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Lokálpatrióta hetilap • IX. évfolyam 14. szám • 2000. április 13.Kiadja a Gödöllõ Városáért Alapítvány

Fen sé ges dísz le tek közt, kor hû jel me zek ben, nagy idõk re em lé kez ve. Ka to na Ta más tör té nész ün ne pi be szé dét hall -
gat va im már nem a le xi kon cik kek szá raz sza vai, nem az egy ko rú ké pek di a dal mas, vagy ép pen ha lál ba me re ve dõ
alak jai kí sér tet tek kö zöt tünk; de Damjanich, aki a csa ta, az út po rát szí ve sen és bõ sé ge sen öb lí tet te le a gödöllõi kas -
tély bo rá val is; de Kos suth, aki az or szág ügyé ben-ba já ban fá ra doz ván, a pil la nat nagy sze rû ség ének is hó dolt, és
Görgeynek aján dé koz ta ezt a kas télyt; de Görgey, a (bár ké sõbb elát ko zott) di a dal mas ve zér, aki nem fo gad ta el. De a
se reg: a ma gyar, tót, len gyel, rác köz ka to nák, hon vé dek, husz árok, sze gény le gé nyek, (ma: Nagy-) Ma gyar or szág kis
ka to nái, akik a kert ben tá bo roz tak, vagy épp az ispotállyá lett dí szes ter mek va la me lyik ében fe küd tek se be ik kel. És
egy édes, fû sze res il lat – a je len, tán bol do gabb, de min den kép pen bé ké sebb idõ ben mi lyen fur csa még el kép zel ni is:
az Orangerie na rancs fái, kon dé rok alatt égõ, ola jos ha sáb ja i nak füst je. 2. oldal

Tavaszi Hadjárat 2000 – Égõ narancsfák illatának emléke

Fotó: Magyar Bertalan
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Bi zony, szé pek vol tak a husz árok, ahogy
sza bad csa pat elõ véd jük mö gött, hosszú li -
ba sor ban kö ze led tek Isaszeg fe lõl pén te -
ken dé le lõtt. Közeledtükre Gödöllõ ha tá -
rán ló ra kap tak, és a foly to nos au tó zú gás -
tól már nyug ta lan pa ri pá i kon alak zat ba
ren de zõd tek a há rom szí nû meg a pe li ká -
nos zász ló alatt Gödöllõ lo va sai; va ló szí -
nû leg mint egykoron – az au tó zú gást és a
rend õri biz to sí tást le szá mít va – fo gad ták
a csa tá ból jö võ mar co na had fi a kat, be ve -

Ta va szi had já rat 2000

Idén is gyõztünk Isaszegen. Vér is folyt, ami elõfordul a harci játékokon. A lengyel légió
katonájának ütõeres vérzését a mentõk látták el Fotó: Zebegnyei Károly

A temetõben az egykori harcolók mai utódai, õse
fejet a halott hõsök elõtt

Az egy év ti ze de meg szo kott mó don, a
ma gyar ka to nai ha gyo mány õr zõ egye -
sü le tek rész vé te lé vel, idén is tör té nel -
mi lovastúra jár ta be az 1849-i, di csõ -
sé ges ta va szi had já rat csa ta te re it. Áp -
ri lis 6-án Isaszegen „vív ták meg” új ra a
csa tát a ko ra be li egyen ru hák ba öl tö -
zött husz árok, hon vé dek, tü zé rek. A
köz ség ün ne pi meg em lé ke zés sel adó -
zott a hõ sök em lé ké nek, ame lyen, mint
fõ véd nök, részt vett Gémesi György
or szág gyû lé si kép vi se lõ is. A lovastúra
részt ve või 7-én, pén te ken dé le lõtt ér -
kez tek meg Gödöllõre. A kas tély ud va -
rán meg ren de zett ün ne pi mû sor ban
Six Edit al pol gár mes ter kö szön töt te
õket és a he lyi ven dé ge ket, majd a Fix
Stimm mu zsi ká já ra jár ták a gödöllõi
nép tán co sok. Ka to na Ta más tör té nész
em lé ke zett a rég- és a kö zelmúlt ese -
mé nye i re. A mû sor vé gez té vel az ün -
nep lõk a te me tõ be vo nul tak, ahol Var -
ga Fe renc, a Pe tõ fi is ko la igaz ga tó já -
nak be szé de után a he lyi szer ve ze tek -
kel együtt meg ko szo rúz ták az isaszegi
csa ta Gödöllõn el hunyt hõ se i nek em -
lék mû vét. Ezu tán a blahai nap kö zis tá -
bor ban ebé del tek, és meg pi hen vén to -
vább vo nul tak, Vác ra.

Égõ na rancs fák il la t
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zet ték õket a vá ros ba. A kas tély ud va rán
kis is ko lás ok cso dál ták meg a szín pom pás
me ne tet, de az tán a du da édes bús hang já -
ra szlo vák, ma gyar tán cot lej tõ kor tár sa i -
kat néz ték, meg a na gyob ba kat, akik egy
ke vés bé rég le tûnt kor ru há i ban jár ták a
tán cot. Saj nos, már mint az, hogy le tûnt az
a kor. Mint Six Edit al pol gár mes ter
mond ta kö szön tõ jé ben: ezért örül a sok
gye rek nek a kas tély ud va rán.

Fen sé ges dísz le tek közt, kor hû jel me -
zek ben, nagy idõk re em lé kez ve. Eb be a
kép be le helt éle tet Ka to na Ta más tör té -
nész. Ün ne pi be szé dét hall gat va im már

A zászló Fotó: Radó Gábor

eik egyenruhájában, a „civilekkel” együtt hajtanak
Fotó: Magyar Bertalan

Megérkeznek Gödöllõre a huszárok. A város határában a Gödöllõi Lovas Sport- és
Hagyományõrzõ Egyesület lovasai várták õket Fotó: Magyar Bertalan

Folytatás a 4. oldalon

tá nak em lé ke
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nem a le xi kon cik kek szá raz sza vai, nem
az egy ko rú ké pek di a dal mas, vagy ép pen
ha lál ba me re ve dõ alak jai kí sér tet tek kö -
zöt tünk; de Damjanich, aki a csa ta, az út
po rát szí ve sen és bõ sé ge sen öb lí tet te le a
gödöllõi kas tély bo rá val is; de Kos suth,
aki az or szág ügyé ben-ba já ban fá ra doz -
ván, a pil la nat nagy sze rû ség ének is hó -
dolt, és Görgeynek aján dé koz ta ezt a kas -
télyt; de Görgey, a (bár ké sõbb elát ko zott)
di a dal mas ve zér, aki nem fo gad ta el. De a
se reg: a ma gyar, tót, len gyel, rác köz ka to -
nák, hon vé dek, husz árok, sze gény le gé -
nyek (ma: Nagy-) Ma gyar or szág kis ka to -
nái, akik a kert ben tá bo roz tak, vagy épp a
dí szes ter mek va la me lyik ében fe küd tek
se be ik kel. És egy édes, fû sze res il lat – a
je len, tán bol do gabb, de min den kép pen
bé ké sebb idõ ben mi lyen fur csa még el -
kép zel ni is: az Orangerie na rancs fái, kon -

dé rok alatt égõ, ola jos ha sáb ja i nak füst je.
És a majd más fél szá zad el múl tá val

tör tén tek rõl is meg em lé ke zett a szó nok: a
nyolc va nas évek rõl, ami kor hosszú idõ
után elõ ször lát hat tunk hu szár egyen ru hát
már ci us 15-én; az el sõ ke ve sek rõl, akik
„kis, rossz lo va kon” el in dul tak a hõ sök
nyo má ban; és a je len, ami kor egy re töb -
ben van nak ezek a ke ve sek.

Egyi kük kel, Ézsiás Ven cel lel a nap kö -
zis tá bor ban, pász tor tar ho nya mel lett be -
szél tünk ar ról, mi lye nek egy mai hu szár
hét köz nap jai. Nagy-ki fent ba ju szú, ke rek
ar cú ma gyar em ber õ Jászfényszaruból;

ci vil ben pa raszt, amint büsz kén mond ja.
A had já ra tot nyolc éves fi á val jár ja vé gig,
a gye rek idén elõ ször van ve le; a ma ma
még most is ko ra i nak tar tot ta ezt, de az -
tán gyõz tek a fér fi ak. Egyen ru há ját var -
rat ta, a tel jes fel sze re lés vagy fél mil li ó ba
ke rül. Szív vel-lé lek kel õr zi a ha gyo -
mányt csa pa tá val, ké pe zi ma gát, szá mon
tart ja a töb bi ka to nai ha gyo mány õr zõk
te vé keny sé gét. De, mint mond ja, mi nél
job ban csi nál ják a ha gyo mány õr zõk ezt a
szép te vé keny sé get, az an nál több idõ be
és pénz be ke rül; ma már azon kell gon -
dol kod ni uk, meg ma rad hat nak-e „lel kes

ama tõr nek”, vagy más mó don kell meg -
szer vez ni te vé keny sé gü ket, ép pen a cél
ér de ké ben. Csak egy re nem gon dol: hogy
ab ba hagy ja.

A se reg az tán el vo nult Vác fe lé. Jö võ re
is vár juk õket; biz to san jön nek is. Mert
már csak raj tunk áll, büsz kék va gyunk-e

A ki lenc ven esz ten dõs dr. Bács kai Ár -
pád nagy ap ja, Dolfin An tal sír em lé ke
mel lõl fi gye li a sza bad ság harc em lék -
mû vé nél tisz te let adást tel je sí tõ hu szá -
ro kat. Dolfin An tal (1824–1915) a hon -
véd se reg ka to ná ja ként se be sült meg
az isaszegi csa tá ban. A világosi fegy -
ver le té tel után Kufsteinben ra bos ko -
dott, ké sõbb Gödöllõn lett fõállatorvos

Fo tó: Radó Gá bor

Egy hõs uno ká ja

Folytatás a 3. oldalról

A nemzet és a város lobogója alatt. A gödöllõi lovasok vezették a hagyományõrzõket az
ünnepi megemlékezés színhelyeire Fotó: Magyar Bertalan

Másfajta hagyomány: a színpadon Iglói Éva tanítványai Fotó: Zebegnyei Károly
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Áp ri lis 4-én dé le lõtt 9 órai kez det tel a Vá -
ros há za nagy ter mé be hív ták meg a kör -
nyék be li te le pü lé sek pol gár mes te re it az
ala ku ló Tormay Kár oly Egész ség ügyi
Köz ala pít vány be mu ta tá sá ra.

A meg je len te ket Six Edit al pol gár mes ter
kö szön töt te, aki rö vi den is mer tet te a köz -
ala pít vány lét re ho zá sá nak cél ját, majd át ad -
ta a szót Dr. Sza bad fal vi And rás nak, a
Tormay Kár oly Egész ség ügyi Köz pont
igaz ga tó já nak, aki elõ adá sá ban el mond ta:

A múlt év vé gén fo gad ta el az ön kor -
mány zat azt az egész ség ügyi fej lesz té si kon -
cep ci ót, mely Gödöllõ és tér sé ge egész ség -
ügyi hely ze tét elem zi, a kö zeljö võ fel ada ta it
igyek szik elõ irá nyoz ni. A ri asz tó ada tok ar ra
utal nak, hogy a la kos ság egész sé gi ál la po ta
egy re rom lik. Sür gõs be avat ko zás ra van
szük ség ah hoz, hogy ez a fo lya mat le las sul -
jon. Leg fon to sabb a szû rõ vizs gá lat ok so rán
ki szûrt hat leg gya ko ribb meg be te ge dés és
ri zi kó cso port gon do zás ba vé te le. A la kos sá -
gi szû rõ vizs gá lat már megkez dõ dött.

A Primavera Ala pít vány se gít sé gé vel
3400 nõ mam mog rá fi ás szû ré sét si ke rült
meg va ló sí ta ni, A szû rés so rán 32 eset ben
ta lál tak da ga na tot. Ez is ar ra utal, hogy te le -
pü lé sün kön na gyon ma gas a nõi po pu lá ci ó -
nál az em lõ rák ve szé lye A ko rai fel is me rés

le he tõ vé tet te, hogy ne ke rül jön sor am pu tá -
ci ó ra, és job bak let tek a gyógy ulá si esé lyek
is. Ha son ló an jó ered ménnyel járt a nem rég
be fe je zõ dött bõr gyógy ásza ti szû rés is,
mely nek so rán szá mos gom bás meg be te ge -
dést, sõt né hány eset ben kez de ti stá di um -
ban lé võ bõr da ga na tot is si ke rült ki szûr ni
Nagy si kert ara tott vá ros unk ban az ún. me -
ne dzser szû rés, amit el sõ sor ban az ön kor -
mány za ti dol go zók ve het tek igény be Itt is
szá mos szívpa naszt, egyéb bel gyó gyá sza ti
rend el le nes sé get ta lál tak az or vo sok

A be teg sé gek fel is me ré se és ki szû ré se el -
sõ sor ban a há zi or vos ok ra há rul, mind ez
azon ban nem mû kö dik meg fe le lõ in téz mé -
nyi hát tér, mû sze rek, kon zí li um nél kül. A
há bo rú elõt ti „Gödöllõi min ta já rás” pél dá ját
fi gye lem be vé ve – amely eu ró pai szin tû,
pro fi la xis ra épü lõ mo dell volt – Gödöllõ
ön kor mány za ta azt ter vez te, hogy lét re hoz -
za a Tormay Kár oly Egész ség ügyi Köz ala -
pít ványt , ami hez ala pí tó tag ként vár ják a
kör nye zõ te le pü lé sek csat la ko zá sát. A köz -
ala pít vány le he tõ vé te szi olyan költ sé ges
mû sze rek be szer zé sét, me lyek a be teg sé gek
ko rai fel fe de zé sé vel ja vít ják a kör nyék be li.
la kos ság élet ki lá tá sa it” A ko rai stá di um ban
lé võ be teg sé gek gyó gyí tá sa pe dig ke vés bé
költ sé ges, mint a ha gyo má nyos ke ze lés”

Szauzer Il di kó

A ré gi ós gon dol ko dás a cél
Tormay Kár oly Egész ség ügyi Köz ala pít vány:

Örül, hogy ideért a csatorna?

Kiss Ka ta lin
Ha nem jár fel for du lás -
sal, no sza raj ta. Re mé -
lem, ez a za var a köz le -
ke dés ben csak át me ne ti
lesz. A csa tor na ma nap -
ság már kö ve tel mény a
la kott te rü le te ken.

Nyikes Mi hály
Nyu god tan csi nál ják,
nor  má l is do log. Már
elõbb kel lett vol na. A
talajszennye zé s csök -
ke nni fog, ha megszûn-
nek az emésztõk; így a
természetet is kíméljük.

Dézényi Béláné
Ki csi a nyug dí jam, már
nem is biz tos, hogy ki
tu dom hasz nál ni az ilyen
fej lesz té se ket. Megint
fel túr nak min dent, és
nem lesz meg fe le lõ en
rendberakva az ut ca.

Volentics Ferernc
Min den fé le vi szony lat -
ban csak örül he tünk,
an nak, hogy a vá ros a
fej lesz tést el tud ja vé -
gez ni, mert, amennyi re
le het, óv ni kell kör nye -
ze tün ket.

Vidák Já nos
A kis nyug dí jam mi att
én nem tu dom be köt tet -
ni. Saj nos, a la ká som is
úgy he lyez ke dik el,
hogy nagy tor tú ra len ne
ez a rá kö tés. Kü lön ben
jó do log nak tar tom. 

Csenteri Jánosné
Nem meg fe le lõ ek a re -
konst ruk ci ós mun ká la -
tok. Nem tud juk, med dig
fog tar ta ni ez az ál la pot.
Ami kor el ké szül, re mé -
lem min den jobb lesz,
és tény leg  él vez het jük.

Kép és szö veg:
hacker

MEGKÉRDEZTÜK

El kez dõd tek a csa tor ná zás 2000. évi mun ká la tai. Je len leg az Al vég ben: az Isaszegi úton
(ké pünk) és a Kõrösi Csoma ut cá ban ké szül nek az al épít mé nyek. Egy kö ze li szá munk ban
rész le te sen be szá mo lunk az idén re ter ve zett csa tor na fej lesz tés rõl.           Fotó: Balázs Gusztáv

Jön a csatorna!
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Ter mény Gödöllõ Vác

Bur go nya (Ft/kg) 44 48-60
Sár ga ré pa (Ft/kg) 98 98
Fe hér ré pa (Ft/kg) 580 360-400
Zel ler (Ft/kg) 280 250
Fe jes ká posz ta (Ft/kg) 68 65-80
Kel ká posz ta (Ft/kg) 148 70-100
Vöröskáposzta 98 -
Sa lá ta (Ft/fej) 78 130
Re tek (Ft/cso mó) 58 40
Új ka ra lá bé (Ft/db) 98 120
Hagy ma (Ft/kg) 70 60-75
Zöld pap ri ka (Ft/db) 40 45-55
Al ma (Ft/kg) 80-148 98-140
Na rancs (Ft/kg) 110-148 80-120
Kiwi (Ft/tál ca) 220 180-220
Ba nán (Ft/kg) 168-198 148-200
Cit rom (Ft/kg) 220 198
Kör te (Ft/kg) 350 278-398
To jás (Ft/db) 14-18 13-15
Vi rágméz (Ft/kg) 670 600-700
Akácméz (Ft/kg) 880 750-880

PIAC

Táb la
a ven dé gek nek

Most már vé let le nül sem té ved het el a vá -
ros unk ba lá to ga tó ven dég: a Gödöllõ és
Kör nyé ke Re gi o ná lis Tu risz ti kai Egye sü let
könnyen át te kint he tõ in for má ci ós táb lá -
kat he lye zett el vá ros unk for gal ma sabb
pont ja in. Fo tó: Radó Gá bor

A kö zelmúlt ban vá ros un kat mu tat ta
be a Ma gyar Te le ví zió Fõ tér cí mû mû -
so ra. Hogy jól, ar ra bi zo nyí ték: még
azo kat is meg ha tot ták a mû sor egyes
rész le tei, akik nek nem új ság, amit a
kép er nyõn lát tak. Eb bõl az ér zés bõl
szü le tett az aláb bi le vél vál tás:

„Tisz telt Pol gár mes ter Úr! Nagy örö -
möm re szol gált a már ci us 12-én a Fõ  tér
cí mû tévéadásban be mu ta tott is mer te tõ
Gödöllõ vá ros ról. Saj ná lom, hogy a
Gödöllõi me zõ gaz da sá gi Esz köz és
Gépfejlõdéstörténeti Szak mú ze um épí té -
se, létesítése, mû kö dé se so rán Ön nel
nem ta lál koz hat tam.

El szo ru ló szív vel, egy ki csit büsz kén
is néz tem a mú ze um ról szó ló össze ál lí -
tást. Jó ér zés, hogy mun ka tár sa im mal
együtt, ennyi vel hoz zá já rul hat tunk
Gödöllõ vá ros ha zai és nem zet kö zi hír -
ne vé nek gya ra pí tá sá hoz. Ki vá ló tisz te let -
tel és nagy ra be csü lés sel üd vöz li Önt és
Gödöllõ vá ros pol gá ra it.

Dr. Pálfi György
a szak mú ze um ny. igaz ga tó ja

Szeged, Zrínyi u. 5.”

„Tisz telt Dr. Pálfi György Úr! Kö szö -
nöm le ve lét, amely ben be szá mol az
MTV 2000. már ci us 12-én ve tí tett Fõ tér
cí mû mû so rá ban lá tott ri port ról. Örü lök
an nak, hogy a mû sor nak si ke rült be mu -
tat nia Gödöllõt olyan kul tu rá lis és tu risz -
ti kai cent rum ként, ami lyen va ló já ban.
Eb ben a kép ben elõ ke lõ he lyet fog lal el
az 1988-ban meg nyi tott Gödöllõi Me zõ -
gaz da sá gi Esz köz- és Gépfejlõ déstör -
téneti Szak mú ze um, ame lyet az Ön ve -
ze té sé vel ál lí tot tak össze. En ged je meg,
hogy e mû sor kap csán én is ki fe jez zem
el is me ré se met ah hoz a te vé keny ség hez,
amit munkatársaiva1 vég hez vit tek. Te vé -
keny sé gük ered mé nye ként Gödöllõ mú -
ze u mi be mu ta tó he lyei nem csak szám -
ban nö ve ked tek, ha nem
szakmuzeológiai, tu risz ti kai szem pont -
ból néz ve is szí ne sed tek, vál to za to sab bá
vál tak.

Én büsz ke va gyok er re a hely zet re, ami -
ben a gép mú ze um is el fog lal hat ta a ma ga
in téz mé nyi he lyét. A Ki rá lyi Kas tély, a
fel újí tott és nem rég át adott Gödöllõi Vá -
rosi Mú ze um ki ál lí tá sa in túl, a vá ros olyan
tár gyi ér té kei is be mu tat ha tók, ame lyek
nem ze ti és egye te mes kul tu rá lis ér té kek,
mû sza ki em lé kek és ipa ri mû em lé kek. E
be mu ta tók és ki ál lí tá sok, kul tú ra köz ve tí tõ
ha tá suk és fej lõ dés tör té ne ti ér té kük mel -
lett, vá ros unk hír ne vét és el is mert sé gét is
nö ve lik. Õszin te tisz te let tel:

A Fõ tér nyomán
Levélváltás

Lap zár tánk kor ér ke zett a hír, hogy
más nap, áp ri lis 12-én haj nal ban egy
au tó busz nyi ön kén tes in dul
Tiszadobra, hogy se gít sé get nyújt son
a gá ta kon. Ha lász Le ven te ön kor -
mány za ti kép vi se lõt, a cso port szer ve -
zõ jét te le fo non ér tük el.

– Ere de ti leg né hány nap pal ké sõbb akar -
tunk Tiszadobra utaz ni, az ot ta ni ak azon -
ban azt k ér ték, hogy hol nap ra men jünk.
A he lyi la ko sok ugya nis már tel je sen ki -
me rül tek; szá muk ra se gít sé get je lent, ha

egy nap ra le vált juk õket a gá ta kon.
Egyben tájékozódhatunk is, miben
tudnánk még segíteni.

– Kik bõl áll a csa pat?
– Gödöllõi kö zép is ko lás ok, pe da gó gu -

sok, VÜSZI-dolgozók – va la mennyi en
ön kén te sek.

– Az uta zás költ sé ge it ki biz to sít ja?
– Gödöllõ vá ros a és a Vo lán; fe le-fe le

arány ban. Az úti ele mó zsi át a Ka ló ria
Kht.-tól kap juk, a pol gá ri vé de lem gu mi -
csiz mák kal, víz ál ló öl tö zet tel és la pá tok -
kal sze rel fel ben nün ket. Már haj na li
négy óra kor el in du lunk és es te ki lenc óra
után ér ke zünk.

(Hely szí ni be szá mo lón kat kö vet ke zõ
szá munk ban kö zöl jük.)

R. G.

Gödöllõiek a gá ton
Ön kén te sek Tiszadobon

Április 17–24: Kígyó Gyógyszertár
Gábor Áron u. 3. Tel.: 430-069

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Április 15–16. Dr. Mohai Imre, Veres -
egyház, Bánóczi u. 2. Tel.: (30) 9531-242

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
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Pisztoly az ülésen
A közelmúltban, egy es te fél tíz kor, az egyik
er dõs te rü le ten – ak kor még – is me ret len
sze mé lyek fát lop tak, pon to sab ban elõ ször
ki vág ták õket, majd egy Zuk te her gép ko csi ra
pró bál ták pa kol ni a ter mést. El sze lel ni már
nem tud tak, mert a Gödöllõi Pol gár õr ség ar -
ra cir ká ló egy sé ge tetten érte és a rend õr -
ség ki ér ke zé sé ig sakk ban tar tot ta õket.

Egy délelõtt, a Szabadka ut ca egyik la kó -
ház tömb jé nek be já ra ti aj ta já ból „élel mes
sze mé lyek” az alu mí ni um üveg szo rí tó kat
szed ték ki. Az ar ra jár õrö zõ pol gár õrök
azon nal ér te sí tet ték a rend õr sé get; se gít sé -
gük kel si ke rült el fog ni az el kö ve tõ ket.

Már ci us 30-án a Pol gár mes te ri Hi va tal
kar ban tar tó mû he lyé be ment be egy sze mély
– nem a kar ban tar tó –, és szem re vé te lez te,
hogy mit le het ne el lop ni. Vé gül úgy dön tött,
egy vil lany bo rot vát visz el. A pol gár õr ség ve -
ze tõ je azon ban a hely szí nen tar tóz kod va
meg aka dá lyoz ta a tet tes el me ne kü lé sét.

Áp ri lis 8-án a pol gár õr ség ér te sí tet te a
rend õr sé get, hogy egy gya nús sze mély gép -
ko csi áll már egy jó ide je a Gödöllõ, Re -
kettye ut ca egy há za elõtt. Az au tó ban az át -
vizs gá lás so rán egy fegy vert ta lál tak.   R. K.

POLGÁRÕRSÉG

A Pest Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let Gödöllõi Ki ren delt sé ge és a Gödöllõi Rend õr ka pi tány -
ság Bal eset meg elõ zõ Bi zott sá ga május 6-án 7-14 órá ig Köz le ke dés biz ton sá gi-na pot tart,
gép ko csi ve ze tõk szá má ra. Az át vizs gá lás díj ta lan. Amennyi ben a jár mû meg fe lel a mû sza ki
vizs ga kö ve tel mé nye i nek és a tu laj do nos ké ri a for gal mi en ge dély meg hosszab bí tá sát, a
vizs ga díj be fi ze té se el le né ben, er re is le he tõ ség nyí lik. A vizs gá lat hely szí ne a Köz le ke dés -
ügyi Fel ügye let gödöllõi vizs ga ál lo má sa. Gödöllõ, Ha rasz ti u. 2. Min den ér dek lõ dõt vá runk.
Bõ vebb fel vi lá go sí tás kér he tõ a 410-048-as te le fon szá mon.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NAP

Fel hí vás
Tá jé koz tat juk Tisz telt Ügy fe le in ket,
hogy 2000. áp ri lis 21-én a Gödöllõ Vá -
ros Pol gár mes te ri Hi va tal La kos ság -
szol gá la ti Iro dá ján sze mély azo no sí tó
iga zol vánnyal, va la mint sze mé lyi azo -
no sí tót és lak cí met iga zo ló ha tó sá gi iga -
zol vánnyal kap cso la tos ügyek ben az
ok mány ügy in té zõk nem tar ta nak ügy -
fél fo ga dást.    La kos ság szol gá la ti Iro da

Fogadóóra
Kollárné Jilly Sá ra fo ga dó órá ja min den
hó nap ne gye dik kedd jén 17.30 és 18.30
kö zött a pa lo ta ker ti óvo dá ban van. g

Kékkereszt
Meg ala kult a Ma gyar Kék ke reszt
Egye sü let Iszákosmentõ Misszi ó já nak
gödöllõi kis cso port ja. Az össze jö ve te -
le ket min den hó nap utol só kedd jén 18
óra kor a re for má tus lel ké szi hi va tal
eme le ti hely sé gé ben tart juk. Min den
ér dek lõ dõt, rá szo rul tat és csa lád tag ja -
it, va la mint ön zet le nül se gí te ni szán -
dé ko zót nagy sze re tet tel vá runk. g

HÍREK

el ne ve zés sel, a Szent Ist ván Egye tem hall ga tó i nak és ok ta tó i nak köz re mû kö dé sé vel zaj -
lott a hét el sõ fe lé ben hu szon egy Ti sza men ti te le pü lés re ki ter je dõ élet mód vizs gá lat és
rész le ges szo ci o ló gi ai fel mé rés a Lakiteleki Nép fõ is ko la szer ve zé sé ben. Az MTA Re gi o -
ná lis Ku ta tá sok Köz pont ja Al föl di Tu do má nyos In té ze te be vo ná sá val töb bek kö zött az el -
múlt he tek szennye zõ dé se i nek tár sa dal mi-gaz da sá gi ha tá sa it rög zí tet ték. Ké pünk a nép -
fõ is ko lai tá jé koz ta tón ké szült Fo tó: Ba lázs Gusz táv

Tisza Kollégium

Múlt csütörtökön délelõtt, az Alsóparkban, a szélvihar egyszerûen tövestül kicsavart a
földbõl egy, majdnem egy méter vastag cserfát, és keresztüldöntötte a sétány hídján.
Hogy nem történt katasztrófa, az csak annak köszönhetõ, hogy éppen senki nem járt
arrafelé. Képünkön a tûzoltók darabolják a több tonnás fatörzset Fotó: Magyar Bertalan

Böjti szél
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Szom ba ton vá ros ta ka rí tá si na pot
szer ve zett vá ros unk ön kor mány za ta, a
VÜSZI Kht. és a Gödöllõi Lo kál pat ri ó ta
Klub. A meg moz du lás el sõ hely szí ne
az Al só park Ady End re sé tány mel let ti
ré sze volt, ahol a 6-os szá mú, pa lo ta -
ker ti kör zet kép vi se lõ jét, Kollárné Jilly
Sá rát kér dez tük.
– Még mind ig szá mol nunk kell az zal,
hogy egye sek sze mét le ra kó-hely nek te -
kin tik a par ko kat?

– Saj nos igen, bár ta lán egy re ke vés -

bé: a fel vi lá go sí tó mun ka nem ma rad ha -
tás ta lan. A leg töb ben be lát ják, hogy ami -
kor a park ban jár nak, mi lyen jó, ha nem
egy sze mét ku pac kel lõs kö ze pé be
kell le ül ni ük.

– Most, a ta ka rí tás so rán mi vel
kell szem be sül nünk; mi min den ta -
lál ha tó itt?

– Ru ha ne mû, cso ko lá dé pa pír,
üve gek és sitt for dul elõ a leg gyak -
rab ban.

– Ered mé nyez ne va la mi lyen ja -
vu lást a sze lek tív hul la dék gyûj tés?

– Sze rin tem igen, bár a ko ráb bi
ta pasz ta lat sze rint egye sek spor tot
ûz nek ab ból, hogy nem a meg fe le lõ
hul la dé kot dob ják ezek be a tar tá -
lyok ba.

– Ho gyan ér het nénk el, hogy az
em be rek job ban fi gyel je nek a kör -
nye ze tük re?

– Min den gödöllõi pol gár szá má -
ra adott a le he tõ ség, ami vel ha él ne, je -
len tõ sen ja vul na a hely zet: egy köb mé ter
hul la dék le ra ká sa in gye nes az ökör te le ki
sze mét le ra kó-he lyen. A te lep reg gel fél
hét tõl es te fél ha tig, szom ba ton dé lig tart
nyit va. Meg ol dás le het ne, ha ezt min den -
ki igény be ven né.

Az Al só park ban dol go zó ön kén te sek kö -
zött Var ga Ár pád dal, a szom szé dos 13-as

szá mú, al vé gi kör zet kép vi se lõ jé vel is ta -
lál koz tunk.

– Az ön kör ze te mennyi re sze me tes?
– Sze ren csé re, vi szony lag rend ben van

min den. Fo lya ma to san ha lad a kas tély
kör nyé ké nek rend be té te le is.

– Köz ben ön itt va la mi kü lö nös gyûj te -
ménnyel „gya ra po dott”…

– Meg döb ben tõ, mi min dent hor da nak
ide: es er nyõ-al kat ré sze ket hal mo zott fel
a park mé lyén va la ki.

– Az il le gá lis sze mét le ra kók né ze te sze -
rint a pa tak me der lát ha tó an ki tün te tett
hely. Mit te he tünk, hogy ez vál toz zon?

– Az el múlt év ben kikotorták a Rá -
kos-pa tak med rét, de már új ra elég sok
sze mét gyü lem lett fel ben ne. En nek ja va
ré sze ház tar tá si hul la dék, amit nyil ván -
va ló an a kör nyék egyes la kói hal moz tak
itt föl. Ami a sze me te lést il le ti, or szá gos
prob lé má ról van szó. El sõ sor ban a
szem lé let nek kell vál toz nia; még több
ne ve lés re, fel vi lá go sí tó mun ká ra van
szük ség.

A vá ros ta ka rí tá si nap má so dik hely szí ne
a Bé ri Ba log Ádám út kül te rü let re ve ze tõ
sza ka sza volt. A nagy ta ka rí tás vég be vi te -
lé re so kan gyûl tek egy be a kör nyék rõl. A
mun ká la tok ról Ha lász Le ven tét, a te rü le -
tet ma gá ba fog la ló, 5-ös szá mú kör zet

kép vi se lõ jét kér dez tük.
– Úgy tû nik, a polg árok fe le lõs sé get

érez nek la kó kör nye ze tü kért, hi szen ezen
a mai ta ka rí tá si na pon tö me gek moz dul -
tak meg itt.

– Ta valy a kör zet ben la kos sá gi kez de -
mé nye zés re lé te sült egy ját szó tér. Ak kor
ott össze ver bu vá lód tak a kör nye ze tü kért
ten ni aka ró em be rek. Óvo dás ko rú gye re -
kek is jöt tek a szü le ik kel; kis ka pá val,

Ingyenes köbméter minden gödöllõinek

Várostakarítási nap
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kis ge reb lyé vel dol goz tak. Ez az össze tar -
tás meg ma radt, en nek kö szön he tõ a sok
dol gos kéz.

– Itt is meg kel lett küz de ni a sze mét tel,
vagy csak a ter mé sze tes úton fel hal mo zó -
dó avart és gallya kat kell el tá vo lí ta ni?

– Ez az er dei út köz ked velt il le gá lis
sze mét le ra kó hely, ami év ti ze des múlt ra
te kint vissza. A mai mun kán meg je len tek
el is ha tá roz ták, hogy min den gya nús,
után fu tón szál lí tott fu var ese té ben föl ír ják
a rend szá mot, és to váb bít ják a köz te rü let-
fel ügye lõk nek, én pe dig vál lal tam, hogy
hi va ta lo san el j árok a sze me te lõk el len.

– Mennyi a mai „ter més”?

– Ed dig két kon té nert vit tek el, és még
kö rül be lül négy kon té ner nyi sze mét vár
el szál lí tás ra. A VÜSZI Kht. ar ra tett ígé -
re tet, hogy az úton az el mo csa ra so dott
mé lye dé se ket föl töl ti, és ak kor ez ide á lis
te re pe lesz az er dei sé tá nak, a ke rék pá ro -
zás nak és a ku tya sé tál ta tás nak.

A har ma dik hely szín a Máriabes nyõrõl
Szárítópusztára ve ze tõ út volt, ahol
nagy ará nyú gé pi mun ká la tok is foly tak.
Ezt a te rü le tet mennyi re ve szé lyez te ti a
sze me te lés? – kér dez tük Pes ti
Rudolfnét, az 1-es szá mú kör zet kép vi -
se lõ jét.

– Saj nos, Besnyõn több sze mét le ra kó
hely is van; a vas út ál lo más mel let tit már
si ke rült fel szá mol ni. En nek az út nak a
kör nyé ke igen ked velt le ra kó hely; va ló -
szí nû leg tá vo lab bi la ko sok ese té ben is.

– Ho gyan le het ne ezt el ke rül ni?
– Csak a fel vi lá go sí tás ban, a ne ve lés -

ben bíz ha tunk. A to váb bi ak ban na gyobb
pro pa gan dát kell ki fej te nünk a ta ka rí tás
ér de ké ben is, hogy mi nél töb ben érez zék
fon tos nak a rész vé telt.

– Ennyi gé pet rit kán lát ni együtt…
– Itt van nak a VÜSZI Kht. gé pei Si -

mon Kár oly ve zény le té vel, ugyan csak
ön kén tes ként a Rotasped jár mû vei,
Bereczki Já nos a föld mun ka-gé pé vel és
Kiss Lász ló a te her au tó já val.

R. G.
Fo tók: a szer zõ

Az utób bi he tek ben-hó na pok ban az ame ri kai és
a ku bai köz vé le ményt egy hat éves ku bai me ne -
kült kis fiú, Elian Gonzalez sze mé lye tart ja láz -
ban. Az ere de ti leg jo gi jel le gû prob lé ma a vi lág
más ré gi ó já ban va ló szí nû leg nem ka var na kü lö -
nö sebb vi hart, csak hogy itt két olyan or szág
(Ku ba és az Egye sült Ál la mok) ügyé rõl van szó,
ame lyek a vi szo nya 1959 óta – ami kor Fidel
Castro át vet te Ha van ná ban a ha tal mat – fe szült,
és min den, a két or szá got érin tõ do log azon nal
po li ti kai fel han got kap.

Hó na pok kal ez elõtt Elián és édes any ja, va la -
mint több más ku bai meg pró bál tak csó na kon
el me ne kül ni Ku bá ból (a két or szá got el vá lasz tó
Flo ri dai-szo ros né hol csak kb. 150-200 km
szé les, így kis sze ren csé vel át le het jut ni raj ta.)
Elianék cso port ja, sze ren csét len sé gük re, vi har -
ba ke ve re dett, és az emig rál ni szán dé ko zók
több sé ge a ten ger be ve szett, köz tük Elián édes -
any ja is. A gyer mek azon ban cso dá val ha tá ros
mó don túl él te a vi hart, az ame ri kai ha di ten ge ré -
szet egyik õr ha jó ja ki ha lász ta és part ra rak ta az
USA-ban. Tá vo li ro ko nai vet ték ma guk hoz, akik
Miamiban él nek, és ah hoz a több mil lió ku ba i -
hoz tar toz nak, akik szin tén a Castro-rendszer
elõl me ne kül tek el ko ráb ban. Azon ban a gyer -
mek nek van egy vér sze rin ti ro ko na is, az ap ja,
aki fe le sé gé tõl már évek kel ko ráb ban el vált. Õ is
be je len tet te igé nyét Elianra (tel jes jog gal), mint
a leg fon to sabb vér sze rin ti ro kon. A po li ti kai vi -
har ak kor rob bant ki, mi kor a flo ri dai ro ko nok
be je len tet ték, hogy nem haj lan dók vissza ad ni a
kis fi út, mi vel a kom mu nis ta Ku bá ban egyál ta lán
nem biz to sí tot tak a sza bad élet fel tét elei, ezért
Elian szá má ra me ne dék jo got kér tek. Az apa vi -
szont ka te go ri ku san el uta sí tot ta, hogy új csa -
lád já val az USA-ba köl töz ze nek, pe dig még az
ame ri kai ál lam pol gár sá got is fel aján lot ták szá -
muk ra. A vi ta ha tal mas ér zel mi hul lá mo kat vál -
tott ki: Ha van ná ban százezrek tün te tett Elian
vissza adá sa mel lett, míg Flo ri dá ban a ku bai kö -
zös ség akár erõ vel is ott kí ván ja tar ta ni. A meg -
ol dás ér de ké ben az USA-ba ér ke zett Juan
Miguel Gonzalez, a fiú ap ja is, de át tö rés még
egye lõ re nincs. Az ame ri kai ha tó sá gok meg pró -
bál ták tisz tán a jog ta la ján áll va ke zel ni az ügyet,
ez alap ján az apa tel jes jog gal kö ve te li vissza
gyer me két, de az emig rán sok har ci as nyi lat ko -
za tai két sé ges sé te szik, hogy egy ilyen ha tá ro -
za tot  vé gig le het-e vin ni (idén el nök vá lasz tá s
lesz, ki éle zett harc vár ha tó min den sza va za tért;
egy eset le ges ki uta sí tás szem be for dí ta ná a ku -
bai emig rán so kat a de mok ra ták kal).

Fábus

USA–Kuba

KITEKINTÕ

Vihar egy kisfiú körül
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Elõ ször vár ták áp ri lis 6-án dé le lõtt a
vá ros nyil vá nos sá gát a Pre mont rei
Szent Nor bert Gim ná zi um új épü le té -
nek au lá já ba – elõ ször, s azon cél ból,
hogy a Mu hi ha tá rá ban le võ em lék me -
zõn Kál mán her ceg tisz te le té re el he -
lye zen dõ kop ja fa és em lék táb la meg -
ál dá sá nak, bú csúz ta tá sá nak ta nú ja le -
hes sen. Nem lé tez het olyan ma gyar
szív, amely ne ren dült vol na meg a
gim ná zi um di ák ja i nak az ün nep sé gen
el hang zó mû so rát hall gat va. Si ra tó
ének Ma gya ror szág ról, Tóth Ár pád: A
mu hi pusz tán – kö vet kez tek a ver sek.
A fé nyes nap im már elnyugoda, Ko -
dály Zol tán: Ének Szent Ist ván ki rály -
hoz, Ószékely him nusz – csen dül tek
fel az õsi dal la mok, vagy azok fel dol -
go zá sa. 

Mu hi, ta tár já rás, csa ta tér… A csa ta té ren
ha lál ra seb zett her ceg… Mind er re mi ért
van kü lö nös oka em lé kez ni a pre mont rei
rend nek, az ál ta la fenn tar tott gim ná zi um
ta ná ra i nak és di ák ja i nak? A vá laszt Fé nyi
Ot tó nyu gal ma zott per jel ün ne pi be szé -
dé bõl is mer het tük meg:

Az 1920-as évek ele jén pre mont rei
gim ná zi um nak ké szült épü let, a mos ta ni
Szent Ist ván Egye tem elõtt büsz kén ma -
ga so dik egy lovasszobor: Ár pád há zi Kál -
mán her ceg szob ra, Ró na Jó zsef 1931-
ben fel ál lí tott al ko tá sa. A ta lap za tá ba be -
le vés ve: A jászói mo nos tor bõ ke zû ado -
má nyo zó ja. 

II. End re fia, IV. Bé la test vér öccse,
halicsi ki rály, a Szepesség gróf ja, hor vát
bán ado má nyoz ta a XI II. szá zad ban a
pre mont rei szer ze tes rend nek azo kat a
bir to ko kat, ame lye ken a fel vi dé ki Jász ón
meg ala pít hat ta mo nos to rát, ben ne is ko lá -
val, hi te les hellyel szol gál va azon túl a
kör nye zõ vi dék kul tu rá lis és gaz da sá gi
fel emel ke dé sét.  Hét száz év vel ké sõbb
ugya ne zen bir to kok nak a jö ve del mé bõl,
az ar ra fel vett köl csö nök bõl te remt he tett
Gödöllõn új ott hont ma gá nak a rend.

Kál mán her ce get ma is jó te võ jük nek
te kint he tik azok, akik nek a pre mont rei
rend hez kö zük van. Bárdy Pé ter, a gim -
ná zi um igaz ga tó ja ar ról be szélt:

Ün ne pe ik mind vagy a ma gyar ság hoz,
vagy a ke resz tény ség hez, vagy a rend
éle té hez fû zõd nek. Kál mán her ceg sze -

mé lyé ben e há rom ta lál ko zik. Mi sem
ma gá tól ér te tõ dõbb te hát, hogy ál lam ala -
pí tá sunk, ke resz tény sé günk mil len ni u -
má nak évé ben ne ki lé te sít se nek ma ra -
dan dó em lék mû vet. 

Fé nyi Ot tó atya ar ra is fel hív ta a kö -
zön ség fi gyel mét: Har minc há rom éves,
ere je tel jé ben le võ, ural ko dó meg je le né sû
fi a tal em bert áb rá zol az egye tem elõt ti
szo bor, olyat, aki nem sej ti még, mi vár
rá. A mu hi csa tá ban a Sajó híd ját véd te,
ott igye ke zett meg aka dá lyoz ni csa pa tá val
a túl erõ ben le võ el len ség át ke lé sét. Ami -
kor kény te len volt vissza vo nul ni, báty ját,
a ki rályt men tet te, majd se be sül ten ma ga
is a Dél vi dék re me ne kült. Mi u tán se be i be
be le halt, a Drá va túl part ján a hor vát or szá -
gi Ivanics ko los to rá ban te met ték el. 

A kop ja fa és em lék táb la meg ál dá sát
Ullmann Pé ter kor mány zó per jel vé gez te.
Fel ol vas ták az ala pí tó ok ira tot, me lyet az
em lék mû ta lap za tá ban he lyez nek el, s
mely töb bek közt a kö vet ke zõ ket tar tal -
maz za:

Az em lék mû köz ada ko zás ból lé te sült,
lét re ho zó ja a tisz te let, a há la és a sze re tet. 

A kop ja fát fa rag ta: Dr. Pálvölgyi Ri -
chárd egye te mi ma gán ta nár, az or vos tu -
do mány ok dok to ra, tisz te let be li pre mont -

rei öreg di ák, fa fa ra gó mû vész. Az em -
lék táb lát ado má nyoz ta: Var ga Ár pád mû -
kõ ké szí tõ mes ter, vá rosi ön kor mány za ti
kép vi se lõ. Õ vés te a táb la be tû it, amely -
nek költ sé gét a gim ná zi um ta nu lói, ta ná -
rai, dol go zói, az öreg di ák ok és az is ko la
ba rá tai vál lal ták. A mel lé kelt ki mu ta tás
õr zi ne vü ket, fel tün tet ve azt, hogy me -
lyik be tû fe lett vál lal tak véd nök sé get. A
ki mu ta tás 289 ne vet tar tal maz. 

Az ok irat té ge lyét Veszely Pé ter tech -
ni kus, a vas lá ba za tot Tö rök Sán dor
lakatosmester ké szí tet te. A kop ja fa anya -
gát Kurucz Bé la ok le ve les er dõ mér nök
vá lasz tot ta ki és ké szít tet te elõ.

Kér jük, hogy aki ezt a té gelyt az év -
szá zad ok el mú lá sa után meg ta lál ja, jut -
tas sa el a Gödöllõi Pre mont rei Szent
Nor bert Gim ná zi um ba. Itt hoz zák nyil vá -
nos ság ra a ne ve ket és az ira tok tar tal mát,
hogy utó da ink meg is mer hes sék, ho gyan
ápol tuk a ma gyar mil len ni um évé ben di -
csõ tör té nel münk egy szí vünk höz kö zel
ál ló sze mé lyi sé gé nek, Kál mán her ceg nek
az em lé két. Ez a cse le ke de tünk nyújt son
erõt és biz ta tást utó da ink nak tör té nel mi
em lé ke ink tö ret len ápo lá sá hoz.

N. A.
Fo tó: Radó Gábor

Kálmán herceg, a premontrei rend jótevõje

Kopjafa-búcsúztatás
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AII. sz. Napköziotthonos Óvoda,
közkeletû nevén a János utcai óvoda

2000. március 10-én töltötte be a 25. évét.
Ilyen fiatal lenne a város legrégibb óvodája?
A következõ rövid történeti áttekintéssel
szeretnénk tisztelettel adózni elõdeinknek is.

Gödöllõ város óvodáinak története
Kovács Jánosné (Guszti néni) emlékezete

szerint 1912-ben indult a Lumniczer úti
épületben, Stáhl Ilona képzett óvónõ
vezetésével. Egy teremben 60–80 gyerekkel
mûködött az óvoda. Két és fél éves kortól
hatéves korig együtt nevelkedtek a
gyerekek. Gusztika mint segédóvónõ még
ismerhette Gödöllõ elsõ óvodavezetõjét. 

Stáhl Ilona nyugdíjazása után
Csengerbõl jött Cserháti Károlyné. Õ
vezette az óvodát, amely 1951-ben
költözött át a mai János utcai I. sz. óvoda
(Krauzer mérnök volt házába). A fent
említett vezetõ, illetve három óvónõ
nevelte a gyerekeket, már két csoportban. 

1955-tõl Kovács Jánosné lett az óvoda
vezetõje. 1969-ben a városi tanács
mgvásárolta az ún. Soltész-házat, és három
csoporttal bõvítette az óvodát. Az óvodá-
nak saját konyhája volt kezdettõl fogva.
1970-ben a mai Szabadság úti épület egy
részét vették birtokba egy csoporttal, majd
1971-ben újabb lakásból költöztek ki a
lakók, és nyolc csoportos lett az óvoda.

Ebbõl az I. sz.óvodából mint „anyaölbõl”
született meg (és kezdetben egy irányítás
alatt mûködött) a Tisza utcai és a gépkísér-

leti intézettel közösen létrehozott óvoda, a
Szabadság tér 29. sz. alatti két lakásban. Az
1970–71-es tanévben hat csoportban 193
gyerek járt ide, akiket tíz óvónõ és hat dajka
nevelt; 1973–74-ben már 12 csoport
mûködött, 396 óvodást nevelt huszonhárom
óvónõ és tizennégy dajka. Az adatokból
látható, hogy sok gyerek volt a városban.

Olyan magas volt az igény az óvodai elhe-
lyezésre, hogy bizottságnak kellett dönteni
az óvodai felvételrõl. 1975. március 10-én
vált ki a mai II. sz. Napköziotthonos Óvoda
Barkóczi Istvánné (Margó néni) vezetésével,
aki már 1967-tõl dolgozott Gödöllõn
óvónõként, majd vezetõhelyettesként. 1975
tavasza tehát a mi óvodánk születésének
ideje. Az elkövetkezõ három évben öt cso-
porttal mûködtünk, tíz óvónõ és öt dajka
dolgozott, az óvodások száma a kezdeti 152-
rõl elõbb 134-re csökkent, majd 159-re nõtt. 

1979. május 2-án új, illetve átalakított
épülettel bõvült az óvoda: két csoportszoba,
öltözõ, mosdó, tálalókonyha (a mai III. sz
épület). Így a csoportok száma hétre nõtt; a
gyermeklétszám 200 fölé emelkedett.

Fontos esemény volt az óvoda életében,
hogy 1978-ban „megkapta” a gyakorlati
képzést: a Török Ignác Gimnázium és
Óvónõi Szakközépiskola tanulói ismerked-
hettek nálunk az óvónõi munkával, kezdet-
ben három csoportban, ami a késõbbiek-
ben kibõvült. A képzésnek 17 éven
keresztül adott otthont a II. sz. óvoda.
Talán sok „kisóvónéni” emlékszik még

vissza kezdõ lépéseire a gyerekek között.
Az 1980/81-es nevelési évben már mind a
négy épület az óvoda székhelye. Ekkor
bõvül a jelenlegi nagyságára (11 csoport), a
gyermeklétszám meghaladta a három-
százat. A János utcai II. sz. Nap kö zi ott ho -
nos Óvoda tehát 25 éve szolgálja lelkiisme -
retesen a gyerekeket és a szülõket. Sok
óvodásunk hozza vissza hozzánk kisgy-
erekét. Ez az a fiatal óvoda, amely a város
legöregebb óvodája.

Milyenek vagyunk most? Változatlanul
szeretettel fogadjuk a hozzánk érkezõket.
Úgy gondoljuk, hogy a kisgyermek leg-
fontosabb tevékenysége a játék és a mese.
Erre építettük a helyi nevelési progra-
munkat. A gyönyörû népmesék és az egész
napot kitöltõ játék keretében érdekes
tevékenységeket kínálunk a gyerekek
számára, hogy adottságaiknak megfelelõen
optimálisan fejlõdhessenek: pl. festést,
agyagozást, szövést, kirándulást, túrát,
táborozást, sok-sok mozgást, beszél-
getéseket az õket körülvevõ világról stb.

Nagyon fontos nekünk, hogy elégedet-
tek legyenek a bennünket választó szülõk.
Sokat dolgozunk azért, hogy örömmel jöj-
jenek a gyerekek az óvodába, hiszen jó itt
nálunk. Jól képzett és elkötelezett óvónõk,
gyermekeket ismerõ, dolgos dajka nénik
várják õket. A „Mesék Háza” elnevezésû
alapítványunk 1998 óta mûködik sikere-
sen a fenti cél érdekében. Gödöllõ Város
Önkormányzata is sokat áldoz az óvo dára,
hogy biztonságosabb, egész ségesebb,
esztétikusabb kör nye zet ben élhessenek itt
a gyerekek.

Ünnepelni fogunk, mert 25 évesek let-
tünk. Ebbõl az alkalomból hívjuk meg
tisztelettel volt és jelenlegi óvodásainkat, a
szülõket. Kérjük, látogassanak el a János
utcai óvodába! A jubileumi évforduló ideje:
2000. április 28. A nap programja: de. 9 óra:
bohócmûsor gye re keknek; 10 óra:
versenyek, kézmûves-tevékenységek,
gyerekzsúr; 13 óra: ügyességi játékok,
könyv- és játékvásár, a F. Chopin Ze ne -
iskola tanulóinak gyermekkoncertje,
örömtûz, mi készítettük (vacsora), udvarbál.

Egész nap szívesen kalauzoljuk végig
vendégeinket az épületeken. Örömmel
fogadunk régi képeket készülõ kiállítá-
sunkhoz (kérjük, írják rá a nevüket,
címüket, hogy visszajuttathassuk).

Végezetül szeretnénk megköszönni Bar  -
kóczi Istvánnénak, Kovács Jánosnénak és
Terényi Máriának a visszaemlékezést és az
adatokat.

Munkatársaim nevében tisztelettel:
Gombosné Suba Júlia óvodavezetõ

Jubileumi mûsor a János utcában

Miért olyan fiatal
a város legöregebb óvodája?

Fotó: archív
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Március 27-én, hétfõn kezdõdött a Petõfi
Sándor Általános Iskolában az a ren-

dezvénysorozat, amelyet az iskola idegen
nyelvi munkaközössége indított útjára.
Ennek keretében a tanulók számot adhattak
az idegen nyelvi órákon angol, ill. német
nyelvbõl elsajátított tudásukról.

Hétfõn és kedden délután elsõsorban a
szülõket vártuk a már 3. alkalommal
megrendezett idegen nyelvi estre, ahol az
elõbbi napon a 4. és 5. osztályos gye rekek,
utóbbin pedig a 6., 7. és 8 év fo lyam
képviselõi mutattak be színvonalas,
szórakoztató mûsorszámokat az általuk ta -
nult idegen nyelven. A produkciók rend-
kívül sokszínûek voltak. Láthattunk, hall-
hattunk mesét, verset, jelenetet, bábjátékot,
dalokat és vicceket, amelyeken mindan-
nyian jól szórakoztunk.

Az érdeklõdés különösen a 4. és 5. osztá-
lyok bemutatkozása iránt volt óriási. A ren-
dezvény helyszínéül szolgáló iskolai
könyvtár kissé szûknek is bizonyult, így
még a folyosókon is sorakoztak a
csemetéikért izguló szülõk, hozzátartozók,
tanárok. A szereplés után a szülõk
jóvoltából sütemény, üdítõ várta a
gyerekeket, amit ezúton is köszönünk.
Reméljük, hogy a zsúfoltság ellenére
kellemes élményekkel gazdagodva távozott
minden kedves vendég.

Másnap sem kellett csalódniuk azoknak,
akik a felsõbb évfolyamok mûsorára voltak
kíváncsiak. Mindkét idegen nyelven értékes
produkciókban gyönyörködhettünk.

Még azon a héten pénteken zajlott a
következõ nyelvi rendezvény, a Megyei
Idegen Nyelvi Szépkiejtési Verseny, szintén
angol és német nyelven. Pest megye szá-
mos településérõl több mint 130 lelkes
tanu ló képviselte iskoláját, akiket Varga
Ferenc, az iskola igazgatója meleg
szavakkal köszöntött. A verseny évfolya-

monként külön-külön helyszíneken folyt,
vendég és házigazda zsûritagokkal, így
nagyon gyorsan, gördülékenyen zajlott le.
Bár sokszor nagyon nehéz volt kiválasztani
a sok jó közül a legjobbat. Csak gratulálni
tudunk valamennyi versenyzõnek és
felkészítõ tanáraiknak a nívós vers- és
prózamondó teljesítményért. A produk-
ciókon keresztül – amik sokszor a felnõt-
teknek is becsületére váltak volna – számos,
tehetséges gyereket sikerült megismernünk,
akikrõl még bizonyára hallani fogunk.

A helyezettek értékes és hasznos
nyereményeknek örülhettek, de a többiek
sem távoztak üres kézzel: mindnyájan névre
szóló emléklapot kaptak. Reméljük, ezek a
programok hosszabb távon is hagyománnyá
válnak, tovább erõsítik az iskola jó hírét, és
hirdetik a színvonalas nyelvoktatás
fontosságát, a nyelv szeretetét, hiszen mai
világunkban és a most felnövekvõ generá-
ció életében ez egyre nagyobb szerepet kap.

Koltayné Baráth Brigitta
angolnyelv-tanár

Á p ri lis ne gye di ke va ló di ta va szi nap
volt: bár kis sé fújt a szél, sü tött a nap,

és eny he volt az idõ. Az idõ já rás ide á lis
volt a ta vasz kö szön té sé re.

A Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la
könyv tá ra ezen a dél utá non hang ver seny -
te rem mé ala kult át. A hang ver seny szer -
ve zõ je, Kátai-B. Sándorné fel sõ ta go za -
tos ének ta nár Vi val di is mert, ta vaszt idé -
zõ ze né jé nek hang jai mel lett kö szön töt te
a ven dé ge ket. Ezu tán Var ga Fe renc igaz -
ga tó úr meg nyi tó be szé dé ben el mond ta,
hogy el sõ íz ben ke rült sor ilyen ren dez -
vény re itt az is ko lá ban, de a jö võ ben sze -
ret né nek eb ben a mû faj ban ha gyo mányt
te rem te ni. Ket te jük el mon dá sá ból ki de -
rült, hogy ta nu ló ik kö zül 68-an vesz nek
részt rend sze res ze nei ok ta tás ban, 95 szá -
za lé kuk a Frédéric Cho pin Ze ne is ko lá -
ban. Az ör ven de te sen ma gas lét szám mi -
att nem volt ta ná csos egy szer re meg ren -
dez ni az összes „ze nész” szá má ra a be -
mu ta tó hang ver senyt. Most az al só ta go -
za to sok mu tat ták be tu dá su kat. A fel sõ -
sök hang ver se nyé re má jus 2-án ke rül sor.

A két in téz mény – a Pe tõ fi Sán dor Ál ta -
lá nos Is ko la és a Cho pin Ze ne is ko la – kö -
zött igen jó a kap cso lat, ezt bi zo nyít ja,
hogy a hang sze res da ra bo kat a ze ne is ko la

ta ná rai ta ní tot ták be a gye re kek nek. Kö zü -
lük Legeza Ju dit szak ta nár zon go ra kí sé rõ -
ként is köz re mû kö dött az es ten, a vo nó sok
se gít sé gé re pe dig Tóthné Pa ta ki Ani kó
csel ló sza kos ta nár si e tett a hely szí nen.

A hang ver seny „elõ adó mû vé szei”, a
gye re kek ki vá ló ze nei ér zék kel szó lal tat -
ták meg hang sze re i ket: a fu ru lyát, a trom -
bi tát, a csel lót, a he ge dût és a zon go rát,
va la mint a szin te ti zá tort. El hang zot tak
szó ló da ra bok és – a hang szer já té ko sok ko -
rá hoz mér ten – igen ma gas szín vo na lú kis
ka ma ra ze nei mû vek is. Az utób bi ak ban az
együtt ze né lés, az egy más ra fi gye lés ké -
pes sé gét bi zo nyí tot ták a köz re mû kö dõk.

A hang sze res mû sor szá mo kat tar kí tot -
ta né hány éne kes-já té kos pro duk ció is,
hi szen az ének hang is hang szer, ami
mind ig „kéz nél van”. Eze ket az al só ta -
go za tos ta ní tók ko re og ra fál ták és ta ní tot -
ták be. Az inst ru men tá lis ze ne több nyi re
tán cok ról szólt, az éne kelt da lo kat pe dig
vi rág cso kor ként nyúj tot ták át elõ adó ik,
iga zod va ez zel a ta va szi han gu lat hoz.

A jó han gu la tú es ten ven dé gek és köz -
re mû kö dõk egya ránt jól érez ték ma gu kat.
Re mél he tõ leg ilyen lesz egy hó nap múl -
va a foly ta tás is.

- éne kes -

Idegen nyelvi hét a Petõfiben

Tehetségtalálkozó

Hét fõ reg gel ün ne pé lyes meg nyi tó val
kezd te az is ko la a ma gyar nyelv he tét.

Az el sõ na pon iro dal mi sé ta keretében
Gödöllõn élt hí res írók – Ottlik Gé za,
Amb rus Zol tán, Sík Sán dor – lak hely ét
ke res tük meg, és kis elõ adást hal lot tunk
Hucskó Er zsi ke né ni tõl. Ked den a küz de -
lem a má so dik, szó be li for du ló ba va ló
be ke rü lé sért folyt. Er re csü tör tök dél után
ke rült sor. A leg na gyobb si ke re a meg -
adott rí mek re va ló vers írás nak és mû ve -
ink azon na li fel ol va sá sá nak volt.

Szer da dél után meg telt a fi zi ka te rem a
kü lön bö zõ is ko lák ta nu lói   val. Ér kez tek a
ri port ala nyok, kez de tét vet te a vá rosi ri -
por ter ver seny. A ver seny zõk han gu la ta
elég fe szült volt, de „mun ka köz ben” ez a
fe szült ség el szállt, nagy részt a ri port ala -
nyok nak kö szön he tõen, mert ba rát sá go -
san vá la szol tak.

Pén te ken a ma gyar nyelv he te elõ adás -
sal fe je zõ dött be: Csepregi Már ta né ni az
oszt já kok éle tét, szo ká sa it ku tat ja. Dia ké -
pe ken lát hat tuk egy oszt ják csa lád éle tét,
ami igen csak kü lön bö zik a mi énk tõl. Ez zel
az eg zo ti kus tú rá val bú csúz tunk a hét tõl.

Csornai Ro land
Ha jós Alf réd Ál ta lá nos Is ko la 7/C

Hang ver seny a Pe tõ fi is ko lá ban

Ta vasz kö szön tés ze né vel A jö võ ri por te rei
és a mai oszt já kok

A ma gyar nyelv he te
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Frédéric Cho pin Ze ne is ko la
Április 11-én 17,00 Vá ros unk mû vé szei.
Simonova Jaroslava és Czitrovszky Ilo na
hang ver se nye.

Április 17-tõl 25-ig: ta va szi szü net.
Április 21. pén tek 15 óra: Hús vét vá -

ró. Négy ke zes hang ver seny az Idõ sek
Ott ho ná ban (Dó zsa György út). Elõ adók:
Láng Gab ri el la, Tör pé nyi Sán dor. A mû -
so ron Mo zar t ,  Schumann,  Dvorák,
Moszkowski és Brahms mû vei sze re pel -
nek.

Április 23., 19,00: A Grassalkovich Vo -
nós né gyes hang ver se nye a Ki rá lyi Kas tély -
ban.

Április 27., 14–18 h-ig fel vé te li.
Április 28., 18,00: Schubert. dr. Far kas

Iván elõ adá sa
Április 29. 19,00: J. S.Bach: h-moll Mi -

se, a Mû ve lõ dé si Ház ban

GATE Live Music Pub
(Egyetemváros, Pinceklub. Nyitva: hétfõ,
szerda, péntek, szombat 20–04-ig, pizzéria
sörözõ 14–01-ig).
Április 14., péntek: hajnalig tar tó buli
Crazy Téglával.
Április 15., szombat: Hooligans kocer t.
Hétfõnként: buli BanD.J.-vel, szerdánként:
mulatság mindenkinek DJ Richardsonnal.
Április 22-én szombaton fellép a Skizoid
és a Beatrice. A szombati koncertek után
zúzda D.J. Atkával.Ezenkívül pizzéria és
sörözõ a hét minden napján 14-tõl hajnali
2-ig.

Mûvelõdési Központ
Április 17., 19 óra: Kortárs Filmklub: Õt is
anya szülte. Rendezte: Terry George

Április 19., 18 óra: Az európai festészet
tör ténete sorozatban: A romantika mint
nemzetközi mozgalom (Egzotikum,
különösség, szenvedély: Géricault,
Delacroix, A magány apoteózisa: C. D.
Friedrich). Elõadó: dr. Tagai Imre
mûvészettörténész.

Április 21., 17 óra: Gödöllõi Akadémia:
Jeles napok, húsvéti népszokások. Elõadó:
dr. Keményfi Róbert néprajzkutató.
Utazók klubja
Õrségi Tájvédelmi Körzet – magyar és
ausztriai része – grazi városnézéssel
kibõvítve; 2000. április 29–30., május 1.
(szombat, vasárnap, hétfõ).

Indulás: szombat reggel 6 órakor a
mûvelõdési  központ e lõ l .  Útvonal :

MEGHÍVÓ

Folytatás a 14. oldalon

Visszautazott Ausztráliába a Gödöllõrõl elszármazott Ignácz Ferenc múzeumi gyûjtõ, aki
az újjáépített múzeum megnyitása alkalmából volt városunk vendége. Feri bácsi az általa
adományozott, Óceánia világa címû kiállítást ismertetve sok-sok kisdiáknak szerzett
maradandó élményt az elmúlt hetekben. Búcsúzása elõtt Gémesi György polgármester is
fogadta a Városházán, ahol díszoklevelet adott át számára a településért végzett
munkássága elismeréseként Fotó: Obreczán Tamás

Vissza Ausztráliába

„Igaz, úgy van. De vár ám a munka a
kertben.” Voltaire hõse, Candide, miután
bejárta már a világot, mindent megta-
pasztalt benne, amit csak megtapasztalni
lehetett, hazatalált. Mondhatnak már

n e k i
bármit, be -
szélhetnek
b á r m i l y
c s u d á s ,
vagy bár-
mily bajos

dolgokról, csak rábólint, s hozzáfûzi: de
vár ám a munka a kertben. 

A kert mindenre gyógyír, és min-
denkor menedék. A kerti munka nem
fárasztó, nem idegõrlõ robot – el -
lenkezõleg. A kertben végezhetõ – és
végzendõ – teendõknek nincs is olyan
fajtája, melyre ne térne ki a Munkák a
kertben címû kötet. A kertben található
anyagok, jelenségek s nem utolsósorban
növényfajták oldaláról közelíti meg a

velük kapcsolatos feladatokat a szerzõ.
Nézzünk körül a kertben! – szólít meg
bevezetõben. Majd a talajjal
foglalkozik, a talajmûvelés, talajjavítás
módjaival. Aztán az éghajlattal, az
idõjárás hatásaival.  A különbözõ
növények következnek, fák, cserjék,
virágok, gyümölcsök, zöldségek, azok
gondozása, ültetése. Szó esik a szer-
számokról, szakmai fogásokról, a min-
denféle kártevõkrõl. Külön fejezeteket
szentel az üvegházi kertészkedésnek, a
kerti vízmedencéknek, a kerttervezés-
nek, a kerti tárgyaknak, épített ele-
meknek. 

S végül, ha figyelembe vette a kert-
tulajdonos a sok-sok tanácsot, ismét
elhangozhatna a felszólítás: nézzünk
körül a kertben! Nézzük, hogy nem
dolgoztunk hiába.  A ker t  az ,  ami
feltétlenül meghálálja, amit tettünk
érte.

- nád -

Dr. D. G. Hessayon: Munkák a kertben

Mindenre gyógyír, mindenkor
menedék
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Budapest,  Veszprém, Körmend,
Rábafüzes (határátkelõ),  Güssing
(Németújvár), Fürstenfeld, Hei ligenbrunn
(Szentkút), Gaas (Pinkakertes), Körmend
(szállás). Vasárnap: reggeli után utazás
Grazba, városnézés, nevezetes óratorony,
fegy ver tár,  va lamint  a graz i  vásár
megtekintése fakultatív programként –
haza a körmendi szálláshelyre.

Hétfõ: A „magyar” Õrségi Tájvédelmi
Körzet ne ve ze tességeinek felkeresése,
Õriszentpéter, Szalafõ-Pityerszer, a Népi
Mûemlék együttes, Velemér, XIII. századi
Római Katolikus Templom megtekintése.
Érkezés Gödöllõre kb. 20–22 óra között.
Szol gáltatás: szállás reggelivel, utazás
luxusautóbusszal, utasbiztosítás.

Rész vételi díj: 11 500 Ft klubtagoknak,
ven dégeknek 12 000 Ft. A belépõket min-
denki maga fizeti.

Jelentkezni lehet: a mûvelõdési központ
úgynevezett üzenõfüzetében vagy tele-
fonon: 420-977, név és lakcím meg-
jelölésével.

Trafo Club
(Pa lo ta ker t, nyit va 19–04-ig; e-mail:
trafo(mail.digitel2002.hu).
Április 13., csütörtök: Csocsóbajnokság,
díj: Rolling Rock sörök.
Április 14., pén tek: Tilos Rádió Club
nyitóbuli ja D.J. Titusszal és D.J.
Christiannal. Április 15., szombat: Inka-H
és Mofo koncert.
Április 17., hétfõ: HC Amerikából: Kill Your
Idols, Violent Society, Grudgers, Seven
Days A Week.
Április 20., csütörtök: Punk Húsvét: fellép
a Hátsó Szándék, az IQ, az F. B. Körzet, a
Csizmás Kandúr és a 06-90.
Ápril is 22.,  szombat: Nott ingham-,
Malediction-, Pokolgép-koncert. Ezen kí vül
a Trafo min den nap haj na li két órá ig tar t
nyit va.

Vi rág va sár na pi
sze re tet ven dég ség
Áp ri lis 16-án dél után 16 óra kor tar t ja
szo ká sos vi rág va sár na pi sze re tet ven dég -
ség ét  a re for má tus gyü le ke ze ti te rem ben
az evan gé li kus egy ház köz ség. Ez al ka -
lom mal a ven dég ség mû so ra Jock Stein
skót pro tes táns lel kész ve tí tett ké pes elõ -
adá sa lesz. Cí me: Skó cia, Szent And rás
és Szent Mar git or szá ga. Min den kit sze -

MEGHÍVÓ

Folytatás a 13. oldalról

O rszágos képzõmûvészeti és ipar-
mûvészeti kiállítást hirdetett meg a

Gödöllõi Mûvésztelep létrejöttének cen-
tenáriuma alkalmából 2001-re Katona
Szabó Erzsébet, a Gödöllõi Új Mûvészet
Közalapítvány elnöke az alkotótelepekrõl
a királyi kastélyban rendezett április 10-i
tanácskozáson. Az Élmény és eszmény
címû kiállítás mottóját Nagy Sándortól
vették: „Így szemlélõdve érezték azt a
delejes kapcsolatot, amely gondolatukat
húzta fel a végtelenbe, de talányként állt
elõttük, hogy hogyan tud ez az érzés
erõre kapni a földi anyagban.”

A 2001. május 5-én a kastélyban és a
mûvelõdési központban nyíló kiállítással
a szervezõk szeretnék felmérni az egyko-
ri mûvésztelep hatását a kortárs
mûvészetben. Olyan alkotó folyamatok
elindításának támogatására is törek-
szenek, amelyek követõi lehetnek a
mûvésztelep humanizmustól áthatott
szellemi mûhelyének.

A június 3-ig látogatható kiállításra a
tematikához illeszkedõ, legfeljebb 1998

után készült alkotásokkal lehet pályázni.
A rendezõk örömmel vennék az egykori
mûvésztelep alkotóit foglalkoztató tem-
atikák – mint például a hit és élet-
felfogás, a kézmûvesség, mint a harmó-
nia megteremtésének eszköze, a
mûvészet szintézise – megjelenését a
pályamunkákban.

Kép és szöveg: G. B.

Országos centenáriumi tárlat

Élmény és eszmény

Színházi bemutatót tartott a Gödöllõi
Fiatal Mûvészek Egyesülete, zenés

elõadásuk, a Hamlet címû rockopera
után ezúttal prózai mûvet tûzve
mûsorára. Mikó Csaba Az idegen
tanítvány címmel írt drámát Kõrösi
Csoma Sándor életérõl. 

A végsõ szakaszát tárják a nézõ elé
ennek a nem mindennapi életnek. „Egy
árva magyar”, aki a magyarok õshazáját
indult el kutatni, egyedül, gyalogosan,
pénz nélkül, a körülmények hatására,
mintegy „útközben” valami egészen más-
nak a szolgálatába állítja rendkívüli
tehetségét. Az angoloktól némi kis támo-
gatást nyerve a tibeti nyelvet kutatja,
annak a szótárát készíti el. 

Megbízói számára „idegen”, akinek –
hiába végez számukra felbecsülhetetlen
értékû tudományos munkát – újra és újra
el kell fogadtatnia magát. A hazájában
pedig? Ott már el is felejtették, ha ugyan
számon tartották valaha is. Az út a sejtett

õshaza felé zárva van, járhatatlan; mint
elhangzik a darabban, „hegyek, moc-
sarak, tigrisek” várják csak arra az
utazót. 

Talán megváltásként is érkezik Kõrösi
Csomának a halál. Életmûvét megalkotta,
további erõfeszítései hiábavalóak. A
megbecsülés, ha éri is, nem onnét és nem
azért, ahonnét és amiért szeretné – hát
nem is igen érdekli.

Drámai helyzet .  Egy magányos
ember öngyötrõ drámája. Hanula Gábor
Kõrösi  Csoma szerepében meg -
rendítõen érzékelteti a bensõ küzdel-
met. Célszerû Madarász Gergely dís-
zlete,  ötletes Sereglei András ren-
dezése. Több szerepet is alakít a játszó
személyek csaknem mindegyike:
Goschler  Tamás,  Klacsán Csaba,
Kardos János,  Pecsovszky Tamás,
Egervári György, Szikra Ágnes, Szabó
Patrícia. 

(n. a.)

A Fiatal Mûvészek Egyesülete bemutatója

Dráma Kõrösi Csomáról
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Ér te sít jük a mé hé sze ket, hogy a MÁV RT te rü le tén 2000. áp ri lis 5–9. nap ja kö zött
a vo na lon, va la mint 2000. áp ri lis 29–má jus 2. nap ja kö zött

az ál lo má son vegy sze res gyom ir tást vé gez nek.
A gyom ir tás so rán a kö vet ke zõ vegy szert hasz nál ják:

A vegy szer ne ve: Ha tó anya ga: M. v. i. É. v. i.
Arsenal imazapir 3 0
Bandrift Plus akrilamid-monopolimer +

pa ra ffin olaj 0 0
Diuron 600 FW diuron 0 0
Glialka 480 glifozát-izopropilamin só 0 0
Nikesuper Comby 600 FW linuron+diuron+terbutilazin 0 0
Hyspray etoxilált-zsíramin 0 0

A fen ti vegy sze rek mun ka-egész ség ügyi vá ra ko zá si ide je 3 nap,
élel me zés ügyi vá ra ko zá si ide je 0 nap.

A ke ze lést 14 nap leg elé si ti la lom kö ve ti. A sze rek mé hek re mér sé kel ten,
ha lak ra kö ze pe sen ve szé lye sek.

A fen ti ek szí ves tu do má sul vé tel ét ké rem. Gödöllõ, 2000. Már ci us 31.
La kos ság szol gá la ti Iro da

Ér te sít jük a ked ves szü lõ ket,
hogy a tan kö te les ko rú,

le en dõ el sõ osz tá lyos gyer me kük
be íra tá sá ra a kö vet ke zõ idõ pont ok ban

ke rül sor:

áp ri lis 28. (pén tek)
8 órá tól 17 órá ig, áp ri lis 29. (szom bat)

8 órá tól 12 órá ig.

A be írás az óvo dai ja vas lat
és a gyer mek szü le té si anya köny vi ki vo -

na tá nak be mu ta tá sa alap ján,
a la kó hely vagy tar tóz ko dá si hely

kör ze té ben ta lál ha tó ál ta lá nos is ko lá ban
tör té nik.

Gödöllõ, 2000. már ci us
Dr. Nánási Éva

Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése a 812000. Pm. számú rendelete alapján pályázatot hirdet
az általa létesített alapokból elnyerhetõ támogatásokra.

Pályázni ûrlapon lehet, az abban leírt pályázati feltételeknek megfelelõen. A hatályos rendelet, a pályázati kiírás szövege
és az ûrlap mintapéldánya valamennyi helyi önkormányzati hivatalnál és Pest Megye Önkormányzatának Hivatalában

(1052 Budapest, Városház u. 7., I. emelet 120.) rendelkezésre áll. Pályázni lehet az alábbi alapokhoz:

Idegenforgalmi és kulturális programokat támogató alap
Természet- és környezetvédelmi alap

Önszervezõdõ, öntevékeny közösségeket támogató alap
Ifjúsági és sportalap

Az egyes alapokra rendelkezésre álló összegbõl a közgyûlés érintett bizottságai az alább meghirdetett pályázati felhívások figyelem-
bevételével döntenek 2000. június 10-ig. A pályázatokat két példányban, a pályázati felhívásban megjelöltek szerint kell legkésõbb 2000.

május 10-ig benyújtani a fenti címre.

Pályázati felhívás

FelhívásKözlemény

Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ Szabadság tér 7.) mint a Gödöllõi Piac Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft. – kizárólagosan önkor-
mányzati tulajdonú társaság – alapítója pályázatot hirdet a megüresedett

ügyvezetõ igazgatói tisztség ellátására.

A társaság feladatát képezi a Városi Piac mûködtetése, valamint Gödöllõ Szabadság út 1–3 sz. alatti ingatlan-együttes
(Hamvay kúria és piac) kezelése, üzemeltetése. 

A pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot, a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat fénymásolatát, valamint az esetlegesen
meglévõ nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolatát kell mellékelni. A pályázat elbírálásánál az ingatlanüzemeltetési, kereskedelmi és vezetõi

gyakorlat, illetve szakirányú képzettség elõnyt jelent. 
A pályázatot a hirdetmény megjelenésétõl számított 30 napon belül lehet Gödöllõ Város Önkormányzata, dr. Fábián Zsolt alpolgármester

2100 Gödöllõ Szabadság tér 7. címzetthez benyújtani. 
Az ügyvezetõ megbízásáról Gödöllõ Város képviselõ-testülete dönt. A megbízatás határozott idõre, legfeljebb 5 évre szól. 

További információ dr. Fábián Zsolt alpolgármestertõl a (28) 420-004, vagy a 420-411/178 telefonszámon kérhetõ.

Pályázati felhívás



16 •Hirdemény Gödöllõi Szolgálat • 2000. április 13.

„Csengõfrász”
Emlékek, történetek az állambiztonsági szervek mûködésérõl

A Történeti Hivatal pályázatot hirdet az 1945 utáni állambiztonsági és erõszakszervek mûködésével kapcsolatos tárgykörök-
ben. Pályázni lehet – maximum 50 oldal terjedelemben – egyéni sorsok bemutatásával, a szerv(ek) Magyarországon vagy
külföldön megtapasztalt tevékenységét ismertetõ, eddig még nem publikált írásokkal, dokumentumokkal az alábbi
kategóriákban:

1. A meghurcoltatást bemutató visszaemlékezéssel, dokumentum-összeállítással, a személyes érintettség körén belül maradó
(szülõ, közeli rokon vagy barát) sorsát feltáró írásokkal: Pályadíjak: I. díj: 100 000 Ft, II. díj: 75 000 Ft, III. díj: 50 000 Ft.

2. A szerv(ek) alkalmazásában eltöltött idõszakról, az ezenközben végzett tevékenységrõl, illetve a szerv(ek) belsõ
mûködési mechanizmusáról szóló visszaemlékezéssel, dokumentum összeállítással.

Pályadíjak: I. díj : 75 000 Ft, II. díj : 60 000 Ft, III. díj : 40 000 Ft.
Pályázatok beérkezésének határideje: 2000. december 1. Eredményhirdetés: 2001. március 15.
A pályázat jeligés, kérjük lezárt borítékban a nevet és elérhetõségi címet megadni. Ugyanitt kérjük annak jelzését is, ha az

érintett kilétét a pályamûvek elbírálását követõen sem kívánja nyilvánosságra hozni. A Történeti Hivatal a beérkezett
pályamunkák mind egyikét elhelyezi különgyûjteményében, azok mások számára való hozzáférhetõségérõl a pályázat
elbírálása után, készítõjével való egyeztetés szerint járunk el.

3. A Történeti Hivatal a fentiek mellett érdeklõdéssel vár olyan jelentkezõket, akiknek az állambiztonság (ÁVH,
Határõrség, Rendõrség) korabeli tevékenységét idézõ dokumentumok, tárgyi emlékek, fotók, diák, amatõr filmfelvételek van-
nak a birtokukban, s azokat adományként, letétbe, másolásra vagy megvételre felajánlják a Történeti Hivatal gyûjteményének
gyarapítására.

A pályázatuk a Történeti Hivatalnak címzendõk:
H-1369. Budapest, Pf. 367. A borítékon kérjük feltüntetni: „CSENGÕFRÁSZ”.

Információ: minden kedden 9–11 óra között a 478 6055-ös telefonon. Internet: www.th.hu

Nagycsaládosok Gödöllõi Egyesülete
tagsági igazolványával igénybe vehetõ kedvezmények áprilisban:
Astra-Ariadné BT. Nyelviskola, Gödöllõ, Kazinczy F. u. 8. 50%
Barkács Center, Gödöllõ, József A. u. 11. 5%
Barkács Pince, Gödöllõ, Petõfi S. u. 2. 5%
Városi Filmszínház, Gödöllõ, Szabadság tér 5. Havonta 1× 50%
CM. Kertberendezés, Gödöllõ, Isaszegi út 68. 5%
Családi Bolt, Gödöllõ, Állomás tér 10%
Family Divatáru, Gödöllõ, Szabadság tér 9. 9%
Ferenczi Holland Bútor, Valkó, Szabadság út 185. 10%
Freiberger Imre karosszérialakatos, Gödöllõ, Simon I. u. 185. 10%
G-Lux Kft., Gödöllõ, Bajcsy-Zs. u. 3. 5%
Ház és Vár Bt. Ingatlanközvetítés, Gödöllõ, Isaszegi u. 82. 20%
Kertvill Centrum, Gödöllõ, Remsey krt. 13. 5%
Kövesdi Istvánné Cipõjavítás, Gödöllõ, Rózsa u. 20. 10%
Laczó Tamás Optika, Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 5-7. 10%
Melinda Virágbolt, Gödöllõ, Szabadság tér 6. 10%
Parma Bt. Kozmetika, Gödöllõ, Remsey krt. 13. 10%
Sellõ Fürdõruha-fehérnemû, Gödöllõ, Dózsa Gy.u. 5-7. 10%
Suri-99 BT. Gyermekcipõbolt, Gödöllõ, Szabadság tér 14. 10%
Tanya Tejbolt, Gödöllõ, Városi Piac 3%
Tapsi Sportbolt, Gödöllõ, Kossuth L. u. 50. 10%
Tóth Angéla, Gödöllõ, Városi Piac galéria 10%
Tóth János vízvezeték szerelõ, Gödöllõ, Odray J. u. 4. 10%
Tûztorony Hús-pékáru, Gödöllõ, Kossuth L. u. 13. 10%
Zsófia-Liget Kft. Nivo papírbolt, Gödöllõ, Kossuth L. u. 30-31. 10%
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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.

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
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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 lás le he tõ sé get 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 Fa ipa ri mun ká ra (gép mun ká ra is) 18-30 éves ko rig
mun kást fel ve szek. Tel.: 421-188; (30) 9449-976.
g Szá mí tó gé pes is me re tek kel és köz gaz da sá gi is ko la
vég zett ség gel ren del ke zõ 20-25 év kö zöt ti fér fi je lent -
ke zé sét vár juk olyan olyan ál lás ra, aho vá szak tan fo -
lyam el vég zé sét elõ se gít jük. Tel.: 430-660.
g Gödöllõ kör ze té bõl, vi lág hí rû be fek te tõ tár sa ság ve -
ze tõi am bí ci ók kal ren del ke zõ, 28 év fe let ti mun ka tár sa -
kat ke res. A ki vá lasz tás után ta nu lást, majd mun ka le -
he tõ sé get kí ná lunk. Tel.: (30) 2132-628.
g Szink ron XXI. Épí tõ ipa ri és Szol gál ta tó Bt. azon na li
kez dés sel kõ mû ve se ket, kõ mû ves bri gá do kat és se -
géd mun ká so kat fel vesz, Gödöllõ és kör nyé ke mun ka -
he lyek re. Tel.: (30) 2039-604.
g Ker tészt fel ve szünk ál lan dó mun ká ra, gödöllõi, vagy
szadai la ko sok je lent ke zé sét vár juk. Tel.: 432-526.
g Ru ha ipa ri tech ni kust ke re sünk, egye di nõi ru hák,
dra pé ri ák, füg gö nyök mi nõ sé gi sza bá sá hoz, var rá sá -
hoz, a Gödöllõi Tex til ház ba. Tel.: (30) 9461-807.
g Nem zet kö zi cég azon na li be lé pés sel fel vesz mun ka -
tár sa kat he ti 4x3 órai mun ká ra, ke re se ti le he tõ ség net -
tó 80 ezer Ft. Tel.: (20) 9619-694.
g In du ló ét te rem be sza ká csot, fel szol gá lót és kony ha -
lányt ke re sünk. Tel.: (30) 9489-426 (egész nap), vagy
420-497 (17 óra után).
g Gödöllõi iro dánk ba szor gal mas, rá ter mett tit kár nõt
és fér fi, dol goz ni sze re tõ hir de tés szer ve zõ ket ke re sünk
fõ ál lás ba. Fi ze tés, meg ál la po dás sze rint. Tel.: 418-023,
vagy 422-583.
g Pénz in té zet gödöllõi iro dá ja, na pi 2 órás el fog lalt ság -
gal (17-19 órá ig), te le fo nos asszisz tenst ke res. Ki fo -
gás ta lan be széd kész sé gû, fel sõ fo kú vég zet tek sze mé -
lyé ben. Ma gas ke re se tet biz to sí tunk. Tel.: 430-918.
g Köny ve lõ cég nél, kez dõ mér leg ké pes köny ve lõ, gaz -
da sá gi in for ma ti kus ké pe sí tés sel ál lást ke res. Tel.:
409-564.
g Cé günk jó zan éle tû gipsz kar ton sze re lõ ket, fes tõ ket,
má zo ló kat, ta pé tá zó kat ke res. Le het kez dõ is. Tel.: (20)
9785-501.
g Ké zi kö tés re be dol go zó kat ke re sünk Gödöllõrõl. Tel.:
415-056 (18 óra után). 
g Az Á.T. Kft. pá lyá za tot hir det la bo rán si ál lás be töl té -
sé re, gödöllõi tej vizs gá ló la bo ra tó ri u má ban, la bor gya -
kor lat tal ren del ke zõ, kö zép fo kú vég zett sé gû ve gyész,
vagy mik ro bi o ló gus szá má ra. Elõnyt je lent a tech ni kus -
mi nõ sí tõ vizs ga és gödöllõi lak hely. Je lent ke zés: 410-
338, vagy 430-332/108-as te le fo non, mun ka idõ ben.
g Fel ve szünk víz ve ze ték sze re lõ, vil lany sze re lõ és szer -
ke ze ti la ka tos szak mun ká so kat. Tel.: (30) 2409-305.

In gat lan
g Szadán, a Kisfaludy u. 40. szám alatt, 998 nm-es,
bel te rü le ti há zas in gat lan el adó. Fúrt kút, ve ze té kes víz
az ud var ban, te le fon be köt he tõ, gáz a ka pu elõtt. Iá.:
3,4 mil lió Ft. Ér dek lõd ni a hely szí nen, egész nap.
g Gödöllõn, Al vé gen el adó 300 négy szög öles tel ken, 3
szin tes csa lá di ház. Tel.: 417-948, vagy (20) 9437-
464.
g Gödöllõn el adó 200 nöl-es tel ken, fel újí tott, össz -
kom for tos pa raszt ház. Iá.: 7,2 mil lió Ft. Tel.: 416-803,
416-993, vagy (20) 9886-335.
g 3 szo bás, 3 für dõ szo bás, kony há val, hal lal, két ga -
rázzsal (az egyik fû tött), ren del ke zõ csa lá di ház, a vá -
ros köz pont hoz kö zel, 21 mil lió Ft-ért el adó, vagy bú to -
ro zat la nul ha vi 120 ezer Ft-ért ki adó. Tel.: (30) 9424-
479. 
g Gödöllõn a Kos suth L. ut cá ban 62 nm-es, má so dik
eme le ti 1+2 fél szo bás örök la kás el adó. Tel.: 430-607;
(20) 3 23-9261.
g Gödöllõn ke re sek 2 szo bás, gáz kon vek to ros la kást
3. eme le tig, azon na li kész pén zes fi ze tés sel. Tel.: (57)
402-466; (30) 2065-211.
g Gödöllõ köz pon ti ré szén, a Dó zsa György úti tár sas -
ház ban (a te me tõ vel szem ben), I. eme le ti, 1 + 3 fél -
szo bás, 82 nm-es, te le fo nos, ká bel té vés la kás el adó.
Ára: 12 mil lió Ft. Tel.: 412-275.
g El adó a Marikatelepen 1407 nm kert in gat lan. Víz
be ve zet ve, vil lany, gáz, te le fon az ut cá ban. Tel.: 420-
669.
g Ka zin czy kör úti 2 szo ba + ét ke zõs, er ké lyes, gáz -
kon vek to ros örök la kás el adó 6,5 mil lió Ft-ért. Fel újí tan -
dó. Tel.: 411-470; (20) 9659-997 (nap köz ben).
g El adó Gödöllõ kert vá ros ában, 200 nöl tel ken, 3 szo -
ba, össz kom for tos csa lá di ház, két kocsibeállású ga -
rázzsal, fel újí tás ra szo rul. Iá.: 18,5 mil lió Ft. Tel.: (17
óra után) 420-435.
g Gödöllõtõl 17 km-re, Hévízgyörkön, 210 nöl-es te lek
el adó (víz, vil lany van). Tel.: (1) 2632-005. 
g El adom, vagy 1 szo bás gödöllõi la kás ra cse ré lem
Ba la ton tól és me leg vi zû gyógy für dõ tõl 15 km-re, 800
nöl pá zsit tal, szõ lõ vel, mál ná val, ri biz li vel, gyü mölcs -
fák kal be ül te tett 2 szo ba - kony ha - elõ szo ba, is tál lós
in gat la no mat. Tel.: 418-466.
g Kar ta lon 3 szo bás, 2 elõ szo bás, nagy kony ha, spejz,
für dõ, WC, pin ce, ker tes csa lá di ház, köz pon ti fû té ses
(sze nes ka zán + cirko), te le fo nos, mel lék épü le tek kel
el adó, vagy gödöllõi 1 szo bás max. I. eme le tig, la kás ra
cse ré len dõ. Tel.: 410-878 (csak es ti órák ban).
g 1 + 2 fél szo bás la kást ven nék, kész pénz fi ze tés sel.
(Szõ lõ ut ca és kör nyé ke elõny ben).Tel.: (20) 9810-
302.
g 300 ezer Ft. köz ve tí tõi ju ta lék! Gödöllõn a 3-as fõ út
31-es km-nél, 105 nm-es üz let, 1543 nm-es te lek kel
sür gõ sen el adó! Au tó sza lon nak ide á lis. Tel.: (20)
9570-766, vagy 418-751.
g Gödöllõn a Blahai ré szen, Perczel Mór u-ban, 200
nöl-es, pa no rá más te lek, szu te rén szin tig kész épít -
ménnyel el adó. Ára: 8 mil lió Ft. Tel.: 432-813.
g Zsámboki csa lá di há zam el adom, vagy gödöllõi kon -
vek to ros la kás ra cse ré lem. Tel.: (70) 2151-666, vagy
(70) 310-9515.
g Gödöllõn, köz mû ves ut cá ban épí té si tel kek el adók.
Tel.: 421-101.
g Kistarcsán az Eperjesi la kó te le pen, II. eme le ti, 62,5
nm-es, 2 szo bás, fel újí tott la kás, új, be épí tett kony ha -
bú tor ral el adó. Iá.: 7,2 mil lió Ft. Tel.: 470-475. (es te).
g Tura köz pont já ban, kb. 500 nöl közmûvesíthetõ, bel -
te rü le ti, de me zõ gaz da sá gi lag is hasz no sít ha tó te lek el -
adó. Tel.: 466-432.
g Gödöllõn a Kos suth La jos u-ban el adó egy 55 nm-
es, egye di táv fû té sû, tár sas há zi la kás, 6,8 mil lió Ft-ért.
Tel.: 412-941.
g Gödöllõn 1 szo bás la kás, tel je sen fel újít va el adó.
Tel.: 415-299.
g El adó Gödöllõn 300 nöl te lek (zárt kert), 76 nm fél -
kész pin cé vel, ásott kút tal. Iá.: 1,9 mil lió Ft. Tel.: 419-

735.
g El adó Gödöllõ köz pont já ban, 73 nm-es, gyö nyö rû en
fel újí tott, egye di fû té sû, föld szin ti örök la kás. Iá.: 11
mil lió Ft. Tel.: 412-185, vagy (20) 9420-976.
g Mátraderecskén üdü lõ öve zet ben, 55 nm-es, té len is
lak ha tó, tég lá ból épült nya ra ló el adó, 3 mil lió Ft-ért.
Tel.: 410-900.
g El adó a Sza bad ság té ren, 3 szo bás, 2 er ké lyes (kü -
lön tá ro ló), ká bel té vés, víz órás, te le fo nos örök la kás.
Iá.: 8 mil lió 800 ezer Ft. Tel.: 430-547.
g Szadán, 870 nm épí té si te lek - sür gõ sen - el adó. 16
nm-es kis fa ház, víz, gáz, csa tor na a tel ken. Tel.: 421-
423.
g El adó Gödöllõn a Semmelweis u-ban (Er zsé bet
park nál), két csa lád ré szé re al kal mas csa lá di ház. Tel.:
411-279.
g Sür gõ sen vá sá rol nék sa ját rész re ker tes csa lá di há -
zat, 8 mil lió Ft-ig, vagy épí té si tel ket Gödöllõn, azon na li
kp fi ze tés sel. Tel.: (20) 967-0019.
g Épí té si tel ket ven nék Gödöllõn, 6 mil lió Ft-ig. Tel.:
(20) 9743-928, vagy 415-123.
g El adó Jász apá ti ban 2,5 szo bás, össz kom for tos ház
(te le fon, gáz van), a strand hoz kö zel. Iá.: 2,5 mil lió Ft.
Tel.: (57) 440-505.
g El adó Gödöllõn a Feny ves ben 220 nöles te lek, kis
fa ház zal. Víz, vil lany van. Iá.: 4,5 mil lió Ft. Tel.: (20)
9194-870.
g El adó Gödöllõn az Amb rus Zol tán köz ben föld szin -
tes, 2,5 szo bás la kás. Iá.: 8,5 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-
870.
g El adó Gödöllõn, kert vá ros i ré szen, na gyon jó ál la -
pot ban lé võ föld szin tes csa lá di ház, 150 nöles tel ken.
Iá.: 13,5 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn a Damjanich u-ban 4600 nm-es épí -
té si te lek, le bon tás ra ítélt ház zal. Vil lany, víz, gáz van a
tel ken. Iá.: 4,8 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Gödöllõn a Remsey kör úton, tég la épí té sû,
egye di fû té sû, 2 szin tes, nagy te ra szos, 3 szo bás, tár -
sas há zi örök la kás. Iá.: 14 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-
870.
g El adó Gödöllõn, a So ny mel lett egy 700 nm-es üdü -
lõ te lek. Iá.: 1 mil lió Ft. Tel.: (20) 9194-870.
g El adó Szadán a Margita u-ban 1600 nm-es épí té si
te lek, tel jes köz mû az ut cá ban. Iá.: 2,5 mil lió Ft. Tel.:
(20) 9194-870.
g A valkói hor gász tó nál 200 nöl te rü le tû, fé lig be ke rí -
tett zár t ker  ti in gat lan el adó. Víz, vil lany az ut cá ban.
Tel.: 419-385.
g El adó Gödöllõn a Ka zin czy kör úton III. eme le ti, dé li
fek vé sû, kon vek to ros, par ket tás, két kü lön be já ra tú
szo bás, er ké lyes la kás. Ke re sek: 3 il let ve 1+2 fél szo -
bás la kást. Cse re is ér de kel. Tel.: 412-240, vagy (20)
9419-754.
g Gödöllõn az Er zsé bet kör úton el adó egy III. eme le ti,
jó ál la po tú, meg kí mélt, te le fo nos, víz órás, két szo bás,
54 nm-es la kás. Tel.: (20) 9414-833 (egész nap),
vagy 412-910 (es te).
g Gödöllõn az Amb rus Zol tán köz 15-ben, I. eme le ti,
2,5 szo bás, 64 nm-es, er ké lyes, víz órás la kás el adó.
Ára: 121 ezer 500 Ft/nm. Tel.: 410-821, vagy (30)
9966-116.
g Gödöllõn a Ki rály u-ban épü lõ sor há zi ház, ga -
rázzsal, jú li u si át adás sal el adó. Szocpol igény be ve he -
tõ, fi ze tés 5 rész let ben. Az ügy in té zés díj men tes. Tel.:
422-453.
g Gödöllõ zöld öve ze té ben 2,5 szo bás, 70 nm-es ház,
190 nöl ren de zett tel ken el adó. Tel.: 422-453
g Valkón, a hor gász tó hoz kö zel, 120 nm-es ház, 455
nöl ren de zett tel ken, nagy ga rázzsal, jó köz le ke dé si le -
he tõ ség gel el adó. Tel.: 422-453
g Veresegyház köz pont já ban, 2 szo bás, 98 nm-es ház,
mely pin cé je üz let hely ség gé ala kít ha tó, 110 nöl tel ken
el adó. Tel.: 422-453
g Gödöllõn az Al vé gen 5 szo bás, dé li fek vé sû, két ga rá -
zsos, 120 nm-es ház el adó. Tel.: 422-453
g A Já nos u-ban, egy szo bás, fel újí tott, föld szin ti la kás
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el adó. Tel.: 422-453.
g Gödöllõn a bónya fö lött, hrsz 0101/1-198-as, 630
nm-es szán tó el adó. Tel.: 446-310, vagy 466-313.
g A domonyvölgyi hor gász tó nál, víz par ti, hét vé gi tel -
kek el adók. (Vil lany, víz és te le fon be kö tés meg old ha -
tó.) Tel.: 411-439 (18-21 óra kö zött).
g Gödöllõn, 520 nm te le ken lé võ, 56 nm fel újí tan dó
ház el adó. Ár: 5 mil lió Ft. Tel.: 415-569.
g Gödöllõn a Hunyadi úton, 593 nm épí té si te lek el -
adó. Ár: 4,5 mil lió Ft. Tel.: 415-569.
g A Fá cán so ron 300 nöl tel ken, 4 szo bás ház el adó,
gyü möl csös sel, pin cé vel, ga rázzsal. Lipcsey In gat lan -
iro da, Gödöllõ, Remsey 6. Tel.: 415-316.
g Az Õz ut cá ban, ‘85-ben épült, nap pa li + 3 szo bás
ház, 215 nöl te lek kel el adó (dup la ga rázs, pin ce).
Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey 6. Tel.: 415-
316.
g A kert vá ros ban 100 nöl tel ken, 3,5 szo bás ház el -
adó, ga rázzsal, pin cé vel. Ár: 13 mil lió Ft. Lipcsey In -
gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey 6. Tel.: 415-316.
g A cent rum ban 3 szo bás ház, 209 nöl te lek kel el adó.
Ár: 14,5 mil lió Ft. Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ,
Remsey 6. Tel.: 415-316.
g Ke re sünk 20 mil lió Ft-os ár ban 1-2 éves csa lá di há -
zat, kül föl di ügy fe lünk ré szé re. Lipcsey In gat lan iro da,
Gödöllõ, Remsey 6. Tel.: 415-316.
g Gödöllõn 2 szo bás, kon vek to ros la kás el adó, tég la
épü let ben. Lipcsey In gat lan iro da, Gödöllõ, Remsey 6.
Tel.: 415-316.

Al bér let
g Blaháné u. 246. Sz. alatt ide á lis kör nye zet ben el sõ
osz tá lyú sa la kos te nisz pá lya bé rel he tõ. Tel.: 418-879.
g Gödöllõ, Rét u. 18/a szám alatt, hosszú táv ra
bérbeadó vál lal ko zás nak, 370 nm-es, több hely ség bõl
ál ló in gat lan, nagy par ko ló val. Tel.: 419-954 Startex
Kft. (nap köz ben)
g Gödöllõ köz pont já ban 67 nm-es, igé nyes, bú to ro zat -
lan bér le mény iro dá nak, la kás nak, hosszú táv ra ki adó.
Tel.: (30) 9617-621, vagy 417-388.
g Gödöllõn 2 szo bás, össz kom for tos, bel vá ro si la kás
ki adó. Tel.: 400-951 (18 óra után).
g Gödöllõn la ka tos és asz ta los te vé keny ség re al kal -
mas mû hely (gé pek kel és szer szá mok kal) ol csón ki -
adó. Tel.: (20) 9420-821, vagy 418-362.
g Ke re sek Gödöllõ köz pont já hoz kö zel 1,5 vagy 2 szo -
bás ki adó bú to ro zott la kást, jú ni us tól szep tem be rig, 30
ezer Ft/hó rezsi-ig. Tel.: 421-762.
g Gödöllõ vá ros köz pont já ban 18 nm iro da, 28 nm rak -
tár, 2000 nm ér té ke sí tés re al kal mas au tó val jár ha tó
ud var bérbeadó. Tel.: (30) 9717-337.
g Gödöllõn má jus ban nyí ló, igé nyes fod rász üz let be
koz me ti kus nak, mû kör mös nek, ma ni kû rös nek és
masszõr nek üz let rész ki adó. Tel.: 422-812, vagy (60)
343-032.

Jár mû
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 El adó VW Jetta 1800 ccm, ben zi nes, 1986-os, mû -
sza ki 2000. no vem be rig. Vo nó ho rog, köz pon ti zár. Iá.:

550 ezer Ft. Tel.: (20) 9743-928., vagy 415-123.
g Két üte mû Wart burg al kat ré szek el adók, vagy au tó rá -
dió ra cse rél he tõ. Tel.: 465-417.
g ‘87-es Wart burg 353 1,5 év mû sza ki val, ko rá nak
meg fe le lõ ál la pot ban el adó. Iá.: 120 ezer Ft. Tel.: 416-
993.
g Kéz pén zes gép ko csi vá sár lás! 2 mil lió Ft-ig ke re sünk
hasz nált gép jár mû ve ket. Ház hoz me gyünk. Tel.: (20)
9715-992.
g La da 1200. S. pi ros, vizs ga: 2001-ig. Ára: 210 ezer
Ft. Tel.: 421-788.
g Simson SR-50-B tí pu sú ro bo gó, új sze rû ál la pot ban
el adó. Iá.: 170 ezer Ft. Tel.: 419-385.
g 1982. év já ra tú Opel Kadett (kom bi) el adó. Vizs ga:
2201. jú li u sig. Tel.: 412-080. (es te 19-21óra kö zött).
g Polski Fi at 125, 1989-es, mû sza ki val, el adó. Ár: 110
ezer Ft. Tel.: 410-417.
g 1983-as év já ra tú Tra bant, fris sen ka rosszé ri á zott, jó
ál la po tú mo tor ral el adó, 60 ezer Ft-ért. Va la mint 1981-
es 105-ös Sko da el adó, 80 ezer Ft-ért, + egy 105-ös
Sko da al kat rész nek. Tel.: (20) 3153-708.
g 1993-as Mi tsu bi shi Colt 1.6 ben zi nes, meg kí mélt ál -
la pot ban el adó. Tel.: 461-215, vagy (20) 9803-432.

Szol gál ta tás
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 Köl töz köd ni sze ret ne vagy fu va roz tat na? Hív jon,
meg egye zünk. Tel.: 412-903; (30) 9406-665.
g Gyógy tor na, gyógymasszázs (ma gán ren de lés ke re -
té ben). Gödöllõ, SZTK 2-es ren de lõ in té zet föld szin ti
20-as szo ba. Be je lent ke zés: 414-068 vagy (20) 9511-
138.
g Vál la lom mo dern és an tik bú to rok át hú zá sát, ja ví tá -
sát, to váb bá aj tó kár pi to zá sát. Gar ni tú ra: 25 ezer Ft +
szö vet, he ve rõ 7 ezer Ft + szö vet, aj tó 16 ezer Ft +
anyag. (Nagy szö vet vá lasz ték.) Tel.: 485-239, vagy
(70) 311-1400.
g Éva koz me ti ka az Ádám u-ban. (Koz me ti ka, pe di kûr,
ma ni kûr, fül be lö vés, Avon.) Hollósi Éva, Gödöllõ, Ádám
u. 4. Tel.: 416-487.
g Ked ve zõ fu var vál la lás ra ko dók kal. Köl töz te tés, lom -
ta la ní tás, te rí tés, tá vol sá gi fu va rok 12 ton ná ig. (szom -
bat, va sár nap is!) Tel.: 430-206.
g Gipsz kar ton sze re lés, te tõ tér be épí tés, ál mennye ze -
tek, rej tett vi lá gí tás, stuk kó dí szí tés el ér he tõ áron. Tel.:
(20) 3387-365.
g Ta xi Gödöllõ - Bu da pest. Szimp la ta ri fá val. Tel.: (30)
9962-856, vagy 416-399.
g Gyer mek fel ügye let ét vál lal ná egy 50 éves, nyug dí -
jas, öz vegy gya kor ló nagy ma ma, il let ve idõs sze mély
tár sal ko dó ja, se gí tõ je len ne, na pi 2-3 órá ban. Tel.:
421-762.
g Er dé lyi kör uta zás. 2000. 08. 09-16-ig, 7 nap, 30
ezer Ft/fõ. Je lent ke zés: 420-634. Mesterné, áp ri lis 25-
ig.
g Sze re tet tel v árok min den kit Gödöllõ, Zász ló út 1
szám alatt lé võ fod rász üz le tem be. Tel.: (20) 3367-746.
g Új var ró mû hely nyílt! Szt. Já nos ut ca 1/C. Ru ha ké -
szí tést, ja ví tást, mé ret re ala kí tást vál la lunk, el ér he tõ
áron. Nyit va tar tás: H-P-ig 9-18 órá ig, Szo. 8-12 órá ig.

Tel.: 419-392 (18 óra után). 
g Szö veg szer kesz tést, an gol-né met nyel vû gé pe lést,
szkennelést vál la lok. Tel.: 415-056, vagy (20) 3389-
557.

Adás-vé tel
g Szö võ szék, 75 cm szé les és kész rongy szõ nyeg el -
adó. Tel.: (20) 9714-395.
g Hí zók el adók! Gödöllõ, Vak Bottyán út 5. 
g 60-65 kg-os sül dõk és ser té sek 240 Ft/kg-os áron
el adók. Gödöllõ, Vak Bottyán út 5. 
g El adó: be ton ke ve rõ 160 l-es, hû tõ szek rény 162 l-es
au to ma ta, gáz tûz hely 4 égõ fe jes piezós, mo só gép
Evrika fél au to ma ta, ko sár pa lánk vas osz lop pal, fér fi ke -
rék pár, te tõ cso mag tar tó, PB pa lack. Tel.: 415-727.
g Ré gi fa ra gott tá la ló szek rényt, po hár szé ket, lá dát,
író szek rényt, üve ges könyv szek rényt ke re sek, fel újí tás
elõt ti, akár rossz ál la pot ban is. Ma gam nak. Tel.: (30)
9717-337.
g Bar na ét ke zõ asz tal 6 szék kel, egy nagy mé re tû bõ -
rönd és egy 8 mé te res vas ka pu el adó. Tel.: 410-943.
g El adó!  Postatiszta és hasz nált bé lyeg gyûj te mény,
to vább fej lesz tés re, kü lön da ra bok is. Re á lis áron, na -
gyon szép, hív jon, meg éri! Tel.: 411-773.
g Épít ke zés be fe je zé se mi att áll vá nyok, pal lók, ál lít ha tó
dú cok el adók. Tel.: 421-351.
g El adó egy hasz nált be ton ke ve rõ gép, 380 V-os. Iá.:
33 ezer Ft. Tel.: (30) 2418-598.
g Há rom funk ci ós ba ba ko csi, meg kí mélt ál la pot ban el -
adó. Ára: 15 ezer Ft. Tel.: 416-032.
g Na gyon for más, 2 m-es szo ba fe nyõ el adó. Iá.: 20
ezer Ft. Tel.: 417-258. Kiss Ist ván.
g Lu cer na el adó. Tel.: 415-973.
g El adó egy HP 1100 Laserjet nyom ta tó, alig hasz nált,
ga ran ci á lis; va la mint bon tás ból szár ma zó aj tók. Tel.:
415-994, vagy (30) 9520-345.
g El adó egy ZC-18 cirko és egy 4 fm sze relt ké mény.
Tel.: (20) 3367-746.
g Panasonic L-S 200 Diskman ’99. áp ri li si, do boz ban
el adó. Iá.: 17 ezer Ft. Tel.: (30) 9841-839.
g Új ETA elekt ro mos me le gí tõ és hû tõ ven til lá tor el adó,
va la mint jó ál la pot ban lé võ, hasz nált vil lany író gép, el -
adó. Tel.: 432-487.

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 In ten zív, 20 órás fi zi ka fel vé te li elõ ké szí tõ a gödöllõi
Egye te men, egye te mi ok ta tók ve ze té sé vel, pén tek dél -
utá non ként. Az ok ta tás in gye nes, re giszt rá ci ós díj:
1000 Ft. Tel.: 522-055. Dr. Se res.

Egyéb
Ma gán éle ti, sze rel mi gond ja i ra lel ki ta nács adás. Ha a
jö võ jé re kí ván csi, tarot-kár tyából meg jó so lom. Tel:
412-147. 
g Egész ség ká ro sí tó föld su gár zá sok (Hartmann há ló,
víz ér, érc te lér) fel mé ré se és ár nyé ko lá sa Gödöllõn.
Szak ta nács adás, kút fú rá si hely ki je lö lés, te lek fel mé rés.
Tel.: 422-630.
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Újdonság március 1-tõl: Szabad felhasználású kölcsön folyósításaÚjdonság március 1-tõl: Szabad felhasználású kölcsön folyósítása
tehermentes ingatlan megléte esetén. Arany, ezüst ékszerek, Herendi,tehermentes ingatlan megléte esetén. Arany, ezüst ékszerek, Herendi,

Zsolnay étkészletek, figurák árusítása 10 % kedvezménnyel.Zsolnay étkészletek, figurák árusítása 10 % kedvezménnyel.
A Dózsa Gy. út 5–7. sz. hátsó bejáratánál. Nyitva: H.–A Dózsa Gy. út 5–7. sz. hátsó bejáratánál. Nyitva: H.–PP. 8–16, Szo. 7–11.30. Telefon: 422-611. 8–16, Szo. 7–11.30. Telefon: 422-611T
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A Gödöllõ Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Balogh Gyula elnök és

dr. Gémesi György polgármester, fõvédnök
Sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2000 április 15-én (szombaton) 19 órakor kezdõdõ
VILÁGHÍRÛ ZENÉSZEKKEL rendezett

NAGYSZABÁSÚ CIGÁNYBÁLRA
A BÁL helyszíne: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ

Belépõjegy ára 2200 Ft vacsorával együtt.

Program:
19.00 -tóI vendégvárás.

Bál megnyitása: dr. Gémesi György fõvédnök
Vacsora desszerttel, majd ezt követõen tombola,

szépségverseny, tánc és zene

A zenét szolgáltatja: Ifj KÁLLAI KIS ERNÕ
A Magyar Rádóból és Televízióból közismert, arany-

hanglemezzel kitüntetett világhírû prímás
és Népi Zenekara

Közremûködik: KÁLLAI KIS ERNÕ
A Magyar Köztársaság Aranykeresztje érdemrenddel

kitüntetett Liszt Ferenc-díjas klarinétkirály
Énekel: GAÁL GABRIELLA

A Magyar Köztársaság aranykereszt érdemrenddel kitün-
tetett érdemes mûvésznõ.

Tánczenét szolgáltatja: BONI TRIO
közismert mûvészek.

Büfé: 19.00-05.00-ig.  Ruhatár kötelezõ
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A Hatvani Grassalkovich Mûvelõdési Központ
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a Hatvany Ferenc termébe

László Lilla
festõ, grafikusmûvész

Hazai tájak, lovak, madarak, virágok címû kiállítására.

Megnyitja: Czinke Ferenc Munkácsy-díjas,
Érdemes és Kiváló mûvész, festõ, grafikus.

Az ünnepségen F. Dõry Magdolna Radnóti-díjas versmondó szaval.
2000. április 14-én pénteken 16 órakor

Megtekinthetõ: 2000. május 5-ig

3000 Hatvan, Grassalkovich-Kastély (Tel.:06-37-342-383)

A belépés ingyenes.

Nyitva tartás: H–P 8-20 óráig, Sz 9-15

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívunk minden

érdeklõdõt a:
„Küldjetek szép rajzokat” címû

rajzpályázat 
ünnepélyes megnyitójára

2000. április 14-én 15 órára 
a II. sz. Orvosi Rendelõ

Nagytermébe
A kiállítást megnyitja

dr. Szabadfalvi András
a Tormay Károly EÜ.  Központ igazgatója

A megnyitón Fábián Dénes
képzõmûvész, tanár tart ismertetõt

és értékelést 

A díjak átadásában részt vesznek a 
háromtagú szakmai zsûri tagjai:

Anti Szabó János képzõmûvész ,
Debreczeni Zsófia képzõmûvész,
Szekeres Erzsébet textilmûvész  
valamint kiállításunk támogatói, 

akiknek köszönetünket fejezzük ki:
Gödöllõi Szolgálat, Gödöllõi

Polgármesteri Hivatal, Juhász Gyula
Városi Könyvtár, OTP Gödöllõi Fiókja,
Királyi Kastély Közhasznú Társaság 

Tormay Károly Egészségügyi Központ
Tûztorony Kft., Városi Múzeum

A megnyitón közremûködnek:
Mese: Bozsik Fruzsina

Zene: Malatinszki Melinda,
Malatinszki Krisztián, Vajda Zsófia 

A kiállítás a Gyermekorvosi Rendelõ
várójában a kis a betegek várakozásának

kellemesebbé tételét hivatott szolgálni.

A Gödöllõi Tormay Károly
Egészségügyi  Központ

felvételt hirdet 1 fõ
védõnõi állásra. Az állás

azonnal betölthetõ. 
Bérezés a Kjt. szerint. 
Férõhely biztosított. 
Pályázati feltétel:
szakmai önéletrajz, 

a védõnõi diploma másolata.
Jelentkezés, információ:
Dr. Szabadfalvi András 

igazgató fõorvos
Tormay Károly Egészségügyi Központ

Gödöllõ, Petõfi S. u. 1.
Tel.: 410-681 vagy 420-655
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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

– Színvonal – szépség – igényesség –

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

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

tárgyak megtekinthetõk,
megvásárolhatók.

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

Nyitva: H–Szo.: 8–18, V.: szünnap
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CIB

K O N T É N E R
R E N D E L É S
A hét minden napján!

06-30/250-36-90

Az ESZI (Gödöllõ, Ady sétány 56.) 
felvételt hirdet a 2000 év

májusában induló Értelmi
Fogyatékos nappali intézetébe

az alábbi helyekre:
1  fõ  vezetõ

képesítési felvétel: gyógypedagógus,
pszichológus, szociális munkatárs,
szoc. vezetõ, pedagógus - mentál-

higiénés képesítéssel, óvónõ

1 fõ terápiás  munkatárs
 képesítési felvétel:gyógyfoglalkoztató

szakaszisztens, rehabilitációs
tevékenységgle foglalkozó terapeuta

1 fõ szociális gondozó
képesítési feltétel:szoc. gondozó,

ápolói végzettség,  ápolási asszisztens

Továbbá az Idõsek Otthonába
- (részfoglalkoztatással) mentál-
higiénés munkatársat, képzési

elvárás az 1/2000 (1.7) SZCSM ren-
deletében foglaltak szerint
- szakács, varró - kisegítõ

munkakörbe (1-1) fõ.

Részletes tájékoztatás az
intézmény-vezetõtõl kérhetõ  a

420-600 telefonszámon.



Úgy lát szik, mos ta ná ban az if jú sá gi gár da
meccse i re kell jár nia azok nak a gödöllõi
szur ko lók nak, akik gólgazdag mér kõ zé sen
ki ví vott gyõ zel met akar nak lát ni. Az el múlt
hé ten a lis ta ve ze tõ gyön gyö si ek el len ara -
tott fö lé nyes si ker után, ez út tal
Tápiószentmártonban ja ví tot tak gól kü lönb -
sé gü kön az Ivanovics ta nít vá nyok, akik az
el sõ fél idõ ben, pél dá ul, a 33. és a 39. perc
kö zött öt ször re zeg tet ték meg a ha zai há lót.
Leg több ször Csom bor La jos, aki a szü ne tig
hat gólt lõtt, köz tük taps ra ra gad ta tót is.
Min den nél töb bet el árul a já ték ról, hogy ez
sem volt elég ah hoz, hogy a me zõny leg -
jobb ja le gyen. Ezt a cí met ugya nis a 12:1-
es di a dal hoz négy ta lá lat tal, gól passzok kal
és pél da mu ta tó lel ke se dés sel hoz zá já ru ló
Bar na Fe renc ér de mel te ki.

Ar ra per sze sen ki sem gon dolt, hogy a
fel nõt tek ta lál ko zó ja is ha son ló an sok gólt
hoz majd, hi szen a má so dik he lye ze tett
Gödöllõi LC a do bo gó leg al só fo kán ál ló
Tápiószentmártonhoz lá to ga tott. Vá ros unk
csa pa tá nak esé lye it ja vít hat ta az a tény,
hogy a tápióságiak már ja vá ban a ked di,
Va sas el le ni Ma gyar Ku pa-elõ dön tõ lá zá -
ban ég tek. A mér kõ zés ugyan egy ha zai le -
he tõ ség gel, Morár mel lé lö vé sé vel kez dõ -
dött, ám azu tán fo ko za to san át vet te az irá -
nyí tást a GLC. A szép tá ma dá sok azon ban
ered mény te le nek ma rad tak, az utol só ne -
gyed órá ban pe dig is mét Kirinek kel lett

kon cent rál nia a tisz tá zás hoz. Ta lán ez is ke -
vés lett vol na azon ban, ha az õsszel a
Táncsics Mi hály úton is be mu tat ko zó, kis -
pá lyás vá lo ga tott Si mon Ba lázs két sza bad -
rú gá sa ka put ta lál. Ez út tal azon ban hi bá zott
az irány zék kal. Nem úgy dru szá ja, az el sõ
fél idõ ben na gyon agi lis Kál mán Ba lázs, aki
egy perc cel a szü net elõtt Vidakovics okos
in dí tá sa után 15 mé ter rõl lõtt a bal sa rok ba.

A hát rány ba ke rült ven dég lá tók a pi he nõ
után rög tön tá mad ni kezd tek és ti zen öt perc
múl tán si ker ko ro náz ta erõ fe szí té se i ket.
Igaz, eh hez kel lett a ha zai pá lya elõ nyét túl -
zot tan szi go rú an ve võ já ték ve ze tõ is: az ál -
ta la nagy jó in du lat tal meg adott bün te tõ ér -
té ke sí té se nem oko zott gon dot Si mon nak.
Az egyen lí tés azon ban nem tet te elé ge det té
a dob nak hasz nált hor dó val buz dí tott szent-
mártoniakat. És a vé gén õk örül het tek, mert
bár a má sik te rem lab da rú gó vá lo ga tott, Ba -
ra nyai sza bad rú gá sa ugyan le pat tant a sor -
fal ról, a ka va ro dás vé gén Mol nár Kiri ka -
pu já ba ta lált.

Gyõ zel mé vel és az ezért ka pott há rom
pont tal a Tápiószentmárton meg elõz te a
Gödöllõi LC-t a baj no ki ta bel lán. Vá ros unk
csa pa ta azon ban 35 pont já val to vább õr zi
do bo gós he lyét.

Kö vet ke zõ mér kõ zés: áp ri lis 16., va sár -
nap, (if jú sá gi 13.30, fel nõtt 15.30): Gödöllõ
–Újszász.

Tóth Már ta
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Tápiószentmárton, 200 né zõ
GLC: Kiri – Wendler – Kiss J., Króner,
Stolcz – Kál mán, Kiss Z., Kecs ke mé ti
(Nádasdy, 64 p.), Vidakovics – Zsol dos,
Vízler.
Edzõ: Vö rös Ist ván At ti la
Gól szer zõ: Kál mán 44. p.

If jú sá gi mér kõ zé sen
Tépiószentmárton – GLC 1:12 (0:8)
GLC: Lo vas – Cser nyák – Pin tér T., Ök rös,
Pé ter G. – Morár, Ko vács M., Hovodzsák,
Urbán (h. Pin tér K. a szü net ben) – Bar na,
Csom bor (h. Turai a szü net ben).
Edzõ: Ivanovics Kár oly.
Gól szer zõ: Csom bor (6), Bar na (4),
Morár, Turai
Jó: Bar na (me zõny leg jobb ja), Csom bor,
Morár

Ser dü lõ Pest me gyei ki emelt
GLC-Diósd 3:2 (1:1)
Gól szer zõ: Or bán (2), Bar tók

Ser dü lõ elõ ké szí tõ
Isaszeg-GLC 5:3
Gól szer zõ: Paragi (2), Ber ki

Germán SE Tápiószentmárton –
Gödöllõi LC 2:1 (0:1)

Labdarúgás

Tu ca tot „ter mel tek” az Ivanovics-ta nít vá nyok

Áp ri lis 8-9 kö zött Bu da pes ten ren dez -
ték meg a Kö zép is ko lás Sakk csa pat
Di ák olim pia or szá gos dön tõ jét. A
dön tõ be ju tott Tö rök Ig nác Gim ná zi -
um a ta valy fel sõs fi úk me zõ nyé ben
or szá gos baj nok sá got nyert csa pa tá -
val vett részt a dön tõn.

A ver seny elõtt jog gal me rült fel a kér -
dés: va jon ez mi re lesz elég a ma ga sabb
kor cso port ban úgy, hogy még csak egyi -
kük ér te el az al só kor ha tárt? A ta va lyi
18.hely óta el telt egy év, így jog gal bíz -
hat tunk az elõ re lé pés ben. A gödöllõi
csa pat (Tö rök Sán dor, Somodi Ba lázs,
Bajnóczi Pé ter, Rádóczki At ti la, Tö rök

Zol tán) a 26-os me zõny ben ér ték szá muk
alap ján a ki len ce dik nek volt rang so rol -
va. A 8 for du lós sváj ci rend sze rû dön tõ
el sõ nap ját 10,5 pottal zár ta csa pa tunk,
ami 50 szá za lé kos tel je sít mény volt.
Sze ren csé re a pi he nõ jót tett a csa pat -
nak, hi szen nagy haj rá val és re mek já -
ték kal si ke rült fel zár kóz ni az él me zõny -
höz: 4 gyõ ze lem, 1 dön tet len, 3 ve re ség
alap ján 18 pon tot szer zett a Tö rök Ig nác
csa pa ta, így vég zett az elõ ke lõ 5. he -
lyen. Küz de ni tu dás ból min den ki je les re
vizs gá zott.

A ver seny ta nul sá ga it le kell von ni,
hi szen há rom hét múl va Deb re cen ben –
igaz Tö rök Sa nyi nél kül – a fel sõs fi úk

or szá gos dön tõ jé ben, mint vé dõ ül asz -
tal hoz a Tö rök Ig nác csa pa ta.

Vég ered mény (26 in du ló): 1. Eöt vös
Jó zsef Gim ná zi um, Tiszaújváros 42,5
pont; … 5. Tö rök Ig nác Gim ná zi um,
Gödöllõ (Tö rök Sán dor, Somodi Ba lázs,
Bajnóczi Pé ter, Rádóczki At ti la, Tö rök
Zol tán) 18 pont.

Az el múlt hé ten vé get ér tek a nem ze ti
csa pat baj nok ság 1999/2000 év küz del -
mei.

Vég ered mé nyek: NB I/B: 1. Va sas
Infoland SC 89 pont; … 7. Gödöllõi
EAC 66,5 pont.

NB II: 1. Fi at Koncz, Fót 86 pont; …
10. Gödöllõi EAC II 53 pont.

NB I/B csa pa tunk újonc ként tel je sí tet -
te a biz tos benn ma ra dást, míg II-es csa -
pa tunk nak va ló szí nû leg osz tá lyo zót kell
ját sza ni az NB II-es tag sá gért.

Sakk

Bravúr a diákolimpia döntõjében
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Két szer nem le het ugya nab ba a fo lyó ba
lép ni – tart ja a mon dás, Az el múlt hét el -
sõ nap já nak ese mé nyei azon ban cá fol ják
ezt a té zist. Az õsszel a Haj dú Vo lán el -
len el ért dön tet len ad ta ön bi za lom mal
fel vér te zett Trident-futballisták bi za kod -
va vár ták az ak kor pont nél kü li Du na ke -
szi el le ni ven dég sze rep lést, ám a pest
me gyei el len fél, pon to sab ban Sze nes
Sán dor meg tré fál ta õket.

A szi tu á ció most is kí sér te ti e sen ha son -
ló volt: a Deb re cen ben a le he tõ leg mi ni -
má li sabb kü lönb sé gû ve re sé get szen ve dõ
Gacsályi ta nít vá nyok op ti mis tán ké szül -
tek a ta vasszal még nul la szá za lé kos Du -
na ke szi el le ni ta lál ko zó ra. Az tán megint
pá lyá ra lé pett Sze nes, és szer te fosz lat ta

ál ma i kat. A Fra di egy ko ri já té ko sá nak
min den be jött ezen az es tén. Kis túl zás -
sal, amit ka pu ra lõtt, az gól volt, füg get le -
nül at tól, hogy a ko ráb bi meccse ken re -
mek lõ Palocsay vagy „vál tó tár sa”, Nagy
Lász ló állt a ka pu ban. Az õsszel csa pa ta
há rom gól já ból ket tõt jegy zõ volt pro fi
fut bal lis ta ez út tal ötöt vál lalt ma gá ra a ki -
lenc bõl. Mond hat nánk, egy Sze nes sel
volt jobb a Du na ke szi…

A ven dé ge ken kí vül még egy gár da
állt pont nél kül a ta vasz fo lya mán, vá ros -
unk if jab bik” te rem lab da rú gó csa pa ta, a
Gödöllõi KFC, mely a ket tõs mér kõ zés
má so dik össze csa pá sán a Ka ná rik Ho tel
Gló ri át fo gad ta. A do bo gós ál mo kat dé -
del ge tõ ve tély társ el len ez út tal sem õk
szá mí tot tak a ta lál ko zó esé lye se i nek. A
pa pír for mát cá fol va azon ban fer ge te ges
kez dõ hat per cet pro du kál tak, mely alatt
3:0-s ve ze tés re tet tek szert. Az azon ban,
ami nagy pá lyán már je len tõs elõny nek
mond ha tó, az a vál to za to sabb, gyor sabb
te rem lab da rú gás ban még „nem egy élet -
biz to sí tás” – kü lö nö sen nem ennyi vel a
vé ge elõtt. Az ele jén áll va ha gyott pes ti
együt tes össze szed te ma gát, és 28 má -
sod perc alatt szer zett két gól já val má ris
szo ros sá tet te az ál lást. Pe dig a ha zai há -
ló õr, Ban gó ez út tal is nagy sze rû tel je sít -
ményt nyúj tott. A gödöllõi já té ko sok és
druk ke rek meg nyug ta tá sá ra na gyon kel -

lett Ivanovics szü net elõtt szer zett ta lá la -
ta. So ká ig azon ban nem ül het tek ba bér ja -
i kon a ven dég lá tók, mert a má so dik já -
ték rész ele jén szer zett gól já val Szimcsák
is mét iz gal mas sá tet te a meccset. Er re a
ha za i ak két szer is vá la szol ni tud tak, így
új ra meg nyug ta tób bá vált a dif fe ren cia.
Ami azu tán az ideg ölõ vég já ték el le né re
a le fú já sig nem vál to zott, az az 6:3 arány -
ban gyõ zött a Gödöllõi KFC.

Saj nos, a vesz tes gár da ra jon gói ez út -
tal sem ha zud tol ták meg ön ma gu kat (né -
hány hét tel ko ráb ban, a Trident FC el le ni
ta lál ko zó al kal má val már „be mu tat koz -
tak”) és el ke se re dett sé gü ket a ron gá lás
mi att szól ni bá tor ko dó Trident FC el nök,
Po lyák Csa ba bán ta. (Sze ren csé re, sé rü -
lé se nem bi zo nyult sú lyos nak, de az ügy -
nek így is foly ta tá sa vár ha tó.) Ta lán, ha
ki csit ko ráb ban ér kez tek vol na ezek a
szur ko ló nak nem ne vez he tõ ele mek, pél -
dát ve het tek vol na a csa pa tu kat „síp pal,
dob bal, nádihegedûvel” buz dí tó, zász ló -
kat len ge tõ, biz ta tó transz pa ren se ket ké -
szí tõ Trident-táborról. Meg ta nul hat ták
vol na, ho gyan kell druk kol ni a ked ven -
cek nek és ho gyan kell el vi sel ni a még oly
fá jó ve re sé get is. Kö vet ke zõ mér kõ zés:
2000. áp ri lis 17. 19 óra, Egye te mi sport -
csar nok: Gödöllõi KFC – Kis pes ti AC. A
Trident FC sza bad na pos.

Martha

Né hány já té kos ne vét meg kell em lí -
te nem, akik nagy ban hoz zá já rul tak az
el ért ered mé nyek hez, ezért a további-
akban is lehet majd rájuk számítani.
Öröm te li, hogy if jú sá gi já té ko sa ink
egy re job ban meg ha tá ro zó sze re pet töl -
te nek be csa pa ta ink ban: Tö rök Sán dor
10-bõl 8 pont, Somodi Ba lázs 11-bõl
8,5 pont, Bajnóczi Pé ter 1-bõl 6,5 pont,
Bo ros Zsolt 11-bõl 6 pont.

A fel nõt tek kö zül Hardicsay Pé ter,
Ka rá csony At ti la, Nagy aj tai Gá bor,
Bándy At ti la, Ve réb Gá bor, Ruttkay
Pé ter ne ve emel he tõ ki.

Egy igen ne héz sze zo non va gyunk
túl! Úgy ér zem, min den tõ lünk tel he tõt
meg tet tünk a si ke res sze rep lé sért, ami,
osz tály vál tás után, most er re volt elég.
Bí zunk ben ne, hogy a to váb bi ak ban si -
ke rül az elõ re lé pés.

Tí már Zsolt

Teremlabdarúgás

Kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba lépni

Egye te mi sport csar nok, 200 né zõ;
Vezette: For gács, Ber ta (Bu da)
GKFC: Ban gó – Aszó di, Ivanovics,
Markóczy, Gyémesi Cse rék: Sza bó Zs.,
Kelenvölgyi, Tóth M., Gémesi, Ko vács M.,
Kerecsényi, Bartalis.
Játékosedzõ: Ivanovics Kár oly
Gsz: Ivanovics (2, 18. és 29. p.), Aszó di
(4. p.), Markóczy (5. p.), Gyémesi (6. p.),
Tóth M. (33. p.)
Jó: Ban gó, Gyémesi, Ivanovics

Gödöllõi KFC – Kanárik Hotel Glória
6:3 (4:2)

Április 13-19. 16 és 18 óra:

Tony Story 2.
Szinkr. amerikai rajz-játékfilm

M Û S O R
MOZI

Április 13-19. 20 óra:

Anna és a király
am. film. Fsz. Jodie Foster
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Te nisz
A La kó te rü le ti Spor t Egye sü let or szá -
gos ama tõr te nisz ver senyt ren dez,
mely re min den te nisz ba rá tot sze re tet -
tel vár nak. Az Öt vös Kár oly Em lék ver -
senyt áp ri lis 21-23-án ren de zik a Sza -
bad ság té ri és az Egye te mi te nisz te le -
pen.

Ne vez ni Fe ke te Sán dor nál le het a
06 (30) 250 0097-es te le fon szá mon.
Ver seny szám ok: fér fi egyé ni „B” (ne -
ve zés 04. 21. 14 óra), fér fi „A” (ne ve -
zés 04. 22. 9 óra), nõi egyé ni (ne ve -
zés 04. 23. 9 óra), fér fi pá ros (ne ve -
zés 04. 22. 15 óra). Ne ve zé si díj: fér fi
„A” 2 ezer Ft, fér  fi „B” ezer Ft, nõi
1500 Ft, pá ros 2 ezer Ft. A ver seny
összdíjazása 100 ezer fo rint kész -
pénz, va la mint ku pák, aján dé kok.

Ko sár lab da
A di ák olim pi ai ver seny me gyei dön tõ -
jé ben két gödöllõi csa pat volt ér de -
kelt. A Re for má tus Lí ce um kadett fiú
csa pa ta  a  leg  jobb négy kö zöt t  a
monori gim ná zi um mal ke rült össze.
Az erõ sen lej tõ ha zai pá lya se gít sé gé -
vel (ki pon toz ták a kez dõ ötöst) há rom
pont tal nyer t a Monor (két nap pal ké -
sõbb a szö vet sé gi baj nok ság ban si ma
har minc pont tal gyõ zött a Lí ce um).

A gödöllõi csa pat vé gül a har ma dik
he lyen fe jez te be a küz del met, pe dig
ne kik kel lett vol na to vább jut ni uk az
or szá gos elõ dön tõ be.

A mi ni lá nyok me gyei dön tõ jét a
Ha jós is ko la ter mé ben ren dez ték meg.
A ha zai csa pat mel lett a Hévízgyörk, a
Nagykõrös és a Vác ke rült be a leg -
jobb négy kö zé. A kör mér kõ zé ses tor -
nán csak a  Gödöl lõ  -  Nagykõrös
össze csa pás vol t  szo ros,  a töb bi
meccsen nagy kü lönb ség gel nyer t a
job bik csa pat. A Pest me gyei dön tõt a
Ha jós Alf réd Ál ta lá nos is ko la csa pa ta
nyer  te meg há rom gyõ ze lem mel. A
csa pat tag jai: Barcza Kin ga, Barsán
Vik tó ria, Bán he gyi Ad ri enn, Far kas
Do rottya, Heim Ri ta, Hollósi Szil via,
Kõhidi Il di kó, Mácsai An na, Sü tõ Ad ri -
enn,  Sza kács Van da,  Szép Ve ra ,
Ugrósdy Ma ri an na, fel ké szí tõ: Fü löp
De zsõ. 2. Nagykõrös Arany J. (2 gy),
3 .  Vác Rad nó t i  M.  (1  gy) ,  4 .
Hévízgyörk Pe tõ fi S. 

szt

HÍREK

A di ák olim pia V. kor cso por tos le ány ko -
sár lab da csa pa tok egyik or szá gos elõ -
dön tõ jét Sal gó tar ján ban ren dez ték meg
a hét vé gén. A Re for má tus Lí ce um if jú sá -
gi csa pa ta, mint Pest me gyei to vább ju tó,
vett részt az elõ dön tõn. A má sik há rom
csa pat Bu da pest rõl, Diósgyõrbõl és
Szécsénybõl ér ke zett. A négy gim ná zi -
um ver se nyé bõl az el sõ he lye zett ju tott
be az or szág leg jobb nyolc csa pa ta kö -
zé. Diósgyõr Gödöllõvel, Bu da pest
Szécsénnyel ke rült pár ba. 

A Lí ce um csa pa ta nagy sze rû en kez dett a
diósgyõri lá nyok el len, akik kö zül so kan az
NB I-es után pót lás csa pat tag jai. Az el sõ tíz
perc ben vé gig a Lí ce um ve ze tett, pon to san
és ered mé nye sen ját szot tak. Ek kor idõt kért
az el len fél. Saj nos ezu tán a diósgyõriek
elõbb for dí tot tak, majd fo ko za to san el húz -
tak. A 24.perc ben Pári Zsó fit ki pon toz ták
(tõ le tar tot tak a leg job ban) és a ke vés ko sa -
rat ho zó má so dik fél idõ ben ér vé nye sült a
diósgyõri lá nyok na gyobb tu dá sa. A nyolc
kadettnek és a ser dü lõko rú já té ko sok nak
még nagy fel adat volt ez a meg mé ret te tés.

A má sik ágon a két NB I-ben ját szó cen -

tert is so ra i ban tu dó bu da pes ti csa pat kü lö -
nö sebb meg erõl te tés nél kül gyõ zött a szé -
csényi gim na zis ták el len. A har ma dik he -
lyért Gödöllõ – Szécsény mér kõ zés kö vet -
ke zett.  A Pári-Vidéki ket tõs ural ta a pa lánk
alat ti te rü le tet. A töb bi ek so kat fu tot tak,
szép tá ma dá sok után sze rez ték a ko sa ra kat.
A szécsényi ko sa ra sok el sõ sor ban tá vo li do -
bá sok kal pró bál koz tak, hi szen nem volt iga -
zán jó kö zép já té ko suk. A for du lás után Pári
Zsó fit to vább ra sem tud ták tar ta ni (36
pont), a töb bi ek Vi dé ki Ju dit tal az élen ke -
mé nyen men tek a le pat ta nó kért és sok lab -
dát sze rez tek. A bronz meccset har minc
pont tal nyer ték meg a gödöllõi lá nyok.

A csa pat tag jai: Bá nyai Zsu zsa, Far kas
Ka ta lin, Hor váth Di á na (csk), Karádi Anett,
Láz ár Do rottya, Pári Zsó fia, Sza bó Ré ka,
Szé kely Nó ra, Vi dé ki Ju dit, Zsembe rovszky
Lin da; edzõ: Sza bó Ta más.

A dön tõ ben a Diósgyõr nagy küz de lem -
ben le gyõz te a gyen ge cse re já té ko sok kal ki -
ál ló bu da pes ti gim ná zi um együt te sét. Az
or szá gos elõ dön tõ bõl a Diósgyõr ju tott be a
leg jobb nyolc kö zé, 2. Bu da pest, 3. Gödöllõ
Re for má tus Lí ce um, 4. Szécsény.

-esztí-

Eb ben az év ben ne gye dik al ka lom mal
ren de zik meg a Pest Me gyei Ut cai Ko -
sár lab da Baj nok sá got, me lyet a Pest
Me gyei Sport igaz ga tó ság, a Ko sár lab da
Szö vet ség, a Di ák sport Szö vet ség és a
ren de zõ vá ros ok kö zö sen szer vez nek.

A baj nok ság for du ló i nak idõ pont jai: má -
jus 1. Vác, má jus 6. Nagykõrös, má jus
27. Gödöllõ, má jus 28. Monor, jú ni us 3.
Szent end re, jú ni us 17. Százhalombatta.
A hat for du ló alap ján leg több pon tot el -
érõ csa pa tok el nye rik Pest Me gye Ut cai
Ko sár lab da Baj no ka cí met. A pont szá mí -
tás for du lón ként: I.hely 5 pont, II.hely 3
pont, III.hely 2 pont, rész vé tel ért 1 pont.

A baj nok ság ra az aláb bi kor cso port ok ban
le het ne vez ni: Fér fi 1. kcs.: 1985. 05. 31.
után szü le tet tek. Fér fi 2. kcs.: 1983. 05. 31.
után szü le tet tek. Fér fi 3. kcs.: 1981. 05. 31.
után szü le tet tek. Fér fi 4.kcs.: nyílt kor cso -

port, nincs kor ha tár. Fér fi 5. kcs.: 1970. 05.
31. elõtt szü le tet tek. Nõi 1.kcs.: 1985. 05.
31. után szü le tet tek. Nõi 2.kcs.: 1981. 05.
31.után szü le tet tek. Nõi 3.kcs.: nyílt kor cso -
port, nincs kor ha tár. Ve gyes kcs.: nyi tott,
nincs kor ha tár. Ke re kes szé kes ka te gó ria.

Min den csa pat for du lón ként leg alább há -
rom mér kõ zést ját szik. Nem kö te le zõ mind -
egyik for du ló ban in dul ni. A baj nok ság ra
be ne ve zett csa pa tok min den for du ló elõtt
48 órá val kö te le sek te le fo non, vagy sze mé -
lye sen je lez ni in du lá si szán dé ku kat a vá rosi
szer ve zõ bi zott sá gon: Vá ros há za II. e.
224.szo ba, Pánker Lász ló, Sza bó Ta más
(hét fõ-pén tek 8-16 óra kö zött) tel.: 420-
411/140 mel lék.

A ne ve zé si díj 6000 Ft, ezért min den
csa pat négy pó lót kap, és részt ve het a hat
for du ló ban. A ne ve zé si la pon ol vas ha tó a
ne ve zés sel, a já ték sza bály ok kal és a dí ja -
zás sal kap cso la tos in for má ci ók. Ne vez ni a
hat ezer fo rint be fi ze té sé vel le het a fent
meg adott iro dán. A baj nok ság ban leg több
csa pa tot in dí tó két vá ros 5-5 mo bil pa lán -
kot kap a Pest Me gyei Sport igaz ga tó ság tól.

-esz-

Kosárlabda

Országos elõdöntõben a Líceum lányai

Streetball

Májusra várva
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Ví vás
Hét vé gén ha gyo má nyo san Bé kés csa -
ba adott ott hont a ser dü lõ fiú és nõi
tõr Ma gyar Baj nok ság nak. Eb ben az
év ben a GEAC–Architekton ví vó szak -
osz tá lya fiú- és le ány csa pa tot is in dí -
tott. Egyé ni ben leg job ban Gémesi
Tek la sze re pelt, aki 67 in du ló kö zül
vé gül  a har  ma dik he lyet  sze rez te
meg. A nõi tõr csa pat (Gémesi Tek la,
Guth Ré ka,  Gurbi  Ma r i  an na,  Szél
Nagy Éva) a sze ge di ek le gyõ zé sé vel a
he te dik; a fiú tõr csa pat (Benke Ba -
lázs, Somogyvári Gá bor, Mar  tos Már -
ton, Planicska Fe renc) a nyol ca dik
he lyet sze rez te meg.
A BSE szak osz tály ba rát sá gos kard-
csa pat ver senyt ren de zett szom ba ton.
A Bo kor  And rás,  Bo kor  Ger  gõ,
Cs jerny ik  Ba lázs  össze té  te  lû
gödöllõiek az in du ló tíz csa pat kö zül
az ötö dik he lyet sze rez ték meg.

(erni)

Fel hí vás
Ked ves Sport ba rát ok, Sport egye sü -
le tek! Ez év feb ru ár ele jén van dá lok
fel gyúj tot ták a sport pá lyán kon lé võ
rúd ug ró le ér ke zõ he lyün ket, amely
(la kat tal le zárt kis ház ban volt) po rig
égett  a bentlevõ ugrórudakkal
együtt. A le ér ke zõ hely be szer zé si
ára 1.200.000 Ft, a ru dak da rab ja
80.000 Ft. Mi vel kis, vi dé ki sport klub
va gyunk, en nek pót lá sa sa ját erõ bõl
le he tet len. Két éve kezd tem fi a ta lok -
kal a rúd ug rás ok ta tá sát, és je len leg
14-15 gye rek ug rik rend sze re sen. Az
1999. évi or szá gos kor osz tá lyos ver -
se nye ken 4 ma gyar baj nok sá got
nyer tünk, me lyek kö zül fi gye lem re
mél tó az egyik 15 éves fiú 402 cm-
es ered mé nye. Eze ket a 10-15 éves
gye re ke ket az is ko lai ta nul má nya ik
Gödöllõhöz kö tik, ez a bru tá lis cse -
lek mény szé pen in du ló pá lya fu tá su -
kat tör he ti ket té, ha nem si ke rül pó -
tol nunk a meg sem mi sült sport fel sze -
re lé se ket. Amennyi ben van mód juk
rá, szí ve sen fo gad nánk anya gi se gít -
sé gü ket vagy hasz nált rúd ug ró le ér -
ke zõ he lyet, il let ve bár mi lyen ug ró
ru dat, ami re nincs szük sé gük. A
Gödöllõi Sport ala pít vány szám la szá -
ma: 10103836-05-705339-
00000000. Sport ba rá ti üd vöz let tel:

Szö ré nyi Ist ván rúd ug ró szak edzõ

HÍREK

A Bu da pes ti At lé ti kai Szö vet ség a Mar -
git szi ge ten ren dez te meg szo ká sos ta -
va szi fu tó ver seny ét. A mi ni maratonin
a 10-12 éve sek nek 3 ki lo mé tert, a 13
éve sek nek 6 ki lo mé tert kel lett tel je sí -
te ni ük. A gödöllõi at lé ták kö zül hár man
sze rez tek el sõ he lye zést. 

A 10 éve sek kö zött Ki rály Pál ma száz
mé te res elõnnyel ér ke zett a cél ba. A 12
éves lá nyok nál Da nis Dó ra 4., Sá fár Or -
so lya 5. lett. Ko vács Dó rá val és Cirkov
Ma ri já val ki e gé szül ve meg nyer ték a csa -
pat ver senyt. A 10 éves fi úk ver se nyé ben
Czindrity At ti la gyõ zött re mek fu tás sal.
A 11 éve sek nél Il lés Bá lint ötö dik, az Il -
lés Bá lint, Se re gi Dá vid, Bá tor Dá vid, Il -
lés Csa ba össze té te lû csa pat a má so dik
he lyet sze rez te meg. 

A 12 éves fi úk ver se nyé ben Ko rá nyi
Ger gõ ötö dik he lyen ért cél ba, a Ko rá nyi,
Szi bil la Ba lázs, Kis Dá vid, Schopper
Ádám al kot ta együt tes ezüst ér met szer -
zett. A 13 éves lá nyok 6 ezer mé te res
táv ját Er dé lyi Zsó fia fu tot ta le a leg gyor -
sab ban, meg is mé tel te ta va lyi si ke rét. Dús
Jetta ötö dik ként ért cél ba. Ju hász Dé nes
ha to dik lett 6 km-en, Gönc zi Krisz ti na
ötö dik he lyet szer zett 8 ezer mé te ren.

A kismaratoni tá von a GEAC fel nõtt
fér fi csa pa ta ezüstér met ka pott. A csa pat
tag jai kö zül egyé ni ben dr. Se bes tyén
Zol tán ne gye dik, Medgyes Gá bor ötö -
dik, Föl di Lász ló ti zen har ma dik he lyen
ért cél ba. Se bes tyén és Medgyes, jó ide -
jük nek kö szön he tõ en, tel je sí tet ték a má -
sod osz tá lyú szin tet.

Az at lé ták kö zött igen ke mé nyek a
mi nõ sí té si szin tek. Pél dá ul a
kismaratonin el ért 1 óra 12 per ces idõ
(dr. Se bes tyén) meg fe lel egy 208 cen tis
ma gas ug ró ered mény nek. Te hát, akik el -
érik leg alább a má so dik osz tá lyos szin -
tet, azok ered mé nye mö gött ko moly tel -
je sít mény áll.

A tápióbicskei csa ta em lé ké re ki írt
5×5 ki lo mé te res vál tó ver se nyen szin tén
gödöllõi si ker szü le tett. Sza bó Ist ván
(GEAC) meg nyer te a sze ni o rok ver se -
nyét, és Pin tér Ist ván nal együtt tel je sí tet -
te a má sod osz tá lyos szin tet. Az ál ta lá nos
is ko lá sok kö zött a Ha jós Alf réd is ko la
fiú csa pa ta ezüst ér met szer zett, ami szin -
tén re mek ered mény. A Tö rök Ig nác
Gim ná zi um le ány csa pa ta ki csit el ma -
radt a vá ra ko zás tól, és a ne gye dik he lyen
fe jez te be a ver senyt.

-t-

A rit mi kus gim nasz ti ka di ák olim pia
me gye dön tõ jé ben szép si ker rel sze -
re pel tek a gödöllõi lá nyok. A Ha jós is -
ko la el sõ-má so di kos csa pa ta meg -
nyer te a ver senyt, a har ma dik-ne gye -
dik osz tá lyo sok kö zött Cser Kitty lett
a baj nok. 

La dá nyi Be at rix a lá nyok edzõ je, aki a
ma gyar vá lo ga tott ke ret edzõ je is,  szep -
tem ber óta fog lal ko zik a gödöllõi gye re -
kek kel. Vé le mé nye sze rint a csa pat –
Csernyánszky Anett, Csomai Re ná ta,
Fibecz Ale xand ra, Gá ti Or so lya, Kiss-
Ger gely Vik tó ria – nagy sze rû en sze re -
pelt. A szer nél kü li ver seny ben a köz -
pon ti lag elõ írt gya kor la tot szé pen mu -
tat ták be a lá nyok. A vi de ó ról meg ta nult
anyag fõ leg haj lé kony sá gi és ru ga nyos -

sá gi ele me ket tar tal ma zott. A lá nyok
tel je sít mé nye ter mé sze te sen függ a te -
het ség tõl, a rit mus ér zék tõl, az al kal maz -
ko dó ké pes ség tõl. A csa pat je len leg he ti
két al ka lom mal edz a Ha jós csar no ká -
ban.

Az egyé ni baj nok Cser Kitty, aki évek
óta az OSC iga zolt ver seny zõ je, szin tén
na gyon jól sze re pelt. Õ már ötö dik éve
jár edzés re és ki emel ke dõ tel je sít mé nye
ered mé nye ként meg hív ták az után pót lás
vá lo ga tott ba. Kitty he ten te öt ször há rom
órát edz, ami ko moly ter he lést je lent.
Gyer mek ka te gó ri á ban ta valy or szá gos
baj nok sá got nyert, nem zet kö zi ver se nye -
ken is a leg job bak kö zött vég zett. 

A lá nyok szor gal ma san ké szül nek a
kö vet ke zõ meg mé ret te tés re, amely az
or szá gos te rü le ti ver seny lesz. Áp ri lis
10-én Tökölön ren de zik meg a di ák -
olim pia kö vet ke zõ for du ló ját, ahon nan
a leg job bak be ke rül nek az or szá gos
dön tõ be.  

-esz-

Atlétika

Három elsõ hely a Margitszigeten

Ritmikus sportgimnasztika

Irány a diákolimpia
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Rejt vé nyünk meg fej té sét
nyílt le ve le zõ la pon,
április 18-ig küld he tik be
szer kesz tõ sé günkbe:
Gödöllõi Szolgálat
2101 Gödöllõ, Pf. 385.

A 12. szám  rejt vé nyé nek meg fej té se:

„S a bol dog ság so sem ké sõ / És ez oly bûv -
szer, mitül / Es sék csak egy csepp be lé je / A
vi lág megédesül”

A Varga Galéria ajándékait nyerték: Batta
Mihályné, Szõlõ u. 14.; Kurucz Ádám Attila,
Palotakert 14.; Sas István, Hegy u. 19/A.

A Városi Filmszínház 2-2 db mozijegyét
nyerték: Papp Dánielné, Palotakert 9. 5/1.;
Szénási Csaba, Szent János u. 16/B Fsz. 14. g

Tavasz elõtt
még mindig, hiába írunk áprilist. Babits Mihály versének részlete:
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