosler
Ju dit (T) 38,0. 1. Se re gi Dá vid (T) 33,0; 2.
Vizi Bá lint (P) 33,9; 3. Tu ba Kop pány 36,4.
40 m hát – 1. Buj do só Dó ra (H) 31,0; 2.
Kõrösi Bri git ta (P) 36,6; 3. Mol nár Ni ko lett
(E) 37,8. 1. Hor váth Vik tor (H) 29,3; 2. Vizi
Bá lint (P) 30,6; 3. Se re gi Dá vid 31,0. 40 m
pil lan gó – 1. Buj do só Dó ra (H) 33,5; 2.
Schmidt An na (N) 38,7; 3. Herczeg Zsu zsa
(N) 42,2. 1. Vizi Bá lint (P) 28,3; 2. Se re gi
Dá vid () 28,5; 3. Mé szá ros Ist ván 32,9. 40 m
gyors – 1. Buj do só Nó ra (H) 29,6; 2. Tóth
Zsu zsan na (H) 31,4; 3. Kõrösi Bri git ta (P)
34,0. 1. Vizi Bá lint (P) 25,1; 2. Hor váth Vik -
tor (H) 26,1; 3. Se re gi Dá vid 26,2. 6×40 m
vál tó – lá nyok 1. Ha jós 3:17,9; 2. Pe tõ fi
3:39,8; 3. Pre mont rei 4:05,3. Fi úk 1. Ha jós
3:12,8; 2. Pe tõ fi 3:26,2; 3. Damjanich 3:57,7.

3.kcs.: 40 m mell – 1. Tóth Bri git ta (H)
31,5; 2. Gergácz Ág nes (H) 33,6; 3. Prókai
Pi ros ka (P) 34,2. 1. Borbás Zol tán (H) 30,5;
2. Fatter Gá bor (H) 32,5; 3. Rebb And rás (P)
37,0. 40 m hát – 1. Kaszap Má ria (H) 32,2;
2. Rácz Or so lya (H) 32,8; 3. Gyú ró Ág nes
(P) 35,1. 1. Borbás Zol tán (H) 28,1; 2. Soós
Ta más (H) 29,3; 3. Hol ló Gá bor (P) 32,8. 40
m pil lan gó – 1. Dörnyei Ve ro ni ka (H) 24,1;
2. Tóth Bri git ta (H) 32,0; 3. Kaszap Má ria
(H) 41,1. 1. Soós Ta más (H) 29,2; 2. Fedor
Ba lázs (P) 31,2. 40 m gyors – 1. Dörnyei
Ve ro ni ka (H) 22,9; 2. Tóth Bri git ta (H) 26,6;
3. La ki Zsu zsan na (H) 28,8. 1. Borbás Zol -
tán (H) 23,0; 2. Oroszi Ákos (H) 23,4; 3.
Fedor Ba lázs (P) 25,5. 100 m mell – 1. Tóth
Bri git ta (H) 1:34,0. 1. Sengel Ákos (H)
1:33,5; 2. Fatter Gá bor (H) 1:34,2; 3. Fedor
Ba lázs (P) 1:34,3. 100 m hát – 1. Soós Ta -
más (H) 1:24,7; 2. Oroszi Ákos (H) 1:25,0;
3. Fedor Ba lázs (P) 1:26,2. 100 m pil lan gó –
1. Soós Ta más (H) 1:39,0. 100 m gyors – 1.
Dörnyei Ve ro ni ka (H) 1:01,9. 1. Borbás Zol -
tán (H) 1:08,8; 2. Fedor Ba lázs (P) 1:11,3; 3.
Sengel Ákos (H) 1:16,4. 6×40 m vál tó – lá -
nyok 1. Ha jós 2:49,4; 2. Pe tõ fi 3:17,4; 3.
Damjanich 4:17,6. Fi úk 1. Ha jós 2:43,2; 2.
Pe tõ fi 2:49,2; 3. Köl csey 2:55,0.

-esz-

Úszás

Ha jós nyo má ban
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