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Ta lán a leg el sõ mil len ni u mi
ren dez vény zaj lott ked den
dé le lõtt a Vá rosi Mú ze um
elõtt: el ül tet ték an nak a ké te -
zer em lék fá nak egyi két, ame -
lye ket a Vi rá gos Ma gyar or -
szág ért Moz ga lom fel hí vá sá -
ra, szer te az or szág ban ugya n-
eb ben az idõ ben tet tek föld -
be. Gödöllõ egy tüs ke nél kü li
glediciafát ka pott ez al ka lom -
ra a VÜSZI Kht-tõl, amit azért
ép pen a Hamvay-kúria elõt ti
tér sé gen ül tet tek el, hogy ez -
zel is hang sú lyoz zák a mil len -
ni um egyik fõ he lyi ese mé -
nyét: a Vá rosi Mú ze um meg -
úju lá sát.Berencz Ibolya meg-
nyitója és a kisiskolások
mûsora után Krassay Lász ló
kö szön tõ sza vai következtek,
s végül Gémesi György pol -
gár mes ter és Fá bi án Zsolt al -
pol gár mes ter, va la mint Lévai
Mi hály, a Gödöllõi Kert ba rát
Kör el nö ke te met ték be a
gyö ke re ket, átadva ezzel a
kis fát a városnak, a jövõ
évezrednek. A fa tövében
bronz emléktábla jelöli az
esemény idõpontját.

Fotó: Magyar Bertalan

Mil len ni u mi emlékfa ül te tés 



Az Ön kor mány za ti Au tó pá lya Ér dek -
egyez te tõ Fó rum leg utób bi gödöllõi
ülé sén el hang zot tak nak meg fe le lõ en
foly ta tód nak azok a vizs gá la tok, ame -
lyek a dí ja sí tás mó do sí tá sá nak kö vet -
kez mé nye it van nak hi vat va fel tár ni.

Bár még nem áll nak ren del ke zés re konk -
rét szám adat ok, az érez he tõ, hogy a 3-as
fõ úton nõtt a for ga lom, a kas tély elõt ti
lám pá nál és a Dó zsa György úton gyak -
ran ta pasz tal ha tó tor ló dás. Ez is mét fel -
szín re hoz ta az agg lo me rá ci ós tér ség re
vo nat ko zó kü lön le ges meg ol dás kér dé -
sét. A vizs gá la tok ide jén a pár be széd az
il le té kes szer vek kel fo lya ma to san fo lyik,

a múlt al ka lom mal a KHVM ál lam tit ká -
rá val foly ta tott meg be szé lés rõl szá mol -
hat tunk be, ez al ka lom mal Stumpf Ist ván
a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal mi nisz te re tá -
jé koz ta tó ját ad hat juk köz re.

A kor mány zat e hó vé gé re ígé ri azon
vizs gá la tok ered mé nye it, ame lyek alap -
ján, az ön kor mány zat ok be vo ná sá val el -
dõl az agg lo me rá ci ós tér ség re vo nat ko -
zó spe ci á lis sza bá lyo zás. Ott – em lé kez -
tet ni sze ret nénk az ol va sót – a pol gár -
mes te rek vagy a dí jak 50 szá za lé kos
mér sék lé sét, vagy az agg lo me rá ci ós tér -
ség ben a díj men tes au tó pá lya-hasz ná la -
tot, vagy a vá rost el ke rü lõ utak meg épí -
té sét és az épí tés ide jé re a bagi cso mó -
pont tól a na pi jegy vissza ál lí tá sát ja va -
sol ják.

Hogy me lyik ja vas lat lesz a nye rõ, re -
mél jük, a ta vasz fo lya mán ki de rül.

(nm)
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Tavasszal kiderül
Autópálya-érdekegyeztetés

Már ci us 11-12. Dr. Bodó Szi lárd,
Já nos u. 14. Tel.: (30) 9622-205.
Már ci us 15. Dr. Pén zes Já nos,
Szada,Má tyás K. u. 5/a.
Tel.: (30) 9531-241. g

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

„Mi nisz ter el nö ki hi va tal, mi nisz ter
Ön kor mány za ti Au tó pá lya Ér dek -

egyez te tõ Fó rum, Gödöllõ
Tisz telt Gémesi Úr! Kö szö net tel vet tük

Mi nisz ter el nök Úr nak írott le ve lét, amely -
ben az M3-as au tó pá lya díj fi ze té si ta pasz -
ta la tai alap ján az érin tett pol gár mes te rek
be vo ná sá val ál lás fog la lást és ja vas la to kat
fo gal ma zott meg. Te kin tet tel az ügy je len -
tõ sé gé re, fel ve té sü ket meg vizs gál tat tam,
és az aláb bi ak ról tá jé koz ta tom.

A Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Víz ügyi
Mi nisz ter a Kor mány prog ram mal, va la -
mint a 2252/1998. Kor mány ha tá ro zat tal
össz hang ban dön tött az Ml és M3 au tó -
pá lya hasz ná la ta egy sé ges dí já nak be ve -
ze té sé rõl.

A Kor mány 2363/1999. (XIL23.) ha tá -
ro za tá ban is meg fo gal maz ta, hogy szük -
sé ges nek lát ja a köz úti for ga lom mi nél
na gyobb arány ban az au tó pá lyá kat ve gye
igény be. E ha tá ro zat 2. pont ja ér tel mé -

ben a köz le ke dé si tár cá nak 2000, jú li us
31-ig be kell szá mol nia az egy sé ges mat -
ri cás díj fi ze té si rend szer el sõ fél éves mû -
kö dé sé nek ta pasz ta la ta i ról. Ugyan csak
meg kell vizs gál ni a bu da pes ti agg lo me -
rá ci ó ra vo nat ko zó kü lön le ges díj té te lek
al kal ma zá sá nak le he tõ sé gét.

A köz le ke dé si tár ca ve ze tõ jé tõl ka pott
in for má ci ók sze rint a Kor mány ha tá ro zat -
ban jel zett fél éves idõ sza kot meg elõ zõ en
már az el sõ há rom hó nap ta pasz ta la ta it
az érin tet tek be vo ná sá val össze sí tik, és
en nek alap ján ké szí tik elõ ja vas la ta i kat.
In do kolt nak tar tom, hogy a ki tû zött vizs -
gá la tok, elem zé sek el vég zé se után – az
érin tett tár cák be vo ná sá val – ke rül jön sor
a ja vas lat ban fog lal tak mér le ge lé sé re, és
a to váb bi fel ada tok meg fo gal ma zá sá ra.

Ké rem tá jé koz ta tá som szí ves tu do má -
sul vé tel ét.

Bu da pest, 2000. feb ru ár 23.  
Stumpf`Ist ván”

A kan cel lá ria-mi nisz ter le ve le
Na pi ren den az au tó pá lya-dí ja sí tás

Hasz nál ja Ön az au tó pá lyát?

Fityus Lász ló
Nem hasz ná lom,
mert  i r  re  á  l i  san
drá ga. Az za var
leg in kább, hogy
az adók ból fel -
épí  te t  ték,  vi  -
szont most azért
mégis csak fi zet -
nünk kell, im már má sod szor. Re -
mé lem, Gémesi úr el in té zi a la kos -
ság nak, hogy ked ve zõbb meg ol -
dást kap junk az au tó pá lya hasz ná -
la tá ra. Vissza le het ne hoz ni a na pi -
je gyet!

Mal mos Szil via
Nem j árok, in -
kább ke rü lök
egyet. Leg job ban
az ide ge sít, hogy
ha vá sá rol ni me -
gyek, akár csak
ide Bu da pest szé -
lé re, ak kor is
mek ko rát kell ke rül ni, és még így is
gaz da sá go sabb, mint ha fi zet nék a
mat ri cá ért. Az éves mat ri ca pe dig
nem szük sé ges, mert nem hasz nál -
nám ki.

Bo gáncs
Sándorné
Hasz nál nám, de
na gyon drá ga.
Mi ért nincs na pi -
jegy? Na gyon
meg fe lelt az a
rend szer, hogy
amennyit me -
gyek, annyit fi ze tek. Öröm mel ven -
ném, ha ezt az ol da lát is mér le gel nék
a kér dés nek az autópálya
díjasításával kap cso lat ban kom pe -
ten ci á val bí ró egyé nek.

MEGKÉRDEZTÜK

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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Már ci us 6-12-ig Ezüst ke hely Patika
Pe tõ fi u. 1/a. Tel.: 416-551.
Már ci us 13-19-ig Kí gyó Patika
Gá bor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Már ci us 20-26-ig Egye temi Patika
Egye tem tér 1. Tel.: 420-243.
Már ci us 27- áp ri lis 02-ig Besnyõi
Patika
Sza bad ság u. 167. Tel.: 419-749 g

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Fe ke te Jó zsef
Nem j árok az au -
tó pá lyán, ami ó ta
az új rend szer be -
jött. Nem tu dom
ér té kel ni, ha va la -
ki csak le húz za
több szö rö sen a
pénzt az em be -
rek rõl. Mert az il le té ke sek most pon -
to san ezt te szik. Még ki is ír ták ami -
kor épült: az Önök pén zé bõl Önök -
nek épít jük.

Csor dás Jó zsef:
Min den nap me -
gyek raj ta, ne kem
mat ri cám van.
Meg éri, mert a
mun kám mi att
men nem kell. Azt
saj ná lom, hogy
ár ban nyu gat fe lé
tar tunk de fi ze tés ben a Bal kán fe lé.
Drá ga a pá lya, hogy ha azt ve szem:
10 ki lo mé tert hasz ná lok csak ennyi
pén zért.

Majoross Zol tán
Mun kám, és a
gye re kem mi att
men nem kell.
Éves mat ri cám
van. Nem gon -
dol koz tam ezen
a kér dé sen, mert
a múlt év ben is
így köz le ked tem. Igaz, azért hoz zá -
ten ném: ha a cég nem fi zet né a mat -
ri cá mat, ak kor nem tu dom, mer re
men nék.
Kép és szö veg:

Hacker

MEGKÉRDEZTÜK

Ha zai és nem zet kö zi szak ér tõk be vo ná -
sá val, a PHARE-program pénz ügyi tá -
mo ga tá sá val be szál lí tói cél prog ram ké -
szül Gödöllõ és von zás kör ze te szá má -
ra. A terv ben ér de kelt ön kor mány zat ok,
szer ve ze tek, és üze mek kép vi se lõi ré -
szé re vá ros unk ön kor mány za ta szer ve -
zett kon fe ren ci át a múlt csü tör tö kön.

Gémesi György pol gár mes ter a ta nács -
ko zást meg nyit va ar ra mu ta tott rá, hogy
a tér sé gi együtt mû kö dés e for má i ban
nem csu pán a szo ci á lis fe szült sé gek
csök ken té sét, il let ve a be vé te lek nö ve lé -
sét kell lát nunk: a tu da tos ipar fej lesz tés
egy tér ség gaz da sá gi önál ló sá gá nak a
meg te rem té sét je lent he ti.

Barta Gyu la, Ózd al pol gár mes te re a
Ma gyar Vál lal ko zás fej lesz té si Kht. kép -
vi se le té ben el mond ta: a cél egy olyan
lánc ki épü lé se, amely ben ma gyar kis vál -
lal ko zó szál lít be a ma gyar kö zép vál lal -
ko zó nak, aki a mul ti na ci o ná lis cég be -
szál lí tó ja. Ezek a cé gek igen ma gas kö -
ve tel mé nye ket tá masz ta nak, az eh hez
szük sé ges is me re tek azon ban el sa já tít ha -
tók. Gödöllõ az el sõ az ilyen tí pu sú szer -
ve zõ dé sek te rén, ez a vá ros pél da kép a
töb bi tér ség szá má ra.

Ki rály Ödön, a Ma gyar Be fek te té si és
Ke res ke de lem fej lesz té si Kht. ve zér igaz -
ga tó-he lyet te se a kül föl di be szál lí tói kör
Ma gya ror szág ra te le pü lé sé nek ösz tön zé -
sét is mer tet te.

Fe ke te At ti la a So ny kép vi se le té ben
ar ról tá jé koz ta tott, hogy az üzem be szál -
lí tó i nak je len leg mint egy 25 szá za lé ka
ma gyar. A ver seny ke mény; a gödöllõi
gyár nak szlo vák be szál lí tó ja is van.

Vilcsek Ad ri enn a Ganz Schlum -
bergertõl ar ról szá molt be, hogy a gyár -
tás je len tõs ré szét a be szál lí tók hoz he -
lyez te ki a vál la lat. 87 be szál lí tó cég gel
áll nak kap cso lat ban; a tíz leg na gyobb fe -
le ma gyar vál lal ko zás.

A Caterpillart Bencze Ist ván mû sza ki
igaz ga tó kép vi sel te, aki a nagy ará nyú
tech no ló gi ai fej lesz tést las sí tó té nye zõ -
ként a szak em ber hi ányt em lí tet te: a gyár -
nak he gesz tõk re, for gá cso lók ra és ma ga -
san kép zett mû sza ki ak ra van szük sé ge a
fej lesz té sek hez.

Ko vács Fe renc, a Ma dách Im re Szak -
mun kás kép zõ és Szak kö zép is ko la igaz -
ga tó ja el mond ta: az esz ter gá lyos és a he -

gesz tõ szak mák ra már hosszabb ide je
elég te len a je lent ke zés. Az is ko la azon -
ban ké szen áll e szak mák ok ta tá sá ra; a
szük sé ges fel sze relt ség mel lett kol lé gi -
um mal is ren del ke zik.

A be szál lí tók kép vi se le té ben Si mon
György vál lal ko zó több kis vál lal ko zás
össze fo gá sá nak szük sé ges sé gét hang sú -
lyoz ta.

A be szál lí tói kon fe ren cia szü ne té ben
Aladics Sán dor, a Koc ká za ti Ga ran cia
Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó ja, a be szál lí tói
cél prog ram pro jekt me ne dzse re nyi lat ko -
zott la punk nak.

– Az úgy ne ve zett klaszterek lét re ho zá -
sát ja va sol juk: azo nos szak ma kul tú rák -
ban dol go zó, kü lön bö zõ fej lett sé gû vál -
lal ko zá sok együtt mû kö dé sé rõl van szó.
Lé nye ges szem pont, hogy az ilyen szer -
ve zõ dés könnyeb ben jut for rá sok hoz –
de üz le tek hez is, hi szen a pi ac hoz ju tás a
leg fon to sabb.

– Mek ko ra erõt kép vi sel nek a kör nyék -
be li vál lal ko zók?

– A tér ség ben 1540 vál lal ko zás és
5000 egyé ni vál lal ko zó van. A gép ipar, a
szer szám gyár tás, az élel mi szer ipar, va la -
mint a ru há za ti ipar, a di vat szak ma mû -
ve lõ i nek vol na ér de mes klaszterekbe tö -
mö rül ni ük.

– A be szál lí tói pro jekt ked vez mé nye -
zett je a gödöllõi ön kor mány zat. Mi en nek
a je len tõ sé ge?

– A kis tér sé gi be szál lí tói prog ram in -
téz mény rend sze ré nek ki ala kí tá sa fo lyik,
en nek vég sõ do ku men tu ma a gödöllõi ön -
kor mány zat hoz ke rül. Ez az ön kor mány -
zat dön ti el, hogy eb bõl a pro jekt bõl mit
kí ván meg va ló sí ta ni, mit kí ván to vább
fej lesz te ni a min den na pi gya kor lat ban.

– Mi lyen anya gi for rá sok áll nak ren -
del ke zés re mind eh hez?

– Ez egy in téz mény rend szer-fej lesz tõ
prog ram. Az EU-csatlakozás fe lé ha lad -
va lét re kell hoz nunk a szük sé ges in téz -
mé nye ket, föl kell mér ni a kész sé ge ket,
ké pes sé ge ket, és a tér sé gi le he tõ sé gek is -
me re té ben el dönt het jük, hogy kül föl di
for rá so kat, il let ve ma gyar ál la mi for rá so -
kat pá lyá zunk-e meg. Szá mí ta nunk kell a
pénz pi ac és a tér ség ben meg le võ tõ ke
for rá sa i ra is.

– Mennyi re tõ ke erõ sek a tér ség be li
vál lal ko zók?

– Ha a vál lal ko zók együtt mû köd nek,
tõ ké jük el ér he ti azt a kri ti kus tö me get,
ami hez már koc ká za ti tõ két, bank hi telt
le het tár sí ta ni. Eh hez már hoz zá ren del he -
tõ az ál la mi tá mo ga tás is.

R. G.

Gödöllõ a példa
Beszállítói konferencia
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Gödöllõ Vá ros Ön kor mány za tának

március 14–15-i ünnepi programjai

Március 14., 17:30 Pe tõ fi tér:

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.

19:00, mû ve lõ dé si köz pont:

Ezeréves államiságunk ünnepe.
Be szél ge tés. 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).

Március 15., 10:00 a Vá rosi Mú ze um elõt ti tér en:

A Mil len ni u mi Ün nep sé gek vá rosi nyi tó
ren dez vé nye:

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 történelmi egy há zak ve ze tõ sze mé lyi -
sé gei szen te lik fel és áld ják meg.

Az újjáépített múzeum átadása.
Beszédet mond dr. Katona Tamás történész. 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)

15., 17:00, mû ve lõ dé si köz pont :

a Gödöllõ Vá ros áért dí j átadási ünnepsége.
Vá ros unk kép vi se lõ-tes tü le te eb ben az év ben Vass Károlyné ta nár, a Nyug dí jas Egye sü let ve ze tõ je,
Nagy Lász ló Ta más plé bá nos, ka pu ci nus tar to mány fõ nök és a Gödöllõi Kert ba rát Kör szá má ra ado -
má nyoz ta az el is me rést.
Az ünnepséget a Gödöllõ Táncegyüttes gálamûsora követi.

Az ünnepségekre mindenkit szeretettel várunk!



Már ci us el se jén a kas tély dísz ter mé -
ben tar tot ta ju bi le u mi ün ne pé lyét a
Me zõ gaz da sá gi Bio tech no ló gi ai Ku ta -
tó köz pont. A tíz éve ala pí tott in téz -
mény kol lek tí vá ját el sõ ként Ta más
Kár oly, az FVM köz igaz ga tá si ál lam tit -
ká ra kö szön töt te, majd Ba lázs Er vin
fõ igaz ga tó fog lal ta össze az ed di gi
ered mé nye ket. Vá ros unk ön kor mány -
za ta ne vé ben Fá bi án Zsolt al pol gár -
mes ter kö szön töt te az in té ze tet. Az
ün nep ség el is me rõ ok le ve lek és dí jak
át adá sá val zá rult.

Elõ ször Ta más Ká rolyt kér dez tük.
– Mi lyen sze re pet szán a bio tech no ló -

gi á nak az agráriumot érin tõ kor mány za ti
stra té gia?

– A bi o ló gi ai for ra da lom ko rát él jük;
nem ma rad ha tunk le eb ben a vi lág ver -
seny ben. Az ame ri kai irány zat szé les kö rû -
en al kal maz za a bio tech no ló gia ered mé -
nye it, így pél dá ul a szó ja ter mesz tés ben
rö vid idõ alatt 35 szá za lé kos ho zam nö ve -
ke dést ér tek el ilyen úton. Az Eu ró pai
Uni ó ban és Ma gya ror szá gon ke mé nyeb -
bek a tör vé nyek; sok kal kö rül te kin tõbb az
el já rás az en ge dé lye zé sek so rán. A bio -
tech no ló gi ai in té zet nek min den kép pen
fej lõ dést kell in du kál nia a mun ká já val.
Ed dig is je len tõs ered mé nyek szü let tek:
ki fej lesz tet ték a gén be lö võ ké szü lé ket, ví -
rus men tes do hány- és bur go nya faj tá kat ál -
lí tot tak elõ. Az FVM e je len tõs ered mé -
nye ket nem csak el vár ja, ha nem elõ is se -
gí ti: az in téz mény hat száz mil li ós költ ség -
ve té sé bõl négy száz mil li ót a mi nisz té ri um
jut tat, a fenn ma ra dó összeg meg szer zé sé -
hez is na gyobb részt a mi nisz té ri um biz to -
sít ja a pá lyá za ti le he tõ sé ge ket. Az idei
költ ség ve té sünk ben a ku ta tó in té ze tek és
egye te mi tan gaz da ság ok fej lesz té sé re
egy mil li árd fo rin tot biz to sí tot tunk. Ezen
túl me nõ en et tõl az év tõl min den ku ta tó in -
té zet és egye tem a tá mo ga tá si rend szer ben
olyan jo go sult sá got kap, hogy ugya núgy
pá lyáz hat, mint bár mely ter me lõ, ma gán -
gaz da, szö vet ke zet vagy rész vény tár sa ság. 

– Mi lyen ered mé nye ket ho zott ez az
év ti zed, és ezek mi ként hasznosulnak a
gya kor lat ban? – kér dez tük Ba lázs Er vin
fõ igaz ga tót.

– Né hány ered ményt emel nék ki.
Olyan ál lat-bio tech no ló gi ai klónozó el já -
rást fej lesz tet tünk ki, amellyel rit ka faj -

ták, ér té kes ne me sí té si vo na lak ment he -
tõk meg. A ma gyar szür ke mar ha gén ál -
lo má nyá nak meg õr zé sé nél is ezt az el já -
rást al kal maz tuk. Gén se bé sze ti úton ál lí -
tot tunk elõ a ví ru sok nak el len ál ló do -
hány- és bur go nya faj tá kat. Fo lya mat ban
van a besz ter cei szil va ilyen vál to za tá nak
elõ ál lí tá sa is. A kor sze rû gén át vi tel re al -
kal mas mû sze re ket is ki fej lesz tet tünk;
ezek a ke res ke del mi for ga lom ban a vi lág
több or szá gá ba el ju tot tak.

– Szó ba ke rült ma az „agy el szí vás”. A
ku ta tói után pót lást ho gyan si ke rül biz to -
sí ta ni?

– Ez az egyik leg na gyobb gon dunk. A
fi a ta lok azért sze ret nek hoz zánk jön ni,
mert ná lunk né hány év alatt olyan kép -
zés ben ré sze sül nek, ami nek ered mé nye -
ként az egész vi lág meg nyí lik elõt tük.
Ma gya ror szá gon a tu do mány presz tí zse
na gyon ala csony: Nyu gat-Eu ró pá ban egy
fi a tal ku ta tó a ha zai bér tíz sze re sét, vagy
akár húsz szo ro sát ke re si meg. Ver seny -
ké pes sé gün ket az zal tud juk fenn tar ta ni,
hogy a fel sze relt sé günk igen ma gas szin -
tû; ve tek szik a nyu gat-eu ró pai la bo ra tó ri -
u mo ké val. A má sik nagy elõny, hogy an -
nak ide jén a tár ca biz to sí tott szol gá la ti
la ká so kat. Így a pá lya kez dõk nek ol csón
tu dunk la kást biz to sí ta ni, ami szin te egy
má so dik fi ze tés nek fe lel meg.

– Ez olyan szak ma, ahol a biz ton ság
szem pont ja el sõd le ges. Nem rég az in té zet
ezen a té ren is ko moly el is me rés ben ré -
sze sült…

– Kez det tõl fog va az volt a fi lo zó fi -
ánk, hogy az új tech no ló gia be ve ze té se a
leg na gyobb biz ton ság gal tör tén jen. Ezt a
tö rek vé sün ket is mer te el az ENSZ Kör -
nye zet vé del mi Prog ram ja, ami nek ke re -
té ben a mi in té ze tünk a ré gió köz pont ja
lesz a bi o ló gi ai biz ton ság te rü le tén.

Radó Gá bor
Fo tó: Ma gyar Ber ta lan
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A múlt hé ten le zá rult egy 16 hó nap ja hú zó -
dó, Nagy-Brit an nia szá má ra meg le he tõ sen
kel le met len ügy, ugya nis Jack Straw be -
lügy mi nisz ter úgy dön tött, hogy or szá ga
nem szol gál tat ja ki az ex-chilei dik tá tort,
Augusto Pi no che tet Spa nyo lor szág nak,
ahol bí ró ság elé ál lí tot ták vol na. Az ok: Pi -
no chet meg rom lott egész sé gi ál la po ta. A
brit be lügy mi nisz ter vég re fel lé le gez het, mi -
vel az ügy ko mo lyan fe nye get te Chi le és
Nagy-Bri tan nia kap cso la tát.

A tör té net 1998 ok tó be ré ben kez dõ dött,
mi kor a Lon don ban gyógy ke ze lé sen tar tóz -
ko dó egy ko ri dik tá tort, a brit ha tó sá gok õri -
zet be vet ték. A le tar tóz ta tá sát egy spa nyol
vizs gá ló bí ró, Baltazar Garzón kér te, aki sze -
ret te vol na Pi no che tet fe le lõs ség re von ni az
1973 és 1990 kö zött mû kö dõ ka to nai jun ta
vé res cse le ke de tei mi att (több spa nyol ál -
lam pol gár is ál do za tul esett a ter ror nak).
Lon don ezen kö ve te lés nek ele get is tett,
mely pre ce dens ér té kû dön tés nek bi zo nyult.
Ez zel egy mind a mai na pig tar tó he ves vi -
tát rob ban tott ki (vagy élesz tett fel), hogy
va jon a 84. élet év ében já ró ex-diktátor bû -
nös-e vagy ár tat lan. A hó na po kig tar tó dis -
pu ta nem ked ve zett Lon don és San ti a go
kap cso la tá nak sem, pe dig Nagy-Bri ta nnia a
föld rész ál la mai kö zül Chi lé vel van a leg jobb
vi szony ban. Hosszas hu za vo na kez dõ dött,
hogy ki ad ha tó-e az ex-államfõ Spa nyo lor -
szág nak. Vé gül ta valy ok tó ber ben a Lor dok
Há zá nak bí rái (leg fõbb bí rói tes tü let) úgy
dön töt tek, hogy nincs jo gi aka dá lya a spa -
nyol or szá gi fe le lõs ség re vo nás nak. Ez a
dön tés óri á si fel há bo ro dást vál tott ki Chi lé -
ben, így ka pó ra jött Straw be lügy mi nisz ter -
nek az a füg get len or vo si je len tés, mely
sze rint Pi no chet sú lyos agy ká ro so dás ban
szen ved és szel le mi leg tel je sen le épült. Ez
azon ban nem je len ti azt, hogy az ex-diktátor
tel je sen nyu god tan alud hat a to váb bi ak ban,
mi vel le het, hogy ott hon pró bál ják meg fe le -
lõs ség re von ni. Itt azon ban lé nye ge sen jobb
po zí ci ók kal ren del ke zik, mi vel elõbb meg
kell õt fosz ta ni a men tes sé get biz to sí tó örö -
kös sze ná to ri tiszt ség tõl, más fe lõl hí ve i nek
nagy szá ma (fõ leg a had se reg so ra i ban)
szin tén bi zo nyos vé dett sé get nyúj ta nak
szá má ra. Nem le he tet len, hogy vé gül ‚el -
me be teg nek’ nyil vá nít ják, ami ugyan a kö -
zé let tõl va ló vissza vo nu lá sát je len te né, de
vég leg meg úsz ná, hogy el já rás in dul jon el -
le ne.

Fábus

Pinochet szabad?

KITEKINTÕ

A ha zai ku ta tás él vo na lá ban
Tíz éves a Me zõ gaz da sá gi Bio tech no ló gi ai Ku ta tó köz pont
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Már ci us 3-án Moldovából ér kez tek hoz -
zánk ven dé gek; a kül dött sé get Six Edit
és Fá bi án Zsolt al pol gár mes te rek fo gad -
ták a vá ros há zán. A tár gya lá sok után a
ven dé gek sé tát tet tek a vá ros köz pont -
ban, majd a pa lo ta ker ti óvo dá ba lá to gat -
tak, ahol a gye re kek kö zött Damascan
Mi si mol do vai nép vi se let ben, ke nyér rel
és só val kö szön töt te föl di je it. Ezt kö ve tõ -
en a kül dött ség a pa lo ta ker ti tömb fû tõ
mû vet ke res te fel, majd a prog ram ebéd -
del és a kas tély meg te kin té sé vel zá rult.
La punk nak Anatolii Prisacari, Soroca vá -
ros pol gár mes te re nyi lat ko zott.

– Soroca a moldáv–uk rán ha tárt ké pe zõ
Dnyesz ter fo lyó part ján ta lál ha tó, la ko sa -
i nak szá ma negy ven ké te zer. Je len tõs tör -
té nel mi múlt tal ren del ke zõ te le pü lés; ta -
valy ün ne pel tük vá ros unk öt száz éves
fenn ál lá sát. Büsz ke sé günk egy jó ál la po -
tú, szép vár, négy na gyobb üzem, hét is -
ko la és ti zen hét óvo da van ná lunk.

– Mi lyen cél lal lá to gat tak el hoz zánk?
– Gödöllõ és Soroca ha son ló adott sá -

gok kal ren del ke zik, így kap cso la ta in kat
nem lesz ne héz tar tal mas sá ten ni. Hosszú
tá vú együtt mû kö dés re tö rek szünk; bí zom
ab ban, hogy a kö zeljö võ ben Gödöllõ
kép vi se lõi el lá to gat nak hoz zánk.

– Mi ért épp Gödöllõt vá lasz tot ták?
– Ma gya ror szág ról so kat tu dunk, mi -

vel az el sõ bu da pes ti moldáv nagy kö vet
a mi vá ros unk ba va ló. Gödöllõ jó hí rét
pe dig Oleg Damascan úr hoz ta el ne -
künk, aki itt önök nél, Gödöllõn járt
egye tem re és je len leg kö vet sé günk mun -
ka tár sa.

Radó Gá bor
Fo tó: a szer zõ

Vendégek Moldovából

A Gödöllõ és Kör nyé ke Köz biz ton sá gá -
ért Ala pít ványt 1992-ben hoz ta lét re a
gödöllõi ön kor mány zat.

– Az ala pít vány cél ja, hogy tá mo gas sa a
rend õr ség mun ká ját, elõ se gít se Gödöllõ és
kör nyé ke la kos sá ga köz biz ton sá gi hely ze -
té nek és köz ér zet ének ja ví tá sát a köz biz -
ton ság szín vo na lá nak eme lé sé vel. To váb bi
cél ja, az il le té kes sé gi te rü le tén mû kö dõ
gaz dál ko dó szer ve ze tek, pénz in té ze tek és
ter mé sze te sen a la kos ság va gyon biz ton sá -
gi hely ze té nek ja ví tá sa, va la mint a bûn -
meg elõ zé si és bûn ül dö zé si te vé keny ség
ha té ko nyab bá és ered mé nye seb bé té te le.
Na gyon szo ros kap cso lat ban va gyunk a
Gödöllõi Rend õr ka pi tány ság gal. Az ala -
pít vá nyi tá mo ga tá sok ból be folyt össze gek -
bõl komp lett szá mí tó gé pek kel, sze mély -
gép ko csik kal, hír adás tech ni kai esz kö zök -
kel se gít jük elõ a rend õr ség mun ká ját.
Ezek nek a tár gyi és tech ni kai esz kö zök nek
a se gít sé gé vel az évek so rán si ke rült a cé -
lo kat meg va ló sí ta ni, szép ered mé nye ket
el ér ni, amely hez úgy ér zem, mi is hoz zá já -

rul tunk – nyi lat koz ta Dutkáné Bo ros Zsu -
zsa, az ala pít vány el nö ke. – A ta va lyi év -
ben a te rü le ten je len tõs mér ték ben, 11,4
szá za lék kal csök kent a va gyon  el le ni bûn -
cse lek mé nyek szá ma. Ezen be lül a la kás -
be tö ré sek szá ma 3,8 szá za lék kal, az üz let -
be tö ré se ké 23,3 szá za lék kal, a gép ko csi-
lo pá so ké 29,9 szá za lék kal esett vissza.
Csak Gödöllõn a gépkocsilopások és a be -
tö ré ses lo pá sok szá ma 40 szá za lék kal
csök kent. A gödöllõi ka pi tány ság az ered -
mé nyes ség te rén 50 szá za lé kot ért el, ami
a me gyei át la gos 40-41 szá za lék hoz ké -
pest igen jó ered mény. Mi vel az ala pít vány
tá mo ga tá sok ból tart ja fenn ma gát, ezért –
a ha té ko nyabb és ered mé nye sebb mû kö -
dés el éré sé hez – fon tos len ne a kör nyé ken
mû kö dõ összes gaz dál ko dó szer ve ze tet,
pénz in té ze tet és a la kos ság mi nél szé le -
sebb kö rét meg is mer tet ni az ala pít vány
cél ja i val, ter ve i vel.

A Gödöllõ és Kör nyé ke Köz biz ton sá gá -
ért Ala pít vány (Gödöllõ, Pe tõ fi Sán dor u.
6-10.) szám la szá ma: 08930639-00000004.

(rk)

Rész az öt ven szá za lék ból
Gödöllõ és Kör nyé ke Köz biz ton sá gi Ala pít vány

A Dnyeszter partján

Feb ru ár 25-én pén te ken dé le lõtt fél
tíz kor, egy máriabesnyõi csa lá di ház -
ból az ott hon tar tóz ko dó fi a tal lány
sír va hív ta fel az édes ap ját, hogy va -
la ki ma tat a be já ra ti aj tó nál. Az édes -
apa a gödöllõi pol gár õr ség ve ze tõ jé -
vel azon nal a hely szín re si e tett, és a
rend õr ség ki ér ke zé sé ig vissza tar tot -
ták a be tör ni szán dé ko zó sze mélyt.

Feb ru ár 28-án hét fõn, nap köz ben a
Kartal fe lé ve ze tõ út sza ka szon egy
sze mély gép ko csi el gá zolt egy, az út -
tes ten át ha la dó aszó di kis lányt, aki a
hely szí nen éle tét vesz tet te.
Még az nap Gödöllõn, a Hunyadi ut ca
és az At ti la ut ca ke resz te zõ dé sé nél
gá zolt el egy sze mély au tó egy kis fi út,
aki sze ren csé re csak könnyû sé rü lé -
se ket szen ve dett.

Már ci us 1-én a dé le lõt ti órák ban
Gödöllõn, a Já nos ut cai la kó te lep
egyik la ká sá ba ha tol tak be
hengerzártöréssel is me ret len sze mé -
lyek. A be tö rõk a má so dik eme le ti la -
kás ból kész pénzt, mû sza ki cik ke ket
és arany ék szert vit tek el 360 ezer fo -
rint ér ték ben.

Már ci us 5-én haj nal ban Gödöllõn, a
Szar vas ut ca egyik csa lá di há zá ba ab -
lak be tö rés mód sze ré vel ju tot tak be
is me ret len tet te sek, akik 360 ezer fo -
rint ér ték ben egy sze mé lyi szá mí tó -
gé pet, ru ha ne mû ket és mû sza ki cik -
ke ket tu laj do ní tot tak el. 
Aznap éj sza ka, a Já nos ut ca 26. szá -
mú ház elõt ti par ko ló ban is me ret len
tet te sek zár fel hú zás sal ki nyi tot tak
egy Volks wa gen Golf és egy Re na ult
5-ös tí pu sú sze mély gép ko csit, majd
mind ket tõ bõl el lop ták a rá di ós mag -
nót. A kár 20-20 ezer fo rint.

Már ci us 6-án a dél utá ni órák ban
Kistarcsán elõ ál lí tot tak 126 kül föl di
ál lam pol gárt, akik ép pen a Szé che nyi
ut cá ban sé tál gat tak cél ta la nul. A fõ -
ként Srí Lanka-i, af ga nisz tá ni és kí -
nai me ne kül te ket át me ne ti szál lá son
he lyez ték el.

Kék úr

Polgárõrök
forró nyomon

RENDÕRSÉG
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„Nem el vo nó, ha nem aján dé ko zó
kú ra” – ha tá roz ta meg te vé keny sé -
gük lé nye gét Balogh Zol tán, a Re -
for má tus Egy ház Iszákosmentõ
Misszi ó já nak igaz ga tó-lel ké sze, a
Ma gyar Kék ke reszt Egye sü let el nö -
ke az el múlt pén te ken, mi kor a re -
for má tus gyü le ke ze ti  te rem ben
meg ala kult az egye sü let gödöllõi
cso port ja.

A je len le võk leg több jé nek nem volt
már is me ret len a lel kész úr. Ta lál koz -
tak ve le a dömösi sza na tó ri um ban,
ahol éven te há rom szor jön nek össze az
olyan csa lá dok, me lyek ben gon dot
okoz az al ko hol, azon kí vül or vo si be -
uta ló val ti zen két na pos gyó gyí tó al kal -
ma kon ve het nek részt a rá szo ru lók. 

Nagy ha gyo má nyú ha zánk ban a re -
for má tus iszákosmentés. Mint Balogh
Zol  tán most  e l  mond ta ,  1895-ben
Svájc ban ta lál ko zott elõ ször egy ma -
gyar ván dor a nem zet kö zi Kék ke reszt

moz ga lom mal. A moz ga lom se gít sé gé -
vel el for dult ko ráb bi ita lo zó élet mód -
já tól, s meg gyógy ul va, fel sza ba dul va
ar ra gon dolt: itt hon is foly tat ni ké ne a
Svájc ban meg ta pasz talt hoz ha son ló se -
gí tõ mun kát. Új vi dé ken hoz ta lét re az
el sõ ma gyar Kék ke reszt cso por tot,
mely nek tag jai fo ga dal mat tet tek: al -
ko hol men tes éle tet él nek. 

A kom mu nis ta rend szer be til tot ta
Ma gya ror szá gon a Kék ke reszt mû kö -
dé sét, nem tö rõd ve az zal sem, hogy az
egész or szág ér de ke a mér ték te len al -
ko hol fo gyasz tás vissza szo rí tá sa. A 80-
as évek ele jén kezd he tett csak új ra
iszákosmentéssel, meg elõ zés sel, gyó -
gyí tás sal és utó gon do zás sal fog lal koz -
ni a re for má tus egy ház. Ak kor tól mos -
ta ná ig mint egy ti zen öt ezer em ber for -
dult meg gyó gyí tó szol gá la tuk nál, s
kö zü lük 35 szá za lék nak si ke rült is tel -
je  sen há ta t  for  dí  ta  nia  ko ráb bi
önsorsrontó élet mód já nak. 93-tól szer -
ve zõd tek új ra Kék ke reszt Egye sü let -

ként, s negy ven kö rü li szer te az or -
szág ban az olyan he lyi cso port, ami -
lyen most itt is ala kul. 

A he lyi cso por tok nak nagy sze re pük
van ben ne, hogy tag ja ik meg ma rad ja -
nak al ko hol men tes, sza ba dult éle tük -
ben. A ta gok egy más elõtt fo lya ma to -
san bi zony sá got tesz nek ar ról: Jé zus
Krisz tus nál van a sza ba du lás. Tu da to -
sít ják a tár sa ik ban: ki vé tel nél kül min -
den ki fon tos az Is ten nek. Kül sõ, lát ha -
tó je le ként an nak, hogy ki tar ta nak az
al ko holt el uta sí tó el ha tá ro zá suk mel -
lett, Kék ke reszt-jel vényt vi sel nek. Fel -
ada tuk nak ér zik, hogy meg hív ja nak
kö rük be olya no kat,  akik rõl lát  ják,
szin tén szük sé gük len ne kö zös sé gük
tá mo ga tá sá ra, az is mer ke dés re Is ten
igé jé vel, Is ten vég te len sze re te té vel.

A gödöllõi Kék ke reszt cso port ezen -
túl min den hó nap utol só kedd jén 18
óra kor tart össze jö ve telt a re for má tus
temp lom mel let ti gyü le ke ze ti te rem -
ben. Fe le ke ze ti kü lönb ség té tel nél kül
vár nak min den kit, aki szen ved az al ko -
hol ha tá sá tól, aki se gí te ni sze ret ne a
kör nye ze té ben élõ kön és sa ját ma gán.

(n. a.)

A Kékkereszt jegyében
Református misszió az alkoholbetegek segítésére

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



8 • Hirdetmény Gödöllõi Szolgálat • 2000. március 9.

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.

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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Gyer tyák lo bog tak a szín pa don, a fel -
so ra ko zott XI. osz tá lyo sok mind egyi -

ké nek egy-egy gyer tya égett a ke zé ben.
Mit je lent a lo bo gó láng? Ün ne pet, bú -
csút, ál do za tot. Örö möt és szo mo rú sá got. 

Fur csa ün nep egy sza lag ava tó. Még itt
va gyunk, de ha ma ro san már el me gyünk.
Az út tól, mely re rá lé pünk majd, tar tunk is,
ugya nak kor vá ra ko zás sal is né zünk elé be. 

A Gödöllõi Pre mont rei Szent Nor bert
Gim ná zi um je len le gi utol só elõt ti év fo lya -
má nak di ák jai kö szön töt ték az elõt tük já ró -
kat, a XII. osz tá lyo so kat. Kö szön töt ték sa -
ját sza va ik kal, majd vers sel, ze né vel, ének -
kel, szín da rab bal a „nagy öre ge ket”, mint
érez het ték most, s érez het tük egy ki csit va -
la mennyi en, akik össze gyûl tünk a te rem -
ben, a Szent Ist ván Egye tem au lá já ban az
érett sé gi jü ket meg elõ zõ sza lag ava tó ün nep -
sé gük re. Õk az el sõk, akik vé gez nek az
1992-ben új ra in dult gödöllõi pre mont rei
gim ná zi um ban. Mos tan tól, már ci us 4-tõl az
érett sé gi ig – mint ki mon da tott – jo go sul tak
vi sel ni a mel lük re tû zött sza la got, ame lyen
két év szám ol vas ha tó: 1992–2000.

Azon ban, ha el sõk is, ne kik is van nak elõ -
de ik. Hi szen a gim ná zi um va ló já ban 1924-
ben ala pít ta tott. Dr. Polcz Iván az öreg di ák -
ok, a haj da ni gim ná zi um ban ta nu lók ne vé -
ben zász lót adott át a fi a ta lok nak. A zász ló,
mond ta, mind ig az össze tar to zás jel ké pe. Az
egy cé lért küz dõk gyûl nek össze egy zász ló
alatt. Re mél jük, hogy nek tek nem kell szen -
ve dés sel fi zet ne tek a zász ló ért, me lyet most
a ke ze tek ben fog tok, de érez zé tek át je len tõ -
sé gét. Ha rá néz tek, jus sa nak esze tek be 75 év
har cai. Jus son esze tek be 75 év nyi tör té ne -
lem. A zász ló egyik ol da la a ré gi gim ná zi um
ké pét áb rá zol ja, azét, amely an nak ide jén
ma ga is új ott hon volt azok szá má ra, akik a
meg cson kí tott ha za föld jén itt Gödöllõn lel -
tek me ne dé ket. Hu szon négy évig tart ha tott
azon ban csak a nyu gal muk. 1948-tól el kez -
dõ dött a szer ze tes tan árok ül dö zé se. Cso da
vált va ló ra, ami kor több mint négy év ti zed -
nyi szü net után új ra meg szü le tett az is ko -
lánk. Er rõl a zász ló má sik ol da la szól, s így
együtt a két ol dal azt üze ni: bíz zunk az örök
gond vi se lés ben.

Ullmann Pé ter kor mány zó per jel ál dot ta
meg a nem ze dék tõl nem ze dé kig haj ló lo bo -
gót. A Min den ha tó Is tent kér te: „Se gítsd te -
vé keny sé gük ben mind azo kat, akik e zász ló
alá tar toz va ta ní ta nak vagy ta nul nak eb ben
az is ko lá ban. Áldd meg ezt a zász lót, le gyen

szim bó lu ma a min den ko ri pre mont rei di ák -
ság nak, ta nár és di ák köz ti sze re tet tel jes em -
be ri kap cso lat nak, és le gyen jel ké pe min den
idõ ben egy igaz em ber ség re és hi te les ke -
resz tény ség re ne ve lõ pre mont rei is ko lá nak.”

Az ün ne pel tek, a XII. év fo lyam ne vé ben
He ve si Áron em lé ke zett: mi lép tünk be el -
sõ nek a mos ta ni gim ná zi um ka pu ján. De
hogy itt le he tünk, hogy vé gig jár hat tunk itt
nyolc osz tályt, so kak nak kö szön het jük. El -
sõ sor ban Fé nyi Ot tó atyá nak, aki nem csu -
pán hit te, de vég hez is vit te, hogy új ra le -
gyen pre mont rei gim ná zi um a vá ros ban. 

Bárdy Pé ter, a gim ná zi um igaz ga tó ja ar -
ról be szélt: kü lön le ges szá mok, dá tu mok,
hely szí nek ta lál ko zá sá nál va gyunk. Ép pen
öt ven éve, hogy ag rár egye tem köl tö zött a
meg szün te tett pre mont rei gim ná zi um he -
lyé re; ez most el sõ évét éli mint Szent Ist -
ván Egye tem, mi pe dig a fa lai kö zött ün -
nep lünk. Így együtt a múl tat, a je lent és a
jö võt kép vi sel jük. Az it te ni hez ha son ló an
erõs össze tar to zás ér zé sét ta lán nem is min -
den is ko la ké pes meg ad ni. Akik év ti ze dek -
kel ez elõtt itt di á kos kod tak, má ig vissza jár -
nak. Re mél jük, hogy a mai is ko la is mél tó
lesz di ák jai hû sé gé re. A jö võ dön ti el, hogy
ne künk si ke rült-e, Mécs Lász ló sza vai sze -
rint, „va dóc ba ró zsát ol ta ni”, si ke rült-e
olyan pá lyát ki je löl ni szá mo tok ra, ame lyen
éle te te ket Krisz tus sze re te té ben él he ti tek. 

„Egy szer vé get ér a lá zas if jú ság” – éne -
kel ték a XII. osz tá lyo sok, mi köz ben az elõ -
tér ben egy ve tí tõ vász non az is ko lai évek alatt
ró luk ké szült fo tók je len tek meg. „Nyolc
éven át egy su li ba jár tunk…” S hogy ez az
együtt töl tött nyolc év mit je lent, ta lán csak
év ti ze dek múl va is me rik fel iga zán. Mi kor
még is mét és is mét ta lál koz va meg bi zo nyo -
sod nak, hogy az if jú ság el száll hat, de a ba rát -
ság, a sze re tet, mely a kö zös al ma ma ter ben
ala kult ki ben nünk, nem mú lik el so ha. 

N. A.

Fel vé te li test ne ve lés ta go zat ra
A Gödöllõi ha jós Alf réd Ál ta lá nos Is ko la fel -
vé telt hir det test ne ve lés ta go zat ra azon
gyer me kek szá má ra, akik ál ta lá nos is ko lai
ta nul má nya i kat idén szep tem ber ben kez dik
meg. A fel vé te li idõ pont ja (vá lasz tás sze -
rint) 2000. már ci us 11., szom bat 9 óra,
vagy már ci us 19., va sár nap 9 óra. A fel vé -
te li he lye az is ko la Isaszegi úti tor na csar -
no ka. A fel vé tel gya kor lat anya gát az ér dek -
lõ dõk a Gödöllõi óvo dák ban, il let ve a Ha jós
Is ko lá ban is mer he tik meg. Az is ko la ve ze -
té se ké ri, hogy a fel vé te li zõ gye re kek szü lõi
kí sé ret tel és tor na öl tö ze tü ket ma guk kal
hoz va je len je nek meg a fent jel zett idõ pon t -
ok egyi kén.

Fü löp De zsõ test ne ve lés mk. ve ze tõ
Ádám Pál igaz ga tó

Nyílt napok
Damjanich János Általános Iskola: március
1–2–3-án 8–14 óráig vagy bejelentés alap -
ján bármely napon. Erkel Ferenc Ál talános
Iskola: március 6–7 8–13 óráig. Hajós
Alfréd Általános Iskola: március 13–14,
8–12 óráig. Petõfi Sándor Általános Iskola:
áp rilis 4–5 8–12 óráig. Waldorf Általános
Is kola: március 9-én 18 órakor Táncsics
M. út (Waldorf pedagógiai elõadás). g

Tanulmányi verseny
A petõfi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la ta nul má -
nyi ver senyt hir det a 2000/2001-es tan év re
az 5. osz tá lyos emelt szin tû ma te ma ti ka
osz tá lyá ba. A ver seny idõ pont ja: 2000. áp -
ri lis 1., 9 óra. Pót nap: 2000. áp ri lis 29., 9
óra. He lye: Munkácsy Mi hály út 1. Je lent -
ke zé si ha tár idõ: 2000. már ci us 20. Je lent -
ke zé si lap az igaz ga tói iro dá ban kap ha tó. A
je lent ke zés fel té te le: je les vagy jó tan tár gyi
je gyek. g

HÍREKA pre mont rei sza lag ava tó ján

Egy zász ló alatt

Fotó: Nádudvari Anna

Új ra in dul
a Nagy csa lá dos ok
Gödöllõi Egye sü le té nek

ru ha vá sá ra.
Nyi tás: már ci us 9., csü tör -
tök. Nyit va tar tás: min den
csü tör tö kön 8-tól 15 órá ig.
Hely szín: az NGE Mar ti no -
vics ut cai rak tá ra. A ked -
vez mény igény be vé tel -
éhez szük  sé ges az ér vé -
nyes NGE-iga zol vány.
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„Nem iga zán megy a ví vás és a ta nu lás össze egyez te té se… Emi att is szo mo rú
va gyok egy ki csit. De nem tu dok mit ten ni, csak a leg töb bet ki hoz ni ma gam -
ból, az tán majd meg lát juk.”

„Nem ta lál tam na gyon a he lyem a töb bi ek közt. Ez egy ki csit el szo mo rí tott.”

„Nem sze re tem az ilyen su nyi dol go kat, csak az egye ne se ket.”

„De azért édes anyá ra hall gat tam és vár tam.”

„az egész be teg sé gem alatt nem dõl tem ágy nak. Er re na gyon büsz ke va gyok.”

„Saj ná lom, hogy nem tud nak el fo gad ni olyan nak, ami lyen va gyok.”

„Nem fo gok utá noz ni sen kit (vi sel ke dés ben), mert azt un do rí tó nak tar tom, s
amúgy is, ak kor az már nem én le szek. Nem tu dom mit tegyek… el kell fo gad -
nom ma gam, mert ak kor nem tud nak meg bán ta ni.”

„Fon tos nak tar tom azt, hogy ma gyar va gyok, büsz ke va gyok rá, s nem cse rél -
ném el sen ki vel a ha zá mat.” 

„Egyet tu dok biz to san, bíz nom kell ben ne, hogy egy szer majd min den jobb ra
for dul, s ke mé nyen kell áll nom a sa rat.”

Részletek egy befejezetlen naplóból

„Ne várj a ne ve tés sel

amíg bol dog le szel,

mert meg hal hatsz

anél kül, hogy

va la ha is

ne vet tél vol na”

(felirat Marianna íróasztalán)

Ha elment is, köztünk 

Pén te ken vet tünk vég sõ bú csút
Gémesi Ma ri an ná tól, a Gödöllõi
Re for má tus Lí ce um tra gi kus
hir te len ség gel el hunyt nö ven -
dé ké tõl, a vá rosi te me tõ ben.
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M it is mond hat nánk egy fi a tal lány -
ról, aki meg halt? Szép volt, okos és

élet vi dám? Mind ez el múlt, csak em lé ke -
ink ben él to vább. Szü lõk, ro ko nok, ba rá -
tok, osz tály- és is ko la tár sak ér tet le nül ál -
lunk e tény elõtt. Meg ér te ni és el fo gad ni
kép te le nek va gyunk. So ha töb bet nem
lép be az osz tály te rem be, nem dob ja a
gó lo kat tesiórán, nem vív ja ki gyõ zel me -
it. Mos tan tól Is ten ol da lán har col, re mél -
jük lel ke nyu ga lom ra ta lált.

Né ha úgy tû nik, mint ha csak mú ló be -
teg ség mi att nem len ne ve lünk a su li ban,
és hagy ná üre sen he lyét nap mint nap.
De ak kor rá pil lan tunk a pad já ra, ahol az
Õ fény ké pe, mé cse sek, vi rá gok, fe ke te
sza la gok jel zik, hogy va la mi vég le ge sen,
vissza for dít ha tat la nul meg vál to zott. 

Fé le lem mel ál lunk a dél utá ni te me tés
elõtt, ami kor is utol só bú csút ve szünk
Tõ le és szem be sü lünk a va ló ság gal.

So kan mond ják, hogy most Ma ri an ná -
nak jobb, de Tõ le sen ki sem kér dez te
meg, hogy sze ret ne e to vább él ni. A vá -
laszt mi sem tud hat juk. Vi dám sá ga fe lül -
emel ke dett eset le ges gond ja in, fáj dal ma -
in, lel ki ere je és élet re va ló sá ga mind -
annyi unk elõtt pél da ként áll hat.

De a mi éle tünk megy to vább, reg gel -
rõl-reg gel re be lé pünk a tan te rem be, ta nu -
lunk, dol go za tot írunk, do bál juk a gó lo -
kat tesin.

Fáj el vesz té se és na gyon hi ány zik, de
az idõ se gít majd, hogy a szép dol gok ra
em lé kez zünk, az együtt el töl tött négy és
fél év re.

Ha mind ez va la ki más sal tör té nik,
pont Õ len ne az, aki mind vé gig erõs ma -
rad na, s a dol gok job bik ol da lát néz né,
ezért ne künk sem sza bad csüg ged nünk.
Küz de nünk kell és to vább kell lép nünk,
ha má sért nem, az Õ em lé ké ért.

Is ten ve led Ma ri an na!
Református Líceum

5/B osz tály

Í gy hív ta lak, mert az osz tá lyom ban két
Ma ri an na volt, s Te vol tál az ala cso -

nyabb, vé ko nyabb, tö ré ke nyebb. Szót lan,
vissza hú zó dó, de mind ig szé gyen lõ sen
mo soly gós kis lány vol tál. So ká ig nem
tud tam, hogy halványfehér ar cocs kád
mö gött vas aka rat la ko zik és olyan ki tar -
tás, amit sok fel nõtt meg iri gyel het ne.

Ta lán sen ki nem gya ko rolt annyit az
osz tály ban ma gyar ból, mint Te. Én tud -
tam ezt, és so kat gon dol tam ar ra, hogy
ta lán erõ dön felül ta nulsz, ezért mind ig
fél tõ sze re tet tel gon dol tam Rád.

Ké sõbb hal lot tam, hogy ta nu lás ban és
a sport ban is ki vá ló ered mé nye ket ér tél
el. Büsz ke vol tam rá, hogy két évig a ta -
ní tó né nid le het tem.

Ami kor ta valy rám kö szön tél a tánc is -
ko la elõtt, csak néz tem, hogy mi lyen gyö -
nyö rû, kar csú, ma gas nagy lány vált be lõ -
led. Kö szö nöm, hogy ugyan olyan ked ve -
sen mo so lyog tál rám és vál tot tál ve lem
né hány szót, mint kis is ko lás ko rod ban.

Pe reg nek a könnye im, de ami tör tént,
nem hi szem el. Szí vem ben ugyan olyan
bá jos, mo soly gós nagy lány ma radsz, mint
aki vel nem rég ta lál koz tam. Si ke res és bol -
dog! Mostmár ilyen le szel mind örök re!

Nó ra né ni

Ked ves „Kismariann”!

Ma ri an ná hozmarad
„Aki el ment, az el ment,

Mond tam én is, de ugya nak kor

Mély sé ge sen érez tem,

Aki egy szer ná lunk volt,

Az töb bé so ha sem me het el

Tõ lünk egé szen.”
(Kas sák La jos)

Kö szö ne tet mon dunk mind azok -
nak, akik rész vét ük kel, vi rá ga ik kal
tisz te leg tek Ma ri ann em lé ké nek,
akik fáj dal munk ban ve lük osz toz -
tak; akik hoz zá já rul tak ah hoz,
hogy drá ga ha lot tunk tól a ma ga
mél tó sá gá ban tud junk el bú csúz ni.

A Gémesi család
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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 10., pén tek:
haj na lig tar tó bu li Crazy Tég lá val. Már ci us
11., szom bat: Takáts Ta más Dir ty Blu es
Band 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 18-án szom ba ton: Meg le pe -
tés. 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 tr ió est je. Mû sor : De bus -
sy–Vukán: Suite, Mike Mower: Opus di
Jazz, La tin sonata, D. Ellington–Vukán, S.
Rollins–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 -
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 vo nós -
né gyes-té tel; Schubert: c-dúr vonóskvintett
op. 163. Je gyek kap ha tók a kastélyban és
a Mû ve lõ dé si köz pont pénz tá rá ban. g

Mû ve lõ dé si köz pont 
Már ci us 13., 19 óra: Kor  társ film klub:
Az utol só na pok. Ren dez te: HJames
Moll. 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 Lotfi csa lád dal. Már ci us 17., 17 óra:
Ap rók tán ca. Ve ze ti: Be ne dek Krisz ti na, a
Nép mû vé szet If jú Mes te re. Mu zsi kál a Fix
Stimm Ze ne kar. Be lé põ díj 200 Ft. Már ci -
us 18., 19 óra: A Djabe Jazz Ze ne kar
kon cer t je (A world music hang zás vi lá ga
és a szín pa di lát vány egye dül ál ló.) Be lé -
põ díj 800 és 600 Ft. Már ci us 19., 19
óra: A Rad nó ti Szín ház ven dég já té ka.
Anton Cse hov: Si rály. Fõbb sze rep lõk:
Cso mós Ma ri, Jor dán Ta más, Szombathy
Gyu la, Eg ri Már  ta, Cser hal mi György,
Bá lint And rás. Ren dez te: Val ló György.
Be lé põ díj 900 Ft (Az if jú sá gi bér let III.
elõ adá sa). g

MEGHÍVÓ

Már ci us 3-án, dé le lõtt 11 órai kez det tel
ke rült sor Ko vács Lí via ke ra mi kus -

mû vész idõ sza ki ki ál lí tá sá nak meg nyi tó já ra
a Kas tély Dísz ter mé ben. A mû vész nõ – aki
ta nul má nya it a Po zso nyi Kép zõ mû vé sze ti
Gim ná zi um ban kezd te, majd Bu da pes ten,
Cse kovsz ky Ár pád irá nyí tá sá val a Ma gyar
Ipar mû vé sze ti Fõ is ko la ke rá mia sza kán
foly tat ta – kü lön le ges cí met adott ki ál lí tá sá -
nak. Cso dá la tos ke rá mi á ba ön tött vi rá ga it,
a ter mé sze tet, az iro dal mat és a kép zõ mû -
vé sze tet egya ránt ked ve lõ Er zsé bet ki rály -
né em lé ké nek szen tel te – mél tó nyi tá nya -
ként a 2000. év Ta va szi Fesz ti vál já nak.

A meg je len te ket Six Edit al pol gár mes ter
asszony kö szön töt te, hang sú lyoz va, hogy
Gödöllõ kö zel tíz éve ren de zi meg a Ta va szi
Fesz ti vált, mely ben mind ig nagy sze re pet ját -
szik a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont, a
Vá rosi Mú ze um és a Gödöllõi Ki rá lyi Kas -
tély. Ezu tán dr. Bereczky Ló ránd, a Ma gyar
Nem ze ti Ga lé ria fõ igaz ga tó ja vet te át a szót,
aki ün ne pi be szé dé ben mél tat ta a mû vész nõ
al ko tá sa it, mely so rán az em ber szép irán ti
vá gya ta lál ko zik a kul tu rá lis örök ség gel, Ko -
vács Lí via mun ká it szem lél ve a Bib lia so rai
idé zõd nek fel. Eszünk be jut a Te rem tés tör té -
net a vi rá gok agyag ba for má lá sa so rán. Fi -
gye lem re mél tó a mû vész nõ szak mai bra vúr -

ja, ahogy a szí ne ket hasz nál ja. Mun ká in ér -
zõ dik a nõi kéz fi nom, éle tet su gár zó ha tá sa.

Ezu tán rész let kö vet ke zett Er zsé bet ki -
rály né meg ze né sí tett vers cik lu sá ból
Huzella Pé ter ze ne szer zõ, elõ adó mû vész
elõ adá sá ban.

Ko vács Lí via ki ál lí tá sa meg te kint he tõ a
Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély Lónyai és Lo vas
ter mé ben 2000. már ci us 19-ig, 10–17 órá ig.

Szauzer Il di kó

Kiállításmegnyitó a Gödöllõi Ki rá lyi Kas tély ban

Vi rá ga im Er zsé bet ki rály né nak

Egy szer volt, hol nem volt, he ted hét or szá -
gon túl volt egy ren ge teg nagy er dõ, ren ge -
teg er dõ mel lett egy se lyem rét, se lyem rét
mel lett egy ke rek tó. Eb ben a tó ban la kott
egy víziszörny. A ren ge teg er dõ és a se -
lyem rét ál la tai bé ké sen él tek egy más mel -
lett, csak ak kor kezd tek el fél ni, ha meg -
szom jaz tak, mert a ke rek tó ban, ahol szom -
ju kat olt hat ták, a szörny le sel ke dett rá juk.

Egy szép nyá ri na pon épp ug rán doz tak
a se lyem ré ten, ami kor a kis õzi ke meg -
szom ja zott, és min den rõl meg fe led kez ve
in ni kez dett a tó vi zé bõl. A szörny csak
er re várt. Hir te len moz du lat tal el kap ta az
õzi ke mell sõ lá bát, és pró bál ta a víz alá
húz ni. A töb bi ek rög tön a se gít sé gé re si -
et tek a ré mült kis ál lat nak, és si ke rült ki -
húz ni uk a szörny kar mai kö zül. Ne ki si -
ke rült meg me ne kül nie, de már sok kis ál -
lat a go nosz ál do za ta lett.

–Ten nünk kell va la mit – mond ta a leg -
idõ sebb szar vas. – Nem hagy hat juk,
hogy a szörny ret te gés ben tart son min -
ket! 

A se lyem rét leg ki sebb bo ga rá tól az er -
dõ leg na gyobb vad ál la tá ig min den ki egy
vé le mé nyen volt. A bé ka vál lal ko zott ar -
ra, hogy éj jel, míg a szörny al szik, hí nárt
kö töz a lá ba i ra. Reg gel az ál la tok kö rül -
áll ták a ta vat, és egy szer re kezd tek el in -
ni a víz bõl. A ki éhe zett szörny nem tud -
ta, me lyik ál lat után kap jon. Ahogy kör -
be-kör be úsz kált a tó ban, a hí nár rá csa -
va ro dott a tes té re, és a tó fe ne ké re húz ta.
Az ál la tok egy da ra big vár tak, de a
szörny nem buk kant fel új ra, és az óta
sem a tó vi zé bõl. Ha tal mas ün nep sé get
csap tak.

Vissza tért a nyu ga lom az er dõ és a se -
lyem rét la kói kö zé. Ezen túl eny hít he tik
szom ju kat és hû sít he tik ma gu kat a tó vi -
zé ben.

Vö rös La u ra
Ha jós Alf réd Ál ta lá nos Is ko la 4/C.

Mesefolyamok óceánja 3.

Az ál la tok össze fo gá sa

Fotó: archív
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A március 15-én újra megnyíló
Városi Múzeum állandó kiállításait
bemutató sorozatunk befeje zé se -

ként a helytörténeti kiállításról beszélget-
tünk Gaálné dr. Merva Mária igazga tó -
nõvel.

– Elõször a múzeumnak otthont adó
épület történetét elevenítsük föl, hiszen az
igényesen helyreállított, Hamvay-kúria
néven ismert ház városunk leg ré geb bi ma
is álló épülete.

– Pontosan nem tudjuk, mikor épült,
bár 1662-re szokták datálni. Az biztos,
hogy az eredeti, földszintes épület a 17.
század második felében készült el;
Hamvay Ferenc, Gödöllõ elsõ helyben
la kó földesura volt az építtetõ. Mintegy
száz éven át ez volt a gödöllõi földesurak
lakóhelye, Grassalkovich Antal azonban
a kastély építésébe fogott. Õ emeletet hú -
zatott a kúriára, ami ekkortól fogadóként
mûködött, egy idõben gránátos hajdúk
szállásául is szolgált. Az Erzsébet király -
né szállodából azután 1916-ban minorita
gimnázium lett, majd polgári le ányiskola,
rövid ideig fiúiskola, a há bo rút követõen
pedig általános iskola mûködött itt. 1978-
tól fokozatosan a Helytörténeti Gyûj -
temény vette birtokba az épületet.
Hosszú története során 1998-ban érkezett
el az alkalom, hogy kifejezetten múzeum
céljára alakítsák át.

– Az új helytörténeti kiállítás miben
lesz más, mint az elõzõek?

– Nagyobb tér áll a rendelkezésünkre;
most végre tematikus csoportosításban
mutathatjuk be a gazdag anyagot. Na gyon
sok olyan érték kerül a látogatók elé, ami
eddig raktárban volt, nem volt látható. A
felújítás során feltárt és hely re állított
falfestés; a tájképes barokk szoba ön ma -
gában is komoly ne ve zetessége lesz a
múzeumnak. A református egyház köz -
ségtõl kölcsönkaptuk azt az úrvacsorai
készletet, amelynek darabjai – a régészeti
anyagot leszámítva – Gödöllõ legrégebbi
tárgyi emlékei. Lesz paraszti szobabelsõ a
gödöllõi viselettel, bemutatunk egy sza-
tócsboltot és egy borbélymûhelyt, aminek
a teljes berendezése megmaradt. Ter mé -
szetesen helyet kapnak a cserkész-világ-
találkozók emlékei is.

– A honfoglalást megelõzõ korok le le -
tei nagy számban kerültek elõ kör nyé -
künkön. Ezekbõl mit láthatunk?

– Saját tulajdonban sajnos csak igen
kevés van ezekbõl, a Nemzeti Múzeum
sem tudott valami sokat kölcsönözni. Két
fali tárlót tudtunk berendezni ezekkel a
leletekkel.

– A helytörténetet bemutató kiállítás
Gödöllõ, a nyitott város címet viseli.
Miért?

– Ez a gondolat foglalja össze a leg -

jobban Gödöllõ múltját, jelenét és jö võ -
jét. Befogadta a település a különbözõ
földesurakat – hiszen Gödöllõ uradalom
volt egészen 1945-ig. 1849-ben befogad-
ta Kossuth Lajost és körét; gondoljunk
csak arra, hogy Kossuth itt fogalmazta a
Függetlenségi Nyilatkozatot. Néhány év
múlva be kellett fogadnia Gödöllõnek
Ferenc Józsefet…

– Rákócziról vagy Petõfirõl még nem
is beszéltünk…

– Így igaz. A református gödöllõiek közé
Grassalkovich idejében katolikus – rész ben
német, illetve szlovák eredetû – lakosság
települ, a zsidó betelepülés elõtt pedig
Sina báró nyitotta meg az utat. Tria non
után nagyon sok erdélyi me ne kültet
fogadott be a város, a második vi lág -
háborút követõen pedig felvidékiek
érkeztek ugyanezen okból. Mindenki, aki
ide került, az idõk során alakította,
gazdagította Gödöllõt valamilyen módon.
A legújabb idõkben a nagy, nemzetközi
cégeket fogadta be ez a város, amelyek
már beírták nevüket a történetébe. Na -
gyobbrészt a tõlük származó iparûzési
adónak köszönhetõ, hogy városunk ilyen
rövid idõ alatt újjávarázsolhatta a leg -
régibb gödöllõi épületet, és benne beren-
dezhetjük ezeket a kiállításokat. A
hagyo mányok folytatásaként a várospoli-
tika homlokterében ma is ez a nyitottság
áll; ez segít bennünket abban, hogy
továbbra is a fejlõdés élvonalában
maradjunk.

Radó Gábor
Fotó: a szerzõ

A Városi Múzeum kiállításai

Gödöllõ, a nyitott város

Gödöllõ legrégebbi tárgyi emlékei: a református egyházközség úrvacsorai készlete

A tárgyak a barokk falfestésû teremben
vaárják végsõ elhelyezésüket
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Nagy ké pes mil len ni u mi arc kép csar nok
Ezer esz ten dõ ma gyar tör té nel mé nek száz
leg je len tõ sebb alak ját vo nul tat ja föl a tar -
tal má ban és ki vi tel ében egya ránt pa zar al -
bum. Az ál lam ala pí tó Szent Ist ván tól a leg -
újabb ko ri Ma gyar or szág el sõ fe le lõs mi -
nisz ter el nö ké ig, An tall Jó zse fig ér a tör té -
nel mi sze mé lyi sé gek idõ ren di so ra. A szer -
kesz tõ ko ránt sem csak a po zi tív sze rep lõ -
ket vet te föl vá lo ga tá sa so rán, de szá mos
vi ta tott ér de mû, el lent mon dá sos ala kot is.
Egy szó val az al bum nem va la mi fé le ün ne -
pé lye sen ide a li zá ló tör té ne lem szem lé le tet
kép vi sel, ha nem a re á lis ér  té ke lés, az
õszin te tör  té nel mi szám ve tés a hi va tá sa.
Va gyis azok sze re pel nek élet raj zi cik kek kel
és szí nes, ki tû nõ mi nõ sé gû rep ro duk ci ók -
kal a mil len ni u mi arc kép csar nok ban, akik -
nek a te vé keny sé ge je len tõ sen be fo lyá sol ta
a ma gyar ál lam ezer évé nek his tó ri á ját. Va -
la mennyi sze mé lyi ség há rom-négy ol da las,
esszéisztikus irá nyú, adatgazdag, ám ol -
vas má nyos cik ket ka pott, ezek hez il lesz ke -
dik a re me kül vá lo ga tott kép anyag: a hi te -
les nek el fo ga dott, il let ve leg nép sze rûbb áb -
rá zo lá sok, egy ko rú vagy ké sei port rék rep -
ro duk ci ói. A tar tal má ban gaz dag, kül le mé -
ben ki emel ke dõ en igé nyes al bum mél tó
mo nu men tu ma, ma ra dan dó ér  té kû meg -
örö kí té se az ezer éves ál la mi ság ün ne pi év -
for du ló já nak.
(Deb re cen, 1999, Ribicon-Ház Bt.–Aquila)

Weissensteiner, Friedrich
Nõk a Habs bur gok trón ján.
Oszt rák csá szár nék 1804–1918
A szer zõ le vél tá ri for rá sok, egy ko ri hi va ta -
los fel jegy zé sek, nap lók és le ve le zé sek
alap ján kí sér li meg „élet re kel te ni” a Habs -
burg-ural ko dók fe le sé ge it 1804 és 1918 
kö zöt ti idõ szak ra néz ve (Sisi, az az Er zsé bet
csá szár né, Má ria Te ré zia, Má ria Ludovika,
Ka ro li na Au gusz ta, Má ria An na, Pármai Zi -
ta). Szem lé le tes, szí nes por t rék ban ál lít
em lé ket ezek nek az asszo nyok nak, akik bár
na gyon el té rõ jel lem rajz zal és ké pes sé gek -
kel ren del kez tek,  fe le lõs ség gel vál lal ták
nem könnyû sor su kat, és oda adás sal se gí -
tet ték csá szá ri fér jü ket, ál ta la pe dig a bi ro -
dal mi ér de kek ér vé nye sü lé sét. A könyv di -
nasz ti kus éle te ket – a po li ti ká ba mé lyen
be ágya zott nõi sor so kat – mu tat be, olyan
asszo nyo két, akik a ma guk mód ján, de –
egy ki vé te lé vel – kö te les ség tu dat tal szol -
gál ták a Habs burg Bi ro dal mat, fény ko rá tól
egé szen meg szû né sé ig. 
Bp., 1999, Gabo) g

KÖNYVTÁR

Egy kö tet ben je len tet ték meg a két kró ni -
kát, azok nak a  már-már el kép zel he tet le -
nül ré gen mû kö dött írás tu dók nak a mû -

ve it, akik szá mos
for rás ra – a száj -
ha gyo mány ra, a
k é p  z e  l e  t ü k  r e ,
még az övé ké nél

is ré geb bi kró ni kák ra – tá masz kod va
meg pró bál ták fe le le ve ní te ni, s ugya nak -
kor meg örö kí te ni „a ma gya rok cse le ke -
de te it”. Sok min dent „tu dunk”, amit õk
le ír tak, csak ép pen fo gal munk sem volt
ró la, hogy tõ lük tud juk. Most ma gyar
for dí tás ban – õk ter mé sze te sen la ti nul fo -
gal maz tak, ko ruk ban el sõd le ge sen az lé -
vén a be tû ve tés nyel ve – ol vas va mun ká -
i kat, ta lál koz ha tunk köz tu dat ban le võ
tör té né sek kel, je le ne tek kel, s „újat” mon -
dók kal, ke vés bé is mer tek kel egya ránt.

Egy-egy ki rá lyunk kör nye ze té ben mû -
köd tek, min den bi zonnyal az õ meg ren de -
lé sükre al kot ták e mes te rek a mû ve i ket.
Anony mus, a Név te len III. Bé lá nak, Kézai
Si mon IV. (Kun) Lász ló nak a jegy zõ je
volt. A leg hi te le seb ben ta lán sa ját ko ru kat,
an nak po li ti kai, tár sa dal mi vi szo nya it tük -
rö zik vissza, ak kor is ha ré geb bi ko rok ról
re gél nek. A hely ne vek, a sze mély ne vek,
me lye ket hasz nál nak, ko ra be li nyel vünk
má ra fel be csül he tet len ér té kû ta núi. 

A kö tet ben jegy ze tek szá zai csat la koz -
nak a kró ni kás szö ve gek hez, utó sza vak
is mer te tik az ere de ti kéz ira to kat, kül se jü -
ket, fel lel he tõ sé gü ket, ke let ke zé sü ket,
utó éle tü ket, szer ke ze tü ket, szer zõ jü ket.
Fel so rol tat nak ko ráb bi nyom ta tott ki adá -
sa ik, s mind az az iro da lom, ami ed dig itt -
hon vagy kül föld ön fog lal ko zott ve lük.

- nád -

Anony mus: A ma gya rok cse le ke de tei;
Kézai Si mon: A ma gya rok cse le ke de tei

Ki rá lyok jegy zõ i nek kró ni kái

Március 9–15.,15:30

Szentivánéji álom
Fsz.: Kevin Kline, Michelle Pfeiffer

Március 9–15., 17:45, 20:00

Stigmata
Fsz.: Patricia Arquette, Gabriel Byrne, J. Pryce

M Û S O R
MOZI

(Gödöllõ, Pa lo ta kert, nyit va 19–04-ig; Internet: http://www.directinfo.hu/trafo). Március 9.,
csütör tök: 100-as Punk club: fellép a The Snobs, a 06-90, a Csitt és az Ez Már Más.
Március 10., 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 Beat, Acid Jazz és más… Lányoknak 23 óráig a belépés ingyenes! Március
11., szombat: Baby Bone és Black-Out játszik. Március 18-án szombaton: Mantra és Strong
Deformity koncert. Ezen kí vül a Trafo min den nap haj na li két órá ig tart nyit va. g

TRAFO CLUB
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Ál lás
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 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 Hím zõ nõt au to ma ta gép re ke re sek. Tel.: (30) 9847-
360.
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. (sport ci põ 10-50 szá za lék ked -
vez ménnyel. Min den nap bõ vü lõ vá lasz ték, a „Pe king”
Kí nai üz let ben.) Tel.: (30) 2326-037.
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 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 Ru ha ipa ri tech ni kus 30 éves szak mai és ke res ke del -
mi gya kor lat tal, mun kát ke res. Tel.: 421-841 (es te).
g Ter mék gyár tói és le zsá ko ló mun ka kör be töl té sé re
ke re sünk két fõt ál lan dó al kal ma zás ra, gödöllõi üze -
münk be. El vá rá sok: kö zép is ko lai vég zett ség. Elõnyt je -
lent: tar gon ca ve ze tõi ké pe sí tés, vegy ipa ri vég zett ség.
Tel.: (mun ka nap okon 8-14 órá ig) 422-528, Ka lo csai
Lász ló nál.
g Ru ha ipa ri tech ni kust ke re sek, egye di dra pé ri ák, nõi
ru hák, füg gö nyök sza bá sá hoz, var rá sá hoz, gödöllõi
tex til ház ba. Tel.: (30) 9461-807.
g Gödöllõ és kör nyé ké nek te het sé ges em be rei kö zül
sze ret nénk ki vá lasz ta ni egy mul ti na ci o ná lis pénz in té zet
cso port ve ze tõ it. A meg fe le lõ je löl tek (akár hu mán te -
rü let rõl is!) kép zé sét meg old juk. Tel.: (30) 213-2628.
g Mun ka le he tõ ség! Két tel jes ál lá sú me zõ gaz da sá gi
dol go zót (trak tor ve ze tõi jo go sít vánnyal), és egy fél ál -
lá sú ad mi niszt rá tort (an gol nyelv tu dás sal), ke res ala -
ku ló Öko ló gi ai Mo dell Tan gaz da ság Gödöllõn. Bõ vebb
in for má ció: Matthew Hayes, Tel.: 414-319, vagy
Podmaniczky Lász ló, 415-383.
g Fel ve szünk és ki ké pe zünk ipa ri al pi nis ta mun ká ra je -
lent ke zõ ket, alpintechnikai fel sze re lést biz to sí tunk. Fel -
ve szünk még vil la mos- vagy gé pész mér nö köt, gyár -
tás elõ ké szí tõ osz tály ve ze tõ he lyet tes nek, fej lesz tõ
mér nö köt, for gá cso lót, va la mint do ku men tá ció tár ke -
ze lõt, gép írás és szö veg szer kesz tõi gya kor lat tal. Tel.:
(30) 240-9305.
g Ta ka rí tó nõt ke re sünk, 13 órá tól 17 órá ig tar tó mun -
ka idõ be. Je lent ke zés kor szak mai ön élet rajz szük sé ges.
Gödöllõ, Kõ rös fõi u. 2. Tel.: 411-266.
g A Human Rt. azon na li be lé pés sel fel vesz mû sze -
részt, va la mint tar gon ca ve ze tõi en ge déllyel és szak irá -
nyú vég zett ség gel ren del ke zõ fér fi mû sza ki rak tá rost.
Ke re sünk to váb bá fér fi ve gyész tech ni kust, vagy
gyógy szer gyár tó szak mun kást a Bio ké mia Üze münk -
be, foly to nos mû szak ra. Je lent kez ni le het ön élet rajz zal
a Human Rt. Mun ka ügyi Osz tá lyán, 2100 Gödöllõ,
Táncsics Mi hály út 82. Tel.: 420-773/2113.
g Au tó ve ze tést (B. kat.) 28 éves fi a tal em ber vál lal, kül -
föld re is. Test õri fel ada tok kal, biz ton sá gi õri iga zol -
vánnyal. Eset leg kü lön biz ton sá gi õr zé si mun kát vál la -
lok. Re fe ren cia van. Tel.: Ka ma rás, 421-255.
g Egye dül ál ló, nem do hány zó nõ nek ke vés ház tar tá si
mun ká ért, nyug dí jas ta nár csa lá di ház ban, lak ha tá si
le he tõ sé get ad. Gyer mek nem aka dály. Tel.: Ka ma rás,
421-255, vagy (30) 250-1028.

In gat lan
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 Gödöllõn el adó egy 4 szo bás csa lá di ház, 776 m2-
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 a Kos suth La jos u-ban 2 szo bás, 62 m2-es
örök la kás. Tel.: (30) 2222-951, vagy 410-010.
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 El adó Jász apá ti ban csa lá di ház a fõ té ren, a strand -
hoz kö zel( 3 szo ba, össz kom fort, te le fon, gáz). Iá.: 2,5
mil lió Ft. Tel.: (57) 440-505.
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 Gödöllõn a Ka zin czy la kó te lep kö ze pén 25 m2-es
üz let el adó. Tel.: 420-022.
g Gödöllõn az Amb rus Zol tán köz ben, I. eme le ti, 64
m2-es, 2,5 szo bás la kás el adó, azon na li be köl tö zés -
sel, 124 ezer Ft/m2. Tel.: 410-821, vagy (30) 9966-
116.
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-ért.
Ugya nitt 4100 m2-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 Jászfényszarun 2 szo bás pa raszt ház, 1 mil lió 200
ezer Ft-ért el adó. (gáz, víz van) Tel.: 420-758.
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 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 El adó 3 szin tes csa lá di ház az Öreg he gyi út fe lé,
Gödöllõ, Ke le men L. u. 4. Tel.: 415-528. (16 óra után)
g 870 m2-es épí té si te lek sür gõ sen el adó Szadán. Víz,
gáz, csa tor na a tel ken. Tel.: 421-423.
g Gödöllõn a Szt. Já nos u-ban el adó III. eme le ti, fel újí -
tott, 64 m2-es, 2 szo ba, ét ke zõs, kon vek to ros la kás.
Tel.: (17 óra után) 411-462.
g Isaszegen el adó 130 m2-es csa lá di ház, szép ki lá -
tás sal, össz kom for tos , te tõ tér be épí té si le he tõ ség,
alat ta 2 ga rázs. Iá.: 12 mil lió Ft. Tel.: 494-657 (18 órá -
tól).
g Vá ros köz pont ban lé võ, üz let nek, iro dá nak stb. ki ala -
kít ha tó, 95 m2-es, 3 szo bás la kás el adó. Iá.: 9,5 mil lió
Ft. Tel.: 413-564 (17 óra után).
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 Vá ros köz pont ban 74 m2-es, 2,5 szo bás, nagy
kony hás, 2 er ké lyes la kás el adó. Tel.: (20) 9593-777.
g Isaszegen össz kom for tos csa lá di ház, 3 és fél szo -
bás, sür gõ sen el adó. Iá.: 8 mil lió Ft. Tel.: 493-507 (es -
te).
g Kókán kis ház gyü möl csös sel, jó ter mõ szõ lõ vel,
tel jes be ren de zés sel együtt el adó, vagy ki adó. Iá.: 800
ezer Ft. Tel.: 493-507.
g Gödöllõ köz pont já ban, 35 m2-es, 1 szo bás, fel újí tott
örök la kás (tég la épü let, I. eme let, kon vek to ros, par ket -
tás, egye di víz órás, ká bel té vés, te le fo nos, re dõ nyös),
5 mil lió Ft-ért el adó. Tel.: (30) 9229-231.
g Gödöllõ köz pon ti ré szén, a Dó zsa György úti tár sas -
ház ban (a te me tõ vel szem ben), 82 m2-es, 1 + 3 fél -
szo bás, I. eme le ti la kás el adó. Iá.: 12 mil lió Ft. Tel.:
412-275.
g El adó Gödöllõ Kos suth La jos u-ban, 2,5 szo bás, er -
ké lyes, III. eme le ti la kás. Tel.: 411-615. 
g Gödöllõn az Amb rus Zol tán köz ben, 55 m2-es, 2

szo bás, fel újí tott la kás, ga rázzsal együtt el adó. Tel.:
(30) 9000-024.
g Gödöllõn a Ka zin czy kör úton el adó egy 56 m2-es,
víz órás, VI. eme le ti la kás. Iá.: 6,2 mil lió Ft. Tel.: (1)
407-4770.
g Gödöllõn a Kos suth La jos u-ban el adó, 62 m2-es, I.
eme le ti la kás. Iá.: 7,5 mil lió Ft. Tel.: 411-179, vagy
(30) 9967-788.
g Gödöllõn, a Pa lo ta ker ti la kó te le pen, a III. eme le ten,
64 m2-es, 1 + 2 fél szo bás, fel újí tott la kás el adó (re lu -
xa, víz óra, te le fon, ká bel té vé van). Iá.: 6,9 mil lió Ft.
Tel.: 414-751 (16 óra után).
g Gödöllõn öreg pa raszt ház el adó, kü lön ál ló új épü let -
tel. Iá.: 9 mil lió Ft. Tel.: 410-633.
g Kon vek to ros, er ké lyes la ká so kat ke re sünk, kész -
pénz fi ze tõ ügy fe le ink ré szé re. Lipcsey In gat lan iro da,
Gödöllõ, Kõ rös fõi u. 14. Tel.: (30) 9144-174.
g Gödöllõ köz pon ti ré szén, a Dó zsa György úti tár sas -
ház ban (a te me tõ vel szem ben), I. eme le ti, 82 m2-es,
1 + 3 fél szo bás la kás el adó. Iá.: 12 mil lió Ft. Tel.:
412-275.
g Bu da pest tõl 7 km-re Ke re pe sen, összközmûves, 3
szo bás csa lá di ház, 380 nölös te lek kel el adó. Tel.:
415-553, vagy 490-220.
g Sa ját rész re ke re sek 1,5-2 szo bás la kást, 4-5 mil lió
Ft-ig, kész pénz fi ze tés sel. Tel.: 436-234 (egész nap).
g Fá cán so ri tég la épü let ben, 69 m2-es la kás, 120
ezer Ft/m2, jú li u si be köl tö zés sel el adó. Tel.: 413-084.
g El adó 60 m2-es, fel újí tott, 2 szo bás la kás, a Ka zin -
czy kör úton. Iá.: 120 ezer Ft/m2. (már ci u si köl tö zés -
sel.) Tel.: 414-395.
g Há rom szo bás csa lá di ház, szu te rén nel, fél kész pad -
lás tér rel, sür gõ sen el adó. Cím: Gödöllõ, Ibo lya u. 110.
Ér dek lõd ni a dél utá ni órák ban.
g El adó Petõfibányán - Hat van mel lett - 1,5 szo bás, 50
m2-es, gáz kon vek to ros, re dõ nyös, víz órás, te le fo nos,
kü lön be já ra tú, ala csony re zsi jû, zöld öve ze ti tár sas há zi
la kás, ga rázs, 2,5 mil lió Ft-ért. Tel.: (70) 212-6218.
g Gödöllõn a Ki rály u-ban épü lõ sor há zi ház el adó.
Tel.: 422-453.
g Gödöllõn a Babati u-ban, 6 szo bás ház, nagy tel ken
el adó. Tel.: 422-453.
g Gödöllõn a Fá cán so ron, 110 m2 alap te rü le tû ház,
ren de zett, par ko sí tott 300 nöl tel ken el adó. Tel.: 422-
453.
g A Kiss Jó zsef u-ban, 5 szo bás csa lá di ház, nagy ga -
rázzsal, két pin cé vel el adó. Tel.: 422-453.
g Hat van csen des ut cá já ban, igé nye sen fel újí tott, 4
szo bás ház, nagy tel ken, több ga rázzsal el adó. Tel.:
422-453.
g Gödöllõn, bel vá ros hoz kö ze li, csen des u-ban, 2 szo -
bás, szé pen fel újí tott caládi ház, kis kert tel el adó. Tel.:
422-453.
g 1,5-2 szo bás la kást ke re sek Gödöllõn. Tel.: (30)
9976-941.

Al bér let
g Gödöllõ bel vá ro sá ban hosszú táv ra bérbeadó, öt
hely ség bõl ál ló, 80 m2-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 m2-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 Szõ lõ u. 14-ben 46 m2-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 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 25 m2-es üz let hely ség a Busz pá lya ud var ral szem -
ben bérbeadó. Tel.: 411-759.
g Pa nel ház la kók fi gye lem! Gödöllõi Kas tély ker té -
szet hez kö zel, 200 nöl szõ lõ, lu ga sos, gyü mölcs fás,
úszó me den cés zárt kert, kö zös hasz no sí tás ra ki adó.
Tel.: 418-239. 
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g 75 m2-es, össz kom for tos kis ház, ki adó. Cím: Ker -
tész köz 6. Tel.: (20) 3169-428.
g Gödöllõ vá ros köz pont já ban 18 m2-es iro da, 25 m2-
es pin ce, 28 m2-es rak tár, nagy ud var bérbeadó. Tel.:
(30) 9717-337.
g Gödöllõn, a Pa lo ta ker ti la kó te le pen, la kás ki adó. Tel.:
411-759.

Szol gál ta tás
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 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 Cso por tos gyógytestnevelés 2000. ja nu ár 10-tõl
Gödöllõn, szer da - pén tek 16 és 17 órai kez dés sel, fel -
nõt tek nek tar tás ja ví tó tor na, gye re kek nek cso por tos
gyógytestnevelés. Érd: Me zei Ág nes gyógy tor nász nál
(30) 9026-614, és Petróczi Zsu zsan na gyógytestn-
evelõnél 419-641, vagy (30) 2035-980-as te le fon szá -
mon.
g 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 Köl töz te tés, áru szál lí tás (bel föl di és nem zet kö zi)
meg le pe té sek nél kül, garnciával. 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 Két üte mû Wart burg sze re lé si ta nács adás. Tel.: (20)
331-3976.
g Gödöllõi fitnes köz pont sza bad idõs sport prog ram
ve ze 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 krt 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 Nyug dí jas ker tész mér nök ta va szi met szést, le mo só
per me te zést, kert gon do zást, kert épí tést vál lal. Tel.:
417-929.
g Csa lád já nak múlt ját, ne mes sé gét, cí me rét fel ku tat -
juk, do ku men tál juk, csa lád fá ját igé nye sen meg raj zol -
juk. Tel.: (30) 232-2759.
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 Köny ve lõ nek adat rög zí tést, tb. ügy in té zést, bér -
szám fej tést vál la lok. Tel.: 415-553.

Adás-vé tel
g So ny Hi fi CD ját szó, és 2 db új olasz mat rac ol -
csón el adó. Tel.: 413-715.
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: 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 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.
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.: 413-802.
g 4 ele mes kony ha bú tor, mo so ga tó val, csap te lep pel
el adó. Tel.: 421-841 (es te). 
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 Stuk kó ér  té ke sí tés: La kás fel újí tás hoz ro zet ták,
dísz lé cek, sze gé lyek és beltéri mos ha tó dísz lá ba zat -
ta pé ták ki zá ró la gos for gal ma zá sa Gödöllõn. Tel.:
422-108.
g Sózóteknõ, üst ház és zo mán cos üst el adó. Tel.:
416-425 (egész nap).
g Ré gi sé ge ket, ré gi órá kat, He ren di és Zsolnay por -
ce lá no kat ve szek, gyûj tõ. Tel.: 422-611.
g Mû sza ki cik kek el adá sa és vé te le. Tel.: 422-611.
g El adó: 11 kg gáz pa lack, Salgó tûz hely (ke ve set
hasz nált), víz szi vattyú hydroforral, PGL 4. olaj égõ
ka zán nal, bú vár szi vattyú (hasz nált), 15 l há ti per me -
te zõ, mû anyag fó lia csö vek. Tel.: 410-808.

Jár mû-al kat rész
g Kész 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 ées 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 Bon tott Polski Fi at 126-os, komp lett mo tor, se bes -
ség vál tó és egyéb al kat ré szek és tar to zé kok el adók.
Tel.: 414-241. Cím: Zsi dai, Gödöllõ, Ti sza u. 2.
g Su zu ki Swift 1.3-as, fe hér, 1995-ös, 49 ezer km-
rel el adó. Iá.: 980 ezer Ft. Tel.: (20) 910-8752.
g Aleko ben zi nes, zárt fém do bo zos, más fél év mû -
sza ki val el adó. Iá.: 350 ezer Ft. Tel.: (20) 939-1702.
g El adó Opel Astra II. 1.6. 100 LE, 7000 km-t fu tott.
Iá.: 2 mil lió 450 ezer Ft. Tel.: 411-395.
g 1988-as év já ra tú Tra bant li mu zin, ér vé nyes for -
gal mi val és zöld kár tyá val, ol csón el adó. Tel.: 411-
754.
g Maz da 121, meg kí mélt ál la pot ban, 2001. ja nu á rig
ér vé nyes mû sza ki vizs gá val el adó. Tel.: (30) 9848-
258, (1) 408-6843, vagy 430-372.

Ok ta tás
g Beszédcentrikus an gol- és orosz  ok ta tás, ol vas -
má nyos kis re gé nyek bõl és ere de ti 
an gol-ame ri kai fil mek bõl. Tel.: 412-967.
g Ma te ma ti ká ból, fi zi ká ból és szá mí tás tech ni ká ból
kö zép is ko lás ok kor re pe tá lá sát vál la lom. Tel.: 411-
296.
g Kém iá ból fel ké szí tek egye te mi fel vé te li re, kor re pe -
tá lok egye te mis tát, kö zép is ko lás di á ko kat egyé ni leg,
vagy több di á kot. Tel.: 418-226.

Táncverseny

VI. Opel Gaál Kupa
A Quick Tánc-Sport Egye sü let a Ma -
gyar Tánc sport Szö vet ség hez be nyúj -
tott pá lyá za ta alap ján el nyer te az idei
Top 12 Hun ga ry Stan dard és La tin
–ame ri kai tán cok ver se nyé nek ren de -
zé si jo gát. Er re a ki emelt ren dez vény -
re a stan dard és a la tin-ame ri kai rang -
lis ta 12 leg jobb pá ro sa kap meg hí vást. 

Az egye sü let már he te dik éve ren -
dez tánc ver senyt Gödöllõn, re mél he -
tõ en az idei meg mé ret te tés nek is a
ko ráb bi ak hoz ha son ló si ke re lesz. A
stan dard és a la tin-ame ri kai ver seny
két for du ló ban zaj lik. A dön tõ ben a
hat leg jobb hat pá ros tán col, ahol az
öt ta gú zsû ri a he lye zé sek fel mu ta tá sá -
val ér té ke li a pá ro so kat, míg az el sõ
for du ló ban tit ko san dön te tek a to -
vább ju tás ról. A dön tõ ben tán co ló p -
árok aján dé kot és ok le ve let, a do bo -
gós p árok ér met és pénz dí jat kap nak,
a gyõz tes pá ros pe dig el nye ri az Opel
Gaál Ku pát. A leg szim pa ti ku sabb pá -
ros ré szé re a Gödöllõ Vá ros áért Ala -
pít vány kü lön dí jat aján lott fel.

Az or szá gos ver seny elõtt 13 órai
kez det tel klub kö zi E, D, C és B ka te -
gó ri ás tánc ver seny lesz, ahol a je len -
le gi után pót lás pá ro sai mér he tik össze
tu dá su kat. A tánc ver se nyen im már
ha gyo má nyosan fel lép a Vácszent-
lászlói Ál ta lá nos Is ko la tánc cso port ja
és az Aszó di Mû ve lõ dé si Ház Tánc -
cso port ja is.

A tánc ver seny tá mo ga tói az Opel
Gaál Már ka ke res ke dés mel lett az
Eurocomp F.B.A. Kft., a Gödöllõ Vá -
ros áért Ala pít vány, az HBW Express
Ta ka rék szö vet ke zet, a Pa lo ta kert Bú -
tor áru ház és a Rising Fruf ru Sza lon. 

A ha to dik Opel Gaál Ku pa „Top12
Hun ga ry" Stan dard és La tin-ame ri kai
Tán cok Ver se nye már ci us 18-án 18
óra kor kez dõ dik az Egye te mi Sport -
csar nok ban. A ver seny véd nö ke dr.
Gémesi György Gödöllõ pol gár mes -
te re. A be lé põ je gyek elõ vé tel ben a
mû ve lõ dé si köz pont jegy pénz tá rá ban
és az egye te mi sport csar nok ban kap -
ha tóa a ver seny nap ján 14 órá ig, a fel -
nõtt jegy ára 700, a gyer mek és nyug -
dí jas jegy ára 500 fo rint. A je gyek ára
a hely szí nen 800, il let ve 600 fo rint.

(x)
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Világszám
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A CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt.
teljes körû bankszolgáltatást nyújtó

gödöllõi fiókja
Kisvállalati üzletkötõt

keres felvételre.

A pályázokkal szembeni elvárásaink:

– felsõfokú gazdasági/pénzügyi végzettség
– kisvállalati finanszírozói gyakorlat
– akvizíciós tapasztalat
– jó kommunikációs és szervezõkészség
– angol társalgási szintû nyelvismeret
– egyéb banki területek ismerete elõny

Bankunk versenyképes fizetést és kiválló
munkakörülményeket biztosít.

Amennyiben Ön megfelel a fent vázolt követel-
ményeknek, és szívesen csatlakozna gödöllõi
fiókunk sikeres csapatához, úgy arcképes szak-
mai önéletrajzát küldje „Kisvállalati Üzletkötõ ”
jeligére az alábbi címre:

CIB Bank Rt.
Humánpolitikai osztály

1027 Budapest, Medve u.  4–14
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CIB
A Gödöllõi Királyi

Kastély Kht. 
RENDÉSZT

keres.
Feltételek:

érettségi, szakirányú végzettség,
alapfokú nyelvvizsga.

Jelentkezni önéletrajzzal Ócsai
Ferenc rendészeti vezetõnél lehet.

Tel.: 430-864

Az ESZI (Gödöllõ,

Ady sétány 56.) 

felvételt hirdet az

alábbi álláshelyekre:

1 fõ varrónõ – kisegítõ
2 fõ ápolónõ, feltétel: szo-
ciális gondozó és ápoló,
felnõtt szakápoló, HÍD.
1 fõ szakács, feltétel: sza-
kirányú végzettség vagy ven-
déglátó-ipari szakközép-isko-
la.

Bérezés a KJT szerint.

Részletes tájékoztatás

az intézményvezetõtõl

kérhetõ 

a 420-600 telefonszámon.
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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 történel-
mi esemény, történet, tárgyi emlék vagy ha-
gyomány 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. em. 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

DIGITEL 2002 RT.

A Vivendi Telecom Hungary cégcsoport
tagja, a Digitel 2002 Rt. Gödöllõ és
Jászberény körzetében hatósági elõadói
pozíció betöltésére vállalkozói engedéllyel,
gépjármûvel és mobiltelefonnal rendelkezõ
munkatársat keres.

Elvárások:
– érettségi,
– számítógépes ismeretek (Word és Excel),
– hatósági eljárásokban való jártasság,
– jó kommunikációs készség,
– határozott megjelenés,
– precizitás.

Elõny:
– közigazgatásban, szakterületen eltöltött
gyakorlat,
– ingatlanforgalmi, valamint mûszaki 
szakértelem,
– helyismeret.

A pályázatokat a következõ címre várjuk:

Digitel 2002 Rt.
Humánpolitikai osztály

2100 Gödöllõ, Ganz Ábrahám u. 2.
Jelige: „Hatósági elõadó”

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

– 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
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Ebben az évben is lesz kedvezményes szemétszállítás!
Gödöllõ Város Képviselõ-testülete 2000. február 24-i ülésén jóváhagyta a szemétszállítás díjait. 

A Képviselõ-testület döntése alapján:
A lakossági szemétszállítás díja (kedvezmény nélkül) Áfá-val bruttó összeg
I. negyedévre fizetendõ (az 1999. évi díjtétel) szállítási H/Ix 110 1 1310 Ft
II-IV negyedévre fizetendõ (2000.évi díj) szállítási II/Ix 110 1 4167 Ft

I-IV. negyedév kedvezmény nélkül 5477 Ft
A lakossági szemétszállítás díja (kedvezménnyel)
I. negyedévre fizetendõ (az elsõ negyedévi díj az áremelést nem tartalmazza) 1310 Ft
II-IV negyedévre 4167 Ft

engedmény -806 Ft
kedvezményes díj 3361 Ft

Ha az elsõ negyedéves díjat már befizette és a II-IV.negyedéves díjat egyösszegben befizeti 2000. április hó 30-ig és korábbi
tartozása nincs

II-IV negyedévre 3361 Ft
Ha még az elsõ negyedéves díjat nem fizette be, de élni kíván a kedvezménnyel és az éves díjat április hó 30-ig befizeti 
az éves díj kedvezménnyel 4671 Ft
Tájékoztatásul közöljük, hogy a háztartási hulladék szállításának és ártalmatlanításának egyéb díjait a Képviselõ-testület az aláb-
biak szerint hagyta jóvá a 2000.évre:

Éves díj Ft            Áfa Ft                   Bruttó összeg Ft
Üdülõk szemétszállítási díja (hetente 1x110 l) 1630Ft 196Ft 1826Ft
Iroda, rendelõ, stb (hetente 1x 110 l) 4961Ft 595Ft 5556Ft
Lakossági hulladék egyedi megrendelésre, konténerbõl 1399Ft/m3 168Ft 1567Ft/m3

Hulladéklerakási díj (saját fuvareszközzel a lerakóra szállítva) 1095 Ft/m3 132Ft 1226Ft/m3

A lakosság évente 1x1 m3 hulladékot saját fuvareszközzel térítésmentesen szállíthat a lerakóra, mely Gödöllõn a Repülõ-téri
úton közelíthetõ meg.

Hulladék fogadás:
Hétfõtõl - péntekig 6,30-tól 17,30-ig
Szombaton 7,30-tól-11,30-ig
Vasárnap és ünnepnapokon zárva! 

Vüszi Kht.



22 • Hirdetés Gödöllõi Szolgálat • 2000. március 9.

Másik egész oldalas
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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

Használt Suzuki
KAMATMENTES RÉSZLETRE

már Gödöllõn is!

PÁRATLAN LEHETÕSÉG!
Új Suzuki 2 éves ingyenes Cascó-

val vagy felszereltségben.
Önre bízzuk a döntést.



24 • Sport Gödöllõi Szolgálat • 2000. március 9.

A ket tes mez szám a GLC-nél az évek fo -
lya mán szo ro san össze fo nó dott So mo gyi
ne vé vel. Ez út tal azon ban a ru ti nos vé dõ -
nek meg kel lett ba rát koz nia a kis pa dot
je len tõ ti zen ha tos sal. Még rosszab bul járt

a Gödöllõre vissza tért Nádasdy, aki ki -
ma radt a mér kõ zés re ne ve zett ke ret bõl.
„So mo gyi a fel ké szü lés utol só két he té -
ben nem tu dott ve lünk ké szül ni, mert
meg sé rült és ez lát szik a tel je sít mé nyén.
Nádasdyval sincs sem mi baj, de õ is há -
rom he tet ki ha gyott sé rü lés mi att, ezért
nem tu dott le ül ni a kis pad ra sem” – in do -
kolt az edzõ, Vö rös At ti la.

Az el sõ per cek ben úgy tûnt, a le he tõ sé -
get ka pó hát vé dek nek nem lesz ne héz dol -
guk, hi szen há rom perc el tel té vel két szög -
le tet vé gez he tett el a ha zai csa pat, mely nek
tá ma dó ked ve ké sõbb sem lan kadt. Egy
szép Kecs ke mé ti, Kál mán ak ció vé gén
ugyan még há rí tott Tajti, ám a 19. perc ben
már õ is te he tet len nek bi zo nyult az újonc
Zsol dos lö vé sé vel szem ben. Fél óra múl tán
pe dig már 2:0 volt az ered mény, kö szön he -
tõ en a na gyon agi lis Vízlernek, aki gól -
passza után ma ga ta lált a há ló ba.

Eb ben az idõ szak ban nem csak ered -
mé nye sen, de szé pen is ját szott Vö rös

At ti la gár dá ja, ám Kiri el len félt ta lá ló át -
adá sa kis sé meg za var ta az együt test. A
passzt kö ve tõ lö vést bra vúr ral szög let re
ütöt te ugyan az ad dig do log ta lan há ló õr,
ám a sa rok rú gás nál egy ven dég já té kos,
Ba kos sza ba don ma radt, és élt is a kí nál -
ko zó le he tõ ség gel. Akad tak gól lö vé si al -
kal mak az utol só per cek ben is, de gól
már nem esett, így 2:1-es gödöllõi
elõnnyel zá rult a fél idõ.

Szü net után is akad tak hely ze tei
Króneréknak, ám a túl zott gyõz ni aka rás
csak ki ma radt zic ce re ket ered mé nye zett, mi -
köz ben az el len fél egy-egy kont rá ja ma gá ban
hor doz ta az egyen lí tés ve szé lyét. Né hány
perc cel a vé ge elõtt a há ló ba is be ta lál tak a
he ve si ek, ám a já ték ve ze tõ, asszisz ten se jel -
zé sé re, les mi att nem ad ta meg a ta lá la tot.

Az ide á lis nak nem mind ig mond ha tó
fut ball idõ ben (a ki lenc ven perc alatt két
hó vi har ri o gat ta a szur ko ló kat) a he lyen -
ként jól ját szó GLC meg ér de melt gyõ zel -
met ara tott és ez zel a má so dik hely re lé -
pett elõ re a baj no ki táb lá za ton. Foly ta tás
egy hét múl va az SBTC el len. Re mél he -
tõ leg ha son ló ered ménnyel.

Kö vet ke zõ mér kõ zés: GLC-SBTC,
már ci us 12., ifi 1 óra, fel nõtt 13 óra.

Tóth Már ta

Lab da rú gás

Gyõ ze lem a hó vi har ban

Gödöllõ, 150 né zõ.
Ve zet te: Ludányi (Te lek, Ágos ton)
Gödöllõi LC: Kiri–Kiss J., Wendler,
Stolcz–Kál mán, Króner, Kecsmetei, Kiss
Z.–Vízler, Zsol dos (h. ber ta 87. p.),
Labanics (h. Var ga 68. p.)
Gól szer zõ: Zsol dos 19. p., Vízler 30. p., il -
let ve Ba kos 38 p.

If jú sá gi mér kõ zé sen:
GLC–He ves 2-1 (1-0)
Gól szer zõ: Ko vács M. (11-esbõl), Morár
Jó: Lo vas, Morár, Bar na

Gödöllõi LC–He ves 2-1 (2-1)

Mind össze öt perc telt el a mér kõ zés bõl
és má ris 2:0-ra ve ze tett a ha zai gár da. A
foly ta tás ban azon ban a meg il le tõ dött ség -
ét le vet kõ zõ el len fél egyen lí tett.

A má so dik fél idõ el sõ per ce i ben a
Gacsályi ta nít vá nyok dön tés re akar ták vin ni
a dol got, erõ fe szí té se ik nek gól volt a ju tal -
ma. A ha zai csa pat ezu tán sor ra dol goz ta ki
a szebb nél szebb ak ci ó kat, de az el len fél ka -
pu já ba nem si ke rült be ta lál ni uk. A sors iró -
ni á ja, hogy a kis pes ti ek vi szont gólt sze rez -
tek a 16. perc ben, még hoz zá egyen lí tõt. A
he lyi né zõk nagy örö mé re azon ban a Trident
FC hoz ta a mos ta ná ban utol só per cek ben
szo ká sos for má ját és a mér kõ zé sen vé gig re -
mek lõ Kiss Ri chárd ak ci ó ból, majd kis bün -
te tõ bõl is gólt szer zett, s a meccs végén még
egyet, egy lát vá nyos tá ma dás vé gén.

Ide gen ben sem ijed ten lé pett pá lyá ra a
Gödöllõi KFC, és le tá ma dá sos tak ti ká juk
már az el sõ perc ben si kert ho zott, mi u tán
Fa ze kas szem fü les lab da szer zé se után az
újonc Aszó di a há ló ba ta lált. Nem sok kal
ké sõbb egy sza bad rú gás-kom bi ná ci ó ból

nö vel het ték vol na elõ nyü ket, ám mi u tán
ezt el hi báz ták, az el len fél kö nyör te le nül
ki hasz nál ta a le he tõ sé get és egyen lí tett.
A gyors gól vál tást az tán gól szü net kö vet -
te. A tör tén tek is me re té ben Sza bó ék bi -
zo nyá ra örül tek vol na, ha ez to vább tart,
ám a cse pe li ek más képp gon dol ták és a
szü net elõtt szer zett ta lá la ta ik kal meg -
nyug ta tó elõny re tet tek szert.

Hát rá nya tu da tá ban a má so dik fél idõt
is mét le tá ma dá sos sal kezd te a GKFC, ám
a ki tû nõ for má ban vé dõ ha zai ka pu son
nem tud tak ki fog ni. És ahogy az már
ilyen kor len ni szo kott, egy el len tá ma dás -
ból jött egy cse pe li gól. Az el len fél négy
egyes ve ze té se után sem áll tak meg azon -
ban a gödöllõiek és két perc alatt szer zett
két ta lá la tuk kal is mét szo ros sá tet ték a
mér kõ zést. A 17. és a 20. perc azon ban
eb ben a já ték rész ben sem volt sze ren csés
szá muk ra, hi szen a négy gólt szer zõ és a
me zõny ben is re mek lõ Tordai ve zet te ha -
za i ak – az el sõ fél idõ höz ha son ló an – is -
mét be ta lál tak Sza bó ka pu já ba és ez zel
be biz to sí tot ták gyõ zel mü ket.

Kö vet ke zõ for du ló: GKFC–Mi-Ki Ma -
kó FC, már c. 13. 19 óra, Gödöllõi Egye -
te mi Sport csar nok, a Trident FC sza bad -
na pos. g

Te rem lab da rú gás

Ma gyar–an gol ered mé nyek

Gödöllõ, Egye te mi sport csar nok, 350 né zõ.
Vezette: For gács, Ber ta (Bu da)
Trident FC: Palocsay–Morvay, Sztriskó,
Kiss R., Tóth L. Cse rék: Nagy L. (ka pus),
Földesi, Ná dor, Csiszér, Pfeffer, Szûcs.
Edzõ: Gacsályi At ti la
Gól szer zõk: Kiss R. (4), Tóth L. (2)

Cse pel; vezette: Solymosi, ifj Vad
(Herbály P.)
GKFC: Sza bó–Fa ze kas, Aszó di, Bartalics,
Kelenvölgyi. Cse rék: Ko vács M, Ke -
recsényi, Gémesi, Tóth M.
Edzõ: Ivanovics Kár oly
Gól szer zõ: Aszó di 1. p, Fa ze kas 34. p, Ko -
vács M. 35. p.
Jó: Aszó di

Trident FC – Kis pes ti AC 6:3(3:2)

Spurs Limpi FC–Gödöllõi KFC
6:3(3:1)
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D u na új vá ros ban nem zet kö zi ser dü lõ fe -
dett pá lyás ver senyt ren dez tek a hét

ele jén. Ezen az utol só, sze zon zá ró fe dett
pá lyás vi a da lon nagy sze rû en sze re pel tek a
GEAC if jú at lé tái. A du na új vá ro si ver seny -
rõl Benkõ Ákos szá molt be la punk nak. 

A vi a dal ra el ké pesz tõ szá mú egye sü let és
at lé ta ne ve zett. A kül föl di e ken kí vül min -
den ki el jött, aki szá mít eb ben a kor osz tály -
ban. Jel lem zõ pél da, hogy a 13 éves lá nyok -
nál több, mint nyolc va nan in dul tak a tá vol -
ug rás ban. A ren ge teg in du ló val nem csak a
ren de zõk nek, de a ver seny zõk nek is meg -
gyûlt a ba juk. A bá be li zûr za var ban csú szott
az idõ rend, nem le he tett ér te ni a tá jé koz ta tó
hang ját, sé tál gat tak a ver seny pá lyán…

A gödöllõi gye re kek rõl csak a leg na -
gyobb el is me rés hang ján le het nyi lat koz ni,

hi szen re mek ered mé nye ik kel is mét fel hív -
ták ma guk ra a fi gyel met. A sprint, gát és tá -
vol ug ró szá mok ban öt gyõ zel met arat tak,
emel lett szá mos do bo gós he lye zést ér tek el.
Babrián Lorti ki emel ke dõ en tel je sí tett (há -
rom el sõ, egy har ma dik hely), õ kap ta a
ver seny ab szo lút leg jobb já nak já ró dí jat, a
300 és a 80 mé te ren el ért ered mé nyé ért.
Szin tén jól sze re pelt Fá bi án Bog lár ka, aki a
két arany mel lé egy ezüs töt is be gyûj tött.

Ered mé nyek:
13 éves lá nyok, 80 m: 1. Babrián Lorti

10,4; 6. Mé szá ros Krisz ti 10,9. 300 m: 1.
Babrián Lorti 44,2, 2. Gál Celi 46,1, 6. Dús
Jetta 49,6. 60 m gát: 3. Babrián Lorti 9,7; 5.
Mé szá ros Krisz ti 10,2. Tá vol ug rás: 1.
Babrián Lorti 499 cm; 6. Gál Celi 434 cm.
Fi úk, 80 m: 6. Var ga Já nos 10,9. 300 m: 2.

Var ga Já nos 45,7; 3. Bár di Oli vér 46,4. 60 m
gát: 2. Bár di Oli vér 9,7; 5. Var ga Já nos 10,2. 

14-15 éves lá nyok, 100 m: 2. Fá bi án
Bog lár ka 12,9; Hi das An na 13,5. 60 m gát:
1. Fá bi án Bog lár ka 9,5. Tá vol ug rás: 1. Fá -
bi án Bog lár ka 479 cm; 6. Hi das An na 452
cm. A fi úk ver se nyé ben 100 m-en Gönc zi
Csa ba és Bár di Oli vér egya ránt 12,9-et fu -
tott. A négy száz mé te res sík fu tás ban
Gönc zi Csa ba 60,3-es idõ vel ért cél ba.

A 6×250 mé te res vál tó fu tás ban a GEAC
csa pa ta (Babrián, Var ga, Fá bi án, Bár di, Hi -
das, Bárdy) 3:47,2-es idõ vel a har ma dik
he lyen vég zett. A pont ver seny ben Belg rád
csa pa ta gyõ zött, má so dik Szol nok együt te -
se, har ma dik he lye zett pe dig a GEAC lett. 

A ver sennyel kap cso lat ban Benkõ Ákos
meg em lí tet te, hogy a té len kö vet ke ze te sen
vég zett gyor sa ság fej lesz tõ prog ram még a
várt nál is na gyobb elõ re lé pést ho zott. Ezt
a fe dett pá lyás vág ta és gát fu tó szá mok -
ban el ért ered mé nyek iga zol ták. 

-esz-

A z Architekton GRC csa pa ta re mek
baj no ki sze rep lé sé nek kö szön he tõ en

ki vív ta a jo got, hogy osz tá lyo zót játsz -
has son az ext ra-li gá ba ke rü lé sért. Az el sõ
mér kõ zést Bu da pes ten ját szot ták a Pul -
zus együt te sé nek ott ho ná ban. Az idõ -
sebb, lé nye ge sen ta pasz tal tabb já té ko so -
kat fel vo nul ta tó Pul zus el len na gyon ne -
héz dol ga volt a gödöllõi csa pat nak. A
mér kõ zés elõtt va ló szí nû leg ke ve sen ta -
lál ták vol na el a vég ered ményt. Az óri á si
lel ke se dés sel ját szó ven dég csa pat meg -
lep te el len fe lét. Nem is mer tek el ve szett
lab dát, re me kül ütöt tek, így meg is nyer -
ték az el sõ két szet tet. A foly ta tás ban
össze tört a Pul zus, és há rom nul lás gyõ -
zel met ara tott az AGRC csa pa ta.

A má so dik meccsen a szur ko lók ze nés
biz ta tá sa mel lett foly tat ta jó sze rep lé sét a
gödöllõi csa pat. Az el sõ szett meg nye ré -
se után azon ban aka doz ni kez dett a gé pe -
zet. Sor ra ron tot ták el a nyi tá so kat, pon -
tat la nul ütöt tek és saj nos szét esett a csa -
pat já té ka. Az egyen lí tés után a ven dé gek
na gyon össze kap ták ma gu kat. Meg érez -
ték a le he tõ sé get, és egy mást haj szol va
szép las san át vet ték a já ték irá nyí tá sát,
majd meg for dí tot ták a mér kõ zés ál lá sát. 

A min dent el dön tõ har ma dik mér kõ -
zést is mét Bu da pes ten ját szot ták. A Me -

gye ri úti sport csar nok ban öt száz né zõ
elõtt lép tek pá lyá ra a csa pa tok. A
gödöllõieket né pes szur ko ló tá bor kí sér te
el a sors dön tõ össze csa pás ra.

Pul zus–Architekton GRC 1:3 (-20, 24,
-12, -17)

AGRC: Pus kás, Jaczkó, Tóth Zs.,
SZENDRÕI, Kurucz, GELLÉR KLÁ RA.
Cse re: BOL DI ZSÁR (libero), SZUR -
KOS, Gellér Ka ta lin. Edzõ: Do bos Já nos.

Az el sõ játsz má ban job ban kez dett a
ha zai csa pat. Hat há rom ra, majd 12:7-re
is ve zet tek. Ezt az elõnyt azon ban a
gödöllõi lá nyok fo lya ma to san le dol goz -
ták, és ti zen négy nél utol ér ték a Pul zust.
In nen már nem volt meg ál lás. El kap ta a
fo na lat a ven dég együt tes, és sor ra sze -
rez te pont ja it. A lé lek ta ni lag na gyon fon -
tos szet tet si ke rült húsz ra meg nyer ni.

A foly ta tás ban a Pul zus ren dez te so ra it
és meg pró bált ki egyen lí te ni. Ki lenc nél és
ti zen ki lenc nél volt egyen lõ az ál lás,
egyéb ként fel vált va ve zet tek a csa pa tok.
Óri á si küz de lem folyt a pá lyán. A Pul zus
a túl élé sért, a Gödöllõ a má so dik szett
meg nye ré sé ért haj tott. A lát vá nyos, rend -
kí vül iz gal mas játsz mát a ha za i ak nyer -
ték a le he tõ leg ki sebb kü lönb ség gel.

A har ma dik szett ben nyolc pon tig tar -
tot ta ma gát a ha zai csa pat. A nagy sze rû -

en ját szó és min den lab da me net re oda fi -
gye lõ AGRC csa pa ta meg tör te a ven dég -
lá tók el len ál lá sát. Ez a játsz ma lé nye gé -
ben el dön töt te a ta lál ko zó ki me ne tel ét. A
ven dég csa pat már csak egy szett re volt a
fel ju tás tól, a Pul zus a lé té ért küz dött. 

A ne gye dik játsz má ban lé nye ge sen
töb bet hi bá zott a ha zai együt tes. Az idõ -
sebb já té ko sok el fá rad tak, már nem volt
esé lyük a len dü let be jött gödöllõi csa pat -
tal szem ben. Már tíz pont volt a kü lönb -
ség, ami kor ki csit fel zár kó zott a Pul zus,
de en nek már nem volt je len tõ sé ge.

Az utol só pont meg szer zé sét kö ve tõ en
óri á si ün nep lés kez dõ dött, a gödöllõi
csa pat és a szur ko lók együtt örül tek az
ext ra-li gá ba va ló fel ju tás nak. A há rom
mér kõ zés és az egész éves baj no ki sze -
rep lés alap ján meg ér de mel ten ke rült egy
szint tel fel jebb az Archtitekton GRC
csa pa ta. Do bos Já nos edzõ ve ze té sé vel
fenn ál lá sá nak leg na gyobb si ke rét ér te el
a klub. 

A má sik ol da lon a tel jes össze om lás
volt lát ha tó. A mai ma gyar sport vi szo -
nyok ra jel lem zõ, hogy a Pul zus tá mo ga -
tói be je len tet ték, hogy a ki esést kö ve tõ en
nem tá mo gat ják to vább az egye sü le tet.

A gödöllõi csa pat nak a Ma gyar Ku pá -
ban és a baj nok ság ban is si ke rült ki fog -
nia az or szág je len leg leg jobb csa pa tát, a
Szakszig Nyír egy há zát. Az el sõ ku pa -
meccset pén te ken 17 óra kor játsszák a
Tö rök Ig nác Gim ná zi um ter mé ben.

-ta más-

At lé ti ka

GEAC-sikerek a sze zon zá rón

Röp lab da

Ext ra li gás az Architekton GRC csa pa ta
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A kézilabda diákolimpia megyei dön-
tõjében gödöllõi siker született. A Török
Ignác Gimnázium leány csapata nagyszerû
játékkal gyõzte le ellenfeleit és teljesen
megérdemelten jutott tovább az ország 24
legjobb csapata közé. A Pest megyei dön-
tõrõl Farkas Balázs számolt be lapunknak.

Akárcsak tavaly a negyedik korcsoport-
ban, most is másodikként jutottunk be a
négyes döntõbe. Innen szép nyerni felk-
iáltással, ismét megyebajnokok lettünk. A
kiírás szerint a döntõt ezúttal is keresztbe
játszással bonyolították le. A két csoport
elsõ helyezettje játszott a csoport
másodikakkal, majd a két vesztes a har-
madik, a két gyõztes az elsõ helyért
mérkõzött. Az elsõ mérkõzés a miénk volt.

Az abonyiak pontveszteség nélkül
jutottak el a Dunakeszi gimnáziumban
megrendezett döntõbe. Mi sajnos két
zakót is beszereztünk az ide vezetõ úton.
Csapatunkból Deme Viki hiányzott, a
másik együttesbõl egy gólerõs átlövõ. A
tavalyi évben nem indítottunk csapatot
ebben a korosztályban, az Abony viszont
megszerezte a bajnoki címet.

Ezek után kellemes meglepetéssel
nyugtázhattuk, hogy a mérkõzés hetedik
percétõl kezdve gyakorlatilag egyesé-
lyessé vált. Szigorú hatos falas vé -
delmünk keményen zárt, lerohanásaink
pedig rendre góllal végzõdtek. Ered -
ményesen támadtunk – hála lövõinknek –
így nem sok esélyt adtunk az ellenfélnek. 

A második félidõt hét gólos elõnnyel
kezdtük. Ez lehetõvé tette, hogy a kezdõ
játékosok több pihenõt kapjanak, hiszen
gondolni kellett a döntõre. A cserék is jól
játszottak, tovább növelték az elõnyün-
ket. Az eredmény teljesen reális, hiszen
minden téren jobbak voltunk.

A második mérkõzésen a Vác Ke res -
ke delmi kõkemény csatában, egy góllal
verte a Cegléd Károlyi csapatát, így õsi
ellenfelünkkel ismét találkoztunk, ezúttal
a döntõben. A bronz meccsen – Ceg -
léd–Abony – a két csalódott csapat
küzdelmében a Cegléd nyert.

A megyei diákolimpia döntõjében
Gödöllõ–Vác összecsapás következett.

A meccs elején túl könnyedén indult
minden. A váciak fáradtabban mozogtak,
görcsösen játszottak. A mieink két gyors
lerohanással és öt falromboló átlövéssel hat
gólos elõnyre tettek szert. Vé de ke zé sünk
ismét kemény és magabiztos volt. Amikor
pedig az ellenfélnek sikerült egy-egy zárás-
betörés után lövéshez jutni, akkor ott
mosolygott Szabó Vera és bravúros védé-
seivel tönkre zúzta a váci reményeket.

A második félidõben megpróbáltunk
ráülni az eredményre, ami majdnem
rosszul sült el. Az átlövéseink elszálltak,
szélrõl és lerohanásból is hibáztunk. A
végére szorossá vált a mérkõzés, hiszen a
váciak két gólra feljöttek. Szerencsére a
felzárkózás sokat kivett belõlük, és ezzel el
is lõtték a puskaporukat. Az utolsó
perceket kondícióval jobban bírtuk és
lelkesedében is felülmúltuk ellenfelünket.
Végeredményben teljesen meg ér demelten
nyertünk a döntõben. Az országos elõdön-
tõ április elején lesz, ahol Budapest és
Nógrád megye bajnoka, valamint egy
második helyezett lesz az ellenfelünk.

-ót-

Diákkézilabda

Megyebajnok
a Török csapata

Kosárlabda
A GEAC férfi kosárlabdacsapatai tovább
folytatják nagyszerû szereplésüket. Az utol-
só nyolc mérkõzésükbõl hetet megnyertek.
Az egyetemisták (GEAC I.) remek tá ma -
dójátékuknak köszönhetõen mérkõzéseiken
80-90 pontot érnek el. A legutóbbi három
idegenbeli meccsükön biztosan gyõzték le
a vendéglátóikat. A KLÉBI-t harminc pont-
tal (88:58), a Monor Young együttesét
tizenöttel (92:77), a Pomáz ellen kicsit
kiengedve 82:73-ra nyer tek. A GEAC
második csapata a KLÉBI együttesét
fogadta és a fiatalokhoz hasonlóan sima
gyõzelmet aratott (96:75).

Diákolimpia városi selejtezõk 
A III. korcsoportos fiúknál csak két csapat
nevezett a városi fordulóra (líceum, Szent
Imre). A két mérkõzés összesített ered-
ménye alapján, kettõs gyõzelemmel a
Szent Imre Általános Iskola csapata jutott
tovább.
A lányoknál három forduló alapján döntöt-
ték el a továbbjutás kérdését. A II. korcso-
portban a Hajós iskola csapata valamennyi
mérkõzését megnyerve végzett az elsõ
helyen. 1. Hajós 6 gyõzelem; 2. Török 3
gyõzelem; 3. Szent Imre gyõzelem nélkül.
A I I I .  korcsopor tban szintén Hajós
gyõzelem született. 1. Hajós 6 gyõzelem;
2. Líceum 3 gyõzelem; 3. Szent Imre
gyõzelem nélkül.

Góliát
Március 15-én 8.30 órától nyolccsapatos
tornát rendez a Gödöllõi Góliát DSE a
Hajós iskola tornacsarnokában. A
meghívott, 1988-as születésû csapatok
között szerepel többek között a Vasas, a
Honvéd, a Szolnok és a Vác.

Kispályás labdarúgás
A Városi Kispályás Labdarúgó Intézõ
Bizottság Március 15. Kupa elnevezéssel
villámtornát rendez az egyetem szabadtéri
pályáin. A torna ideje: március 15., kilenc
órától, nevezési díj: 3000 Ft. Nevezési
határidõ és sorsolás: 03.13., 17 óra,
Polgármesteri Hivatal.

A he lyi kis pá lyásélet hez kap cso ló dó hír,
hogy a vá ros  kis pá lyás bi zott ság idén is
meg ren de zi a ha gyo má nyos Fá bi án Zol tán
Em lék tor nát a gödöllõi csa pa tok ré szé re. A
tor nát már ci us 26-án ren de zik, ne vez ni
már ci us 15-ig le het. g

TIG: Szabó Vera–Révész Ágnes (4), Tímár
Petra (7), Lõrincz Kata (8), Flóris Krisztina
(2), Kovács Adél (1), Bíró Eszter (6),
Révész Anna (2), Vaigel Mónika, Csepeli
Anna, Tamási Petra, Flóris Viktória. Edzõ
Majoros Gusztáv, felkészítõ tanár Farkas
Balázs

A Vác ellen ugyanaz a csapat játszott
mint az elsõ mérkõzésen. Góllövõk:
Lõrincz (5), Tímár (4), Kovács (3), Révész
Á.(2). Kitûntek: Szabó V., Kovács A.,
Révész Á., Lõrincz, Tímár

Gödöllõ, Török Ignác Gimnázium– Abony,
Kinizsi Pál Gimnázium 30:21 (16:9)

Gödöllõ, Török–Vác, Kereskedelmi
Szak kö zép is kola 14:11 (8:3)

HÍREK
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V a sár nap Sós kú ton ren dez ték meg az
Endurocross OB el sõ fu ta mát. A re -

kord lét szám nak szá mí tó 120 in du lót az
idõ já rás nem fo gad ta ke gye i be – erõs szél,
esõ, hó esés, nap sü tés vál to gat ta egy mást. 

A Pá rizs–Dakar rali han gu la tát idé zõ
sós kú ti kvarc ho mok bá nya már nem elõ -
ször adott ott hont en nek a ren dez vény nek.
Az endurocross igen fi a tal szak ága a mo -
tor sport nak. A pá lya hossza két-há rom -
szo ro sa a motocross pá lyá é nak, me re dek
lej tõk kel, emel ke dõk kel és er dei sza ka -
szok kal tar kít va. A ver se nyen az gyõz, aki
két óra alatt a leg több kört tel je sí ti. 

Ezen a hét vé gén két gödöllõi ver seny zõ
is rajt hoz állt. Sze ke res Sán dor az old boy,
Sze ke res Zsolt pe dig az if jú sá gi ka te gó ri á -
ban bi zo nyult a leg jobb nak. Sán dor a rajt
után rög tön az él re állt, de a gyõ ze le mig
szám ta lan ne héz ség gel kel lett meg küz de -
nie, mi vel a pá lyán egy szer re há rom ka te -
gó ria ver seny zõi szá gul doz tak. A kö zel
száz in du ló nem úsz ta meg üt kö zé sek nél -
kül. Egy-egy ne he zebb lej tõn sza na szét
he ve rõ mo to rok ne he zí tet ték a le ju tást. 

Kü lön iz gal mat je len tett a táv fe lé nél a
tan ko lás, amit gyor san kel lett vég re haj ta ni
a ki ví vott po zí ció meg õr zé se ér de ké ben.

Ek kor Sze ke res vissza csú szott a má so dik
hely re, de a kö vet ke zõ kör ben vissza sze -
rez te az el sõ he lyet, és vé gül nagy fö -
lénnyel nyer te a ver senyt.

Az if jú sá gi ak rö vi debb pá lyán har minc
per cet mo to roz tak. Az itt in du ló Sze ke res

Zsolt rajt ja gyen géb ben si ke rült, ami ta lán
an nak tud ha tó be, hogy új mo tor ral vá gott
ne ki a ver seny nek. Há rom kör után azon -
ban fel küz döt te ma gát az el sõ hely re. In nen
már nem volt két sé ges ki nye ri a ver senyt,
hi szen ma ga biz tos ver seny zés sel vé gig az
élen tu dott ma rad ni. A cél ba ér ke zés kor
több mint fél perc elõnnyel nyert. A nap vé -
gén apa és fia együtt örül he tett a csa lád dal
a ket tõs gyõ ze lem nek. 

-szm-

Motocross

Ket tõs gyõ ze lem a Castrol Ku pán

Az idõsebb Szekeres átveszi a kupát

Szom ba ton es te, a Bu da pes ti Mû sza ki
Egye tem E épü le té ben ad ták át a Ma -

gyar Re pü lõ Szö vet ség, va la mint a tá mo ga tó
szer ve ze tek dí ja it az 1999-ben ered mé nye -
sen sze re pelt re pü lõk nek; akik kö zött a spor -
to ló kon kí vül a ka to nai és utas for gal mi pi ló -
ták leg jobb jai is el is me rés ben ré sze sül nek. A
min den szak ág ban ki írt Ma gyar Köz tár sa ság
Ku pa he lye zett je in kí vül a szö vet ség dí jaz za
az egyé ni re kor dot tel je sí tõ spor to ló kat is.

Vá ros unk a ta va lyi év ben a sik ló er -
nyõ sök ré vén öreg bí tet te a gödöllõi re pü -
lõ sport hír ne vét. Há rom nagy sze rû ered -
mény meg ér de melt ju tal mát ve het te át
Sza bó Pé ter, az MRSZ sik ló er nyõs fõ pi -
ló tá ja ke zé bõl az ar ra il le té kes.

Szabóné Koleszár Edi na ta valy hús vét -
kor re pült nõi sza bad táv-re kord ját (58 km,
Kartal–Jászladány) a hát ra le võ nyolc hó -
nap ban meg kö ze lí te ni sem tud ta sen ki.

Nyert ma gas ság-re kor dot ért el Sza bó Er nõ,
aki év köz ben a Gödöllõi Sik ló er nyõs Klub -
ból a szin tén gödöllõi RAIR Sik ló er nyõs
Szak osz tály hoz tá vo zott (2030 m, a ma gas -
ság a start tól vagy a csör lõ rõl va ló le ol dás -
tól szá mít). S vé gül, ta valy szep tem ber 12-
én, Ma gya ror szá gon ha to dik ként tel je sí tet te
az Aranysas mi nõ sí tés utol só fel té tel ét is
Po lyák Gyu la, aki az öt óra idõ tar tam és a
2000 m ma gas ság nye rés mel lé meg re pül te
a 100 km-nél na gyobb tá vot is (108 km,
Hár mas határhegy–Magyarkeszi).

A re kor dok mel lett még egy gödöllõi vo -
nat ko zá sú ese mény tör tént a díj át adá son:
idén elõ ször ad ták át a ta valy au gusz tus 20-
án, a du na ke szi re pü lõ té ren vil lám csa pás kö -
vet kez té ben el hunyt fi a tal vi tor lá zó pi ló ta
szü lei ál tal ala pí tott, Lá nyi Ró bert Em lék ala -
pít vány dí ja it két if jú te het ség nek. Az ok le -
vél, az ezüst pla kett és a Pirat tí pu sú gé pet

for má zó jel vény mel lé öt óra re pü lés árát
kap ta meg a ku ra tó ri um dön té se ér tel mé ben
Antalfay Gá bor, a bé kés csa bai Kvasz And -
rás Klub, és Ta más Fe renc, a Sze ge di Re pü -
lõ klub pi ló tá ja.

(beric)
Koleszár Edina és Polyák Gyula   Fo tó: a szer zõ

Re pü lés

Két re kord, egy Aranysas
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Rejt vé nyünk meg fej té sét
nyílt le ve le zõ la pon, már-
cius 14-ig küld he tik be
szer kesz tõ sé günkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.

A 7. szám rejt vé nyé nek meg fej té se:
„A téli nap lehullva már, / Elcsendesült a
tengerár. / Éhes, fagyos nyulacska jár / a
kert alatt.”

A Fáma Könyvkereskedés könyvutalványait
nyerték: Sas István, Hegy u. 19/a. (1000 Ft).;
Szász Gábor, Kölcsey u. 16. (600 Ft).; Szabó
Józsefné, Szõlõ u. 14. I/5. (500 Ft).; Molnár
Antalné, Kazinczy krt. 11. III/13. (400 Ft).
A Vá rosi Film szín ház 2-2 db mo zi jegy ét
nyer  te: Dobay Orsolya, Hunyadi u. 40.;
Buzás Gábor, Szabadság u. 113/a. g

GÖDÖLLÕI

Nagyböjt kezdetén
Hamvazószerda és Nagypéntek között megszívlelhetjük Madách Imre gondolatát is:
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